
اخبار ساعتی به روایت رسانه ها
ساعت دو: مرغگراننمیشود.

ساعت س�ه: مرعبهازایهرکیلوهزاروپانصد
تومانگرانشد.

س�اعت دو: نرخبلیتهواپیمابهمقصدمناطق
سیلزدهباالنمیرود.

ساعت س�ه: نرخبلیتهواپیمابهمقصدمناطق
سیلزدهصددرصدافزایشیافت.

ساعت دو: استاندارخوزستان:تماممناطقاهواز
امناست.

ساعت سه:اس��تاندارخوزستان:س��اکنانپنج
منطقهاهوازخانههایخودراتخلیهکنند.

س�اعت دو: وزیرامورخارجه:آمریکانمیگذارد
صلیبسرخبهماکمککند.

ساعت سه: وزیرامورخارجه:آمریکااگربگذارد
صلیبسرخبهماکمککندقبولنخواهیمکرد.

س�اعت دو: برادرنوبخت:حقوقکارکناندولت
بیستدرصدافزایشمیباید.

س�اعت س�ه:ب��رادرنوبخت:کیگفت��هحقوق
کارمنداندولتبیستدرصدافزایشمییابد؟

ساعت دو: رئیسسازمانصداوسیما:برنامهنود
قطعاپخشخواهدشد.

ساعت سه:برنامهنوددیگرپخشنخواهدشد.

ساعت دو: نمایندهمردمشادگان:وزیرنیروکهعامل
اصلینابسامانیهادرسیلاستبایدپاسخگوباشد.

احتماال س�اعت س�ه:وزیرنیرو:نمایندهمردم
ش��ادگانکهعاملاصلینابس��امانیهادرسیلاست

بایدپاسخگوباشد.

ساعت دو: ستونننجوناینشمارهمنتشرنمیشود.
ساعت سه:ستونننجوناینشمارهمنتشرمیشود.
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دفت��ر مدی��رکل تغذی��ههش�����دار بهب��ود
جامعهوزارتبهداشتضمناشارهبه
وضعی��تتغذی��هایس��اکنانمناطق
سیلزدهکشور،گفت:مناطقسیلزده
دراستانهاییهس��تندکهازگذشته
ه��مبرخ��یکمبودهایتغذی��هایرا
داش��تهاند،بنابراینبع��دازاتماماین
بحرانبایدبرایارتقایامنیتغذایی

دراینمناطقبرنامهریزیشود.
زهراعبداللهیبااش��ارهبهاهمیت
مدیریتتغذیهدرشرایطبحران،افزود:
دراینزمینهرصدوپیگیریوضعیت
گروههایآس��یبپذیرتغذیهایمانند
کودکانزیرپنجس��ال،مادرانباردار،
سالمندانوکسانیکهازنظرتغذیهای
آس��یبپذیرندوس��ریعتردرمعرض
مش��کالتتغذیهایوس��وءتغذیهقرار
میگیرند،درشرایطبحراندراولویت
قرارداردوحتمابایدبهصورتتکتک
شناس��اییوایناطمینانحاصلشود
کهوضعیتغذاییآنهامناس��باست؛
بهطوریکهغذاوبستههایغذاییبه
آنهارس��یدهووضعیتتغذیهایش��ان

مناسبباشد.
ویافزود:بس��تههاییهمازطریق
هاللاحم��رتهی��هوتوزی��عمیش��ود.
کمااینک��هدرح��الحاض��ردرمناطق
سیلزدهبس��تههاییکروزه،سهروزه
توزیعشدهاندوبستههاییکماههنیز
درحالتوزیعهس��تندکهشاملاقالم
غذاییموردنیازبودهوس��عیشدهکه
بهنیازهایغذاییچ��ونتامینانرژی،
پروتئینوریزمغذیه��ابرایجمعیت

آسیبدیدهپاسخدادهشود.


