
چهارجوابی
رئیس کل بانک مرکزی در قفس مرگ

وزیر ارتباطات: وزارتخانه من مرجع فیلترینگ 
نیست.

با توجه به این اظهارنظر صادقانه، کدام یک از 
گزینه های زیر مرجع فیلترینگ است؟

الف( کافی نت سر کوچه روزنامه سیاست روز
ب( معاونت دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی

ج( اتحادیه پرورش دهندگان مرغ های گوش��تی و 
تخمگذار

د( سفارت کره شمالی در گینه بیسائو
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد: به محض مساعد شدن وضعیت جوی در 
ارتفاعات دنا عملیات جست وجوی پیکر جان باختگان 

ادامه می یابد.
در  که  عمل  سرعت  همه  این  به  توجه  با 
استانداری این استان موج می زند به نظر شما این 

عملیات تا کی ادامه خواهد داشت؟
الف( تا وقت گل نی

ب( به کی مربوط که کی؟
ج( چهل سال بعد در همین روز

د( ی��ک گزین��ه که به دلی��ل مغایرت با ش��ئون 
اخالقی و عملیاتی از انتشارش معذورم

رئیس کل بانک مرکزی: اگر نبودند نمایندگان 
فهیم، صبور و شجاع تا همکاران بی تاب و کم صبر 
آسیب های جسمانی  از من دور کنند قطعاً  خود را 

وارد شده به بنده بیش  از پیش بود.
منظور آقای رئیس کل در کدام یک از مکان های 

زیر سخن می گوید؟
الف( تاتامی تکواندو

ب( رینگ بوکس
ج( قفس مرگ

د( هیچکدام

ننجون

»زمستان یورت« اعتراض به ناکارآمدی 
مدیران است، نه تیشه زدن به ریشه ها

مدیر مرکز آفرینش ه��ای ادبی حوزه هنری گفت: 
مس��تند »زمس��تان یورت« نش��ان داد که بسیاری از 
اعتراضات، اعتراض به ناکارآمدی مدیران است، نه تیشه 
زدن به ریشه ها. این مستند فریادی برای عدالت طلبی و 

احقاق حق مظلوم در جامعه است.
علیرض��ا قزوه، با اش��اره به آغ��از اکران های مردمی 
مستند »زمستان یورت« در جشنواره عمار اظهار داشت: 
پخ��ش این اثر و دیگ��ر آثار بخش نق��د درون گفتمانی 
این جش��نواره در رس��انه ملی، نقش بس��زایی در حل 
مشکالت جامعه خواهد داشت. وی افزود: مسائلی که در 
مستندهای عمار بیان و سوژه هایی که به آن ها پرداخته 

می شود، از متن جامعه بر آمده است.
مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری با بیان 
اینکه این مستند بارها باید از بهترین شبکه های صدا 
وسیما پخش شود، اظهار داش��ت: آثار عمار افزون بر 
بیان واقعیات به دور از س��یاه نمایی، راهکارهایی برای 

حل مشکالت ارائه می دهد.
قزوه، مستند »زمستان یورت« را اثری پخته و قابل اعتنا 
دانست و افزود: این مستند افزون بر اینکه باید برای مخاطب 
عام پخش ش��ود، اثری است که می توان آن را در فضاهای 
فرهنگی و برای اهالی رسانه نیز نمایش داد؛ چراکه مخاطب 

اصلی آن فعاالن فرهنگی و اصحاب رسانه هستند.
وی در پای��ان س��خنان خ��ود با بی��ان اینکه این 
مس��تند نشان داد که بس��یاری از اعتراضات، اعتراض 
به ناکارآمدی مدیران اس��ت نه تیشه زدن به ریشه ها 
اظهار داشت: این مس��تند فریادی برای عدالت طلبی 
و احق��اق حق مظلوم در جامعه اس��ت ک��ه امیدوارم، 
نخبگان سیاس��ی و فرهنگی و رس��انه ای کشور آن را 

تماشا و تماشای آن را به دیگران توصیه کنند.
مس��تند »زمستان یورت« که به کارگردانی میالد 
میرزاباقری در مدرسه سینمایی عمار تولید شده است، 
ب��ه حادثه ریزش معدن ی��ورت و وضعیت کارگران آن 
می پردازد. عالقه مندان برای دریافت و اکران مس��تند 
»زمس��تان ی��ورت«، می توانن��د نام این مس��تند را به 

30004550 ارسال کنند. 

