
گزارش

هنوز راه برگشت باز است
بـا آن دسـته از سـلبریتی هایی کـه همچنـان از 
فقـدان اطالعـات رنج می برند و دوسـت و دشـمن 
واقعـی خـود را نمی شناسـند. همان هـا کـه ایـن 
روزهـا بر ریل آشـوب و اغتشـاش معاندین حرکت 
می کننـد، و بـه گمـان خـود بـا تلقی مبـارزه برای 
آزادی، آب در آسـیاب دشـمن و نفـت بـه هیـزم 
بیگانـه می ریزنـد و بعـد از اندک زمانی که شـرایط 
بـه حالت عـادی بازگشـت متوجه اشـتباهات خود 
خواهند شـد و شـاید هم هرگـز عامدانـه نخواهند 

که آگاه شـوند.
اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  بـا  فـاس  بـه گـزارش 
ایـران تجزیه طلبـان، گروهک  هـای مارکسیسـتی، 
منافقیـن داخلـی و جنـگ هشـت سـاله و غائلـه 
برکنـاری بنی صـدر و ترور مردم بی گناه، شـهادت 
رئیـس جمهـور و نخسـت وزیـر با پشـتیبانی نظام 
سـلطه همـه بـه میـدان آمدنـد تـا انقـالب از هـر 
نظـر نـو پا را سـرنگون و سـاقط کنند. اغتشاشـات 
خیابانـی و تخریـب امـوال عمومی، ترور، شـهادت، 
جاسوسـی برای دشـمن و هـر روز بحرانـی از پس 
بحرانـی بـرای دشـمنی با کشـوری که مـردم آن، 
آزادانـه و عاشـقانه نظـام سیاسـی خـود را بـا برگه 
رای انتخـاب کردنـد فرامـوش شـدنی نیسـت. آن 
زمـان نـه سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی، نـه 
بسـیج مردمی، نـه ارتش، نـه نیروی  هـای امنیتی، 
و شـناخت  علـم  نـه  و  زیرسـاختهای کشـور  نـه 
حکومـت داری مثل امروز مقتـدر و آگاه نبودند. از 
همـه نظـر نـارس و کال بود. اما توانسـتند با اقتدار 
همه دشـمنان داخلـی و خارجی را شکسـت دهد.

امـروز قـدرت ایـران به حدی اسـت که کشـور در 
حـال سـقوط سـوریه کـه حـدودا ۸۰٪ خاکـش 
توسـط داعش، جبهـه النصره و ارتش آزاد سـوریه 
اشـغال شـده بود و همه کشـورهای منطقه و نظام 
سـلطه علیـه آن بودنـد فقـط چند نفر از سـرداران 
اجـازه چنیـن  ایـران اسـالمی  مخلـص و شـجاع 
کاری را به دشـمنان کشـور سـوریه ندادند و امروز 
سـوریه را می بیننـد. داعـش ۲۵٪ خـاک عـراق را 
اشـغال کـرد و تـا نزدیـک بغداد آمـده بـود. امروز 

عـراق را می بیننـد.
همـه  کـه  اسـت  مقتـدر  آنقـدر  اسـالمی  ایـران 
دشـمنان و دوسـتان بـه آن اعتـراف دارنـد. ایـران 
هوایـی  حریـم  در  می کنـد،  سـاالری  دریـا  در 
آقایـی و در زمیـن پهلوانـی می کنـد. تعـدادی از 
متوهمیـن فکـر می کننـد بـا حضـور تعـدادی از 
افـراد اغتشاشـگر کار ایـران تمـام اسـت و خـط 
اینهمـه  از  انسـان  واقعـا  می کشـند.  نشـان  و 
ادعـای  آنهـا  آنوقـت  می شـود.  متحیـر  نادانـی 
 برانـدازی دارنـد در حالیکـه هیچکـدام مولفه  هـای 

قدرت را نمی دانند.
از کسـانی کـه بـا همیـن تصـور واهـی، قبـل از 
شـما در مقابـل نظـام اسـالمی ایسـتاده اند، اکنون 
غالمـی بیگانـگان را می کنند، بپرسـید احوالشـون 