نیاز به تنوع غذایی برای سیل زدگان
عبدالله��یگفت:درح��الحاضر
درراس��تایافزای��شتن��وعغذای��ی
درمناطقس��یلزدهب��اهاللاحمرو
خیری��نهماهنگکردیمت��اعالوهبر
بس��تهغذاییتعریفشدهکهازسوی
هاللاحمرتوزیعمیش��ود،یکس��ری
اق��المغذای��یدیگ��ریمانن��دش��یر
استریل،خش��کبار،کمپوت،میوههای

پوس��تکندنیمانندپرتقالیاموزدر
کن��اربس��تههایهاللاحم��ر،تهیهو
توزیعش��وند.البتهبایدتوجهکردکه
هرنوعمیوهایرابهدلیلدردسترس
نب��ودنآبنبایددراینمناطقتوزیع
کرد؛چراکهممکناستآلودهشوند.

ویگفت:برایپیشگیریازکمبود
تغذی��هایمردممناطقس��یلزدهباید
ویتامینموردنیازش��انازطریقمیوه،
ش��یرولبنیاتاستریلو...بهویژهبرای

گروههایآسیبپذیرتامینشود.
عبداللهیافزود:ازطرفیکارشناسان
تغذیهمعاونتهایبهداشتیدانشگاههای
عل��ومپزش��کیمناطقس��یلزدههم
موظفش��دندکهبعدازکاهشحالت
بحراندرجمعیتس��یلزدهوبویژهبر
رویگروههایآس��یبپذیریکارزیابی
سریعدربارهوضعیتتغذیهایآنهاانجام
دهند.زیرامعموالدراینمواقعبهدلیل
کمش��دندسترس��یبهغذا،گروههای
آسیبپذیرممکناس��تبهسرعتدر

معرضخطرسوءتغذیهقرارگیرند.
ویبااش��ارهبهفعالی��تموکبها
برایتهیهغذایگرمدرمناطقسیلزده
کش��ور،گف��ت:درحالحاض��رافرادبا
ایجادموکبهاییزحمتمیکش��ندو
برایمردممناطقس��یلزدهغذایگرم
تهیهمیکنن��دکهبایدبهآنهاخداقوت
گفت.درعینحالکس��انیکهدرحال
حاض��رزحمتتهیهوتوزیعغذایگرم
رامیکشندبایددربهداشتموادغذایی
وآبنهای��تدقتراداش��تهباش��ند.
زی��راآلودگیدرم��وادغذای��ییاآب،
میتواندخطرناكباشدوبیماریهایی
مانندمس��مومیتهایغذایی،اس��هال
واس��تفراغ،وبا،هپاتیتAو...راایجاد
کند.بنابراینمهماس��تکهدرتهیهو

توزیعموادغذاییدقتکنند.
عبداللهیتاکیدکرد:ازطرفیخود
مردمهمبایدبعدازدریافتغذایگرم
آنرادرزمانکوتاهیمصرفکنندو
نگهندارن��د.درصورتیک��هغذازیاد
ه��مآمد،باقیماندهآنرابرایمصرف
دوبارهنگ��هندارند.زیراامکاندارددر
آنش��رایطدچارآلودگیشدهومنجر

بهبیماریهایگوارشیشود.
مدی��رکلدفتربهبودتغذیهجامعه
وزارتبهداش��تخط��ابب��هخیرینی
کهبرایارس��الاقالمغذاییبهمناطق
س��یلزدهاقداممیکنندنیزنیزگفت:
خیرینه��ماگ��رمیخواهن��دکمک
تغذی��هایبهس��یلزدگانانجامدهند،
یکس��ریاق��المغذای��ِیدارایارزش
غذاییمانندغذایکمکیبرایکودکان،
غذاهایبستهبندیشدهواستریل،میوه،