دیدگاه

وارونهنگاریبیبیسی
سیدجوادمیری

عضوهیاتعلمیپژوهشگاهعلومانسانی

واقعا بی بی س��ی ش��اهکار اس��ت. هر کسی الفبای 
ارتباط��ات خوانده باش��د به این اذعان خواهد داش��ت 
که ش��نیدن اخبار بی بی س��ی یک کارگاه علمی است 
و م��ن توصیه می کنم اس��اتید ارتباط��ات برای ارتقای 
سواد رسانه ای در حوزه "برساخت خبر" حتما از فرمت 

بی بی سی )به ویژه بخش فارسی( استفاده کنند.
ش��امگاه 24 فروردین در س��اعت 22:30 به وقت 
تهران خانم ش��یری دو میهمان از آمریکا داش��ت یکی 
آقای دکتر نوربخش اس��تاد در حوزه روابط بین الملل و 
دیگری آقای دکتر عضدی و او هم استاد در حوزه علوم 
سیاس��ی. نکته جالب در برنامه مورد بحث این بود که 
صحبت های میهمان ها )به وی��ژه دکتر عضدی( نوعی 
همدل��ی را به بیننده القا می کرد که "حضور ایران" در 

سوریه نوعی دفاع از منافع ملی ایران است.
میهمان دیگر هم ت��ا حدودی همدالنه به واکنش 
ایران در برابر حمله س��ه کشور غربی به سوریه سخن 
گف��ت و به صراحت به این نکته اش��اره کرد که حمله 
دیشب کشورهای غربی از منظر حقوق بین الملل هیچ 
توجیه��ی ندارد. ام��ا نکته جالب که بی بی س��ی دنبال 
می ک��رد و ش��اید میهمان ه��ای گرامی هم ب��ه آن نه 
اعت��راض کردن��د و نه توجه این موض��وع بود که خانم 
ش��یری دائما می گفت که "ایران که دغدغه منافع ملی 

خود را دارد آیا استراتژی درستی اتخاذ کرده است که 
جنگ خود را به س��وریه برده است؟" جالب اینکه این 
خط استدالل دائم تکرار می شد و میهمان ها هیچکدام 
نگفتن��د که خانم ش��یری کجا و کی ای��ران جنگ به 

میدان سوریه برده است؟
مگر این جنگ ساخته و پرداخته نیروهای معارض 
سوری )مانند لوی صافی در موسسه IIIT در آمریکا( و 
داعش و... که برای تغییر موازنه قوا بعد از "بهار عربی" 
و "کابوس عبری" ایجاد و س��پس عملیاتی ش��د نبود؟ 
هیچ بحث��ی در این مورد رخ نداد ول��ی بیننده ایرانی 
پ��س از این برنامه ب��ه این نتیجه می رس��ید که ایران 
برای حفظ منافع ملی خود جنگی به این وسعت را در 
س��وریه و خاورمیانه ایجاد کرده اس��ت و تمام تالشش 

این است که جنگ را در همان میدان نگه دارد! 
جالب اس��ت وقتی این روایت ترس��یم ش��د خانم 
شیری در بی بی سی این تحلیل را به میهمان ها و بیننده 
الق��اء می کرد که پس حاال که »غرب حمله به س��وریه 
را انجام داده اس��ت و ایران پاس��خ شدیدی نداده است 
علتش این است که ایران نمی خواهد آمریکا جنگ را به 

مرزهای ایران بکشاند و یا برجام را نقض کند.« 
جالب اس��ت که میهمان های همدل هم این خط 
القای��ی را تایید می کردند. به نظر من، کار بی بی س��ی 
ش��اهکاری در ح��د هملت یا کمدی الهی دانته اس��ت 
که اینگونه نرم افکار عموم��ی ایران را تحت تاثیر قرار 
می دهد و حاال ش��ما این بنگاه خبری کالس��یک را با 
صداوس��یما مقایس��ه کن و آنگاه خواه��ی دریافت که 
حداقل پنجاه س��ال تاخیر اس��تراتژیک در حوزه القای 

خبری داریم.  فارس

زاویه دید

بهبهانهیکبرداشتناصواب
محسنمهدیان

آقای جوادی آملی فرمودند آنکه روسری سر چوب 
می کند با قرآن مخالف نیس��ت بلکه از مشکالت کشور 

