
همه مایحتاج ما در دست عباس آقا سوپری
ی�ک نماینده مجلس: مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

باید از طریق صحیح انجام شود.
ما از این انشا نتیجه می گیریم ...

ال��ف( برخی از دانش��مندان دیگر جهان معتقدند 
این مبارزه باید از راه های غلط انجام شود.
ب( فرار مغزها گاهی چیز بدی نیست.

ج( بعضی ها ع��ادت دارند ح��رف بزنند حاال چه 
چیزی می گویند خیلی اهمیتی ندارد.

د( از کرامات پیر ما این اس��ت / سرکه را خورد و 
گفت شیرین است.

رئیس فراکسیون اصناف مجلس: همه مایحتاج 
مردم کشور توسط ۴ دالل وارد می شود.

به نظر شما این چهار دالل عبارتند از:
الف( عباس آقا سوپری محل - قدرت خان قصاب 

- عمو پورنگ - یعقوب دوره گرد
ب( صفدرآقا چاه کن - ممد کولبر - خاله شادونه 

- میتی سمسار
ج( ننجون - عمه رهبر کره ش��مالی - عمو قناد - 

یک شخص ناشناس می خواست نامش فاش نشود
د( هیچکدام

روابط عمومی فرودگاه رش�ت: موتور هواپیمای 
پرواز تهران به رش�ت آتش نگرفته بود. متاس�فانه 
رس�انه ها اخالق خبری را رعایت نمی کنند. یکی از 
موتوره�ا خاموش ش�ده بود که قرار اس�ت تعویض 

بشود.
ما از این انشا نتیجه می گیریم ...

الف( آتش گرفتن با خاموش شدن فرق دارد.
ب( م��ا رس��انه ها خیلی آدم های بدی هس��تیم و 
مدیر روابط عمومی رش��ت خوب است پس باید جلو 

بنشیند.
ج( گاهی اظهارنظر مسئوالن از هزار تا ستون طنز 

بامزه تر است.
د( ما از این انشا نتیجه نمی گیریم فقط دودستی 

می زنیم توی سر خودمان!

ننجون

نامزدهای بخش ادبیات نمایشی و شعر 
جایزه پروین معرفی شدند

پنج اثر نامزد در بخش ادبیات نمایش��ی و ش��عر 
جایزه ادبی پروین اعتصامی اعالم شد.

مه��دی قزلی دبیر اجرایی هش��تمین جایزه ادبی 
پروین اعتصامی نامزدهای بخش ادبیات نمایشی را به 

شرح ذیل اعالم کرد:
»آسمان کالغ پوش« به قلم مهسا طالبی رستمی 

از نشر نودا
»بانو و مرد مرده و دو نمایشنامه ی دیگر« نوشته 

چیستا یثربی از نشر قطره
»برف زمین را گرم می کند« نوشته مریم منصوری 

از انتشارات نمایش
»دور از دس��ترس اطفال نگهداری ش��ود« به قلم 

فرشته فرشاد از نشر آواژ
»هتلی ها و عامدانه، عاش��قانه، قاتالنه ...« نوشته 

ساناز بیان از نشر قطره
داوری این بخش را صدرالدین زاهد، فواد نظیری 

و شهرام کرمی برعهده داشتند.
وی همچنین نامزدهای بخش شعر این جشنواره 

را نیز به این شرح معرفی کرد:
گر تو بودی امروز ش��نبه بود« سروده فریبا شادلو 

از نشر چشمه 
»درخت سوال نمی کند، می افتد« سروده سپیده 

نیک رو از نشر چشمه
»عب��ور از م��ن« س��روده اله��ه تاجی��ک زاده از 

انتشارات سوره مهر
»لیلی آذر« س��روده اعظم سعادتمند از انتشارات 

شهرستان ادب
»نه مثل ماهی ها« س��روده ش��یرین خسروی از 

انتشارات مروارید
داوران این بخش از این جشنواره شامل اسماعیل 

امینی، لیال کردبچه و مهرنوش قربانعلی بودند.

