
فشار از پایین و اعتراف از باال
استاندار تهران: ساختمان پالسکو باید 2 ساله تمام 

شود، اگر دو سال و یک روز شود باید پاسخگو باشید.
به نظر شما بعد از دو سال و یک روز چه اتفاقی 

می افتد؟
الف( فرماندار تهران عوض می ش��ود و نفر بعدی 
تهدید می کند اگر از دو س��ال و یک روز بعد بیش��تر 

طول بکشد من و می دانم و شما!
ب( ساختمان عجله ای ساخته می شود و یک ماه 

بعد دوباره می ریزد.
ج( فرماندار یادش می رود دو سال و پیش شام چی 

خورده و همه چیز به خوبی و خوشی تمام می شود.
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

وزی�ر نی�رو: می خواهیم به عن�وان هاب بزرگ 
انرژی در منطقه باشیم.

عب�ارت فوق ی�ادآور کدام ضرب المثل ش�یرین 
فارسی است؟

الف( تو قاچ زین را بچسب اسب سواری پیشکش
ب( نونش نداره اشکنه جیغش درخت رو می شکنه

ج( یک��ی می مرد ز درد بینوای��ی / یکی می گفت 
جونم زردک می خواهی؟

د( فعال همین بچه را که زاییدی بزرگش کن
ناظ�م مدرس�ه: م�ن فق�ط قص�د ش�وخی ب�ا 
دانش آموزان را داشتم و هیچگونه کار خالفی انجام 

نداده ام و اعترافاتم تحت فشار بوده است.
در اظهارنظر فوق کدام ی�ک از پدیده های زیر 

به چشم می خورد؟
الف( فشار از باال و اعتراف از پایین
ب( فشار از پایین و اعتراف از باال

ج( فشار از باال و پایین و اعترافات از جناحین
د( فشار از وسط و اعتراف از شش گوشه

ننجون

چهارشنبه 20 تیرماه
 پیکر ۵۶ شهید دفاع مقدس

به کشور باز می گردد
مرز خسروی در غرب کشور آماده استقبال از 56 

شهید دوران دفاع مقدس می شود.
پیکر مطهر و نورانی 56 شهید دوران دفاع مقدس 
فردا20 تیرماه س��اعت 10:30 از مرز خس��روی وارد 
میهن اسالمی می شود. این شهدای گرانقدر مربوط به 
عملیات های، مسلم بن عقیل)ع(، کربالی6 و تک دشمن 
در فروردین سال 65 می باش��ند که از منطقه مندلی 
واقع در اس��تان دیاله عراق توسط گروه های عملیاتی 

کمیته جست وجوی مفقودین کشف گردیده اند.
برابر هماهنگی های به عمل آمده اجساد 80 عراقی 
کش��ف شده نیز در این مراس��م تحویل مقامات عراقی 
می شود. این ش��هدای گرانقدر پس از ورود به کشور و 
برگزاری آیین اس��تقبال، برای انجام عملیات تخصصی 
شناسایی، به معراج شهدای تهران منتقل خواهند شد.

فانوس

بالتکلیفی مستاجران زلزله زده کرمانشاه
حجم باالی نخاله ها و دردسرهای جدید

فرماندار شهرستان س��رپل ذهاب آخرین وضعیت 
شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب را تشریح کرد.

محبت جمالی نیا گفت: کار تعمیر اکثر واحدهای 
تعمی��ری انج��ام ش��ده و مردم ب��ه خانه ه��ای خود 
بازگش��ته اند و واحدهای تخریبی نیز در دست ساخت 
و ساز است. وی گفت: عمده مشکل کنونی مربوط به 
خانوارهای مستاجری است که واحد آنها تخریب شده 

و همچنان در چادر و کانکس زندگی می کنند.
فرماندار س��رپل ذهاب افزود: تع��داد این خانوارها 
حدود س��ه هزار خانوار اس��ت و دول��ت در حال تامین 
زمین برای این خانوارها است تا کار ساخت منزل برای 
آنها انجام شود. وی افزود: حدود 28 هزار خانوار آسیب 
دیده در زلزله که توس��ط بنیاد مس��کن اعالم و تایید 
شدند این کمک دو میلیون تومانی را دریافت کرده اند.

جمالی نیا اشاره ای هم به وضعیت بهداشت مناطق 
زلزله زده شهرستان داشت و عنوان کرد: با اقداماتی که 
در س��طح شهرستان و در ش��هر و روستاها انجام شده 

خوشبختانه اپیدمی بیماری های واگیر نداشته ایم.
وی گفت: حتی بیماری "سالک" که بومی منطقه 
است و هر سال تعدادی از موارد ابتال به بیماری را در 
منطقه ش��اهدیم نیز به دلیل اقدامات خوبی که انجام 

شده سیر نزولی پیدا کرده است.
فرماندار س��رپل ذهاب با بی��ان اینکه دو نقطه در 
سطح شهر برای دپو نخاله های ساختمانی تعیین شده، 
گفت: هر روز آوارها از نقاط مختلف شهر جمع آوری و 
به این نقاط منتقل می ش��ود، اما به دلیل حجم باالی 
کار بازس��ازی مدام ش��اهد تولید نخاله و آوار هستیم.