اسـت. چگونه 
مـردم نجیب ایران اسـالمی از مشـکالت اقتصادی 
رنـج می برنـد و نگراننـد و بـرای همـه قابـل درک 
و  کشورشـان  از  اقتـدار  و  عـزت  بـا  امـا  اسـت. 
نظامشـان و رهبرشـان حمایت می کنند. گوشـه ای 
از حضـور مـردم والیـت مـدار را در ایـن ایـام در 
خیابان هـای کشـور مالحظـه کردیـد. پیـاده روی 
میلیونـی اربعیـن حسـینی و رضـوی را مشـاهده 
کردیـد ولـی خود را بـه ندیدن و نشـنیدن زدید و 
القـا می کننـد جمهـوری اسـالمی مقتـدر در حال 

زوال اسـت.
سیاسـی  نظـام  همیـن  در  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
تحصیـل کردیـد و شـهره شـدید ولـی امـروز در 
اغتشـاش  بـه  را  مـردم  و  ایسـتاده اید  آن  مقابـل 
دعـوت می کنیـد. هـر چـه داریـد از ایـن کشـور 
سپاسـگزاری  جـای  بـه  اسـت.  سیاسـی  نظـام  و 
طغیـان می کنیـد و فکـر می کنیـد کار را یکسـره 
می کنیـد. اربابـان شـما ایـن را خـوب فهمیدنـد 
ولـی تـوی سـلبریتی که به کشـور خیانـت کردی 
نمی خواهـی بفهمـی، بـدان کار شـما ماننـد ایـن 
اسـت کـه گلوله ای به دماوند شـلیک کننـد . بازهم 

راه برگشـت بـاز اسـت.
امـروز قـدرت ایـران به حدی اسـت که کشـور در 
حـال سـقوط سـوریه کـه حـدودا ۸۰٪ خاکـش 
توسـط داعش، جبهـه النصره و ارتش آزاد سـوریه 
اشـغال شـده بود و همه کشـورهای منطقه و نظام 
سـلطه علیـه آن بودنـد فقـط چند نفر از سـرداران 
اجـازه چنیـن  ایـران اسـالمی  مخلـص و شـجاع 

کاری را بـه دشـمنان کشـور سـوریه ندادند
از کسـانی کـه بـا همیـن تصـور واهـی، قبـل از 
شـما در مقابـل نظـام اسـالمی ایسـتاده اند، اکنون 
غالمـی بیگانـگان را می کنند، بپرسـید احوالشـون 
چگونـه اسـت. راسـتی شـنیده یـا دیده ایـد اربابان 
شـما چنـد روز پیـش در جلـو سـفارت ایـران در 
انگلسـتان چـه جشـنی گرفتنـد. چگونـه بـه جان 
هـم افتادنـد و بـزن بـزن راه انداختنـد و حسـابی 
از خجالـت هـم درآمدنـد، بـا این هـا می خواهیـد 
حکومـت مقتـدر با رهبـری مقتدر و آگاه و شـجاع 
و ملـت متحـد ایـران و نیـروی نظامـی و انتظامـی 
جهـان  در  اقتـدار  و  سـبک  صاحـب  امنیتـی   و 

سرنگون کنید.

درنگ

بســیاری از اجراهــای زنــده حوزه موســیقی بــه دلیل 
ناآرامی های اخیر تهران و دیگر شــهرهای کشور با تصمیم 

تهیه کنندگان و خوانندگان به حالت تعلیق درآمده اند.
به گزارش مهر، بــا پایان گرفتن ایام ســوگواری محرم و 
صفر، انتظار می رفت فصل جدید کنســرت های موسیقی 
در ژانرهــای مختلف پیش روی مخاطبــان قرار گیرد، اما 
ناآرامی های اخیر تهران و ســایر شهرهای کشور متاسفانه 
شــرایطی را فراهم آورده کــه بســیاری از خوانندگان و 
هنرمندان موســیقی در حوزه های مختلف، کنســرت های 