جایزه

امروز چهلمین روز درگذشت 
شاعر کازرونی برگزار می شود

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم سیدحسن 
اجتهادی ش��اعر و ادیب کازرونی امروز یکش��نبه 17 
تیرماه 1397 در مقبره الشعرا کازرون برگزار می شود.

 این مراسم امروز از ساعت 18:30 بر سر مزار این 
شاعر در کازرون، قطعه هنرمندان برگزار خواهد شد.

اجتهادی از شاعران بنام کشور صبح 8 خردادماه 
در س��ن 71 سالگی بر اثر سکته مغزی در بیمارستان 

نمازی شیراز درگذشت.
این شاعر کازرونی چند روزی به دلیل عارضه مغزی 
در بیمارستان بستری ش��د؛ پیکر مرحوم اجتهادی در 
ش��هر کازرون و در مقبره الشعرا )مقبره هنرمندان( این 

شهر به خاک سپرده شده است.

یادمان

اذان ظهر:13:09 اذان مغرب: 20:44 اذان صبح فردا: 4:12 طلوع آفتاب فردا: 5:56
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سیدرضا منتظری

منتق�د »گلنار« همچنان  فیلم های می�ز  از  یکی 
فراموش نش��دنی کودکان و نوجوانان 
دهه های 60 و 70 است! شخصیت های 
واقعی و عروس��کی این فیلم همچنان 
در میان مخاطبان سینمای کودک آن 
روزها محبوب هستند و دست اندرکاران 
»خال��ه قورباغه« نیز ب��ا آگاهی از این 
مسأله سعی داشتند تا با بهره گیری از 
شخصیت »خاله قورباغه« که به نوعی 
قهرم��ان و ناج��ی »گلنار« محس��وب 
می شد، فیلم جدیدی ساخته و موجی 
را در سینمای کودک کشور آغاز کنند 
که نس��ل دیروز و امروز از آن استقبال 
کنند، غافل از آنکه سطحی نگری، فقر 
فیلمنامه، آشنا نبودن با ذائقه کودکان 
امروزی و مواردی شبیه به این نه تنها 
باعث ش��ده تا نوس��تالژی ک��ودکان و 
نوجوان��ان دی��روز به ط��ور کل از بین 
ب��رود که ک��ودکان امروز ه��م رغبتی 
برای تماش��ای این فیلم از خود نشان 

نمی دهند!
»گلن��ار«، »کاله قرمزی«، »ش��هر 
موش ها« و امثال این فیلم ها هنوز برای 
کلیت سینمای ایران یک استثنای بزرگ 
محسوب می شوند چراکه طی این سالیان 
هیچ شخصیت عروسکی و کارتونی دیگر 
نتوانسته جای آن ها را بگیرند و به همین 
دلیل این فیلم ها با تمامی عروس��ک ها و 
شخصیت های ش��ان در ذهن ها ماندگار 
ش��ده اند؛ اما با این همه باید از خودمان 
سوأل کنیم آیا این شخصیت های واقعی 
و عروس��کی که ح��دود 2 تا 3 دهه قبل 
محبوب کودکان نس��ل قدی��م بودند آیا 
همچنان هم برای مخاطبان کودک نسل 

جدید می توانند محبوب باشند یا خیر!؟
چرا م��ا س��هل انگارانه باید بر این 
باور باشیم کودکان امروز که به راحتی 

به انواع بازی ها و وسایل سرگرم کننده 
و کارتون ه��ا و فیلم های آن طرف آبی 
دسترس��ی دارند و با دنیای دیجیتال و 
ماهواره و اینترنت آشنایی پیدا کرده اند 
»خاله قورباغه« و امثال آن ها می توانند 