متاسفانه بخش زیادی از مشکالت ما مربوط به نخاله  
واحدهایی اس��ت ک��ه به صورت خودمالک بازس��ازی 

می شود و مالکان نخاله ها را رها می کنند. 
جمالی نیا در مجموع وضعیت شهر را نسبتا خوب 
ارزیابی کرد و گفت: ش��هر به شرایط عادی برگشته و 

عمده مغازه ها و بازار کار خود را آغاز کردند.

پیگیری
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آذریزدی،  مهدی  م�هربان یکی از پایه گذاران ی�ار 
ادبیات ک��ودک و نوجوان در ایران بود 
ک��ه 18 تیرم��اه 1388 در س��ن 87 
س��الگی در بیمارس��تان آتی��ه تهران 
روز  بع��د،  س��ال  س��ه  و  درگذش��ت 
درگذش��ت او از س��وی ش��ورای عالی 
انق��الب فرهنگ��ی، روز مل��ی ادبیات 

کودک نام گرفت. 
ب��ه بهانه این روز به س��راغ فعاالن 
و کارشناس��ان حوزه ادبیات کودک و 
نوجوان رفتیم و از آنها درباره تاثیر این 
نامگذاری بر رش��د این گونه از ادبیات 

نظرخواهی کرده ایم.

تفاوتی با روزهای دیگر ندارد
پیش از این مصطفی رحماندوست 
شاعر و نویس��نده کودک و نوجوان در 
گفته بود: هدف از این نامگذاری ها آن 
اس��ت که مردم به اهمیت موضوع پی 
ببرند. مهم نیس��ت چن��د درصد مردم 
آذریزدی را می شناسند. اصاًل هدف این 
است که مردم تشویق شوند و آذریزدی 
و نویسندگان دیگر کودک و نوجوان را 
بشناسند؛ از این رو، صداوسیما باید ویژه 
ببیند؛ شهرداری ها  تدارک  برنامه هایی 
می توانن��د در پارک ه��ا و میادی��ن و 
فرهنگسراها، نمایشگاه کتاب با تخفیف 

ویژه برگزار کنند. 
این نویس��نده و ش��اعر اف��زود: از 
برای  ش��خصیت های دوست داش��تنی 
بچه ها مثل کاله قرمزی و عمو پورنگ 
بخواهند تا برنامه هایی را ویژه این روز 
اج��را کنند، ام��ا در روز مل��ی ادبیات 
ک��ودک، هیچ  اتفاق وی��ژه ای نمی افتد 
و ای��ن روز تفاوت��ی با روزه��ای دیگر 
ندارد. البته دولت به تنهایی نمی تواند 
یک روز را برای مردم ویژه کند؛ نوروز 
برای ما خاص اس��ت. ما متوجه آمدن 
ماه رمضان می ش��ویم، حتی اگر روزه 
نگیری��م، ام��ا بعض��ی روزه��ا فقط در 
ح��د یک ن��ام و ثبت در تقوی��م باقی 

می مانند.
رحماندوس��ت همچنین در پاسخ 
ب��ه این که علت بی توجه��ی به ادبیات 
ک��ودک و روز ملی ادبی��ات کودک را 
چه می دانید، بیان کرده بود: یک دلیل 
و دو دلیل برای ای��ن کار وجود ندارد. 

از یک س��و س��رانه مطالعه در کشور ما 
بسیار پایین است و کم اند خانواده هایی 
ک��ه مخاطب جدی و حرف��ه ای کتاب 
هستند. از سوی دیگر سیستم آموزش 
و پرورش به گونه ای اس��ت که بچه ها 
را از هرچه کتاب اس��ت بیزار می کند؛ 
سیس��تمی که در آن نه نیروی فکری 
کارآم��دی وج��ود دارد که بنش��یند و 
ب��رای بچه ه��ا برنامه ری��زی کند و نه 
بودجه چندانی دارد ک��ه برای تجهیز 

کتابخانه ها هزینه کند.

