
دستگیری یک زن داعشی در مرز بازرگان
یک زن عضو گروهک تروریس��تی داعش با تیزبینی 
مأموران پلیس گذرنامه مرز بازرگان شناسایی و دستگیر شد.

گفتنی اس��ت؛ با تیزبین��ی و کنترل امنیتی پلیس 
گذرنامه مرز بازرگان تمام ترددهای مرزی با دقت رصد 
ش��ده و اجازه نفوذ به اعضای گروهک های تروریستی و 

وابستگانشان داده نخواهد شد.
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در بح��ران اخی��ر  کشور، درحـــاشیه در  س��یل 
متاس��فانه ب��ار دیگر برخ��ی هموطنان 
)البته ش��اید از سر دلسوزی اما به علت 
بی اطالع��ی از واقعی��ات و قضاوت های 
عجوالنه( آب به آسیاب دشمن ریختند. 
این موضوع تلخ در وقوع حوادث طبیعی 

اخیر در کشور تکرار شده است.
مث��اًل در زلزل��ه کرمانش��اه هم در 
حالی که نیروهای س��پاه، بسیج، ارتش، 
جهادگران و مردم دوش��ادوش یکدیگر 
در ح��ال کمک رس��انی، آوارب��رداری و 
بعدها س��اخت مس��کن بودند و وقایع 
بزرگی خلق کردند، برخی افراد موسوم 
به سلبریتی همچون هنرپیشه ها در کنار 
عده ای از اصحاب رس��انه و افراد دارای 
تریبون، همپای ضدانقالب شدند و اخبار 
کذب علیه س��پاه منتشر می کردند. این 
در حالی است که بیشترین خدمت را در 

مناطق زلزله زده، سپاه انجام داد.
در بحران اخیر س��یل در کشور هم 
جری��ان ضدانقالب به دنبال بهره برداری 
مدنظ��ر خود ب��ود و این ب��ار پیاده نظام 
جریان رس��انه ای ضدانقالب، مسئوالن 
جمهوری اس��المی را مته��م کردند که 
برای آس��یب ندیدن تاسیس��ات نفتی، 
جریان سیالب در خوزستان را عامدانه به 
سمت شهرها و روستاها هدایت کرده اند.

آنها مدعی ش��دند که مس��ئوالن 
اس��تان خوزس��تان با همراهی وزارت 
نفت، خانه و جان مردم خوزس��تان را 
قربانی چاه های نفت کرده اس��ت. این 
ادع��ا از آنجا نش��ات می گرفت که در 
خوزستان، چند میدان نفتی در تاالب 
بزرگ هورالعظیم قرار دارند. در حاشیه 
این تاالب هم شهرهایی دشت آزادگان، 

هویزه و سوسنگرد قرار گرفته اند.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه تاالب 
هورالعظیم بی��ش از 100 هزار هکتار 
اس��ت و فق��ط در بخش های��ی از آن، 
میادین نفتی قرار دارند. طبیعی است 
هورالعظیم با این وس��عت بزرگ، یک 
دشت هموار و با ارتفاع یکسان نیست، 
بلک��ه در نق��اط مختلف آن پس��تی و 
بلندی های زیادی وجود دارد؛ بنابراین 

طبیع��ی بود ک��ه ب��ا ورود آب به این 
دش��ت با وس��عت بی��ش از 100 هزار 
هکتار، همه جای آن به طور یکس��ان 
زی��ر آب نرود و قطع��اً در جاهایی که 
ارتفاع بیشتری دارد، آب نمی ماند و به 
سمت مناطق پایین تر حرکت می کند.

