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حکمت 447 

كس�ی ك�ه ب�دون آم�وزش 

فقه اس�امی تج�ارت كند، به 

ربا خوارى آلوده شود.

    هادي عسگري
چن�د م�اه بع�د از تعطيل�ي مس�ابقه تلويزيون�ي »برن�ده 
ب�اش« ب�ه دلي�ل ش�بهات ش�رعي در جواي�ز و همچني�ن 
اي�رادات متع�دد در برگ�زاري اي�ن مس�ابقه، مس�ابقه 
مش�ابهي ب�ا تغيير ن�ام ب�ه آنت�ن تلويزي�ون بازمي گ�ردد. 
هاش��م رضايت تهیه كننده مس��ابقه تلويزيون��ي »برنده باش« 
درباره مس��ابقه جديد تلويزيوني كه »ايران« نام دارد، مي گويد: 
شركت كنندگان در اين مس��ابقه با مراجعه به سايت شبكه يك 
مي توانند اپلیكیش��ن »ايران« را دانلود و به س��ؤاالت دسترسي 
پیدا كنند. تمامي س��ؤاالت اين اپلیكیش��ن با موضوعاتي چون 
فرهنگ، هن��ر، تاريخ، جغرافی��ا، ورزش، گردش��گري، ادبیات، 
مشاهیر، سینما و تلويزيون و به طور كلي در مورد كشورمان ايران 
طراحي شده است. در مرحله اول حدود 5هزار سؤال ارائه مي شود 
و شركت كنندگان مي توانند بعد از دانلود اپلیكیشن سؤال ها را 
مشاهده كنند. نكته جالب اينكه پاس��خ تمامي سؤاالت در اين 
اپلیكیشن وجود دارد و عالقه مندان مانند يك امتحان بايد سؤاالت 

را مطالعه و سپس در مسابقه شركت كنند. 
رضايت مي افزايد: شرايط شركت در مسابقه نیز به اين شكل است 
كه افراد ضمن تشكیل يك گروه پنج نفره، فردي را به عنوان سرگروه 
مشخص مي كنند. پس از اعالم آمادگي گروه، تمامي اعضا مي توانند 
وارد قسمت »آزمون« مسابقه شوند و در يك آزمون چهار گزينه اي 
ش��ركت كنند. گروه بايد امتیاز خود را در هفته در چهار گروه اول 
برسانند تا شرايط شركت در مسابقه را پیدا كنند. الزم به يادآوري 
اس��ت كه تمامي اين مراحل از جمله دانلود اپلیكیشن و شركت در 

آزمون كاماًل رايگان بوده و هیچ گون��ه هزينه اي براي عالقه مندان 
نخواهد داشت. تهیه كننده مس��ابقه تلويزيوني »ايران« مي گويد: 
اعضاي خانواده و فامیل با هر سن و هر نسبتي مي توانند با يكديگر 
همگروه ش��وند و با گروه مقابل به رقابت بپردازند. عالوه بر اعضاي 
خانواده و فامیل، دوستان نیز در دو گروه آقايان و خانم ها مي توانند 
در مسابقه شركت كنند. دو گروه شركت كننده كه امتیاز باالتري در 
اپلیكیشن كسب كرده اند وارد مسابقه مي شوند. يك نفر به عنوان سر 
گروه و چهار نفر ديگر اعضاي گروه هستند كه در هر مرحله اعضا يك 
به يك بايد رقیب را شكست دهند تا بتوانند در مسابقه باقي بمانند 
و در نهايت بتوانند جايزه بزرگ مس��ابقه را از آن گروه خود كنند. 
بازگشت دوباره اپلیكیشن ها و كد هاي دستوري خريد شارژ و انتقال 
وجه كه قرار بود ديگر در برنامه هاي تلويزيوني حضور نداشته باشند، 
نشانه اي از انعطاف باالي مديران صداوسیما در مقابل پیشنهادهاي 
اين اپ ها دارد. پخش مسابقه »برنده باش« پس از انتقادهاي زيادي 

كه به جوالن »ستاره مربع ها« در تلويزيون شده بود، متوقف شد.