برایشان جالب توجه باشند؟
قطع��اً با س��اخت ای��ن فیلم ها که 
براس��اس تفکرات کهنه و نخ نما ش��ده 
دهه ها قبل تولید می شود ما نمی توانیم 
کودکان را امروز کش��ورمان را مایل به 
ایرانی  س��ینمایی  فیلم های  تماش��ای 
کنی��م! توقع��ات ذهن ک��ودکان امروز 
گسترش پیدا کرده و با شنیدن و دیدن 
قصه های قدیمی و هزار بار تکرار ش��ده 
ارضا نمی شوند؛ قطعاً اگر تا همین 15، 
20 سال پیش کودکان، والدین شان را 
به اصرار برای دیدن فیلم هایی همچون: 
»الوال��و م��ن جوج��وام« و »پات��ال و 
آرزوهای کوچک« و »گربه آوازه خوان« 
و... به سینماها می کشاندند تنها دلیلش 
این بود که هیچگونه وسایل سرگرمی 
و تفریحی بهتری در اختیارشان نبود و 
آثار مش��ابه خارجی ب��ا کیفیت بهتر را 

ندیده بودند.
آنچ��ه که بس��یار روش��ن و واضح 
اس��ت اینک��ه تخیل و تفک��ر کودکان 
ام��روز ب��ا تخی��ل و تفک��ر ک��ودکان 
نسل های پیشین هزاران هزار کیلومتر 
از هم فاصل��ه دارد. اما ب��ا تمامی این 
تفاسیر سینمای کودک نیاز مبرم برای 
هر جامعه ای است و نباید سهل انگارانه 
از کنار آن عبور کرد. دس��ت اندرکاران 
و متولیان س��ینمای ک��ودک باید آگاه 
باش��ند ک��ه با توج��ه به گس��تردگی 
تولی��د فیلم های طن��ز و کمدی که از 
جذابیت ه��ای بص��ری باالت��ری برای 
ک��ودکان برخوردار هس��تند، کودکان 
ترجیح می دهند به جای دیدن برخی 
فیلم هایی که مناس��ب سن و سالشان 
است این گونه فیلم های طنز را تماشا 
کنند، که اتفاقاً اغلب بازیگرانشان را هم 

در سریال های تلویزیونی قباًل دیده اند 
و دوستشان دارند. از این رو فیلم هایی 
همچون »خاله قورباغه« با س��اختاری 
پیش پ��ا افتاده و ب��دون بهره گیری از 
تکنیک های فنی نمی تواند کودکان را 

به سینما بکشاند.
»خاله قورباغه« اثری است بی هویت 
به اس��م فیلم و س��ینما؛ اث��ری بدون 
قهرمان، بدون داس��تان ج��ذاب، بدون 
ش��خصیت پردازی صحیح، بدون تفکر 
و بدون قهرمان! همه این ها دس��ت در 
دست هم داده تا حتی مخاطبان کودک 
هنگام تماش��ای فیلم احساس دلزدگی 
کنند و در س��الن سینما ترجیح دهند 
تا با »تبلت« ها و »گوش��ی« های ش��ان 
سرگرم باشند! شاید یکی از عمده دلیل 
این اتفاق آن باشد که سازندگان »خاله 
قورباغه« بر این باور و اندیش��ه بوده اند 
که صرف موزیکال بودن فیلم و نش��ان 
دادن چندی��ن قورباغه بدقواره می تواند 

مخاطبان کودک را جذب کند!
ب��ا نگاهی گذرا به »خاله قورباغه« 
و امثال آن در س��ینمای کودک به این 
نتیجه می رسیم که یکی از عمده دالیل 
دوری کودکان از سینما طی سال های 
اخیر آن اس��ت که سینماگران کودک 
در آثارش��ان بیش��تر به نوستالژی ها و 
می پردازند  شخصی ش��ان  دغدغه های 
و ک��ودکان را ب��ه ط��ور کل فراموش 
کرده اند! ک��ودکان که تخیل و فانتزی 
را در س��ینمای مناس��ب سن شان فنا 
ش��ده می بینند از این فیلم ها استقبال 
به عمل نیاورده و س��ینمای کودک با 
اف��ت و ریزش ش��دید مخاطب مواجه 

می شود.
همیشه از خود س��وأل می کنم اگر 
قراردادهای کالن فیلمس��ازان سینمای 
کودک با آموزش و پرورش و اجبار کودکان 
برای رفتن به سینما وجود نداشت آیا باز 
ه��م این آثار می توانس��ت اندکی فروش 