به این  مرحله رسیده است.
برخی از این جمله برداش��ت های ناصوابی داشتند. 
آیا این جمله یعنی تائی��د دختران خیابان انقالب؟ آیا 
تائید حجاب اختیاریس��ت؟ متاسفانه این روزها جنگ 
روایت اس��ت. روایت نادرس��ت از س��خنان این مرجع 

جلیل القدر و توزیع گسترده خناسان بین مردم.
برای فهم درس��ت این بحث الزم است به سخنان 

اسفندماه ایشان و ادامه همین سخنان اشاره کرد.
آقای جوادی در ادام��ه می فرمایند: »پیغمبر)ص( 
فرمود، کش��وری که مش��کل مالی داشته باشد، دینش 
در خطر اس��ت... ل��ذا اگر س��هل انگاری در بخش های 
مدیریتی و اقتصادی کشور صورت بگیرد، آسیب دیدن 

دین مردم قطعی است.«
این حرف ها در دیدار با چه کس��ی اس��ت؟ رئیس 
مجلس. یعنی مس��ئولین اگر فقر گس��ترش یابد دین 
م��ی رود. این ح��رف همان روایت نبوی اس��ت که َکاَد 
الَْفْقُر أَْن یَُکوَن ُکْفراً. منطقی اس��ت از این روایت تایید 
کفر برداش��ت کنی��م؟! خیر. پس چطور س��خن آقای 

جوادی آملی را تایید دختران خیابان انقالب گرفتیم؟
اما موضع روش��ن تر ایش��ان در اس��فندماه است. 
می فرمایند: »آنکه روس��ری خود را بر سر چوب کرده 
اس��ت نمی داند دارد با آی��ه )َولَْیْضِربْ��َن بُِخُمِرِهَنّ َعلَی 

( مقابله می کند، اگر ما امر به معروف و نهی از  ُجُیوبِِهَنّ
منکر کنیم قطعاً بی حجابی از بین خواهد رفت.«

تا اینجا حرف تمام است. ممکن است کسی بگوید 
اما رهب��ری دختران خیاب��ان انق��الب را فریب خورده 
دانستند. درست است. اما فریب خوردن را چه گرفتیم؟

فریب همیشه مزدوری نیست. آن هم یک شق است. 
کاری که رس��انه دش��من می کند همین است که چنان 
تصویری از انقالب نشان  می دهد که برخی احساس کنند 
باید در مقابل این انقالب نافرمانی مدنی داش��ته باش��ند. 
ممکن است بگویید اما دختران خیابان انقالب مساله شان 
مشکالت داخلی نیست و حرف شان حجاب اجباری است.

ظاهرا درست است. اما بیایید دقیق تر شویم؛ کسی 
که روس��ری بر می دارد مخالف حجاب اجباری نیست. 
مخالف نظام است. چرا؟ چون  مخالف حجاب اجباری، 
قانون نمی ش��کند. بیان مخالفت، نباید به قانون شکنی 
بکشد. پس اگر قانون شکست، یعنی حاکمیت قانون را 
برنتافته اس��ت. این یعنی تقابل با قانون، با نظام قانون. 

اما این تقابل چطور ساخته می شود؟
امیرالمومنین فرمود: »بی عدالتی مردم را به تقابل 

مسلحانه می کشاند.« این حرف سه جزء دارد.
 اول: اینکه مس��ئولین از عدالت مراقبت کنند که 

مردم به کفر و مبارزه مسلحانه کشیده نشوند.
دوم: اینکه دش��من ممکن اس��ت با تصویرس��ازی 
نادرست از انقالب، احساس بی عدالتی بسازد و عده ای 

را به نافرمانی بکشاند.
سوم: اینکه کسی که با فقر به گناه می افتد، در نهایت 
به گناه افتاده است. یا اگر به ظلم شمشیر بکشد بازهم ظالم 
است. اینکه فقر یا مشکالت و بی عدالتی او را بدین مرحله 
رسانده مسئولیت حکومت را زیاد می کند اما منکر گناه او 

نیست و قبح ظلم و کفرش را کم  نمی کند.  جهان نیوز

تاکسی نوشت
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که  روزهای��ی  در  س��لبریتی ه��ای جناح فرهنگی
سینما روی شان نمی شود از »تکرار« و 
»دوباره«ه��ای خ��ود دف��اع کنند و یا 
سکوت می کنند و یا پشیمان می شوند 
و البته انگشت ش��ماری هم هستند که 
برای ضایع نش��دن و انگشت نما نشدن 
در بی��ن مردم همچنان توی جوی آب 