مسابقه مشابه »برنده باش« در شبکه يك سيما

ستاره مربع ها با مسابقه »ايران« به تلويزيون برگشتند

     هادي عسگري
با وجود اينکه چند روز از بس�ته ش�دن دامنه »دات كام« 
خبرگزاري فارس مي گذرد، انتقادها از اين اقدام تروريستي 

در فضاي مجازي ادامه دارد. 
با حذف دامنه بین المللي خبرگزاري فارس كه دسترسي به اين 
رسانه ايراني را مختل كرد، دولت امريكا بار ديگر دروغ بودن 
دفاع از آزادي بیان را به نمايش گذاشت. سیدعلیرضا آل داوود، 
پژوهشگر فضاي مجازي مي گويد: »تحريم دامنه خبرگزاري 
فارس يك اقدام تروريستي سايبري از سوي امريكايي  ها بود، 
اين اق��دام يانكي ها ديگر حجتي براي برخي روش��نفكران و 
فناوري شیفته ها در داخل كشور باقي نگذاشته است و امروز 
آنها نیز به اين باور رسیده اند كه فضاي سايبر بي طرف نیست 
و دقیقاً با قوانین داخلي متوحشانه امريكايي ها اداره مي شود. 
اين تحريم نش��ان داد خبرگ��زاري فارس در ح��وزه دفاع از 
دستاوردهاي انقالب اسالمي و مقابله با جريان نفوذ بسیار قوي 
عمل كرده است، دامنه خبرگزاري فارس طبق دستورالعمل 
مقرر ش��ده توس��ط دفتر كنترل دارايي هاي خارجي وزارت 
خزانه داري امريكا )اوفك( و ق��رار گرفتن اين خبرگزاري در 
فهرست SDN تحريم شده اس��ت و اين موضوع خود مبین 
اين اس��ت كه يانكي ها در حوزه حكمراني سايبري و اجراي 

كاپیتوالسیون مجازي در دنیا بسیار دقیق عمل كرده اند.«
آل داوود، ادام��ه مي ده��د: »اي��ن اق��دام خ��الف آزادي بیان 
امريكايي ها، واكنش بسیاري از كش��ورها را به دنبال داشته و 
يك زنگ خطر جدي را براي كشورهاي مستقل به صدا درآورده 
است، لذا كشورهاي مستقل بايد اين هشدار را در نظر بگیرند و 

بدانند كه آزادي بیان براي آنها نیز در خطر قرار دارد.«
اين پژوهش��گر با انتقاد از موضع ضعیف وزارت ارتباطات در 
مقابل اين ترور س��ايبري، تأكید مي كن��د: »واكنش انفعالي 
مسئوالن وزارت ارتباطات در خصوص تحريم هاي امريكا در 
حوزه فضاي مجازي تأسفبار است. اين واكنش هاي منفعالنه 
پیش تر در برابر امريكايي ها در خصوص برجام ديده ش��ده و 
اين نشان مي دهد به رغم ژس��ت هاي انقالبي برخي از افراد 
در وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات، اين روحیه در عمل 
ديده نمي ش��ود. تالش زيادي در اين خصوص انجام نشد كه 
موجب نارضايتي افراد و اقشار مختلف شد. خسارات ناشي از 
اين قطع دسترسي متوجه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
اس��ت. وزارت ارتباطات بايد همزمان ب��ا تهديد امريكايي ها 
دستورالعمل هايي را براي مقابله با اين تحريم ها تدوين و به 
دس��تگاه هاي مختلف از طريق دولت ابالغ مي كرد كه شاهد 