این دروغ بزرگ متاس��فانه از سوی 
برخی اف��راد ب��ا داعی��ه عدالت خواهی 
نیز تکرار ش��د و موج��ب بدبینی مردم 
مصیبت زده خوزستان ش��د. از آنجا که 
مردم خوزس��تان در مناطق س��یل زده 
ام��کان رفت و آمد و مش��اهده واقعیات 
را نداش��تند، این شایعه و خبر کذب، به 
سرعت فراگیر شد و طبیعتاً سبب بدبینی 

برخی به دولت و وزارت نفت شد.
عده ای از افراد از س��ر دلس��وزی یا 
خیان��ت، با تصویرب��رداری از بخش های 
خش��ک هورالعظی��م و انتش��ار آن در 
فضای مج��ازی، اینطور الق��ا می کردند 
که مسئوالن استانی و وزارت نفت دروغ 
می گوین��د و آب را به تاسیس��ات نفتی 
هدایت نکرده ان��د. در حالی که واقعیت 
چی��ز دیگری ب��ود و در فیلم ه��ای زیر، 
دغل بازی این دوستان نادان، آشکار شد.

حتی پس از انتشار فیلم های مستند 
درباره ورود آب به هورالعظیم و تاسیسات 
نفتی، داعی��ه داران عدالت خواهی عقب 
ننشس��تند و ادعاه��ای جدیدی مطرح 
کردند مبنی بر اینکه مقدار آب ورودی 
به هورالعظیم و تاسیس��ات نفتی بسیار 
اندك اس��ت به طوری که عمق آب به 
نی��م متر هم نمی رس��د. این ادعاها هم 

متاسفانه دروغ بود.
به طور خالصه می ت��وان گفت که 
این داعی��ه داران عدالت خواهی با زاویه 
بس��ته دوربین خود س��عی می کنند به 
مخاطب اخبار جعلی القا کنند و وحدت 
ملی ایجاد شده ناشی از سیل را تبدیل 
ب��ه تفرقه کنن��د. با رواج این ش��ایعات 
دروغی��ن، کار به جایی رس��ید که برای 
اثبات ورود آب به میادین نفتی، سردار 
محمدرضا نقدی تع��دادی از بزرگان و 
شیوخ عرب خوزستان را به بازدید هوایی 

از هورالعظیم برد تا التهابات بخوابد.
معاون فرهنگی و اجتماعی س��پاه 

بیان کرد: دش��من از ش��رایط موجود 
در خوزس��تان به دنبال بهره برداری و 
دستیابی به اهداف مورد نظر خود است 
و به تازگی شایعاتی را مبنی بر خشک 
بودن بخشی از تاالب هورالعظیم برای 
حف��ظ تاسیس��ات نفتی مط��رح کرده 
که برخ��ی از اهالی مناطق س��یل زده 

خوزستان را آزرده کرده است.
وی افزود: آنها ش��ایعه کرده اند که 
برای آسیب نرسیدن به تاسیسات نفتی 
اج��ازه ورود آب به ت��االب هورالعظیم 
داده نش��ده و این امر حاشیه هایی را به 
همراه داش��ته که برای برقراری آرامش 
در مناطق سیل زده به همراه تعدادی از 
بزرگان و ش��یوخ عرب خوزستان از این 
ت��االب بازدید هوایی به عمل آمد و آنها 
پرآب��ی تاالب را مش��اهده کردند و قرار 

شد آن را به اهالی مناطق اعالم کنند.
س��ردار نقدی افزود: س��پاه با تمام 
ظرفیت های خود در عرصه های مختلف 
در کنار م��ردم بوده و هرزم��ان در هر 
اس��تانی که مردم نیازمند کمک باشند 

حضوری پررنگ خواهد داشت.
نکت��ه پایان��ی اینک��ه ب��ا توجه به 
بحران خیز بودن ایران از لحاظ س��وانح 
اس��ت دستورالعملی  طبیعی، ضروری 
محکم و عملیاتی درباره چگونگی ورود 
افراد به مناطق بحران زده و تهیه خبر، 
عک��س و فیلم تصویب ش��ود تا از این 
پ��س هر کس به خود اج��ازه ندهد در 
ش��رایطی که بخش��ی از م��ردم درگیر 
یک س��انحه طبیعی مثل سیل و زلزله 
هستند و نیروهای امدادی و مردمی هم 
در حال کمک به بحران زدگان هستند، 
ع��ده ای نادر از افراد که ش��هوت دیده 
ش��دن و خاص بودن دارند، با کمترین 
اطالعات فن��ی، جغرافیایی و مدیریتی 
اقدام به تهی��ه فیلم، عکس و خبرهای 
نادرست و ترویج آن در فضای مجازی 