داشته باشد؟  سینماپرس

نش��ان�����ه های  زندگي امیدوارکنن��ده ای سبک 
از تغیی��ر در کارکرد اجتماعی مبهم و 
نامعلوم هیئت ه��ا، روحانیون و جوانان 
انقالبی به گوش می رس��د. آیا شرایط 

عوض می شود؟
"در س��ال 1352 قمری شبی در قم 
سیل عظیمی آمد که شاید نصف یا ثلث 
شهر قم را خراب کرد، نصف شب صدای 
غرش سیل بنیان کن به محالت دوردست 
شهر قم می رسید. صبح آن شب من همراه 
برادرم مرحوم حجت االسالم والمسلمین 
شیخ محمدتقی اشراقی به منزل مرحوم 
آیت اهلل العظمی حائ��ری رفتیم در آن جا 
دیدیم مرحوم آی��ت اهلل حائری با یکی از 
علمای قم گرم مباحثه علمی هس��تند. 
مرحوم ب��رادرم گفت: »ثلث ش��هر قم را 
دیش��ب س��یل خراب ک��رده و احتمال 
دارد بقیه را هم امش��ب خراب کند، شما 
نشسته اید مباحثه می کنید و هیچ فکری 
برای نجات اهالی شهر نمی کنید؟« مرحوم 
حائری فرمود: »چه کاری از من س��اخته 
اس��ت، بگو تا انجام بدهم«. برادرم گفت: 
»ش��ما وقت عصر به بیمارستان فاطمی 

تشریف بیاورید دیگر کارتان نباشد«.
آیت اهلل حائ��ری قبول کرد و هنگام 
عص��ر به بیمارس��تان فاطمی تش��ریف 
آوردند، مردم با شنیدن این تشریف فرمایی 
همگی به بیمارس��تان آمدند و به همراه 
آی��ت اهلل حائری از بیمارس��تان به کنار 
رودخانه برای تماش��ای سیل آمدند؛ در 
آن جا آقا رو به جمعیت کردند و فرمودند: 
»اکنون بر ش��ما جمعیت الزم است که 
به جهت جلوگیری از این سیل بنیان کن 
و برای محافظت از خرابی ش��هر و تلف 
ش��دن اهالی آن اقدام کنید و در مقابل 
این سیل مخرب س��دی ببندید که در 
نزد خالق و مخلوق روسفید شوید وگرنه 
...«. مردم امر مرجع تقلیدشان را اطاعت 
کردند و در همان ساعت همگی دست به 
کار شدند. کاری را که باید در مدت های 
مدی��د انجام می گرف��ت، در همان چند 
س��اعت انجام دادند. در جلوی سیل در 
سرتاس��ر رودخانه با وسایل مانعی ایجاد 
کردند و بدین وس��یله شهر قم و اهالی 
را از خطر س��یل حفظ کردند. به دستور 
آیت اهلل حائری خانه هایی که خراب شده 
ب��ود بازس��ازی و به س��اکنانش تحویل 
داده ش��د؛ محله مبارک آباد خاک فرج و 
خانه های بس��یاری در قسمت شاهزاده 

مسعود از آن جمله است."
ای��ن روای��ت نقل ش��ده در کتاب 
»مردان عل��م در عرصه عم��ل«، تنها 
مورد از مجموعه کارکردهای پروسعت 
اجتماع��ی نهاد پرقدم��ت روحانیت در 
تاریخ اجتماعی جوامع مسلمان نیست. 
پرشمار نقل می کنند از حجج االسالم ها 
و آیت اهلل ه��ای پرش��أن و ش��ئونی که 
در راه انداخت��ن ام��ور ج��اری مردمان 
اطرافش��ان، نه فق��ط در هنگام زلزله و 
س��یل و قحطی و خشکس��الی که در 
هنگامه هر ش��رایط خاص و غیرخاص 
پیشتاز بوده اند. عمامه از سر می انداختند 
و عبا به کمر می بس��تند، به داد مردم 
می رسیدند و آن اعتبار برگرفته از نهاد 
پرقدرت اله��ی را این چنی��ن به مردم 
بازمی گرداندن��د. تاریخ معاصر ایران پر 
است از نمونه های قابل توجهی که یک 
اجتماعی  مطالبه گرایانه  بزرگ  جنبش 
ب��ا تکیه بر قدرت و نفوذ و مش��روعیت 
روحانیت شکل گرفته، وسعت یافته، و 
سرنوشت مردمان یک منطقه را تغییر 
داده اس��ت و بزرگترین آن در عصر ما 
انقالب اس��المی سال 57 است. اتفاقی 
که بی گم��ان می توان نقش هیئت های 
مذهب��ی ایران را هم در آن به ش��دت 