خود را لغو کرده اند.
براســاس برنامه ریزی هــای پیش از پایان ایام ســوگواری 
ماه هــای محــرم و صفر و اجــرای قطعات جدید توســط 
خواننــدگان پرطرفدار انتظار می رفت تا فصل باشــکوهی 
در فضای اقتصادی موســیقی ایران رقــم بخورد اما گویی 
همه آنچه برنامه ریزی شــده بود به دلیل شــرایط ملتهب 
و نــاآرام این روزها بــه حال تعلیق درآمده و بســیاری از 
برنامه گــذاران و هنرمندان این حوزه ترجیح داده اند تا آرام 
شــدن فضا اقدام به برگزاری کنســرت نکنند. انعکاس این 
تصمیم هنرمندان و فعاالن حوزه موســیقی را می توانیم در 
سامانه های فروش بلیت کنسرت ها مشاهده کنیم که اکنون 
خالی از برنامه ها و اجراهای تازه اســت. در حالی که ســال 
گذشــته در همین مقطع زمانی این ســامانه ها مملو از نام 
خوانندگان و گروه هایی بود که پس از پایان ماه های محرم و 
صفر برای برگزاری کنسرت ها برنامه ریزی مفصلی داشتند. 
ناآرامی های اخیر تهران و دیگر شــهرها منجر به تعطیلی 
کامل کنسرت ها تا اطالع ثانوی شده و تمام پیش بینی ها در 

این زمینه را نیز در هاله ای از ابهام فرو برده است.
این شــرایط در حالی اســت که گفته می شــد تعدادی از 
خوانندگانی که طی ســال های اخیر مجوز فعالیت رسمی 
در کشــور نداشــتند و بعد از مدتی مجاز به انتشــار تک 
آهنگ شــده اند، طی هفته های منتهی به شروع فصل تازه 

کنســرت ها موفق به دریافت مجوز برگزاری کنســرت هم 
شده اند و این شــرایط می توانست برای آن ها آغازگر فصل 

تازه ای از فعالیت ها باشد.
آرمیــن زارعی، حامیم، رضا نیــک زاده، معین زد، رضایا از 
جمله خوانندگانی بودند که گفته می شد مجوز آن ها برای 
برگزاری کنســرت صادر شده و موسیقی پاپ ایران اگرچه 
در این ســال ها به شدت در حوزه کیفیت برگزاری و تولید 
اثر دچار افت شده، اما حداقل می تواند شاهد ظهور و بروز 
هنرمندانی باشــند که نســل نوجوان مخاطبان موسیقی 

ایران به آنها عالقه بیشتری دارند.
شــرایطی که در برخی از آثارشان به لحاظ محتوایی حرف 
تازه ای برای گفتن نیســت و می تواند در پروسه ای طوالنی 
موجب ایجــاد نگرانی های هم در حوزه محتوا و مســائل 

مرتبط آن باشــد، ولی هرچه هست حضور این خوانندگان 
در فرآیند نظام اقتصادی موســیقی ایــران امری اجتناب 
ناپذیر اســت که بــا مدیریت برنامه ریزی شــده در حوزه 
موسیقی سرگرمی می تواند فضای مناسبی در ایجاد روحیه 

نشاط و شادی در جامعه ایجاد کند.
از دیگر نکات مهم که می توانســت برگزاری کنســرت ها را 
تحت تاثیر قرار دهد، بحث صدور مجوز تک آهنگ هاست که 
طی هفته های اخیر حاشیه هایی را هم میان تهیه کنندگان 
و مدیران دفتر موسیقی وزارت ارشاد ایجاد کرده است. کما 
اینکــه برخی از این تهیه کنندگان از روند کند صدور مجوز 
تک آهنگ ها و توقف آن ها در ســامانه های دفتر موســیقی 
انتقادهایــی را مطــرح کرده بودند که به گفتــه آنها تاثیر 
زیادی در حوزه مخاطب کنسرت ها می گذارد. این در حالی 

