راویان مقاومت  /جدول اجراهای نمایش میدانی ویژه برنامه هفته دفاع مقدس
 31شهریور تا  5مهر1399
تاریخ اجرا

99/06/31

تلفن سرپرست گروه

محل اجرا

ساعت اجرا

نام نمایش

کارگردان

محوطه تئاتر شهر

17

سرباز

پژمان شاه وردی

میدان امام حسین

16:30

آرایشگاه صلواتی

مسعود ابراهیمی

09395191898

فرهنگسرای معرفت

17

حاجت

احمد صمیمی

09307160116

محمد باقری

فرهنگسرای گلستان

17

هناس

جالل حسنوند

09183292272

اکبر صفدری

09126982184

ایستگاه مترو ایوان انتظار

13

عمو واکسی

مرتضی وکیلیان

09189413755

حسام الدین صدرایی

09203834152

منطقه / 9فرودگاه مهرآباد

17

Bell214

مصطفی کولیوند

09127061034

داود احمدی

09191028775

محوطه تئاتر شهر

17

آرایشگاه صلواتی

مسعود ابراهیمی

09395191898

پیروز حمیدی

09123077588

میدان امام حسین

17

سرباز

پژمان شاه وردی

بهنام احمدی

09122785227

فرهنگسرای گلستان

17

13

مهدی ضیائیان پور

09194405510

اکبر صفدری

09126982184

فرهنگسرای امید

17

حاجت

احمد صمیمی

09307160116

مرضیه غالم زاده

09125105660

منطقه(14بوستان گلزار)

17

هناس

جالل حسنوند

09183292272

محسن کارگزار

09121724892

17

سامدون

علی طربی

اقای مالربیعی

09122444037

0916662418109303835824

0916662418109303835824

رابط منطقه

شماره تماس رابط

پیروز حمیدی

09123077588

بهنام احمدی

09122785227
09123133106

99/07/01

خانه فرهنگ مهرآور
(بوستان سیمرغ)

