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رضا عیوضی

جشنواره زودرس!

بهزاد توفیق فر

فیلم فجر ،به
به گزارش خبرگزاریها ،نتایج 37امین جشنواره 
مناس�بت هفته دولت ،زودتر از موعد مقرر اعالم شد .در زیر
میتوانید برندگان و جوایزشان را مشاهده کنید:
* جایزه تمش��ک برنزی بهترین تهیهکنندگی به جواد ظریف برای
تلهفیلم«هیچ»

دور یقه!
ِ

رئیس کمیس��یون تدوین آیی��ن نامه داخلی
مجلس از تصویب طرح ممنوعیت استفاده از
تلفن هم��راه در صحن مجلس خبرداد .وی با
اشاره به برخی نمایندگان مجلس ،اطمینان داد
با ممنوعیت ورود گوشی تلفن همراه به صحن
علنی ،دیگر شاهد پرت شدن حواس نمایندگان
و معطل ماندن امورجاری مجلس نخواهیم بود.
گفتنی اس��ت به زودی طرح بازدید از لیوان و
دستمال شخصی نمایندگان در صحن علنی
مجلس مطرح و به رأی گذاش��ته خواهدشد.
در همین زمینه یک منبع آگاه اعالم کرد که
ش��نبهها ناخنها و دور یقه را نگاه میکنیم و
ن بلند ،موی دراز ،روی سیاه داشته
هرکی ناخ 
باشد باید فردایش با لیستش به دفتر مجلس
مراجعه کن��د .این منبع آگاه درباره س��کوت
نمایندگان درمقابل مشکالت کشور و کمکاری
دولت ،سکوت کرد!

قضایحاجت

سیما شرفی

* دیپلم افتخار بهترین جلوههای ویژه به حسن روحانی برای مستند
بلند «صبح ابری ،ظهر آفتابی»
* جایزه بهترین موسیقی متن به علی ربیعی برای فیلم «جفت پوچ»

هرگزنشهفراموش...
آلودگی هوای سیستان و بلوچستان،
به  ۶۳برابر حد مجاز رسید .به همین
مناسبت گفت و گویی با جناب آقای
مسئول مربوط داریم.

* جایزه بهترین نورپردازی به عفت مرعشی برای فیلم «خیابان»
جای��زه بهترین طراحی لباس به محمدخاتمی برای فیلم «خون
بازی»
* اکبر ترکان برنده کاسه سفالی برای اثر «آبگوشت»

 +آقای مسئول مربوط سالم ،به
نظر شما راه حل مبارزه با این مشکل
چیست؟
 کدام مشکل؟ +آلودگی هوا!
آلودگی هوا؟! +این ریزگردها زندگی را برای مردم
سخت کرده است ،به طوری که تعداد زیادی
از مردم مشکل تنفسی پیدا کرده اند.
اینها،خودشانمقصرهستند،میتوانستنداز خانه هایشان بیرون نیایند!

* لوح سپاس تماشاگران به قاضیزاده هاشمی برای اثر «سنتی یا
صنعتی؟ مسئله این است»
* عباس آخوندی شایس��ته تقدیرویژه از س��وی داوران برای اثر
«عصبانینیستم»

* جایزه بهترین گریم به روزنامه شرق برای تیتر «شَ ست
کری تضمین است»

* جواد آذری جهرمی برنده جایزه بهترین
دوخت لباس برای اثر«بچه زرنگ»

* جای��زه بهترین نقش مکمل  cbbبه علی مطهری
برای فیلم اکشن «کفگرگی»

* اس��فندیار رحیم مشایی برنده لوح
س��پاس داوران برای فیلم «بعد از ظهر
سگی سگی»

* لوح س��پاس داوران به صادق زیباکالم برای اثر
طنز«اُسکلیت»

* جایزه بهترین دکور برای شهرام جزایری
برای اثر «چه کسی عدس مرا جابجا کرد»

* جایزه بهترین صداگذاری به حسین فریدون
برای اثر «داداش»

* جایزه بهترین جلوهه��ای ویژه صوتی به
محمد باقر نوبخت برای اثر «توجیه»