بوديم اين اقدام صورت نگرفت.«

   اين فيلتر ها نشان از شکنندگي غرب است
عباس س��لیمي نمین، تاريخ پژوه با اش��اره به اينك��ه فعالیت 
رس��انه هاي ايراني مي تواند ب��راي امپراتوري رس��انه اي غرب 
خطرناك باش��د، ادامه مي دهد: »آنها همه توان خود را به كار 
مي برند تا صفحات مجازي ما را اعم از دامنه هاي خبرگزاري و 
صفحات اينستاگرام و... فیلتر كنند. همه اين فیلترها و تحريم ها 
نشان از شكنندگي شان اس��ت، زيرا امروز غرب آماده شنیدن 
حرف هاي ماس��ت و اين موضوع آنها را نگ��ران مي كند. امروز 
ابزارهاي فش��ار امريكا بر جوامع خود، ديگ��ر جواب نمي دهد. 
امريكايي ها جنگ طلبي و اعمال تروريستي علیه ايران را ترويج 
مي كنند و در دس��تور خود قرار مي دهند و ملت هاي خودشان 
بدون اينكه وارد جزئیات مواضع ايران ش��وند، از ايران در برابر 
دولت هاي شان حمايت مي كنند. اين موضوع در حال افزايش 
است و در بطن آن شاهد حمايت از سیاست ايران علیه اسرائیل، 

تمامیت خواهي امريكا و اخراج امريكايي ها از منطقه هستیم.«
   نيازمند رسانه نقطه زن هستيم

پیام تیرانداز، مديرعامل خبرگزاري فارس، مي گويد: »رسانه هاي 
ما بايد اصول اقناع را ياد بگیرند كه بايد بخشي از دانش مان در 
اين بخش كسب شود. شروع عملیات رسانه اي ما بايد از نقطه اي 
باشد كه مخاطب به صحنه نگاه كند، يعني بايد كنار مخاطب 
قرار بگیريم تا صحنه را ببینیم، اگر بخواهیم از باال به صحنه نگاه 
كنیم، جوابي نخواهیم گرفت. حركت هاي شكل گرفته بسیار 
امیدواركننده اس��ت. ما نبايد اين انتظار را داشته باشیم كه هر 
حركتي كه صورت مي گیرد، در كمترين زمان ممكن جواب دهد 
بلكه هر تحولي نیازمند گفتمان سازي و همراهي جامعه را دارد. 
امروز اهمیت رسانه براي مردم و تصمیم گیران بیش از گذشته 
مشخص شده است. امروز ما نیازمند رسانه نقطه زن هستیم كه 
وقتي پیامي را صادر مي كند، پیش از انتشار بتواند تاثیر مطلب را 
در ذهن مخاطب تخمین بزند و پس از انتشار، با ابزارهاي مربوطه 

میزان دقیق اثربخشي مطلب را بسنجد.«

افزايش 7سالن به ظرفيت پرديس سينمايي ملت

ميزبان جشنواره فيلم فجر نونوار شد

   محمد صادقي
در هفتمي�ن روز از بهم�ن م�اه، پردي�س س�ينمايي مل�ت 
داراي هف�ت س�الن جديد ش�د ت�ا ميزب�ان سي وهش�تمين 
12س�الن س�ينما ش�ود.  جش�نواره فيل�م فج�ر داراي 
هاشم میرزاخاني، مديرعامل موسسه تصويرشهر در مراسم افتتاح 
سالن هاي جديد پرديس ملت، گفت: پرديس سینما گالري ملت به 
عنوان سرمايه ملي شروع به فعالیت كرد. اين سازه گرافیكي در كشور 
واقعاً بي نظیر است، در ايام ساخت اولیه سالن چهار پرده خوب بوده 
است اما با توجه به گسترش هنر، حیف بود پرديس سینما ملت از اين 
مبحث گسترش و توسعه دور بماند. وي ادامه داد: تصمیم گرفتیم با 
تكثیر صندلي و سالِن بیشتر، خدمات بهتري به مردم كشورمان ارائه 
دهیم. پرديس س��ینمايي ملت را از هزارو85 صندلی به هزارو900 
صندلي گسترش داديم تا تفرجگاه مناسبي براي مردم چه در تهران 
و چه ديگر شهرهاي كشور باشد. میرزاخاني تصريح كرد: برنامه ريزي 
براي سالن تئاتر، موسیقي، كتابخانه، سالن آمفي تئاتر و حراج هنر 