صدای قوطی درمی آورند.
در روزگاری ک��ه اگر وس��ط اروپا 
ی��ک ترقه زیر پای یک ش��هروند مثال 
فرانس��وی بترکد، هنروران س��ینمایی 
ش��مع روش��ن می کنند و پرچم عزا بر 
س��ر در فضای مجازی شان می کشند و 

ابراز همدردی می کنند.
در روزهایی که همین ها فقط اروپا 
و امریکا و مردمانش را انسان می دانند 
و در برابر جنایت همین اروپا و امریکا 
در س��وریه و ع��راق و لبنان و یمن و... 

خفقان می گیرند.
وقت��ی همین ه��ا ب��رای دف��اع از 
اراجیف گویی یک بازیگر در فالن جشنواره 
خارج��ی دهان ش��ان را ب��از می کنند و 

حججی ها را کشته اسد می نامند.
و...

دم امث��ال فرزاد موتمن گرم که چه 
سبیل بگذارد و چه آن را از ته بتراشد باز 
هم مرد اس��ت. اینقدر مرد است و جنم 
دارد که همرنگ این جماعت نان به نرخ 
روزخور نشود و استوار برخالف این جریان 

آب گل  آلود این حضرات شنا کند.
در روزهایی که خوشبختانه )از نظر 
جماعت منورالفکر عاش��ق غرب( اروپا 
امن و امان است و فقط این سوریه ای ها 

هستند که بی خود و بی جهت می میرند 
موتم��ن  ف��رزاد  می ش��وند،  آواره  و 
کارگ��ردان س��ینما در واکن��ش حمله 
آمریکا و متحدانش به سوریه در صفحه 

اینستاگرام خود نوشت:
حکومت ه��ای  ت��اکن��ون  »اگ��ر 
امپریالیس��تی، خود را پشت ارتش های 
دست س��ازی از ن��وع "داع��ش" پنهان 
کرده بودن��د، امروز با اضمحالل تقریبی 
این شبه نظامیان دست س��از در عراق و 
سوریه، حاال آمریکا، انگلستان و فرانسه، 
خود دس��ت به حمالت هوائی مشترك 
علی��ه این ملت مصیب��ت زده می زنند تا 
نش��ان بدهند که جنگ س��وریه، جنگ 
"ناتو"س��ت. در همی��ن لحظاتی که این 
یادداش��ت را می نویس��م، آلم��ان هم از 
حمله به س��وریه حمایت کرد. این ادامه 
مداخل��ه نظامی آمریکا و متحدینش در 
منطقه است که منجر به گسترش جنگ 
در افغانستان، عراق، یمن و سوریه شده 
است. این همان سناریویی است که منجر 

به اعدام صدام حسین و قتل معمر قذافی 
شد، اما در سوریه جواب نداد. باراك اوباما 
و هیالری کلینتون رفتند اما بش��ار اسد 
ماند. دیگر دست ناتو روشده، بالمالسکه 
داعش تمام ش��د، امپریالیس��ت ها نقاب 
از چهره ش��ان برداش��تند تا »پوکر باز« 
بازی کند و آش��کارا کشوری جنگ زده 
را م��ورد تهاجم قرار بدهند و ثابت کنند 
که مسئله »تسلیحات اتمی و هسته ای« 
نیست، مس��ئله امنیت اس��رائیل است. 
می خواهند منطقه را از قدرتی که ممکن 
است برای اس��رائیل تهدیدی محسوب 

شود، تهی کنند.
در مقابل ملت های منطقه ای که ما 
در آن زندگی می کنیم، هر اس��می که 
می خواهید بر آن بگذارید، خاورمیانه، 
جهان اس��الم، یا هر چیز دیگری، باید 
متحد شوند و باید مسلح باشند و به هر 
اسمی که دوست دارید، مدافعین حرم 
یا ارتش اسالم یا هر اسم دیگری، همه 
خوبند، باید در س��وریه حاضر باشند و 
باید ایمان داش��ته باشیم که تا خروج 
کامل نیروهای آمریکایی از منطقه، ما 