کنند و التهابات بیجا ایجاد کنند.
خوشبختانه در س��یل اخیر شاهد 
هستیم که قوه قضاییه و نیروی انتظامی 
به طور جدی با برخی افراد که شایعات 
دروغین درباره سیل منتشر می کردند، 

مشرقنیوز برخورد کردند. 

امامعلیعلیهالسالم:
چه بسیار عزیزی که، نادانی اش او را خوار ساخت.
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معاون  قائم مق��ام  سیمای صداوسیما جـامجـــم
درباره انتقادات مطرح ش��ده نسبت به 
حجم حضور اسپانس��رها و مش��ارکت 
آن ها در س��اخت برنامه های تلویزیون 
تأکی��د کرد: خ��ود تلویزیون و اساس��اً 
س��ازمان صداوس��یما هم از این حجم 
آگهی بازرگانی و مش��ارکت اسپانسرها 

در تولید برنامه ها راضی نیست.
رضا پورحس��ین با اشاره به تأمین 
نش��دن بودجه الزم صداوسیما تصریح 
ک��رد: آن میزان از بودج��ه ای که باید 
توس��ط دولت و یا ب��ا تصویب مجلس 
به سازمان داده ش��ود، به ما نمی رسد 
و تکلیف می کنند ک��ه خود تلویزیون 
باید درآمدزایی داش��ته باشد. خود ما 
ه��م می دانیم که این حجم از تبلیغات 
ب��ه عصبانیت مخاطب منجر می ش��ود 
ولی تکلیفی است که بر دوش سازمان 

گذاشته شده است.
پورحس��ین اضاف��ه کرد: ش��رایط 
اقتص��ادی س��ازمان اینگون��ه اقتض��ا 
می کند که به این ش��یوه ها رفتار شود، 
ضمن اینکه ش��رایط اقتصادی کش��ور 
هم چندان مناسب نیست و ما هم تابع 
این شرایط هستیم و باید کمک کنیم 
تا از این ش��رایط عبور کنیم. بنابراین 
الجرم صداوسیما به مشارکت و آگهی 

بازرگانی تن می دهد.

وی درب��اره نح��وه هم��کاری ب��ا 
اسپانس��رها عن��وان کرد: البت��ه هرگاه 
سازمان با مساله قانونی و شرعی مواجه 

شود حتماً اقدام عاجل انجام می دهد.
پورحس��ین در واکنش ب��ه اینکه 
برخ��ی از نظر فقهی به قرعه کش��ی ها 
و جوای��ز تلویزیون ای��راد وارد کرده اند 
هم گفت: متخصص��ان و اهل فقه باید 
در این زمینه اظهارنظر کنند که البته 
باید از مبادی رس��می کشور به دست 
ما برس��د. با این وج��ود البته فعاًل قرار 
اس��ت که از کدهای دستوری )ستاره-

مربع ها( استفاده نشود.
مس��ابقات  راه اندازی  درب��اره  وی 
آنالی��ن و زنده نیز یادآور ش��د: حضور 
اسپانسرها در تلویزیون اشکال متفاوتی 
ممکن اس��ت به خود بگیرد استفاده از 
نوع مشارکت به طراحی نیاز دارد ولی 
اینگونه نیس��ت که این کارها رها باشد 
و بحث های فنی و حرفه ای در این باره 

صورت می گیرد.
قائم مق��ام معاون س��یما در بخش 
دیگر درباره رویکرد تلویزیون در زمینه 
نقد به خص��وص در قال��ب برنامه های 
طنز هم اظهار کرد: ب��ه لحاظ اخالقی 
»انصاف« و به لحاظ اجتماعی »اعتدال« 
جزو ویژگی هایی است که باید در همه 
موارد از جمله طنز رعایت ش��ود. البته 
مرز باریکی وجود دارد ولی کس��ی که 