تجسمي هم داشته ايم كه در آينده ان ش��اءاهلل افتتاح خواهند شد، 
همچنین احداث پاركینگ هم در اين پرديس داشته ايم كه اين گره 
بزرگ پرديس بود كه رفع شده و احداث پاركینگ به كمك شهردار 
محترم از مزاياي اين پرديس اس��ت. حجت االسالم امرودي رئیس 
سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران در اين مراسم گفت: سینما 
و هنر مي تواند سطح ذائقه مردم را باال ببرد و امنیت مردم را افزايش 
دهد و موقعیت اجتماعي ما را تضمین كند. آمار باالي سطح خشونت 
نشان مي دهد كه سینما مي تواند اين آسیب ها را مرتفع كند، سینماي 
فاخرعیار مي تواند تمدن ساز باشد كه در چله انقالب اسالمي تمركز بر 
تمدن سازي داشته باشیم. امرودي تصريح كرد: االن زماني است كه 
از قهرمان هاي ملي مان در هنر و سینما بايد استفاده كنیم و در آخر از 

آقاي میرزاخاني تشكر مي كنم كه اين رويداد را رقم زد.
پیروز حناچي شهردار تهران نیز با اشاره به فرارسیدن ايام دهه فجر، 
بیان داشت: در حال حاضر در آستانه چهارمین دهه پیروزي انقالب 
هستیم و امسال قرار بود در جشنواره فیلم فجر به همین مناسبت 
اقدامات ويژه اي انجام شود. ما اگر مي خواهیم عرصه هنر ارتقا پیدا 
كند بايد عرصه رقابت را توسعه دهیم تا فعاالن سینمايي با همديگر 
رقابت داشته باشند و هنر و فرهنگ كشور را توسعه دهند. شهردار 
عنوان ك��رد: پیش درآمد هنرمن��دان را بايد ببینیم، در س��ازمان 
شهرداري هم چند اثر سینمايي كه در جهت مديريت شهري بوده 
را حمايت كرديم، البته همه حمايت ها مالي نیس��ت بلكه فراهم 

آمدن بستر هم جزئي از حمايت ها به حساب مي آيد.
پرديس س��ینمايي ملت، امس��ال میزبان برگزاري سي وهشتمین 

جشنواره فیلم فجر است.

    كتاب

انفعال وزارت ارتباطات در مقابله با تهديد سايبري امريکا
 وزارت ارتباطات بايد همزمان با تهديد امريکايي ها 

دستورالعمل هايي را براي مقابله با اين تحريم ها تدوين و به دستگاه هاي مختلف اباغ كند     جواد محرمي
در پي ش�هادت س�ردار س�ليماني همانطور 
كه پيش بيني مي ش�د تنور احس�اس تکليف 
ب�راي تولي�د آث�ار درباره ح�اج قاس�م و نيز 
ايجاد جش�نواره موضوع�ي هماي�ش با اين 
موضوع به ش�دت داغ ش�ده اس�ت، اول بار 
دبير جش�نواره فيلم فجر از اهداي جايزه اي 
به ياد س�ردار س�ليماني س�خن گفت�ه بود. 
همانطور كه انتظار مي رفت شهادت مرد شماره 
يك مقاومت ايران و جهان سردار قاسم سلیماني 
منجر به ايجاد موجي براي تولید آثار موضوعي 