پررن��گ توصیف ک��رد. هیئت هایی که 
در روزگار عسرت و س��ختی ایرانی ها، 
ب��رای رس��یدگی  بازوهای��ی پرت��وان 
اجتماعی به دردهای مردم می شدند و 
عالوه بر تعظیم ش��عائر الهی برای خود 
کارک��ردی اجتماع��ی و دردمندانه نیز 

تعریف می کردند
از آن زمان��ه پرچم��داری هیئ��ات 
مذهب��ی و روحانی��ت در حرکت ه��ا و 
جنبش ه��ای اجتماع��ی ت��ا دورانی که 
روحانی ه��ا و طلبه ها در کنج مس��اجد، 
در گعده های »ش��ک در نماز« چندنفره 
و در اتاق ه��ای تن��گ و تاری��ک اداری 
گوشه نشین شده اند و هیئت های مذهبی 
نیز به محلی برای جمع شدن و عزاداری 
در دو نوبه محرم و رمضان تقلیل یافته اند 

راهی طوالنی طی شده است.
سایه سنگین تحوالت بسیار سریع 
اجتماعی و سیاسی ایران در دهه هفتاد 
و هشتاد به تدریج باعث به حاشیه رفتن 
حض��ور روحانی��ون در اجتم��اع و کنار 
رفتن نقش حیاتی هیئت ها مذهبی در 
این روزگار شد. تصور اینکه حاال روزگار 
دیگری اس��ت به راحتی این س��رمایه 
اجتماعی بی س��ابقه را مورد تردید قرار 
دارد و اوض��اع به گونه ای رقم خورد که 
حاال مجموعه قریب  ب��ه  اتفاق اتفاقات 
اجتماعی معاص��ر امروز ایران، کاماًل در 
غیاب آن ها در حال شکل گرفتن است.

اگرچ��ه در تم��ام این س��ال های 
بعد از انق��الب، تعدادی از روحانیون و 
همین طور هئیت های مذهبی کماکان 
به کارک��رد اجتماعی دردمندانه ش��ان 
معتقد بودند و حرکت های قابل توجهی 
نیز انجام داده اند؛ اما جز مورد بس��یار 
درخشان اردوهای جهادی که در واقع 
به وس��یله طالب و دانشجویان انقالبی 
پایه گذاری ش��د؛ اثر روشن و پررنگی 
از حضور آنها در حرکت های اجتماعی 
آموزش  محیط زیست،  نمی شود.  دیده 
حاشیه نش��ین ها، رسیدگی به وضعیت 
اجتماعی مهاجرین، کارآفرینی و دیگر 
فعالیت های��ی از این دس��ت که عموما 
از چش��م س��اختارهای دولتی پنهان 
می مان��د معموال خال��ی از حضور افراد 

مذهبی و انقالبیون بود.
حاال اما گویا اتفاقات دیگری در راه 
است. اتفاقاتی که اگر چه برای تبدیل 
شدن به یک جریان هنوز راهی طوالنی 
درپی��ش دارن��د؛ ام��ا حداق��ل وجهی 
نمادین و بس��یار امیدوارکننده دارند. 
ماجرا ب��ه صورت پررنگ و رس��می تر 
از زلزل��ه چند ماه پیش غرب کش��ور 
آغاز ش��د. اتفاقی متاثرکننده که ایران 
را در ماتم فرو برد و س��یل کمک های 
مردمی به سمت این مناطق نشان داد 
که در گزاره های از قبیل نابود ش��دن 
همبستگی اجتماعی میان مردم ایران 