روی آرامش نخواهیم دید.
مرگ بر آمریکا

مرگ بر اسرائیل«
همین چند خط آقای کارگردان را 
باید به چشم کشید. هرچند بدجوری 
توی چشم »برخی ها« رفته که دادشان 
درآمده و فرزاد موتمن را مجبور کرده 
که دوب��اره پیغام بدهد: »می خواهم از 
دوستانی که پست قبلی من را دوست 
داش��تند، تشکر کنم. چقدر خوشحالم 
که این دوس��تان آنقدر آگاه و پرجنبه 
هس��تند ک��ه بتوانند ی��ک اظهار نظر 
س��اده درباره یک موقعیت مشخص را 
درك کنند و آن را با انبوهی از مسائل 
غام��ض و پیچیده که اصال جای بحث 
درباره آنها، این فضا نیس��ت، اشتباهی 
نمی گیرن��د و خوددارن��د و به زمین و 

زمان، فحاشی و هتاکی نمی کنند.«

و  آب  پژوهش��گر  شهر با زیس�ت  پایدار  توس��عه 
بیان اینکه باز هم ستاد احیای دریاچه 
ارومیه به فکر مدیریت سازه ای است و 
از ط��رح انتقال آب صحب��ت می کند، 
گف��ت: حتی صحبت ک��ردن از انتقال 

آب از دریاچه وان خطرناك است.
فاطمه ظفرنژاد درخصوص وضعیت 
کنون��ی دریاچه ارومیه ب��ا بیان اینکه 
داستان دریاچه ارومیه، »یکی داستانی 
است پر آب چشم« گفت: ستاد نجات 
دریاچ��ه ارومیه تم��ام امیدها را ناامید 
کرده است و علی رغم هزینه های بسیار 

کالن، این پروژه شکست خورده است.
وی  اظهار داشت: امیدوار بودیم این 
س��تاد بتواند راهکارهایی ارائه دهد و با 
موفقیت در احیای آن، تمام دریاچه ها 
و تاالب های خش��کیده مانند بختگان 
جازموریان، گاوخونی و رودهای خاموش 
شده و در معرض خطر نیز یکی پس از 
دیگری احیا ش��ود، اما متأسفانه ستاد 
احیای دریاچه ارومیه زیر چتر مدیریت 
س��ازه ای آب قرار گرفت، یعنی مدیران 
سازه ای آب و دستگاه های متولی آن در 
ستاد حرف اول را می زنند و روش هایی 
ک��ه تا به ام��روز برای احی��ای دریاچه 
ارومیه داش��ته اند، کمک��ی به وضع آن 

نکرده است.
ظفرنژاد با بیان اینکه تسلط مدیریت 
س��ازه ای و مهندس��ی تهاجمی به جای 
مدیریت س��ازگار با طبیع��ت، کار را در 
حوزه آب به جای باریکی رس��انده است، 
اظهار داش��ت: آثار این تس��لط مدیریت 
سازه ای را در همه نقاط کشور می بینیم 
و دریاچه ارومیه تنها یک نمونه آن است، 
این مسئله برای ادامه حیات جوامع بومی 
تهدید بزرگی محسوب می شود و موجب 
تحمیل هزینه های بس��یار س��نگین به 

بودجه عمومی کشور شده و می شود.

این پژوهش��گر آب ب��ا بیان اینکه 
ام��روز 22 کیلومترمرب��ع از وس��عت 
دریاچه ارومیه نس��بت به ماه مش��ابه 
در س��ال گذش��ته کاهش یافته است، 
اظهار داش��ت: در این ش��رایط، ستاد 
احیای دریاچه به جای آسیب شناسی و 
برخوردهای س��ازگار با محیط زیست، 
بازهم به فکر مدیریت س��ازه ای است و 

طرح های انتقال آب است.
ظفرنژاد ب��ا ابراز تأس��ف از اینکه 
براثر سدس��ازی های  ارومی��ه  دریاچه 
متعدد در پنجاه سال گذشته )با ساخت 
56 سد( خشک  شده است درخصوص 
طرح جدید انتق��ال آب از دریاچه وان 
ترکیه به دریاچ��ه ارومیه گفت: انتقال 
آب به هیچ وج��ه نمی توان��د دریاچه را 
احیا کن��د، برخی می خواهند با مطرح 
کردن مسئله انتقال آب از دریاچه وان 
یا دریای خزر و... بر هزینه های تاکنون 
انجام  ش��ده برای احی��ای ارومیه که با 
شکست روبرو شده سرپوش بگذارند و 