* جای��زه بهتری��ن نقش مکم��ل دوم زن به
معصومه ابتکار برای فیلم «زن زیادی»

* سیمرغ بلورین بهترین کار ترکیبی به عادل
فردوسیپور برای اثر «اوج بیربطی»

* تمشک افتخار به حسامالدین آشنا برای
اثر «دانشمند کوچولو»

وزارت ورزش و جوان��ان باید ب��ه دو وزارتخانه
ورزش و جوانان تبدیل ش��ود .معاون تفکیک
و توس��عه وزیر ورزش و جوانان در گفتوگوی
تلفن��ی با خبرنگار ما ضم��ن بیان این مطلب
گف��ت :در حالی که همه ما با بروبچهها و َفک
و فامی��ل آمدهایم اندونزی ت��ا مراقب بازیهای
آسیایی باشیم بازهم شاهد اشتباهات کوچکی
از قبیل حذف زهرا نعمتی از مسابقه تیراندازی
باکم��ان بودی��م .وی درحال��ی ک��ه صدایش
گرفته بود اف��زود :متأس��فانه علیرغم اینکه
مسیر رختکن تا سالن مسابقه را با خُ رده نان
عالمتگذاری کرده بودیم ،ورزشکارمان به جای
سالن مسابقه از رستوران سردرآورد.
در همین رابطه ،معاون فدراسیون و سرپرست
تیم نیز ضمن تأیید س��خنان ،اعالم کرد همه
ش��صت و ن ُه نفری که به همراه این ورزشکار
به اندونزی آمدهاند نیاز فوری به قضای حاجت
داشتهاند و رفته بودند آنجا!

 13شهریور ساعت  17:30تا 19:30
حسینیههنرتهران
برای دیدن کلیپهای نطنز هشتم کدهای  QRرا اسکن کنید.

ُاکازیون!

پس از پنج سال همزمان با هفته دولت ،دومین
دستاورد عظیم دولت تدبیر و امید افتتاح شد.
خانه شخصی مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی
بهرمانی افتتاح شد .این خانه با تالش و کمک
دولت ،شورای شهر و شهرداری تهران ،خانواده
آن مرحوم و سایر آشنایان ،بازماندگان و اقوام
وابس��ته ،به موزه تبدیل شده است .در مراسم
افتتاح این دستاورد که در دوطبقه ،دوبلکس،
باغ ن ُقلی و فول امکانات ساخته شده ،معاون اول
رئیسجمهور،وزیرخارجهوچندنفرازمسئولین
کشوری حضور داشتند و بر سادهزیستی همه
مردم تأکیدشد .رئیس موسسه تنظیم و نشرآثار
نیز در این مراس��م اعالم کرد :به زودی در این
مکان آثار را تنظیم و نشر خواهیم کرد.
گفتنی اس��ت جهانگیری ،ضمن بازدید از این
خانه ب��ه خبرنگاران گف��ت :اینجاها همهاش
بیابان بود .وی ادامه داد :مردم یادتان هس��ت
که هیچ خانه  -موزهای نداش��تید؟ معاون اول
رئیسدول��ت تأکید کرد پ��س از افتتاح خانه
پدر حس��ن روحانی ،افتتاح خانه رفسنجانی،
دومین دستاورد بزرگ این دولت است و تالش
میکنیم س��ومین دستاورد را به زودی تقدیم
مردم عزیز ایران کنیم.

سید مهدی موسوی

علی بهمنی

خاردار!

هفت��ه دول��ت رو بیش��تر از هم��ه ب��ه
واردکنندگان عزیزی ک��ه با مجوز دولت
کاالهای اس��تراتژیک و هایتکی مثل تایر
فورغون ،شورت مردانه ،جوراب زنانه ،بند
ش��لوار ،کمربند ،س��یم خاردار ،سنگ پا،
مربا ،کود انس��انی ،هیزم ،م��داد ،دفترچه
یادداشت ،مدادتراش ،پاککن ،زغال ،شانه،
زیپ ،قلوه سنگ ،ریگ ،شلنگ ،تله موش،
کوزه ،تشک ،لحاف و بقیه کاالهای هایتکی
که متاسفانه هنوز تکنولوژی ساختش رو
نداریم ،وارد میکنند ،تبریک می گیم!