اســت که برخی از خوانندگان درصدد ارائه انتقادهایی در 
صفحه های مجازی خود بودند که گویا با رایزنی های صورت 
گرفتــه، این ماجرا فعاًل ختم به خیر شــده و باید دید طی 

روزهای پیش رو چه اتفاقاتی در این حوزه می افتد.
بحــث مهم دیگــری که در حــوزه برگزاری کنســرت ها 
مطرح شده اســت، معضل تکراری و بســیار نگران کننده 
عدم برگزاری پرتعداد کنســرت های موسیقی در ژانرهای 
موســیقی ایرانی، موســیقی نواحی، موسیقی کالسیک و 
موســیقی تلفیقی اســت که به غیر از موارد انگشت شمار 
آنچنان که باید نه مورد توجه مخاطب و نه دســتگاه های 
ذی ربط در این زمینه است. حال به نظر می آید اکنون وقت 
آن رسیده تا نهادهایی چون دفتر موسیقی وزارت ارشاد و 
دیگر نهاد بتوانند شرایط بهتری را برای تهیه کنندگان این 
عرصه ایجاد کنند تا آنها به واسطه این کمک های تشویقی 
روحیه مضاعفی برای برگزاری کنســرت های موسیقی در 

حوزه هایی غیر از موسیقی سرگرمی ساز داشته باشند.
چراکه باید پذیرفت اجاره بهای سالن های برگزاری کنسرت 
که هر روز روند تصاعدی خــود را ادامه می دهد به همراه 
هزینه های سرســام آور برگزاری کنسرت که همه می دانیم 
در ایــن حوزه به غیر از موارد انگشــت شــمار بازگشــت 
اقتصادی ندارد، دیگر انگیزه ای بــرای تهیه کنندگان این 
حوزه باقی نگذاشــته است و این روزهاست که باید منتظر 
خبرهــای نگران کننده و بدتر دیگــری از فقدان برگزاری 

کنسرت های درست موسیقی در کشورمان باشیم.
به هر ترتیب فعاًل شــرایط برای برگزاری کنســرت مهیا 
نیســت و باید دید که طی روزهای آینــده چه اتفاقات و 
رویداده به هر ترتیب فعاًل شــرایط برای برگزاری کنسرت 
مهیا نیســت و باید دید که طی روزهای آینده چه اتفاقات 
و رویدادهایــی پیــش روی فعالیت هــای فرهنگی هنری 
کشور قرار خواهد گرفت که از پس آن نیز بتوان نسبت به 

برگزاری کنسرت های موسیقی برنامه ریزی کرد.
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آتش ناآرامی ها تنور کنسرت ها را سرد کرد!

برخـی پـس ازآن کـه متوچـه می شـوند اتفاقـات و اغتشاشـات اخیـر در کشـور 
توطئـه ای بـرای تجزیـه ایـران اسـت،  بـا موضـع گیـری جدیـد خـود بـه مردم 
هشـدار می دهنـد،  هشـداری کـه اگـر چـه بسـا اگـر از همـان ابتـدا نسـبت بـه 
وقایـع و اتفاقاتـی کـه در پـس فـوت مهسـا امینـی پیـش آمد، افـراد شـناخته 
شـده بـی درنـگ وارد نمی شـدند و بـا کمـی تأمـل ئ تعمـق بیشـتر بـه وقایع 
 و توطئه هـای در دسـت اجـرا توجـه می کردنـد،  مواضـع آنهـا باعـث تحریـک 

بیشتر نمی شد.
»حامـد بهـداد« بازیگـر سـینما و تئاتـر کشـورمان در جدیدتریـن اظهاراتش در 
صفحـه شـخصی خـود در فضـای مجـازی، از مطالبـات بـر حـق مـردم و حفظ 

تمامیـت ارضـی کشـورمان سـخن گفـت و دربـاره توطئـه تجزیـه ایران توسـط 
داد. هشـدار  بدخواهان 

بازیگر سـینما و تئاتر در متن پیام خود نوشـته اسـت: هنرمند مردم اسـت و از 
آن مـردم. در میـان مطالبـات برحـق این مردم، اگـر زمزمه بدخواهـان علیه این 

وطـن عزیزمـان بـه گوش رسـید، نبایـد آن را به پای ما مردم نوشـت. 
حفـظ تمامیـت ارضـی ایـن آب و خـاک آرمـان و فصل مشـترک همه ما اسـت 
و همیـن مهـم مـرز مـا را بـا هر آنکه ایـران مـا را تجزیـه بخواهد جـدا می کند.