نیز از آب گل آلود ماهی بگیرند.
وی افزود: حتی مطالعه طرح انتقال 
آب از دریاچه وان هم بسیار خطرناك 
اس��ت چه رس��د به اجرای آن به ویژه 
که تاکنون هر طرح��ی انتقال آبی که 
مطالعات��ش کلید خورده علی رغم همه 
اعتراضات و نقدهای س��نگین خبرگان 

و پژوهشگران به اجرا رفته است..
ظفرنژاد با اش��اره به گ��زارش اولیه 
پیش��نهادی طرح انتق��ال آب از دریای 
خزر به ارومیه اظهار داش��ت: براس��اس 
پژوهش های انجام  ش��ده در این زمینه، 
این طرح نیز که براساس تفکر سازه ای 
و ب��دون توجه به مبانی علم اکولوژی یا 
بوم شناسی ارائه شده فاقد منطق و ذهن 
اکولوژیک و فاقد هرگونه توجیه اقتصادی 
و اجتماعی بوده اس��ت. حتی مطالعات 
امکان یاب��ی چنی��ن طرح های��ی مبالغ 

سنگینی هزینه دربر دارد درصورتی که 
می دانیم که این انتقال کمکی به دریاچه 
نخواهد کرد. اجرای پروژه های انتقال آب 
هزینه نجومی و بسیار کالن برای کشور 
در بردارد اما نتیجه بخش نبوده و نیست 

و نخواهد بود.
به گفته ظفرنژاد، برخی در س��تاد 
احی��ای دریاچه ارومیه با ش��لوغ کاری 
وانمود می کنن��د کارهای مهمی انجام 
می دهن��د، درحالیک��ه ب��رای مردم و 
محیط زیس��ت کاری نمی کنن��د و ب��ا 
هزینه های س��نگین بی نتیجه، بودجه 

عمومی کشور را تهدید می کنند.
این پژوهش��گر آب از به کارگیری 
مسئوالن س��تاد احیای دریاچه ارومیه 
در س��مت های باالتر دولتی انتقاد کرد 
و گفت:  وقتی این افراد نتوانس��تند در 
ستاد احیا درست عمل کنند و علی رغم 
هزینه ه��ای گزاف تحمیلی به س��بب 
تسلط تفکر س��ازه ای و غیراکولوژیک، 
ای��ن س��تاد شکس��ت خ��ورد، چطور 

پست های باالتری می گیرند؟
وی راه حل نجات از شرایط بحران آبی 
کنون��ی را مدیریت یکپارچه آب، خاك و 
منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: همان طور 
که در طبیع��ت آب،  خاك و دیگر اجزای 
یک زیس��ت بوم یکپارچه عمل می کنند، 
مدیری��ت ای��ن منابع نیز بای��د به صورت 
یکپارچ��ه و البته با کمک کش��اورزان و 
جوامع بومی مولد آبخیزها و حوضه های 

آبی کشور انجام شود.  فارس

امام سجاد علیه السالم:
گناهانی که باعث عذاب می شوند، عبارتند از: ستم کردن شخص 

از روی آگاهی، تجاوز به حقوق مردم و مسخره کردن آنان.
وسایل الشیعه ج 16، ص 281، ح 21556

وش بلیت های تک سانس آغاز پیش فر
پیش فروش بلیت های جشنواره جهانی فیلم 
فج��ر به صورت تک س��انس از دیروز در س��ایت 
س��ینماتیکت و سایت جشنواره آغاز  شد و امکان 

خرید بلیت تا پایان جشنواره ادامه دارد.
متقاضی��ان می توانند هر بلیت را به مبلغ 10 
هزار تومان خریداری کنند ولی اعضای باشگاه از 
تخفی��ف 50 درصدی برخوردارند. هر فرد پس از 

خرید بلیت، کد رهگیری دریافت می کند.
ه��ر یک از اف��رادی که اقدام ب��ه تهیه بلیت 
می کنن��د تنها ام��کان خرید دو بلی��ت برای هر 
سانس را دارند اما برای هر تعداد سانس که مایل 

باشند می توانند بلیت بخرند.
س��ی و شش��مین جش��نواره جهان��ی فیلم 
فج��ر 19 ت��ا 27 آوری��ل 2018 )30 فروردین تا 
7 اردیبهش��ت ماه 1397( ب��ه دبیری س��یدرضا 

میرکریمی در تهران برگزار می شود.