شادی عسکری

ُل ُغز
نتبیلر

مالهبینی هفته

رو دادن ،پُررونشو!
«وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی
حاصلازحیاتایجانایندماستتادانی
کام بخشی گردونُ ،عمر در عوض دارد
جهد کن که از دولت ،داد عیش بستانی
زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت
عاقال مکن کاری کآورد پشیمانی»

فهیمه انوری

ِز کارایی ،س��خن بسیار کردم
به قبلیها ،لُغُز ه��ی بار کردم
ب��رای کارت��ان کاری نک��ردم
ربیع��ی را ول��ی ب��یکار کردم

 +شواهد نشان می دهد سرعت
وزش باد طوری است که گرد و غبار را
به داخل خانه ها هم می برد؟
 قطب هم پر از برف است!! +خب اونجا آب و هواش سرده ولی
میشه نفس کشید.
 بسیار عالی ،سیستانم آب و هواش،همینطوره ،ولی ما بازم با تدبیرمون کارهایی
در حال انجام داریم.
 +مثال چه کارهایی؟
 دعا برای باران و توزیع ماسک +راه حل شما برای جمع آوری
خاکهایی که این بادها با خود میآورند
و همه جای شهر را پوشانده چیست؟
 اونهارو پارو کرده در یک جا جمع کنند،که باد بعدی آنها را با خود به جای دیگری
ببرد .باید در نظر داشته باشید که این بادها
فایده هایی هم دارند ،مثال :با آنها می توانند
آدم خاکی درست کنند و با این کار اوقات
فراغت خوبی را در کنار خانواده خود داشته
باشند و از همه مهمتر ما از خاکیم و به خاک
دی پورت می شویم ،پس چه خوب که از
همین حاال تمرین کنیم .آیا اینها برای شما
کافی نیست؟!
 +و حرف آخر؟
هرگز نشه فراموش! ماسکتونو بزنید چهبا پیرهن چه روپوش ...هارهارهار...

ضمیمه طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

ای صاح��ب فال ب��دان و آگاه باش که در
ای��ن هفته ،دولت به ت��و رو میدهد ،اما تو
س��عی کن پُررو نشوی! این هفته آسانسور
ادار ه دولتیای که ش��صت وس��هماه است
از پلههای��ش باال و پایین میروی درس��ت
میش��ود و تو عالوه بر روی فرش قرمز ،از
ال به الی بنرهای ”قدمت رو جفت چشمام
ارب��اب رجوع نازنی��ن” و ”و ارب��اب رجوع
گوگول��ی کی بودی ت��و؟” عبور میکنی و
ِ
به مس��ئولی که مدتهاس��ت در حسرت
دیدارش هس��تی خواهی رس��ید .فرصت
را غنیم��ت بش��مار و از خوبیهایش بگو،
او دوس��ت دارد .مبادا کف��ران نعمت کرده

سر دبیر :بهزاد توفیق فر
دبیر سرویس شعر :زهرا فرقاني
دبیرسرویس کارتون :كامران ياري
مديرفني :اميرحسن محمدپور
صفحه بندی :مجتبی ساالری

و به خاطر این ش��صت و س��ه ماهی که از
هفت صبح تا چهار بعد از ظهر جلس��ه بود
از او گله کنی ،او دوس��ت ن��دارد .او به تو
از ش��کالتهای روی میزش تعارف خواهد
کرد و با لبخند از ت��و میخواهد که هفته
بع��د بیایی چون به مناس��بت هفت ه دولت
جلسه دارد .در همین حین که دولت به تو
رو میدهد و همینطور که تو سعی میکنی
پررو نشوی ،میتوانی شکرگزار باشی! چرا
که آسانس��ور س��الم ،فرش قرمز ،بنرهای
زیبا و شکالت از دستان مدیر با
لبخند تنها یک هفته در سال از
آن توست!

با ما بتماسید!

رایانامهinfo@rahrahtanz.ir :
سروشtanzym_ir :
ایتاtanzym_ir :
بلهtanzym_ir :
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