حامد بهداد:

 تمامیت ارضی این آب و خاک
 آرمان و فصل مشترک همه ماست

بیش از ۴۱ هزار نفر از فعاالن فرهنگی و هنری کشــور 
و افــراد تحت تکفل برای برخــورداری از خدمات بیمه 
درمان تکمیلی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ صندوق اعتباری هنر 

ثبت نام کردند.
به گزارش روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، مجموعه 
صندوق اعتبار هنر با انتشــار گزارش آماری از ثبت نام 
۴۱ هزار فعــال فرهنگی هنری در حــوزه بیمه درمان 

تکمیلی خبر داد.
متن این گزارش به شرح زیر است:

»صندوق اعتباری هنر توجه به مســاله سالمت اصحاب 
فرهنــگ و هنر و تأمیــن آرامش آنان بــه هنگام بروز 
بیمــاری ها را وظیفــه خود می دانــد. از این رو ضمن 
تأمین و پرداخت بیش از نیمی از حق بیمه اعضا تالش 
مــی کند بهترین امکانات درمانــی را برای اعضای خود 

مهیا کند.
در قرارداد ســال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ پس از بررسی، رعایت 
ضوابط قانونی و ارزیابی های کارشناســی از شــرایط و 
خدمات شــرکت های بیمه گر فعال در ســطح کشور 
و بــا توجه به رضایت حداکثری اعضــا از خدمات بیمه 
درمــان تکمیلی ســال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ صندوق اعتباری 
هنــر قرارداد بیمه درمان تکمیلــی، عمر و حوادث را با 
شــرکت بیمه طرف قرار داد برای دومین ســال متوالی 

منعقد نمود.
این شــرکت از قوی تریــن بیمه های فعــال در حوزه 
درمان کشــور اســت که با اکثر بیمارستان های معتبر، 
مراکزآزمایشــگاهی، پاراکلینکی، تصویربرداری، چشــم 
پزشکی، در تمامی استان های کشور طرف قرارداد است.

 ثبت نام ۷۴ درصد از ثبت نام کنندگان 
در طرح آرامش

بیش از ۴۱ هزار نفر از فعاالن فرهنگی و هنری کشــور 
و افــراد تحت تکفل برای برخــورداری از خدمات بیمه 
درمان تکمیلی ســال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ثبت نام کردند که 
بر این اساس ۴ درصد در طرح امید، ۷۴درصد در طرح 

آرامش و ۲۲ درصد در طرح رفاه قرار دارند.
صنــدوق اعتباری هنــر با هدف حمایــت از هنرمندان 
کشور، گســترش خدمات بیمه ای و کاهش دغدغه های 
درمانــی فعاالن فرهنگی و هنری، بخشــی از حق بیمه 

اعضا و افراد تحت تکفل را متقبل شد.
علــی رغم افزایــش بیش از ۷۵ درصــدی قیمت ها، با 
تمهیدات انجام شــده در صنــدوق اعتباری هنر، تالش 
شد مبلغ کمتری از این افزایش به هنرمندان تحمیل و 
به طور میانگیــن بیش از ۶۰ درصد از حق بیمه درمان 
تکمیلی اعضا در قالب یارانه توسط صندوق اعتباری هنر 

به بیمه دانا پرداخت شد.
در طرح امید هرعضو از مبلغ ســاالنه ۷۲۰ هزار تومان 
تنهــا ۲۱۰ هزار تومان معــادل ۲۹ درصد از هزینه حق 
بیمــه را پرداخت می کند و ۵۱۰ هزار تومان معادل ۷۱ 
درصد از هزینه کل توســط صندوق پراخت می شــود. 
در طرح امید جبران هزینه های درمان بیمارســتانی و 
اعمــال جراحی عمومی، جبران هزینــه اعمال جراحی 
تخصصی، جبران هزینه های شــیمی درمانی و جبران 

هزینه های اعمال جراحی های پیوند اعضا بدون سقف 
در نظر گرفته شده است.