خشکبار،مغزهاو...راارسالکنند.
ویگف��ت:نظارتب��رتوزیعآبو
موادغذاییبرعهدهوزارتبهداشتاست
وبازرس��ینبهداشتمحیطبهشدتو
بادقتاینموضوعاترادنبالمیکنند.
زیراآلودگیآبمیتواندبسیارخطرناك
باشد.برهمیناساسدرحالحاضردر
مناطقیکهازآبَشرباطمیناننداریم،
آببس��تهبندیش��دهمعدن��یتوزیع
میش��ودوبازرس��ینبهداشتمحیط
ش��رایطراتحتکنترلدارندتاآلودگی
درآبایجادنش��ود.دربارهموادغذایی
هماینموضوعوجودداردوموادغذایی
ومکانه��ایتهی��هوتوزیعآنهاتحت

نظارتوکنترلقرارمیگیرند.
عبدالله��یدرب��ارهام��کانکمبود
ریزمغذیهادرساکنانمناطقسیلزده
نیزاظهارک��رد:ازاینبهبعدبایدبرای
اس��تانهاییکهدرح��الحاضردچار
س��یلش��دهاند،تمهیداتبیشتریبه
لح��اظتامینامنیتغذاییاندیش��یده
شود.زیرااینهااستانهاییهستندکه
ازگذشتههمبرخیکمبودهایتغذیهای
راداشتهاندوبعدازاتماماینبحرانباید
برایارتقایامنیتغذاییدراینمناطق
برنامهری��زیکنیم.ایناق��دامازطریق
دبیرخانهشورایعالیسالمتوکارگروه
تخصصیتغذیهوامنیتغذاییکهتمام
بخشهااعمازکشاورزی،صنعت،معدن
وتجارتو...درآنعضوهستند،بایدبه
صورتبرنامههایکوتاهمدت،میانمدت
وبلندمدتبرایبهب��ودامنیتغذایی
درایناستانهااقدامشودواجازهبروز
سوءتغذیهوناامنیغذاییدراینمناطق

راندهیم. ايسنا

شورای سخنگوی م�هربان سیاس��تگذاریي�ار 
س��یودومیننمایش��گاهبینالمللی
کتابتهرانازانتخابشعارایندوره

ازاینرویدادفرهنگیخبرداد.
ایوبدهقانکاربااشارهبهبرگزاری
پنجمینجلسهشورایسیاستگذاری
س��یودومیننمایش��گاهبینالمللی
کت��ابتهرانگف��ت:درابت��دایاین
جلسه،ش��عارهایپیشنهادیبالحاظ
رویکرداصلیوزارتفرهنگوارش��اد
اس��المیونقشوکارکردنمایش��گاه
بینالمللیکتابته��رانموردبحثو
بررسیقرارگرفتندودرنهایتبانظر
اکثریتاعضایش��وراشعار»خواندن؛
توانس��تناس��ت«بهعنوانشعارسی
ودومیننمایش��گاهبینالمللیکتاب

تهرانانتخابشد.
سیاستگذاری شورای سخنگوی
س��یودومیننمایش��گاهبینالمللی
کتابتهرانبااش��ارهبهفضایحاکم
ب��رجامع��ه،ش��رایطروزواقتضائات
ملیوبینالمللیکش��ورگفت:شورای
تهران کتاب نمایشگاه سیاستگذاری
بهاتفاقآراتاکیدداش��تندکهمسائل
اخیرکش��ورهمچوناق��دامنابخردانه
دول��تآمریکاعلیهس��پاهپاس��داران

انقالباس��المیای��رانونیزضرورت
توجهبهمسائلاس��تانهایسیلزده
و...بهعنوانمحورهایاصلی،اساسی
وراهبرینمایش��گاهبینالمللیکتاب

تهرانلحاظشوند.
راس��تا ای��ن در داد: ادام��ه وی
برنامههایینیزازس��ویاعضایش��ورا
پیشنهادشدکهمقررشدپسازبحث