در اين ارتباط شده است. 
   ي�ك س�ريال فاخ�ر و ي�ك هماي�ش 

تئاتري! 
ساخت يك س��ريال با موضوع حاج قاسم و نیز 
كلید خوردن همايش��ي با نام س��ردار آسماني 
دو خبري بود كه روز گذش��ته با موضوع سردار 
س��لیماني در وادي فرهنگ و هن��ر خودنمايي 
كرد. خبر ساخت سريال درباره سردار سلیماني 
را معاون استان هاي رسانه ملي به زبان آورد؛ »در 
س��فري كه با رئیس صداوسیما داشتیم ايشان 
گفتند كه سريال فاخري براي شهید سلیماني 
در صداوسیما س��اخته ش��ود كه محور اصلي 
معاونت سیما خواهد بود و ما هم كمك خواهیم 
كرد زيرا در استان كرمان و شبكه هاي استاني 
ظرفیت خوبي وجود دارد ك��ه مي توانیم از آن 
بهره ببريم، همان طور كه امروز در استان كرمان 
سريال »ش��هید باهنر« را جلو مي برند. طبیعتاً 
حاج قاسم، متعلق به يك استان و كشور نیست و 
االن متعلق به جهان بشريت و مستضعفان عالم 
و آزادگان جهان است، هر چه قدر در اين زمینه و 
قالب هاي برنامه اي و نمايشي كار شود، كم است. 
ما بخش ويژه جشنواره استان هاي صداوسیما 
كه سال آينده در اردبیل برگزار خواهد شد را به 
حاج قاسم سلیماني اختصاص داديم. دوستان 
ما در صداوس��یماي خوزس��تان هم جشنواره 
دفاع مقدس و مقاومت را با جايزه ويژه حاج قاسم 

سلیماني تدارك ديده اند.«
   تئاتر مردمي و خياباني به نام سردار!

اتفاق بعدي راه اندازي همايشي با عنوان سردار 
آسماني اس��ت كه در حوزه تئاتر و نمايش قرار 
است برگزار شود. نشس��ت خبري اين رويداد 

روز گذشته در حوزه هنري س��ازمان تبلیغات 
اسالمي برگزار ش��د. بايد امیدوار بود كه تئاتر 
انقالب و دفاع مقدس از همه ظرفیت هاي خود 
براي برون دادي در شأن سردار سربلند بیرون 
بیايد. دبیر اين رويداد كه به بهانه شهادت سردار 
سلیماني ترتیب داده شده امیرحسین شفیعي 
است كه در نشست رسانه اي اين رويداد عنوان 
كرد: پس از ترور سردار هنرمندان واكنش هاي 
متفاوتي داشتند، برخي ابراز احساسات كردند، 
اما تولید تئاتر زمانبر اس��ت و نیاز به مطالعه و 
تحقی��ق دارد. تئاتر خیاباني ب��ه دلیل مردمي 
ب��ودن زودت��ر مي تواند آث��اري را خل��ق كند. 
سردار سلیماني از جنس مردم بود، براي مردم 
تالش كرد و در میان مردم بدرقه ش��د. حاال با 
مردمي ترين گونه تئاتر يعني تئاتر خیاباني به 
بهانه همايش تئاتر سردار آس��ماني نام او را در 

گوشه گوشه ايران فرياد خواهیم زد. 
به گفته شفیعي اين همايش با حضور 16گروه 
از 12اس��تان كار خود را از 10بهم��ن ماه آغاز 
مي كند. در حالي كه بازار انصراف ها از فجر داغ 
است، من قدرداني از هنرمنداني مي كنم كه با 
باور خود ايس��تادند و من از آنها تشكر مي كنم. 
در همین زمان كم، 37  اثر به دبیرخانه رس��ید 
و 16نمايش نهايي ش��د. همايش س��ه بخش 
اصلي دارد: بخ��ش اصلي با 12اثر، س��ه اثر در 
ويژه مس��اجد و يك اثر در بخ��ش ويژه خواهد 
بود. 12اس��تان در اي��ن رويداد ش��ركت دارند 
كه اس��امي براي رسانه ها ارس��ال خواهد شد. 
همايش 10بهمن از مزار سردار شهید سلیماني 
آغاز مي شود. هنرمندان شاخصي در اين برنامه 
حض��ور خواهند داش��ت. نقال��ي و پرده خواني 
محس��ن میرزاعلي و تقدي��ر خان��واده تئاتر از 
خانواده شهید حس��ین پورجعفري كه سال ها 

كنار سردار تالش كردند از برنامه هاي افتتاحیه 
خواهد بود. همايش ملي سردار آسماني با هدف 
اداي دين هنرمندان تئاتر كشور به ساحت مطهر 
سپهبد شهید سلیماني و سرداران شهید جبهه 
مقاومت و به همت انجمن تئاتر انقالب و دفاع 
مقدس و با مشاركت مركز هنرهاي نمايشي و 
مجموعه فرهنگي گردشگري عباس آباد از 10 تا 
23بهمن ماه سال جاري در تهران و استان هاي 
كش��ور با حضور گروه هاي نمايش��ي برگزيده 