محل تردیدی جدی وجود دارد.
اتف��اق امیدوارکننده در جریان این 
زلزله ام��ا، فعال ش��دن ظرفیت بخش 
قابل توجه��ی از هیئت های مذهبی بود. 
چند ت��ن از مداحان نام��دار تهرانی که 
معموال در جلس��اتی ج��ز روضه خوانی 
دیده نمی ش��وند به همراه پامنبری ها و 
هئیتی هایشان به کرمانشاه رفتند و در 
روند کمک رس��انی به مردم غرب همراه 
ش��دند. چندین و چند هیئت در تهران 
مشغول جمع آوری کمک برای مردمان 
زلزل��ه زده غ��رب ش��دند و نش��انه های 
قابل توجه��ی از حضور دوب��اره کارکرد 
اجتماعی هیئت های مردمی در مقاطع 
تاریخی و حساس اجتماعی ایران دیده 
می شد. میثم مطیعی مداح جوان تهرانی 
ب��ه آنجا و نهبندان منطق��ه ای دیگر در 
کرمان که اسیر زلزله شده و با بی تفاوتی 

محض هم��راه بود، رفته ب��ود و صورت 
هفتگ��ی گزارش های��ی از مناطق زلزله 
تهیه می کرد و این گزارش ها بالفاصله در 
شبکه های اجتماعی پرقدرت هیئت های 

تهرانی منتشر می شد.
ح��اال این ب��ار در جریان مش��کل 
بزرگ��ی که ب��رای مردم خوزس��تان به 
وج��ود آمده اس��ت انگار این نش��انه ها 
پررنگ ت��ر و جریانی تر در ح��ال اتفاق 
افتادن است. چندین روحانی مشهور در 
صفحه های مج��ازی کمپین هایی برای 
کمک رسانی به مردم آبادان و خرمشهر 
راه انداخته اند و با استقبال قابل توجهی 
هم روبه رو ش��ده اند. یک کمپین جالب 
به نام» عطش علی اصغر)ع(« راه اندازی 
شده است و با شعار »هر مسجد، هیئت 
و پایگاه بسیج، یک آتش به اختیار برای 
آب رسانی به مردم قهرمان و شهیدپرور« 
و  مس��اجد  و  مذهب��ی  هیئت ه��ای 
پایگاه های بس��یج را به کمک رسانی به 

مردم خوزستان دعوت می کند.
ع��الوه ب��ر آن ظاهرا ب��ا محوریت 
ط��الب اس��تان خوزس��تان جلس��اتی 
برای هم اندیش��ی در جه��ت چگونگی 
کمک رسانی به مردم خوزستان تشکیل 
شده اس��ت و همه این ها فارغ از ابتکار 
قابل توجه بس��یج دانش��جویی دانشگاه 
چم��ران اه��واز اس��ت که با دع��وت از 
یکی از س��لبریتی های همیشه ناراضی، 
او و تیم مل��ی را به پ��ای حمایت عملی 
از مردم خوزس��تان کش��یده است. این 
اتفاق��ات قابل توج��ه همه در س��طحی 
خارج از س��اختارهای رس��می صورت 
می گیرد. جمع��ی از طالب و روحانیون 
تهران��ی که به ص��ورت کامال خودمانی 
دوره��م جمع ش��ده اند و خودش��ان را 
جامع��ه وعاظ انقالبی ته��ران می نامند 
به صورت گس��ترده در حال جمع آوری 
کمک برای این مناطق هس��تند و بقیه 
روحانی��ون و هیئت ها و بس��یجیان نیز 
کامال ج��دا از س��اختارهای دولتی در 
حال کمک رسانی هس��تند تا بار دیگر 
نادرس��تی و ناکارآمدی گزاره »اعتماد 
به س��اختارهای جمهوری اس��المی و 
بی نیازی انقالب از سرمایه های اجتماعی 