وکارشناسیاطالعرسانیشوند.
دهقان��کاراف��زود:همچنی��نب��ا
توجهبهاهمی��تفعالیتهایعلمیو
فرهنگینمایشگاهکتابتهرانومیزان
تاثیرگذاریآنب��رمخاطبانوفضای
فرهنگینمایش��گاهمقررش��دباهدف
ارتق��ایکیفیومحتوای��یبرنامههای
پیشنهادیازسویاش��خاص،نهادها،
س��ازمانهاوناش��رانجه��تاجرادر
نمایشگاهکتابتهرانتوسطکارگروهی

5نفرهبررسیشوند.
سیاستگذاری شورای سخنگوی
س��یودومیننمایش��گاهبینالمللی
کتابتهراندرپایانخاطرنشانکرد:

باتوجهبهضرورتتامینرفاهوآسایش
ناش��رانوبازدیدکنندگانوجلوگیری
ازب��روزحوادثواتفاق��اتغیرمترقبه
مقررش��دتی��ماجرایینمایش��گاهبا
همکاریدستگاههاونهادهایمسئول
وذیربطپیشبینیهاوتدابیرالزمرا

اتخاذنمایند.
ش��ورای جلس��ه پنجمی��ن در
سیاستگذاریسیودومیننمایشگاه
بینالمللیکتابتهرانکهبهریاس��ت
دکترمحس��نج��وادیبرگزارش��د،
محمودآم��وزگار،علیاکبراش��عری،
فری��دونعموزادهخلیل��ی،علیاصغر
سیدآبادی،میثمنیلی،یحییدهقانی،
داریوشنویدگوی��ی،ابراهیمحیدری،
محمدج��واد اس��ماعیلیراد، مه��دی
مرادینیا،قادرآشنا،ایوبدهقانکارو

امیرمسعودشهرامنیاحضورداشتند.
س��یودومیننمایشگاهبینالمللی
کتابتهرانباش��عار»خواندن؛توانستن
است«از4تا14اردیبهشتماهدرمصالی

امامخمینی)ره(برگزارخواهدشد.

امام صادق علیه السالم:
کسیکههنگامخشمخوددارنباشد،ازمانیست.

كافی)ط-االسالمیه( ج 2 ، ص 637، ح 2

کنسرتناظریبهنفعسیلزدگان
شهرامناظریخوانندهموسیقی ب ا مض�ر ر ب��اهفت��هچا ایران��یهمزم��ان
گرامیداشتمقاممعلمکنسرتیرابهنفعسیلزدگان

کشوردردانشگاهشریفبرگزارمیکند.
ناظریخوانندهدرچارچوببرگزاریجشنواره
»ش��ریفزیب��ایمن«کنس��رتخیری��هایرادر
دانشگاهصنعتیشریفتهرانبرگزارخواهدکرد.

دراینکنس��رتک��هروزدهماردیبهش��تماه
س��الجاریهمزمانباهفتهگرامیداشتمقاممعلم
برگزارمیش��ود،شهرامناظریبرخیازآثارمنتخب
خودرابرایمخاطباناجرامیکند.ایندرحالیاست
کهطبقبرنامهریزیهایانجامگرفتهعوائدحاصلاز
بلیتفروشیاینکنسرتبهسیلزدگاناستانهای

شمالیوجنوبغربیکشوراختصاصمییابد.
گفتنیاست؛سومینجشنواره»شریفزیبای
من«بههم��تکانونهایفرهنگ��ی،انجمنهای
علمیوتشکلهایاسالمیدانشگاهصنعتیشریف

برنامهریزیواجرامیشود.