جشنواره

جزئیات واژگونی اتوبوس اتباع هندی
رئیس پلی��س راه راه��ور ناجا گف��ت: درپی 
واژگونی یک دستگاه اتوبوس »یاتونگ« در استان 

سمنان یک تن کشته و 2 تن مجروح شدند.
سردار محمدحسین حمیدی اظهار کرد: این 
حادثه حوالی ساعت 9:30 در کیلومتر 50 محور 
س��رخه به آرادان استان س��منان رخ داد و درپی 
آن یک دس��تگاه اتوبوس حامل 25 مس��افر تبعه 
هندوستان به همراه راننده، کمک راننده و شاگرد 
واژگون ش��د. وی افزود: در این حادثه یک دختر 
بچه 7 ساله در محل کشته و 2 تن شامل راننده و 

شاگرد مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.
رئیس پلیس راه راهور ناجا با اش��اره به اینکه 
اتوبوس از مشهد به سمت قم در حال حرکت بود، 
تصریح کرد: برابر نظر اولیه کارشناسان پلیس راه 
استان، تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده 

علت این حادثه بوده است.

حادثه

وزی«  انتشار »دختری با موهای وز
کتاب »دختری با موهای وزوزی« نوشته ماریا 
دیسموندی و با ترجمه افسانه وثوق روحانی از سوی 
انتشارات فنی ایران )کتاب های نردبان( منتشر شد.

ای��ن کت��اب به ک��ودکان ی��اد می ده��د تا 
چط��ور تفاوت های خ��ود را پذیرفته و به فردیت 
خود احت��رام بگذارند. این کتاب ت��الش دارد تا 
به ک��ودکان یاد بده��د چطور اعتم��اد به نفس، 
جرات ورزی و بخشش را بیاموزند. لوسی دختری 
اس��ت با موه��ای فرف��ری و قرمز ک��ه غذاهای 
متفاوتی نس��بت به دیگران می خورد و همیش��ه 
مورد تمسخر همکالسی های خود قرار می گیرد. 
پدربزرگ لوس��ی به او می آموزد که انس��ان ها در 

ظاهر متفاوتند اما در آفرینش یکی هستند.
گفتنی است تصویرگر این کتاب کیمبرلی شاو 
پترسون اس��ت. این کتاب با قیمت 7 هزار تومان 

برای گروه سنی 6 تا 12 سال منتشر شده است.

کافه کتاب

یخی در سنگ بست کشف منبر تار
رئیس هیأت باستان شناس��ی اظهار داشت: در 
برنامه پژوهش��ی محوطه سنگ بس��ت در استان 
خراس��ان رض��وی شهرس��تان فریمان ع��الوه بر 
مستندسازی مجموعه، نقشه های مستند و دقیق 

عرصه و حریم تهیه شد.
حسین عباس زاده افزود: برای کسب اطالعات 
الزم از بنایی که به عنوان مسجد این شهر تاریخی 
شناخته می ش��د گمانه هایی ایجاد و مورد کاوش 
ق��رار گرفت که به نتایج ارزش��مندی نیز رس��ید. 
بخشی از حفاری های صورت گرفته در این مکان 
به کشف ستون های گچ بری شده، کف آجر فرش و 

گچی قرون میانه اسالمی این مسجد منجر شد.
وی گفت: همچنین هیأت باستان شناسی در 
قس��مت ایوان جنوبی مسجد به س��تون های سه 
قلوی آجری با تزئینات گچی و منبر مسجد دست 

یافت که بخش عمده آن سالم بیرون آمد.

میراث

فرزاد موتمن:
این همان سناریویی است 
که منجر به اعدام صدام 

حسین و قتل معمر قذافی 
شد، اما در سوریه جواب 

نداد. باراک اوباما و هیالری 
کلینتون رفتند اما بشار 

اسد ماند. دیگر دست ناتو 
روشده، بالمالسکه داعش 
تمام شد، امپریالیست ها 

نقاب از چهره شان برداشتند 
تا آشکارا کشوری جنگ زده 
را مورد تهاجم قرار بدهند 

و ثابت کنند که مسئله 
»تسلیحات اتمی و هسته ای« 

نیست، مسئله امنیت 
اسرائیل است

پژوهشگر آب و توسعه پایدار:

 ستاد احیای دریاچه ارومیه
با هزینه های کالن شکست خورد

فرزاد موتمن:
جهان اسالم باید برای خروج نیروهای آمریکایی متحد شوند

آقای »مرد« دم شما گرم 