غیررسمی« را به ما یادآوری کنند.
اتفاقات امیدوارکننده، با بهتر بگوییم 
نش��انه های امیدوارکنن��ده زیادند. امام 
جمعه خرمشهر دستگاه جوش به دست 
می گیرد و با کارگران خط انتقال آب به 
خوزستان همراه می شود؛ حجت االسالم 
کمیل نظافتی، روحانی جوان آملی سفیر 
محیط زیست شده است؛ حجت االسالم 
احس��ان بی آزار کمپین هر روز ورزش با 
نام یک شهید راه انداخته است و جوانان 
را به ورزش تش��ویق می کند؛ امام جمعه 
تبریز ب��ا مردم می رود و می آید؛ جنبش 
دانشجویی تعارفات را کنار گذاشته است 
و به جمع کامی��ون داران اعتصاب کننده 
م��ی رود و طل��ب ویالی مصادره ش��ده 
می کن��د؛ میثم مطیعی در ش��عرخوانی 
قب��ل از خطبه های رهب��ری از قاضیان 
فاسد می گوید و حاج حسین یکتا، راوی 
مشهور راهیان نور این بار به جمع بازاریان 
معترض می رود تا صدای آنها را از رسانه 

ملی به گوش همه برساند.  مهر

امام جعفر صادق علیه السالم:
 همه خیر در خانه اي نهاده شده و کلیدش را

زهد و بي رغبتي به دنیا قرار داده اند.
اصول کافي، ج 3، ص 19۴

فراخوان جشنواره فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای
فراخوان ش��رکت در دوازدهمین جش��نواره 

فیلم های 100 ثانیه ای منتشر شد.
دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی »فیلم 
100« ب��ا موض��وع اخ��الق و س��بک زندگی در 
دو بخش مس��ابقه ای و مس��یر تجربه و در قالب 
مستند، داس��تانی و پویانمایی، اسفندماه 97 در 
تهران برگزار می ش��ود. همچنین بخش مس��ابقه 
س��ینمای جهان در قالب های مستند، داستانی و 
پویانمایی نیز صرفا برای حضور شرکت کننده های 

غیرایرانی خواهد بود.
دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم 100 مهلت 
ارسال آثار را پایان دی ماه و معرفی آثار راه یافته را 
20 بهمن ماه سال جاری اعالم کرده است. هنرمندان 
برای اطالع از مقررات  عمومی و تخصصی، ثبت نام 
و ارسال اثر می توانند به سایت جشنواره به آدرس 

100fest.com مراجعه کنند.

تابلو اعالنات

و از ساعت ۴:۳۰ فعالیت خط ۵ متر
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه گفت: با توجه به درخواس��ت مس��افران 
همزمان با تغییر س��اعت کار ادارات استان تهران 
از امروز س��اعت فعالیت خ��ط 5 متروی تهران و 

حومه از ساعت 4:30 صبح آغاز خواهد شد.
فرنوش نوبخت با اشاره به اینکه خطوط 5گانه 
مت��روی تهران و حومه از دی��روز همزمان با اجرای 
بخشنامه استانداری تهران درخصوص تغییر ساعت 
کار سرویس دهی به مسافران را نیم ساعت زودتر آغاز 
کردند، گفت: اما با توجه به در خواست شهروندان و 
مسافران خط 5 مترو در اولین روز اجرای این طرح از 
طریق رسانه ها و راه های ارتباط با شهروندان؛ شرکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه به منظور رفاه حال 
بیشتر مسافران و کارکنان ادارات که برای رسیدن به 
محل کار از مترو اس��تفاده می کنند ساعت فعالیت 
خود را از ساعت 5 صبح به 4:30 صبح کاهش داد.