تاازسخندورنیفتیم؛منتشرشد
کتابنیس��تانک��هبهتازگی كتاب تمام��یآث��ارغف��ارزادگانراكاف��ه 
بازچ��اپکرده،اینبارآخریناثراوباعنوان»تااز

سخندورنیفتیم«رامنتشرکرد.
ای��ناثربهروای��تغفارزادگانچن��انکهدر
برخ��یازمصاحبهه��ایخودنی��زازآنیادکرده
است،یادداشتهایکوتاهیاستدربارهموضوعات
مختلفکهذهناورابهخودمشغولکردهاست.

اینیادداش��تهایکوت��اهکهتقس��یمبندی
موضوعینیزنشدهاند،بیشترروایتوگرتهبرداری
ازموقعیتهایفکریوفیزیکیاستکهاودرمقام
نویسندهومعلمدرآنقرارگرفتهاستوموقعیت
قابلتوجهیرااززاویهدیدتیزهوشیکنویسنده
برایاوفراهمس��اختهاس��ت.ازسویدیگرطنزو
نمکروایینویسندهدرزیباییوخوشخوانیاین

یادداشتهاکمکشایانتوجهیکردهاست.
کتابنیستان»تاازسخندورنیفتیم«رادر196
صفحهوباقیمت37000تومانمنتشرکردهاست.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران اعالم كرد
اعزامنخستینکاروانعملیاتی-امدادی

بهدشتآزادگانوسوسنگرد
معاونخدماتش��هریش��هرداریتهرانگفت:اولین يتخ����ت کاروانعملیاتی-امدادیشهرداریتهرانصبحدیروزپا

بهدشتآزادگانوسوسنگرد)واقعدراستانخوزستان(اعزامشد.
مجتبییزدانیبابیاناینکهاینکاروانباهماهنگیشاپوررستمی،نماینده
ش��هردارتهراندرمناطقسیلزده،بهدش��تآزادگانوسوسنگرداعزامشد،
گفت:بخشیازکمکهادرقالب10دستگاهکامیونازسویسازمانمدیریت
پس��ماندارسالشدکهشامل2دستگاهکش��نده،2دستگاهلودر،4دستگاه

خودرویحملزبالهفانو120دستلباسکارخدماتشهریاست.
ویدربارهکمکهایمعاونتفنیوعمراننیزاظهارکرد:ازسویاینمعاونت
نیز3دستگاهکمرشکن،2دستگاهکامیون،یکدستگاهلودرویکدستگاهوانت
بهدش��تآزادگانوسوس��نگرداعزامشد.منطقه11نیز10دستگاهکامیون،2

دستگاهلودرو2دستگاهکمرشکنبهمناطقسیلزدهایناستانارسالکرد.
بهگفتهیزدانی،س��ازمانبسیجشهرداریتهراننیزپختروزانه8هزار
پرسغذاوشهرداریمنطقه4،21هزارپرسغذارابرعهدهگرفتهاست.

مع��اونش��هردارتهراندربخشدیگریازس��خنانخودبهکمکهای
س��ازمانآتشنشانیبهمناطقسیلزدهاس��تانخوزستانپرداختوگفت:
33نفرازپرس��نلآتشنشانیبههمراه9دستگاهخودرویسبکوسنگین
ام��دادی،یکدس��تگاهجرثقیل20تن،یکدس��تگاهجرثقیل15تن،یک
دس��تگاهجرثقیل3تن،یکدس��تگاهکامیوننجاتس��نگین)AF(،یک
دستگاهخاورحملتجهیزات،یکدستگاهخودروینورافشان،یکدستگاه
خودرویکاپرا،یکدستگاهخودرویپیکاپو2دستگاهخودرویسمنددر

مناطقسیلزدهدرحالامدادرسانیهستند.
یزدانیتصریحکرد:عالوهبراین،2دستگاپمپسنگینابرابادبی5500
لیتردردقیقه،2دس��تگاهپمپدیزلیسنگینکاترپیالربادبی5000لیتر

دردقیقه،4دستگاهپمپفوکسبادبی1600لیتردر
دقیقه،35دس��تگاهپمپهایکفکشولجنکش
بادبی1000لیتردردقیقه،2دستگاهنورافشان
باژنراتورمربوطه2دس��تگاه،15دستگاهموتور

برقپرتاب��ل،50تختهچ��ادربحران،2
دستگاهتلفنماهوارهایو4دستگاه
بیس��یمدس��تی)واکیتاکی(راهی
مناطقس��یلزدهدشتآزادگانو

سوسنگردشدند.