طن��ز کار می کند می دان��د که ممکن 
اس��ت طنز او از دایره نقد خارج شده و 

به لودگی و یا تخریب نزدیک شود.
وی اف��زود: هر چیز که مش��خصاً 
بوی مس��خرگی، لودگی و حرف سبک 
بدهد قاعدتاً موردتوجه قرار نمی گیرد. 
البت��ه برخ��ی از مباح��ث، تفس��یری 
چندگانه دارد و در عین حال ما این را 
ه��م باید در نظر بگیریم که طنز نوعی 

گزندگی هم دارد.
وی درباره برخورد اخیر با مدیران 
ش��بکه نسیم به واس��طه پخش برنامه 
»دورهم��ی« نی��ز گفت: نکت��ه ای که 
درب��اره رعایت انص��اف و اعتدال گفتم 
ناظر به شبکه خاصی نیست اما تصمیم 
مدیریتی بوده و مدیران برای اشخاص 
و افراد تمهیداتی از قبیل تذکر شفاهی 
و کتب��ی دارند و گاهی برای اداره امور 
کاره��ای انضباطی هم انجام می دهند. 
البت��ه در تلویزیون بی��ش از اینکه ما 
تذکر و توبیخ داش��ته باشیم تشویق و 

پاداش داشته ایم.
پورحسین ادامه داد: در این حجم 
وسیع از برنامه س��ازی چنین اتفاقاتی 
ه��م ممکن اس��ت رخ دهد ک��ه البته 
نباید پیش بیاید ولی باید به نیت افراد 
هم توجه داشته باشیم که فکر می کنم 
نیت بدی پشت این ماجرا نبوده است. 

مهر

قائممقامسیما:

میدانیمتبلیغاتسیمامخاطبانراعصبیمیکند
دولتتکلیفكردهكهخودماندرآمدزايیكنیم

بعد از انتشار خبر اکران نسخه بدون  ـــیه 1400«، درحاِشِ »رحم��ان  فیل��م  مج��وز 
کمیسیون فرهنگی مجلس هم به موضوع ورود کرده است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس درباره موضوع 
فیل��م »رحم��ان 1400« ، گف��ت: این توجیه س��ازمان 
س��ینمایی غلط اس��ت و نوش��دارو پس از مرگ سهراب 

است و جای تعجب و سوال دارد.
اح��د آزادی خواه اف��زود: از نظر ما اکران و ش��ورای 

صنفی نمایش در اختیار س��ازمان سینمایی است، اینکه 
فیلم��ی روی پ��رده ب��رود و ایام متمادی اکران ش��ود و 
بیننده باال داش��ته باشد، اما پس از یک ماه آن را توقیف 

کنند، باعث تاسف است.
 آزادی خ��واه ادام��ه داد: ای��ن اقدامی که س��ازمان 
س��ینمایی انجام داد )توقیف فیلم( اشتباهش��ان را پاك 
نمی کند و حتما باید به این جریان ورود کنیم و خواهیم 

باشگاهخبرنگاران کرد. 

ورودكمیسیونفرهنگیمجلسبهماجرای»رحمان۱۴۰۰«
توقیف،اشتباهسازمانسینمايیراپاکنمیكند

باز هم غیرت جهادی ها
احمد بابایی

سیل گاهی قطار تقدیر است
سیل گاهی به خفتگان سیلی است

وسط سیل یادمان نرود 
اشعری، اهل صلح تحمیلی است

چقدر چشم ها که بارانی 
چقدر خانه ها که ویران است
هموطن ما سپاه عاطفه ایم 

خانه تو تمام ایران است
سیل آمد که یادمان باشد
در همه اشک ها و شادی ها
سیل برد آبروی مدعیان 
باز هم غیرت جهادی ها