وند شهر

چاپ دوم  »موش و گربه« عبید و بزرگمهر
کتاب »م��وش و گربه به روای��ت عبید« اثر 
بزرگمهر حس��ین پور توسط نشر چشمه به چاپ 

دوم رسید.
 کت��اب »موش و گربه ب��ه روایت عبید« اثر 
بزرگمهر حسین پور به تازگی توسط نشر چشمه 
به چاپ دوم رس��یده است. این کتاب هفدهمین 
عنوان از مجموعه طنز »جهان تازه دم« است که 

این ناشر چاپ می کند.
حسین پور در کتاب »موش و گربه به روایت 
عبید« هم ب��ا اتفاقات روز اخیر جامعه ش��وخی 
کرده و هم با اثر مع��روف عیبد زاکانی »موش و 
گربه«. این کتاب یک اثر کمیک اس��تریپ است 
که حسین پور عالوه بر طرح هایش، شعر منظومی 
هم در گونه طنز س��روده اس��ت. ب��ه این ترتیب 
صفحات این کتاب با نقاشی ها و ابیات این طراح 

و طنزپرداز همراه است.

کافه کتاب

ید غ سوخاری نخور مر
یک متخصص تغذیه با اش��اره به اینکه کاهش 
مص��رف روغن جهت پیش��گیری از ابتال به چاقی و 
بیماری های متابولیکی ضروری است، گفت: در فصل 
تابستان بیشتر غذاهای آب پز و کبابی استفاده کنید.

مرتصی صفوی اظهار داشت: به دلیل اینکه این 
مرغ ها با پوس��ت سرخ می شوند حاوی چربی زیادی 
بوده و البته برخی از مراکز فست فودی عالوه بر این 
مسئله برای خوشمزده شدن بیشتر مرغ های سوخاری 
مقداری روغن به آن تزریق می کند. اس��تفاده از مرغ 
سوخاری به ویژه در فصول گرم به هیچ عنوان توصیه 
نمی ش��ود چراکه عالوه بر مشکل در هضم آن اثرات 

سوء دیگری همچون مشکالت قلبی به همراه دارد.
صفوی نس��بت به اس��تفاده از غذاهای آب پز 
و کبابی در فصل تابس��تان گفت: روغن های جامد 
حاوی اسیدهای چرب اشباع بوده که ریسک ابتال 
به بیماری های قلبی و عروقی را مضاعف می کنند.

هشدار

نگاهی به فیلم سینمایی »خاله قورباغه«؛

نوستالژیفدایسطحینگری

مظفری بر صندلی مدیرکلی 
دفتر هنرهای تجسمی نشست

مجید مالنوروزی پس از 5 س��ال با  رسانه دفت��ر هنره��ای تجس��می وزارت گزارش 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المی خداحافظی ک��رد و هادی 

مظفری از دیروز رسماً جایگزین او شد.
مظف��ری ک��ه در کارنامه خود سرپرس��تی معاونت 
فرهنگی و هنرهای ش��هری س��ازمان زیباس��ازی شهر 
تهران را دارد، به پیش��نهاد سیدمجتبی حسینی معاون 
هنری برای تصدی این پس��ت به وزیر فرهنگ و ارش��اد 

اسالمی پیشنهاد شده بود.
مالن��وروزی از دی ماه 1392 مس��ئولیت مدیرکلی 
هنرهای تجس��می وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی را 

برعهده داشت.

مسعود شجاعی طباطبایی 
دبیر اجرایی »هنر مقاومت« شد

مس��عود ش��جاعی طباطبایی ط��ی  حکمی از س��وی مس��عود نجابتی جشن���واره
دبیر اجرایی پنجمین جشنواره »هنر مقاومت« شد.

طی این حکم سیدمس��عود ش��جاعی طباطبایی به 
عنوان دبیر اجرایی این جشنواره منصوب شد.

سیدمس��عود ش��جاعی طباطبایی در ح��ال حاض��ر 
سرپرس��تی معاونت هنری س��ازمان تبلیغات اسالمی را 

بر عهده دارد.
پنجمی��ن جش��نواره »هن��ر مقاوم��ت«، دی م��اه 
س��ال جاری به هم��ت گ��روه هنرهای تجس��می بنیاد 
فرهنگی روایت فتح و با دبیری مسعود نجابتی در تهران 

برگزار خواهد شد.

محیط زیست و کم آبی خوزستان به روحانیون ربط دارد؟

نشانههایتغییر