برگزار خواهد شد.
   چقدر مراقب ش�أن س�ردار سليماني 

هستيم!
اما درباره خلق اث��ر هنري و فرهنگ��ي درباره 
سردار سلیماني الزم اس��ت كه كیفیت قرباني 
كمیت نشود. خوب است در اين باره فكر و دقت 
كنیم كه در برگزاري همايش ها و جشنواره ها به 
نام سردار چه اندازه نگاه مان به ظواهر است و چه 
مقدار نگاه مان در اين وادي عمق دارد؟ سردار 
س��لیماني بدون كمك دستگاه رس��انه اي نه 
چندان كارآمد كنونی و بدون هزينه در اين باره 
توانسته بود در دل هاي مردم جايگاه بااليی پیدا 
كند و حاال ما قرار است با بضاعت ضعیف مان در 
هنر و به نام او همايش و جشنواره برگزار كنیم 
و فیلم و سريال بسازيم. اينكه سردار سلیماني 
عالقه اي به در معرض رس��انه ها بودن نداشت 
و همیش��ه س��عي مي كرد از لنز دوربین هاي 
خبري و رس��انه اي دور بماند، موضوعي است 
كه ش��ايد نیازي به ذكر آن نباشد براي همین 
در زمان حیاتش مهم ترين فیلمس��از كش��ور 
از او درخواس��ت مي كند تا فیلم��ي درباره اش 
بس��ازد اما او متواضعانه رد مي كند تا جايي كه 
نقل است ابراهیم حاتمي كیا موضوع تمايل به 
ساخت فیلم درباره حاج قاسم و اكراه سردار را 
با رهبر معظم انقالب هم در میان گذاشته بود. 
وقتي واقعیت زيست ش��هید مقاومت با چنین 
عظمتي عجین است به نظر مي رسد قطعاً بايد 
در استفاده از نام بزرگ ايشان براي هزينه كردن 
از بیت المال در ه��ر موضوعي جنبه احتیاط را 
رعايت كرد. واقعیت اين است كه اگر قرار است 
به نام سردار س��لیماني در وادي هنر و فرهنگ 
هزينه اي شود واجب است خروجي كار در حد 

و اندازه و بزرگي نام سردار باشد. 
س��ردار س��لیماني چند س��ال پیش از ابراهیم 
حاتمي كیا با عنوان س��ردار فرهنگي ياد كرده 
بود و به جرئت حاتمي كیا از معدود فیلمسازاني 
اس��ت كه صالحیت س��اخت فیلمي با موضوع 
س��ردار س��لیماني را دارد اما اگر قرار باشد در 
اي��ن وادي هم��ه عالقه مندان به س��ردار ولو با 
انگیزه هاي كاماًل خالصانه به نحوي احس��اس 
تكلیف نموده و آثاري ارائ��ه دهند كه به لحاظ 
كیفیت در شأن نام س��ردار نباشد بیش از آنكه 
اداي دين به مرد حماسه س��از مقاومت باش��د، 
جفا به اوس��ت. طبیعي اس��ت كه باي��د درباره 
فعالیت هايي كه در اين زمینه انجام مي شود يا 
قرار است انجام شود خوش بین بود اما بايد ابراز 
امیدواري كرد كیفیت رويدادها و آثاري كه به 

نام سردار تولید مي شود در شأن نام او باشد.