در طــرح آرامش هر عضو از مبلغ ســاالنه ۲ میلیون و 
۴۶۴ هزار تومان تنها ۸۴۵ هزار تومان یعنی معادل ۳۴ 
درصد از مبلغ کل را پرداخت می کند و مابقی یعنی یک 
میلیون ۶۱۹ هزار تومان معــادل ۶۶ درصد را صندوق 

متقبل شده است.
در طرح رفاه نیز از مبلغ ســالیانه ۳ میلیون و ۱۲۰ هزار 
تومــان، صندوق مبلغ یک میلیــون و ۳۲۵ هزار تومان 
معادل ۴۲ درصــد از مبلغ کل حق بیمــه را به عنوان 
یارانه پرداخت می کند. شــایان ذکر است؛ هرساله حق 
بیمه درمان تکمیلی اعضایی که ناتوان در تأمین هزینه 
ثبت نام هستند، توســط صندوق تأمین و پرداخت می 
شــود که این تعداد در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲به بیش از ۲ 

هزار و ۵۰۰نفر بالغ شد

 بیشترین و کمترین آمارثبت نام استانی
 بیمه درمان تکمیلی

بر اســاس آمار ثبت نــام بیمه درمــان تکمیلی اهالی 
فرهنگ، هنر، رســانه و فعاالن قــرآن و عترت، باالترین 
تعداد ثبت نام شــدگان بیمه درمان تکمیلی درســال 

۱۴۰۱ مربوط به دو استان تهران و البرز است.
بر اســاس آمارهای موجود از کل متقاضیان بیمه درمان 
تکمیلی سال ۱۴۰۱، اســتان »تهران« با سهم بیش از 
۵۴ درصــد از جمعیت کل، باالترین ســهم را از میان 

استان های کشور به خود اختصاص داده است.
اســتان های »البرز«، »اصفهان«، »گیالن« و »خراسان 
رضوی« پس از اســتان تهــران قراردارند. کمترین آمار 
ثبت نــام بیمه درمــان تکمیلی به ترتیــب مربوط به 
استان های »خراســان جنوبی«، »خراســان شمالی«، 
»سیســتان و بلوچســتان«، »کهگیلویه و بویراحمد« و 

»هرمزگان« است.

 پرداخت بیش از ۴۱میلیارد تومان
 خسارت مستقیم بیمه درمان تکمیلی

در اجــرای قــرار داد ســال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بیمه درمان 
تکمیلی با شــرکت بیمه طرف قرار داد تاکنون به بیش 
از ۱۵۲,۷۸۰پرونده رسیدگی و بیش ۴۱ میلیارد تومان 
خسارت پاراکلینیکی، بیمارستانی و دندانپزشکی )به جز 
معرفی نامه های صادر شــده( به بیمه شدگان پرداخت 
شده اســت. همچنین۶۵ هزار و ۹۳۶ مورد معرفی نامه 
صادر و از این تعداد ۴۱ هزار و ۲۷۴ معرفی نامه به مبلغ 

بیش از ۲۹میلیارد تومان تسویه شده است.«
در اجــرای قــرار داد ســال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بیمه درمان 
تکمیلــی با شــرکت بیمه طــرف قــرار داد تاکنون به 
بیش از ۱۵۲,۷۸۰پرونده رســیدگی و بیش ۴۱ میلیارد 
تومان خسارت پاراکلینیکی، بیمارستانی و دندانپزشکی 
)به جز معرفی نامه های صادر شــده( به بیمه شــدگان 
پرداخت شــده اســت. همچنین۶۵ هزار و ۹۳۶ مورد 
معرفــی نامــه صادر و از ایــن تعداد ۴۱ هــزار و ۲۷۴ 
 معرفــی نامه به مبلغ بیش از ۲۹میلیارد تومان تســویه 