0935343102909353904964

09166624181-

باغ موزه دفاع مقدس

11

سرباز

پژمان شاه وردی

محوطه تئاتر شهر

17

حاجت

احمد صمیمی

09307160116

میدان امام حسین

18:45

Bell 214

مصطفی کولیوند

09189413755

09303835824

آقای پاشایی

09190230411

پیروز حمیدی

09123077588

بهنام احمدی

09122785227

99/07/02
فرهنگسرای معرفت

17

آرایشگاه صلواتی

مسعود ابراهیمی

09395191898

محمد باقری

09123133106

منطقه-20بوستان مهران

17

13

مهدی ضیائیان پور

09194405510

حسین ربیعی

09123109842

فرهنگسرای سرو

17

عمو واکسی

مرتضی وکیلیان

09127061034

آزیتا سیرانلو

09126200388

باغ موزه دفاع مقدس

11

سرباز

پژمان شاه وردی

آقای پاشایی

09190230411

محوطه تئاتر شهر

17

13

مهدی ضیائیان پور

09194405510

پیروز حمیدی

09123077588

میدان امام حسین

18:45

حاجت

احمد صمیمی

09307160116

بهنام احمدی

09122785227

0916662418109303835824

99/07/03
منطقه-9فرودگاه مهرآباد

17

هناس

جالل حسنوند

09183292272

داود احمدی

09191028775

فرهنگسرای گلستان

17

Bell 214

مصطفی کولیوند

09189413755

اکبر صفدری

09126982184

منطقه-20بوستان مهران

17

سامدون

علی طربی

حسین ربیعی

09123109842

0916662418109303835824

99/07/04

09166624181-

باغ موزه دفاع مقدس

11

سرباز

پژمان شاه وردی

محوطه تئاتر شهر

17

Bell 214

مصطفی کولیوند

09189413755

میدان امام حسین

18:45

13

مهدی ضیائیان پور

09194405510

بهنام احمدی

فرهنگسرای رضوان

17

عمو واکسی

مرتضی وکیلیان

09127061034

مهدی محمودی

09127700377

فرهنگسرای معرفت

17

سامدون

علی طربی

محمد باقری

09123133106

باغ موزه دفاع مقدس

11

سرباز

پژمان شاه وردی

آقای پاشایی

09190230411

محوطه تئاتر شهر

17

هناس

جالل حسنوند

پیروز حمیدی

09123077588

میدان امام حسین

18:45

سامدون

علی طربی

بهنام احمدی

09122785227

09303835824

0916662418109303835824
0916662418109303835824
09183292272
0916662418109303835824

آقای پاشایی

09190230411

پیروز حمیدی

09123077588

09122785227

99/07/05
فرهنگسرای گلستان

17

آرایشگاه صلواتی

مسعود ابراهیمی

09395191898

اکبر صفدری

09126982184

ایستگاه مترو ایوان انتظار

13

Bell 214

مصطفی کولیوند

09189413755

حسام الدین صدرایی

09203834152

منطقه(10بوستان اعتماد)

17

عمو واکسی

مرتضی وکیلیان

09127061034

علی نجفی

09191202306

99/07/06

09166624181-

باغ موزه دفاع مقدس

11

سرباز

پژمان شاه وردی

محوطه تئاتر شهر

17

سامدون

علی طربی

میدان امام حسین

18:45

هناس

جالل حسنوند

09183292272

فرهنگسرای گلستان

17

حاجت

احمد صمیمی

09307160116

اکبر صفدری

فرهنگسرای رسانه

17

آرایشگاه صلواتی

مسعود ابراهیمی

09395191898

امیرعباس صادقی

09193658270

منطقه-9فرودگاه مهرآباد

17

13

مهدی ضیائیان پور

09194405510

داود احمدی

09191028775

فرهنگسرای انقالب

11

عمو واکسی

مرتضی وکیلیان

09127061034

مجتبی اسماعیلی

09122010078

نشانی مکان ها محل اجرا:
 -1تئاتر شهر :خیابان انقالب ،چهاراره ولیعصر ،بوستان دانشجو
 -2میدان آیینی امام حسین (ع) (منطقه )12
 -3فرهنگسرای معرفت (منطقه :)5میدان شهرزیبا ،بلوار شهران ،بعد از زیرگذر شهید همت
 -4فرهنگسرای گلستان (منطقه :)8نارمک ،میدان گلستان ،خیابان هالل احمر ،بوستان فدک
 -5ایوان انتظار(منطقه :)6میدان ولیعصر (عج) ،طبقه اول میدان ،ورودی مترو
 -6فرودگاه مهرآباد (منطقه :)7سالن ترانزیت شماره 4
 -7فرهنگسرای امید(منطقه :)13میدان امام حسین(ع) ،خیابان خشکبارچی ،بوستان خیام
 -8بوستان گلزار (منطقه :)14خیابان  17شهریور جنوبی ،خیابان شهید کاظمی
 -9بوستان سیمرغ (منطقه :)13سی متری نیروی هوایی ،تقاطع امامت و نیروی هوایی ،رو به روی پمپ بنزین
 -10باغ موزه دفاع مقدس :برگزار شهید حقانی
 -11بوستان مهران (منطقه :)20شهر ری ،دوست آباد ،میدان بروجردی
 -12فرهنگسرای سرو :خیابان ولی عصر (عج) ،باالتر از بوستان ساعی ،کوی ساعی یکم
 -13فرهنگسرای رضوان :گلزار شهداء بهشت زهرا (س) ،خیابان رضوان
 -14بوستان اعتماد (منطقه  :)10بزرگراه شهید نواب ،میدان بریانک ،خیابان دعوتی
 -15فرهنگسرای انقالب(منطقه :)11برگزار شهید نواب ،خیابان کمیل

09303835824
0916662418109303835824

آقای پاشایی

09190230411

پیروز حمیدی

09123077588

بهنام احمدی

09122785227
09126982184