سیل فریاد می زد و می گفت 
غفلت انگیزه خرابی هاست
اشعری ها که کدخدا زده اند

چشم میهن به انقالبی هاست
سیل گاهی اذان تکلیف است 
صبح ها دیدنی است در ایران

از کرامات قبله هفتم 
 آب هم روشنی است در ایران
کم نکرد اشعری ز تفریحش 

دست این قصه، زل حاشا نیست
هموطن قول می دهیم این بار
هر که کوتاه آید از ما نیست

ترنم احساس

درنشستخبریتشريحبرنامههایسورهمهردرنمايشگاهكتابمطرحشد؛

صدایجنگباخاطراتبانوان
درنمايشگاهامسالبلندترشنیدهمیشود

نشس��ت خبری تشریح برنامه های سوره مهر در سی و دومین  رسانه دوره نمایش��گاه کت��اب تهران با حض��ور عبدالحمید قره داغی گزارش
مدیرعامل انتشارات سوره مهر، مرتضی سرهنگی مدیر دفتر هنر و ادبیات پایداری 

حوزه هنری، امین نادری مدیر سوره مهر الکترونیک برگزار شد.
قره داغی در این نشس��ت گفت: در نمایشگاه کتاب امسال حدود 170 اثر چاپ اول 
خواهیم داشت که برای اولین بار در نمابشگاه کتاب عرضه می شود. در سال گذشته برخی 
از آثار بیش از 20 بار تجدید چاپ شد که در مجموع ما 530 دروه چاپ داشتیم. همچنین 
حدود یک میلیون جلد کتاب توسط سوره مهر منتشر شده که میانگین آن 200 صفحه 
بود. از سوی دیگر حدود 200 میلیون صفحه در سال گذشته منتشر و عرضه شد. از سال 
گذشته تاکنون 200 عنوان در حوزه ادبیات انقالب و مقاومت، 5 عنوان در حوزه موسیقی، 

50 عنوان در حوزه کودك و نوجوان و 22 عنوان در حوزه طنز منتشر کردیم.
وی ب��ا بیان اینکه راه ان��دازی نهضت ترجمه برای آثار در ح��وزه ادبیات انقالب و 
مقاومت از جمله تاکیدات رهبر انقالب است، اضافه کرد: سوره مهر در سال های گذشته 
تالش کرد تا تعداد این آثار را افزایش دهد. تاکنون 120 اثر به زبان های مختلف از جمله 

عربی، اردو، انگلیسی و... ترجمه شده است. امسال هم بر این تعداد افزودیم. 
وی به فعالیت های س��وره مهر در بخش کودك و نوجوان در س��ی و دومین دوره 
نمایشگاه کتاب اشاره کرد و گفت: 49 عنوان کتاب جدید در این بخش عرضه می شود. 
س��رهنگی در بخش دوم نشس��ت با اشاره به اینکه حضور سوره مهر در نمایشگاه 
کتاب امس��ال رنگ دیگری خواهد داش��ت، گفت: دلیل این امر حضور جدی زنان در 
ادبیات پایداری است. امسال با نویسندگان جدیدی از بانوان آشنا خواهیم شد و این کار 
حوزه هنری است؛ یعنی راه باز کردن برای کسانی که این جنگ مردمی را اداره کردند 

و حاال باید خاطرات آن ها بازگو شود؛ چراکه جنگ های دفاعی ذاتش مردمی است.
به گفته وی جنگ های مردمی، نویسندگان خود را پیدا می کنند و این ادبیات چون 
ذاتش مردمی است، به این دلیل است که نویسندگان خود را می یابد. اما چرا این اتفاق 
رخ می دهد و این ادبیات در حوزه هنری تا این حد جدی گرفته می ش��ود؟ پاسخ این 
است که حفظ این ادبیات؛ یعنی ادبیات انقالب و جنگ، مثل حفظ حدود و ثغور این 
سرزمین است؛ تمام هزینه های این ادبیات را ما داده ایم. شگفتی در این ادبیات است؛ 

بنابراین صدای جنگ با خاطرات بانوان در نمایشگاه امسال بلندتر شنیده می شود.