مدير مركز هنرهای تجسمی حوزه هنری خبر داد
باتوجهبهاستقبالاز»سیلمهربانی«هنرمندان

قیمتعکسهاکاهشمییابد
مدیرمرکزهنرهایتجسمیحوزههنریدربارهنمایشگاه ن س�ت�ا ر حراجآثارهنریبهنفعسیلزدگانکشورباعنوان»سیلنگا
مهربانی«گفت:اس��تقبالبس��یارخوباس��تودرروزهایآتیبرایکاهش

قیمتعکسهایحاضردرنمایشگاهباصاحبانآثاررایزنیمیکنیم.
سیدمسعودشجاعیطباطباییگفت:اطالعرسانیظرف3روزانجامشد
اماباس��یلآثارمواجهش��دیموبیشاز500اثردریافتکردیم.اس��تقبال
آنقدرزیاداس��تکهبرخیکارهارادرنمایش��گاهارائهندادهایموبهمروربه
حراجاضافهمیشود.ویتوضیحداد:کاراستادحمیدعجمیبا30میلیون
تومان-کهپوس��ترنمایشگاههمشدهاس��ت-یکیازگرانترینآثاربوده
وخریدارداش��ت،امابالفاصلهشخصدیگریاعالمآمادگیکردهکهحاضر
استآنرا2میلیونتومانبیشتربخرد.بههمیندلیلماتاپایاننمایشگاه
صبرمیکنیمتاآثارفاخررابهبیش��ترینقیمتپیشنهادیبفروشیم،چون

تمامعوایدفروشبهمردمسیلزدهکشورمانتعلقمیگیرد.
ش��جاعیطباطباییافزود:کارهایارزانترچنینقاعدهایراندارندوهر
زمانکهخریدارداشتهباشند،بهفروشمیرسند،کمااینکهدرهمیندقایق
اولیهنمایشگاه،بسیاریازآثاربهصورتقطعیفروختهشدهاست.ویدرباره
حضورکمرنگمجسمهسازانگفت:بهمجسمهسازاناطالعرسانیشدهبوداما

چوندرتعطیالتبودند،فرصتمهیاکردنآثارخودراپیدانکردند.
مدیرمرکزهنرهایتجس��میح��وزههنریدرب��ارهقیمتگذاریآثار
نمایش��گاه»س��یلمهربانی«گفت:درهرش��اخهکارشناس��انهمانرشته
قیمتگذاریراانجامدادهاند،مثاًلدررش��تهعکسآقایانس��عیدصادقی،

سلیمانیوسیداحسانباقریاینکارراانجامدادهاند.
شجاعیطباطباییدرپاسخبهاینموضوعکهقیمتگذاریعکسهانسبت
بهماهیتنمایش��گاه)حراجبهنفعس��یلزدگان(باالس��ت،گفت:تاحدودی
همینطوراس��ت،بههمیندلیلشایددرروزهایآتی
آقایمحسنراس��تانیراراضیکردیمیکمقدار
ازقیمتهاکمکنند.ایش��انهنرمندبینالمللی
هس��تنداماخیلیدوس��تدارنددراینامرخیر

سهیمباشند.
نمایشگاهسیلمهربانیتا30فروردینماه
همهروزهازساعت9تا18درگالریهای
خانه،خانهعکاس��انوابوالفضلعالی

حوزههنریادامهدارد.