 تنور داغ تكليف گرایی هنري
با موضوع »حاج قاسم« 

 ساخت يك سريال با موضوع حاج قاسم و نيز كليد خوردن همايشي با نام سردار آسماني 
دو خبري بود كه روز گذشته با موضوع سردار سليماني در وادي فرهنگ و هنر خودنمايي كرد

اگر قرار باش��د در اي��ن وادي همه 
عالقه مندان به س��ردار احس��اس 
تكليف نموده و آثاري ارائه دهند كه 
در شأن وی نباشد بيش از آنكه اداي 
دين به سردار باشد جفا به اوست

 انتشار يادداشت حاج قاسم
بر كتاب »از راست نفر سوم« 

يادداشت ش�هيد س�پهبد حاج قاسم 
سليماني بر كتاب »از راست نفر سوم« 
كه توس�ط انتش�ارات موسسه شهيد 
حس�ن باقري به چاپ رس�يده است، 
براي نخس�تين بار منتش�ر می ش�ود. 
به گزارش فارس، يادداشت شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیماني بر كتاب »از راست نفر 
سوم« كه توسط انتشارات موسسه شهید 
حسن باقري به چاپ رسیده است، براي 

نخستین بار منتشر مي شود. 
»از راست نفر س��وم« )زندگینامه شهید 
حمید قلنب��ر( از مجموعه آثار ش��هداي 

اطالعات است كه سال 1394 منتشر شده و مولف اين اثر زهرا حیدري است. 
موضوع اصلي اين كتاب، جنگ ايران و عراق در سال 1359 است. از زهرا حیدري، 
كتاب هاي »اسرار پنج سال اول زندگي مش��ترك« )شركت نشر قطره(، »تغییر 
پرسش ها«، »تغییر زندگي« )شركت نشر قطره(، »هزار و يك شب« )انتشارات 

سوره مهر( و »قصه آلبالو پلو« )قدياني( نیز در بازار كتاب موجود است. 
يادداشت حاج قاسم س��لیماني بر اين اثر از اين قرار است: شايد بتوان گفت اگر 
بخواهیم پاسدار تربیت كنیم بايد از شیوه و روش اخالقي و رفتاري شهید حمید 

قلنبر بهره  برد، خداوند متعال ما را از اخالص او بهره مند فرمايد. 
سليماني ۹۶/12/7

در آستانه شهادت حضرت فاطمه)س(
 گروه »سرودستان« 

نماهنگ »عطر ياس« را منتشر كرد
گروه »سرودستان« از مجموعه هاي فعال حوزه موسيقي 
آييني و مذهبي در آس�تانه س�الروز ش�هادت حضرت 
فاطم�ه زه�را)س( نماهنگ عط�ر ياس را منتش�ر كرد. 
به گزارش مهر، گروه »سرودس��تان« از مجموعه هاي فعال 
حوزه موسیقي آيیني و مذهبي در آس��تانه سالروز شهادت 
حضرت فاطمه زه��را)س( نماهنگ عطر ياس را با ش��عري 
از فريد احمدي منتش��ر كرد. در اين قطعه مهدي سلیماني 
همخوان كودك، امیرحسین كاكازاده خواننده، محمدمهدي 
نوري میكس و مسترينگ، وحید احمدي كارگردان و مدير 

فیلمبرداري عوامل اجرايي را تشكیل مي دهند. 
.......................................................................................................