رئیسادارهسرمايهانسانیسربازستادكلنیروهایمسلح:

تعويقاعزاممشموالنمناطقسیلزده
بهمعنایكسرخدمتنیست

رئیس اداره س��رمایه انسانی سرباز س��تادکل نیروهای مسلح  پـرچـم توضیحاتی را درباره  چگونگی تغییر اعزام به خدمت مش��مول زيـر
سربازی مناطق سیل زده و نیز مشموالن در خوزستان ارائه کرد.

س��ردار موسی کمالیدرباره دغدغه و ابهامات برخی از مشموالن ساکن مناطق 
سیل زده در استان های لرستان و خوزستان گفت: ستادکل نیروهای مسلح با توجه 
به وضعیت مناطق س��یل زده اعالم کرد که مشموالن در کدام منطقه از استان های 
گلس��تان و لرس��تان اعزام به خدمتش��ان تعوی��ق افتاده و یا می توان��د از مرخصی 

اضطراری استفاده کنند که توضیحات ارائه شده در این خصوص موجود است.
وی درباره مش��موالن مناطق سیل زده استان خوزس��تان نیز اعالم کرد: در این 
زمینه به سازمان وظیفه عمومی ناجا اختیارات الزم از سوی ستادکل نیروهای مسلح 
داده شده تا پس از بررسی های الزم تسهیالت الزم برای اعزام مشموالن به سربازی را 
در نظر بگیرند. همچنین به فرماندهان یگان های مناطق سیل زده نیز این اختیار داده 

شده تا در مورد مرخصی اضطراری سربازان در این مناطق تصمیم گیری کنند.
کمالی درباره اینکه چرا تاکنون مش��خصاً مناطق س��یل زده اس��تان خوزستان 
اعالم نش��ده گفت: با توجه به وضعیت س��یل در استان خوزستان مقرر شد تا پس 
از جمع بندی نهایی و پیگیری های نماینده ستادکل نیروهای مسلح در این استان، 

اسامی این مناطق اعالم شود.
رئیس اداره س��رمایه انس��انی سرباز ستادکل نیروهای مس��لح با تاکید بر اینکه 
تسهیالت ارائه شده مربوط به سربازان و مشموالن مناطق سیل زده است و کل استان 
را ش��امل نمی شود گفت: بنابراین آن دسته از مشموالنی که در استان های سیل زده 

بودند و شهر محل سکونتشان درگیر سیل نبوده مشمول این تسهیالت نیستند.
کمالی درباره ابهام دیگر برخی از ساکنان مناطق سیل زده مبنی بر اینکه تغییر 
دو ماهه در اعزام سربازی به منزله کسر خدمت است؟ گفت: چنین چیزی به هیچ 
عنوان تأیید نش��ده و کسر خدمت نیز به ساکنان مناطق سیل زده تأیید نشده بلکه 
تنها اعزام به خدمتشان به تعویق افتاده است. بنابراین مدت سربازی این افراد نیز 

تابع قوانین کلی است و تغییری در آن ایجاد نشده است.
وی از سربازان و نیروهایی که با حضور داوطلبانه و نیز اقدامات مؤثر و فراتر از 

وظایفشان به سیل زدگان یاری می رسانند قدردانی کرد.