شده است.«

ثبت نام بیش از ۴۱ هزار نفر در طرح بیمه درمان تکمیلی 
صندوق اعتباری هنر

چهارمین دوره مراســم »یادها و نام ها« در موزه انقالب 
اســالمی و دفاع مقدس با حضور پیشکســوتان دوران 

هشت سال دفاع مقدس برگزار شد.
در چهارمیــن دوره مراســم »یادها و نام هــا« در موزه 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس،سرداران حسین سالمی، 
سید یحیی صفوی،محسن رفیق  دوست، احمد غالمپور، 
مصطفی ایزدی، حســین دقیقی، حســین عالیی، علی 
فضلــی، احمد حق طلــب، فتح اهلل جعفــری، علی اصغر 
گرجی زاده، نبی رودکی، نصراهلل فتحیان،علیرضا تمیزی 
طائب،حجت االســالم  مهدی  رئوفی نــژاد،  عبدالمحمد 
عبداهلل حاجی صادقی، اســماعیل احمدی مقدم ســایر 
پیشکســوتان دوران هست ســال دفاع مقدس حضور 
داشــتند. در این مراســم از خانواده ســرداران باب اهلل 
کیاشمشــکی، میرزا محمد سلگی، مهدی ورشابی، سید 
مسعود موحدی و مهدی مهدوی نژاد تقدیر شد. رونمایی 
از ۲۰۰ اثر اســنادی و پژوهشی در حوزه دفاع مقدس از 

دیگر برنامه های این مراسم بود.

 آثار حوزه مطالعات تاریخ شفاهی فرماندهان 
و مسئولین دفاع مقدس و جبهه مقاومت

جلد دوم تاریخ شــفاهی احمد غالمپور )فرمانده قرارگاه 
کربال در دوران دفاع مقدس(، جلد اول تاریخ شــفاهی 
حســین عالیی )فرمانــده قرارگاه نــوح در دوران دفاع 
مقــدس(، تاریخ شــفاهی محمدنبی رودکــی )فرمانده 
لشــکر ۱۹ فجر در دوران دفاع مقدس(، تاریخ شفاهی 
محسن رفیق دوست )وزیر سپاه و مسئول واحد تدارکات 
در دوران دفــاع مقدس(، تاریخ شــفاهی یعقوب زهدی 
)فرمانده توپخانه ســپاه در دفاع مقدس(، تاریخ شفاهی 
محمدعلی احمــدی میاندشــتی )از فرماندهان پدافند 
هوایی ســپاه در دفاع مقدس(، تاریخ شــفاهی حسین 
باقری )مســئول مخابــرات جبهه شــمالغرب در دفاع 
مقدس(، تاریخ شفاهی محمود چهارباغی )از فرماندهان 
توپخانه در دوران دفاع مقدس(، تاریخ شــفاهی مجید 
بحرینی )فرمانده لشکر ۴۳ مهندسی در دفاع مقدس( و 
تاریخ شــفاهی دکتر صادق رجایی )از مسئولین بهداری 
سپاه در دوران دفاع مقدس( آثاری هستند که در حوزه 

تاریخ شفاهی رونمایی شدند.

 آثار تازه انتشار یافته
 در حوزه مطالعات نظامی دفاع مقدس

مشــاور فرمانده کل ســپاه با اشــاره به آثار تازه انتشار 
یافتــه در حــوزه مطالعات نظامی دفــاع مقدس که در 
چهارمین دوره مراســم یادها و نامهــا رونمایی خواهد 
شــد، عنوان کرد: گروه مطالعات نظامی در چهار حوزه 
مطالعات نبردی، کارنامه، اطلس و شناســنامه یگان ها 
و واحدهــای تخصصــی فعالیــت می نماید. در نقشــه 
راه پژوهشــی این گروه ۵۲۸ عنوان پــروژه تحقیقاتی 
پیش بینی شــده اســت که تاکنون ۱۳۴ عنوان کتاب 
از ایــن مجموعه به چاپ رســیده و ۱۶۰ پروژه نیز در 
حال اجرا می باشــد. در چهارمین مراســم یادها و نام ها 
 شــاهد رونمایی از ۱۵ عنوان اثر پژوهشی در این حوزه 

خواهیم بود.

