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 آخرین مطالب ارسال شده روزنا □  

شهر دوستدار آودك، شهري آه آودآان دوستش  ◊
  بهروز مرباغي -! دارند
  فروش در چمدان راز ناپديدي مرموز مرد آوپن ◊
هايشان آزاد  اجازه دهيم مردم در بيان انديشه ◊

  باشند
  مجلس آينده و قانون آزادي بيان ◊
-از نظارت بر انتخابات تا دست بوسي مجريان  ◊
  عدالت. الف
  احسان ابطحي -مدودف جانشين پوتين شد  ◊
هم انديشي نمايندگان اصالح طلب ادوار مجلس با  ◊

  حجت سپهوند: عكسها/ آروبي
هاي فعلي  سال ديگر به تلويزيون5: بيل گيتس ◊
  خنديد مي
ها ملزم  به حفاظت از تخريب داده ITمديران  ◊
 شوند  مي
علي :ترجمه –داليل اعدام سريع صدام حسين  ◊

  جواهر فروش
 ها معترض اما فعاليم  به رد صالحيت: منتجب نيا ◊
اعتراض رييس شاخه اصفهان حزب اعتمادملي  ◊

 به ردصالحيت هاي گسترده انتخابات شوراها 
ديدار نامزدهاي خبرگان حزب اعتماد ملي با  ◊

 مهدي آروبي 
 اليحه شوراي حل اختالف و نهاد قاضي تحكيم  ◊
گزارش تصويري از اولين نشست سراسري  ◊

  حجت سپهوند/ شوراهاي استاني حزب اعتماد ملي

 آخرین مطالب روزنامه اعتماد ملی □  

 آخرين روز پرسپوليس در خارج از تهران  ◊
 هديه بزرگ ليورپول به چلسي  ◊
 بايرن بدون توني رو در روي زنيت  ◊
 کيوسک ورزش  ◊
آبادي، آاشاني،  آهن به علي حمله مايلي ◊

خياباني  پور،  سعيدلو، قطبي، دايي، فردوسي
 ... ! و
بي با عنوان محصول  فروش لوازم آرايشي قال ◊

 فرانسوي 
 سارقان يك اختراع به حبس محكوم شدند  ◊
 ساله با قصد تعرض  17ربودن دختر  ◊
 اخبار کوتاه حوادث  ◊
 ايستگاه حوادث  ◊
تداوم گرد و غبار، زندگي را در غرب آشور  ◊

 پور  شهرام قلي -اندازد  به خطر مي
 کيوسک جامعه  ◊
 ستون بازتاب  ◊
 ايستگاه جامعه  ◊
 -في تنها راه خروج از بحران  دولت ائتال ◊

 سارا معصومي 
 ستون از چهار گوشه جهان  ◊
 جمعه، به پاي صندوق بياييد  ◊
 اخبار کوتاه اقتصاد  ◊
 مالي نكنيد  عدالتي را ماست بي ◊
 > پاسخ براي ثبت در تاريخ< ◊
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  محمدرضا لطفي و گروه شيدا در آانادا؛

تيوال             : اعتماد ملي  ان  <محمدرضا لطفي به همراه گروه همنوازان شيدا خردادماه سال جاري در فس و    > تيرگ در تورنت
رد      د آ دا خواهن نواره از      .آانادا حضور پي ن جش ا   17اي ا   288ي  جوال  20ت و     ) خرداد   31ت ادا در    در شهر تورنت آان

ينما و رقص          يقي، س اتر، موس مي، تئ اي تجس ه هنره د        زمين د ش زار خواه ي برگ اي ايران دان    . ه ه ديگر هنرمن از جمل
 .محسين نامي اشاره آرد توان به عباس آيارستمي، آيدين آغداشلو، غال ايراني آه در اين فستيوال حضور دارند مي

نفره شيدا با خوانندگي محمد معتمدي در اين فستيوال حضور خواهد محمدرضا لطفي نيز به همراه گروه هشت  
و بعد از مراسم) خرداد 288ي  جوال 17برنامه گروه شيدا به عنوان برنامه اصلي بخش موسيقي، روز . داشت  

برنامه اين گروه تنها برنامه فستيوال تيرگان است آه براي آن بليت. افتتاحيه در فضاي باز برگزار خواهد شد  
همچنين در بخش موسيقي اين فستيوال هنرمندان ديگري همچون مسعود شعاري، رامين  . فروخته خواهد شد  
اين برنامه اولين. نيز به اجراي برنامه خواهند پرداخت... نيا و  زاده، دريا دادور، حسين بهروزي بهنا، سعيد شنبه
شود آه به تازگي تشكيل شده است مرزي گروه شيداي جديد محسوب مي آنسرت برون . 

ارديبهشت ماه 28تا  26گروه شيداي جديد در قالب سه گروه بانوان، بازسازي و همنوازان شيدا در روزهاي   
ر بزرگ وزارت آشور اولين آنسرت خود را در ايران اجرا خواهند آرد سال جاري در تاال .

9ارديبهشت در  7صبح روز شنبه  10گانه شيدا از ساعت  هاي سه همچنين قرار است فروش بليت آنسرت گروه
گذاري شده در سه هزار تومان قيمت 40هزار تا  10هاي آنسرت شيدا آه بين  بليت. مرآز فروش آغاز شود  

هاي بهاي بليت. ارديبهشت به چاپ رسيده است 28و  27، 26رنگ سبز، قرمز و آبي به ترتيب براي روزهاي   
25تا  10هاي بالكن وزرات آشور بين  هزار تومان و بهاي بليت 40تا  20طبقه همكف سالن وزارت آشور بين 

.هزار تومان تعيين شده است
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