عدالتخواهیكوردربحرانسیالب؛

لزومبرخوردبادروغپراکنانسیلاخیر

انتشار فراخوان پنجمین جشنواره »فردا«
فراخ��وان پنجمین جش��نواره فیلم و عک��س فناوری و  اعالنات صنعتی )فردا( منتشر شد.تابلـو
این جش��نواره در سطح ملی و با هدف معرفی فعالیت ها، توانمندی ها و 
دستاورد های کشور در بخش های مختلف علمی، فناوری، نوآوری و صنعتی 
و با شعار »حمایت از تولید ملی«، برگزار می شود. این جشنواره در دو بخش 

مسابقه و جنبی برگزار می شود.
الف( بخش مس��ابقه: این بخش در 2 گروه آزاد و دانش��جویی برگزار شده 
و هم��ه آثار تولیدی در چارچوب محورها و موضوعات مدنظر جش��نواره و در 
قالب های مستند، پویانمایی، گرافیک متحرك، فیلم های تبلیغاتی، مجموعه های 

مستند تلویزیونی و عکس می توانند در این بخش شرکت کنند.
ب( بخش های جنبی: 1 ب : بخش بین الملل: در این بخش آثار منتخب 
و برگزی��ده خارجی با موضوع��ات و محورهای مدنظر جش��نواره به نمایش 
درخواهند آمد. 2 ب: بخش ویژه )موضوعی(: این بخش با همکاری و حمایت 
مراکز یا س��ازمان های متولی یک موضوع مشخص برگزار می شود. آثار این 
بخ��ش عالوه بر بخش مس��ابقه، به طور جداگانه نیز مورد بررس��ی و داوری 

قرار خواهند گرفت. 
مهلت پایان ثبت نام و ارسال آثار تا 30 تیر ماه 98 اعالم شده است و اسامی 
آثار راه یافته به بخش مسابقه؛ 15 شهریورماه اعالم می شود. پنجمین جشنواره 
ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی )فردا( 15 تا 17 مهرماه برگزار می ش��ود و 
نمایش های استانی آثار از 15 مهرماه 98 تا 15 مهرماه 99 ادامه دارد. عالقه مندان 

برای کسب اطالعات بیشتر به تارنمای www.jdfest.ir مراجعه کنند.

نمایشگاه نقاشی كودكان مبتال به سرطان در محك
مجموعه ای شامل نقاشی های 69  گروهزيسـتبوم لـي هنرمند کودك و نوجوان 6 تا 16 سال با هدف حمایت از همـــد

کودکان سرطانی، در موسسه محک در معرض دید عالقه مندان قرار می گیرد.
»صدای مهربانی« حاصل تالش ساالنه شاگردان تارا بهبهانی نقاش و مدرس 
دانشگاه است که در قالب 69 تابلوی نقاشی نمایش داده می شود و این هنرمندان 
کودك و نوجوان صداهای مهربانی خود را با قلم مو و رنگ برای اعالم همدلی و 

همیاری با دوستان هم سن و سال مبتال به سرطان خود به تصویر کشیده اند.
بهبهانی درباره نمایش��گاه »صدای مهربانی« گف��ت: مفهوم آینده با هر 
فرهنگ و فلس��فه ای تغییر می کند. آینده از نظر بعضی دنیایی دور است و 
مبهم و برای بعضی دست یافتنی و پیش چشم. آینده برای کودکان همیشه 
دنیایی مثبت است. دنیایی روشن و سرشار از خواسته ها و آرزوها. کودك با 

تفکر به آینده امید را می آموزد و امید سر منشا بسیاری از موفقیتهاست.
در سیزدهمین نمایشگاه نقاشی کودکان و نوجوانان، بچه ها آینده را به 

تصویر کشیده اند و روشنی و امید در آثارشان موج میزند. 
براس��اس این گزارش، عواید حاصل از فروش آثار این نمایش��گاه، صرف 

درمان کودکان مبتال به سرطان موسسه محک می شود.
این نمایش��گاه دو روزه ساعت 16 پنجشنبه 29 فروردین 1398 افتتاح 
می شود و عالقه مندان می توانند در روزهای 29 و 30 فروردین از ساعت 16 
ت��ا 20 برای دیدن این آثار به آدرس میدان اقدس��یه، ابتدای بزرگراه ارتش، 
س��ه راه ازگل، بلوار شهید مژدی، بلوار محک، موسس��ه خیریه و بیمارستان 

فوق تخصصی سرطان کودکان محک مراجعه کنند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي 
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