کتب نبردی
کتاب های »نبرد میمک؛ شرح عملیات عاشورا«، »نبرد 
حــاج عمران؛ شــرح عملیات کربــالی۲«، »زمین های 
مســلح؛ شرح نبرد لشــکر ۲۷ محمد رسول اهلل)ص( در 
عملیات های والفجر مقدماتی و والفجر ۱« آثاری هستند 
کــه در حوزه مطالعات نبردی منتشــر شــده و در این 

مراسم رونمایی شدند.

کارنامه های یگانی و واحدهای تخصصی
در حــوزه تدوین کارنامه یگانها و واحدها تخصصی دفاع 
مقدس، »مجموعه دو جلــدی خاکریزهای خط مقدم؛ 
عملکرد جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس«، »معبر 
وصال؛ عملکرد واحد تخریب لشــکر ۱۹ فجر در دوران 
دفاع مقدس«، »روپوش های خونین؛ بهداری رزمی سپاه 
در عملیات کربالی ۵«، »پرواز ســاعت شانزده؛ عملکرد 
ســپاه اصفهان در مبارزه با ضدانقالب در کردستان« و 
»مجموعه دوجلدی مسائل اساسی جنگ در آثار منتشر 

شده سپاه«، رونمایی شدند.

شناسنامه یگانی و واحدهای تخصصی
»شناســنامه لشــکر ۵ نصر در دوران دفــاع مقدس«، 
»شناســنامه لشــکر ۱۹ فجر در دوران دفاع مقدس«، 
»شناسنامه لشــکر ۱۷ علی بن ابی طالب)ع( در دوران 
دفاع مقدس« و »شناســنامه تیپ توپخانه ۴۰ رسالت« 
در دوران دفــاع مقدس، جدیدترین آثاری هســتند که 

به تازگی منتشر شده اند.

اطلس های یگانی و واحدهای تخصصی
در حوزه اطلــس نیز ۳ اثر رونمایی شــد که عبارت اند 
از »اطلس واحد زرهی ســپاه در دوران دفاع مقدس«، 
»اطلــس واحد مخابرات ســپاه در دوران دفاع مقدس« 
و »اطلس لشــکر ۱۴ امام حســین )ع( در دوران دفاع 

مقدس«.

 پنج شب خاطره بازی در تاالر وحدت 
با مجید انتظامی و ارکستر ملی ایران

ارکســتر ملی ایران برخی از آثاِر ماندگار و به یادماندنِی 
مجید انتظامی را در تاالر وحدت می نوازد.

بــه گــزارش تســنیم، مجیــد انتظامی قصد داشــت 
مجموعــه ای از بهتریــن آثارش را با همراهی ارکســتر 
ملی ایران، در تاالر وحدت بــه صحنه ببرد. این اجراها 
قــرار بود از ۶ تا ۱۰ مهر برگزار شــود. بــا این حال در 
روزهای گذشــته بنیاد رودکی اعالم کرد که این اجراها 

به تاریخ های دیگری موکول شده اند.
بنیاد رودکی در بیاِن علــت این اتفاق اینچنین توضیح 
داده اســت: »پیش از ایــن بنا بود این اجــرا، ۶ تا ۱۰ 
مهرماه برگزار شود که به منظور ایجاد فضایی مناسب تر 
و تسهیل آرامش مخاطبان، همچنین آمادگی حداکثری 

ارکستر، زمان برگزاری رویداد تغییر کرد.«
طبق اعالم بنیاد رودکی و با تغییرات اعمال شده؛ رویداِد 
»همراه بــا خاطره ها«، ۱۴ تا ۱۸ مهــر ۱۴۰۱ در تاالر 

وحدت روی صحنه می رود.

چهارمین دوره مراسم »یادها و نام ها« در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد

رونمایی از آثار اسنادی و پژوهشی در حوزه دفاع مقدس