بطحايی اعالم كرد 
امتحاناتنهاییپایهدوازدهمدرتاریخمقرربرگزارمیشود

وزیرآم��وزشوپرورشدرب��ارهوضعیتمناطقس��یلزدهو س�یاه نحوهبرگزاریامتحاناتتوضیحاتیارائهکرد.تخت�ه 
س��یدمحمدبطحاییگفت:مادرآموزشوپرورشتابعشرایطمحلیهستیم.
جاییکههنوزخیابانهامملوازآبوآبگرفتگیاس��توخانوادههانتوانس��تندبه

خانهبرگردند،راهاندازیمدارسامکانپذیرنیست.
ویاف��زود:درآققالوگمیش��انمدارسراراهانداختیمولیش��ورایتامین

استانصالحدانستتاوقتیکهشرایطبهثباتبرسد،مدارسبازگشایینشود.
وزی��رآموزشوپرورشدربارهاقداماتاینوزارتخانهدراس��تانلرس��تاننیز
تصریحکرد:درپلدخترومعموالنامکانراهاندازیرافراهمکردیم.امروزکانکس
فرس��تادهمیشودومننیزفردابهآنجامیروم.100کانکسمیبریمتاشرایطرا
فراهمکنیم.بهدلیلاینکههنوزجمعیتبهخانههایخودنیامدهومردممشغول

پاکسازیخانههایخودهستند،مجبوریمتحملکنیم.
بطحای��یدربارهامتحاناتدانشآموزاننیزگفت:درپایهدوازدهمچارهایجز
برگزاریامتحاناتنهاییدرموعدمقررنداریمولیتس��هیالتیقائلخواهیمش��د.
دردورهمتوسطهاولوابتداییتصمیمخودرااعالمخواهیمکردتابخشهاییاز

کتابحذفشودوامتحانازمباحثیکهدانشآموزانگذراندهاند،گرفتهشود.

حکم آبادی اعالم كرد
روایتزندگیمجریمشهوررادیودر»آیراک«

نمای��ش»آیراك«بهکارگردان��یمحمدنیازیپسازاجرای ش�هر موفقدرمشهددرتماشاخانهملکتهرانبهصحنهمیرود.تئات�ر 
مس��عودحکمآبادیتهیهکنندهنمایش»آیراك«دربارهاجرایایننمایشدر
ته��رانگفت:تئات��ر»آیراك«از28فروردیناجرایشرادرتماش��اخانهملکآغاز
میکند.ایننمایشکهطی21شباجرادرسالناصلیتئاترشهرمشهدبااستقبال

مخاطبینهمراهشدهبود،درنخستینسفرخود،درتهراناجراخواهدشد.
ویافزود:»آیراك«نخستینتولیدگروهتئاتر»پیانیستولوژی«استکهسال
گذش��تهپسازافتخارآفرینیدرجشنوارهفجر،درتماشاخانهایرانشهربااستقبال
م��ردمروبهروش��دهب��ود.درایننمایشمجتبیش��فیعی،امیرحس��ینرحیمی،
امیرحسینمظلومحسینیومهس��اغفوریانبرگزیدهبازیگریزنسیوششمین
جش��نوارهبینالملل��یتئاترفجربازیمیکنند.میالدقنب��ریبرنده3دورهپیاپی

تندیسآهنگسازیجشنوارهبینالمللیفجرنیزآهنگسازایننمایشاست.
ویدرب��ارهمحت��واینمایشتوضیحداد:آیراك،روای��تزندگییکمجری
مشهوررادیواستکهاقدامبهبرگزارییکمسابقهعجیبرادیوییمیکندتابلکه

ازبینشرکتکنندگانبهعشققدیمیاشبرسد.
پیشفروشروزهایابتداییایننمایشدرسایتتیکایتآغازشدهاست.

مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت مطرح كرد؛

خطرسوءتغذیهبرایسیلزدگان

شعار سی و دومین نمايشگاه كتاب تهران شد؛

خواندن؛توانستناست