با حمايت موسسه توسعه هنرهاي معاصر
 »اركستر سازهاي ملي« 
در تبريز كنسرت مي دهد

اركستر سازهاي ملي ايران از مجموعه هاي نوپاي موسيقي 
كش�ورمان در حوزه اركس�ترال تازه ترين كنسرت خود را 
با حمايت موسسه توس�عه هنرهاي معاصر برگزار مي كند. 
به گزارش مهر، اركسترهاي س��ازهاي ملي ايران به رهبري 
علي اكبر قرباني از مجموعه هاي نوپاي موسیقي كشورمان كه 
مدتي اس��ت با برخي حمايت هاي دولتي در عرصه موسیقي 
اركس��ترال فعالیت مي كند، روز 27بهمن ماه س��ال جاري 
تازه ترين كنس��رت خود را توسط موسس��ه توسعه هنرهاي 
معاصر برگزار مي كند. در اين كنسرت كه در مركز همايش هاي 
بین المللي تبريز به خوانندگي ساالر عقیلي براي مخاطبان اجرا 
مي گردد، علي اكبر قرباني به عنوان رهبر اركستر حضور دارد. 
اركستر سازهاي ملي از جمله مجموعه هاي نوپاي موسیقي 
كش��ورمان در حوزه اركسترال اس��ت كه تابستان97 اولین 
كنس��رت خود را به رهبري فره��اد فخرالديني در كش��ور 
قزاقستان برگزار كرد. اين مجموعه، كنسرت دوم خود را نیز 
به خوانندگي محمد معتمدي در بوستان آب و آتش تهران 
برگزار كرد كه اين كنس��رت به نوعي يكي از اولین اجراهاي 
يك مجموعه اركسترال در قالب برگزاري كنسرت در فضاي 
باز بود. اركستر س��ازهاي ملي به رهبري علي اكبر قرباني در 
اولین كنس��رت رايگان ويژه برنامه »نوروزگاه ش��رقي« در 
روزهاي هفتم و نهم فروردين ماه س��ال 98 نی��ز در اراضي 

عباس آباد میزبان مخاطبان بود. 
.......................................................................................................

معرفي دبير جشنواره »قلم زرين«
كام�ران شرفش�اهي ب�ه عن�وان دبي�ر هجدهمي�ن 
ش�د.  معرف�ي  زري�ن«  »قل�م  جش�نواره  دوره 
به گزارش ايسنا، در آخرين جلسه هیئت مديره انجمن قلم، 
كاظم كامران شرفش��اهي )نويسنده، ش��اعر، روزنامه نگار و 
پژوهشگر فرهنگ و رس��انه( به عنوان دبیر هجدهمین دوره 
جشنواره »قلم زرين« انتخاب ش��د. در معرفي او آمده است: 
كامران شرفشاهي، متولد1340، داراي كارشناسي ارشد رشته 
ارتباطات است. در كارنامه او معاونت فرهنگي فرهنگسراي 
بهمن، سردبیري هفته نامه ستاره سهیل، عضويت در شوراي 
گسترش ش��عر و موس��یقي صدا و س��یما، مديريت اجرايي 
ماهنامه كیهان فرهنگي، عضويت در هیئت تحريريه مجالت 
شاهد، رياست كتابخانه شهید فهمیده و... مشاهده مي شود. 
او تاكن��ون برگزيده كنگره مهدويت، جش��نواره هاي متعدد 

مطبوعات، كنگره ادبیات مقاومت و... بوده است. 
.......................................................................................................

 »جام جهاني در جنگل«
براي بچه ها چاپ شد 

كتاب »جام جهان�ي در جنگل« اث�ر جمال الدين اكرمي 
توسط انتشارات نيستان منتش�ر و راهي بازار نشر شد. 
به گزارش مه��ر، كتاب »ج��ام جهاني در جن��گل« عنوان 
تازه ترين اثر جمال اكرمي اس��ت كه به  تازگي در قالب يكي 
از عناوين بخش كودك و نوجوان انتش��ارات كتاب نیستان 
منتش��ر و روانه بازار ش��ده اس��ت. جمال اكرمي نويسنده و 
طنزپرداز شناخته شده ادبیات كودك و نوجوان در اين اثر، 
سراغ روايت داس��تاني درباره برگزاري يك  مسابقه ورزشي 
بین حیوانات جنگل رفته و با استفاده از طنزي كه خاص آثار 

اوست، سعي كرده روايتي داستاني از اين ماجرا بازگو كند. 
»جام جهاني در جنگل« جداي از روايت داستاني شامل چند 
اتفاق ديگر نیز هست كه در نوع خود قابل توجه است. تمرين 
روحیه همكاري و همدلي میان مخاطبان با اس��تفاده از طرح 
داستاني برپايي يك مسابقه عمومي، در كنار برشماري و مذمت 
برخي از صفات و ويژگي هاي ناپسند شخصي، تقبیح آنها و نیز 
نمايش برخي استعدادها از جمله مسائلي هستند كه نويسنده 

براي بچه ها و خوانندگان اين داستان در نظر گرفته است. 

مصطفي محمدي      ديده بان