هیچ برنامه ای برای روز ادبیات 
کودک وجود ندارد

محمدرضا شمس نویسنده کودک 
و نوج��وان ه��م در پاس��خ ب��ه این که 
نامگذاری هایی چون روز ملی یا جهانی 
ادبیات کودک ت��ا چه اندازه به معرفی 
نویس��ندگان ایران��ی منجر می ش��ود، 
می گوید: متولیان فرهنگی، هیچ برنامه 
وی��ژه ای برای این روزه��ا ندارند. همه 
تصمیم ها در دقیقه 90 گرفته می شود 
و طبیعی اس��ت که ای��ن تصمیم ها و 
برنامه های سطحی و شتابزده به رشد و 
گسترش ادبیات کودک نمی انجامد در 
حالی که صداوس��یما می تواند همزمان 
ب��ا روز ملی ی��ا جهانی ک��ودک، ویژه 
برنامه ه��ای جذابی را ت��دارک ببیند. 
از نویسندگان و ش��اعران و مترجمان 
خوب ک��ودک و نوجوان دعوت کند یا 
براس��اس زندگی و یا داستان هاش��ان، 
ج��ذاب  انیمیش��ن های  ی��ا  فیلم ه��ا 
بس��ازد و در نهایت این ک��ه به معرفی 
کتاب هاش��ان بپردازد اما هیچ کدام از 

این کارها انجام نمی شود.
پشه«  »پهلوان  مجموعه  نویسنده 
ب��ه نق��ش ش��هرداری ها و آم��وزش و 
پرورش در عالقه مند ک��ردن کودکان 
به کتابخوانی اش��اره و بی��ان می کند: 
پ��رورش  و  آم��وزش  و  ش��هرداری ها 
می توانند در مدارس، فرهنگس��راها و 
کتابخانه های عمومی، مراس��م جش��ن 
تولد کتاب برگ��زار و کتاب های تازه را 
منتش��ر کنند. همچنان که می توانند از 
نویسنده ها بخواهند با مخاطبان خود، 
دیدار و گفت و گو کنند و بخش هایی از 
آثار خود را ب��رای کودکان و نوجوانان 

بخوانند.

معرفی ادبیات کودک
در گرو حمایت های دولتی است

فری��ده خلعتبری یکی از ناش��ران 
کودک و نوجوان اس��ت که آثارش در 
بازار جهانی با اقبال روبه رو شده است. 
مدیر نش��ر ش��باویز هم به بی توجهی 
متولی��ان فرهنگی نس��بت به فرهنگ 
اش��اره و بی��ان می کن��د: صداوس��یما 
یکی از مهم ترین رس��انه ها و نهادهای 
فرهنگی اس��ت ک��ه می توان��د بچه ها 
و بزرگ تره��ا را ب��ا تولی��د برنامه های 
جذاب، به خواندن کتاب تش��ویق کند 
اما متاسفانه به تنها موضوعی که توجه 
نمی کند، همین مقوله اس��ت. از سوی 
دیگر آموزش و پرورش و ش��هرداری ها 
ه��م می توانند، نقش مهم و موثری در 
این زمینه داشته باشند اما بی تفاوت از 

کنار آن می گذرند.
مدیر نش��ر ش��باویز معتقد است: ما 
برنامه مدونی برای معرفی ادبیات کودک 
خود، چه در س��طح ملی چه بین المللی 
نداریم. در صورتی که اگ��ر ادبیات ما اگر 
به درس��تی ترجمه شود، قابلیت جهانی 
شدن دارد. اما یا کتاب های خوب ترجمه 
نمی شوند یا برگردان هایی که ارائه می شود، 
ترجمه های چندان خوب و موثری نیست؛ 
بنابراین الزم اس��ت که گاهی مترجمان 
به بازنویس��ی یک اث��ر بپردازند و تنها به 
برگ��ردان واژه به واژه ی��ک کتاب توجه 
نکنند همچنان که الزم است کتاب هایی 
انتخاب و ترجمه ش��وند که با س��لیقه و 

پسند مردم دنیا هماهنگ هستند. 
به گفته این ناش��ر، معرفی ادبیات 
کودک و نوجوان، در هر دو سطح ملی 
و بین المللی، درگرو حمایت های دولتی 
اس��ت چراکه ناش��ران خصوصی، این 
ام��کان و توان را ندارن��د که هم اجاره 
غرفه دهند و در نمایشگاه های داخلی 
و خارجی شرکت کنند هم کتاب ها را 
به زبان های دیگر، به ویژه زبان انگیسی 
برگردانن��د؛ ضمن این که در بس��یاری 
موارد شناخت درست و دقیقی از بازار 
ندارند و نمی دانند چ��ه کتاب هایی را 
انتخاب و ترجمه کنند؛ پس الزم است 
متولیان فرهنگ��ی، زمینه های الزم را 
فراهم آورند وگرن��ه هر روز را هم روز 
ملی یا جهانی ادبی��ات کودک بنامند، 

هیچ اتفاق خاصی نمی افتد.  مهر

با تأکی��د بر قانون داروخ��ان�ه نمایندگان مجلس 
شفاف سازی، از وزارت بهداشت خواستند 
تا لیست ش��رکت های دریافت کننده ارز 

دولتی را منتشر کند.
موض��وع  اخی��ر  روزه��ای  ط��ی 
دریافت کننده  شرکت های  شفاف سازی 
ارز دولت��ی ب��ه یکی از موضوع��ات داغ 
رس��انه ها و محافل سیاسی تبدیل شده 
است؛ داستان از آنجا شروع شد که برخی 
از فروش��ندگان موبایل در ب��ازار تهران 
دس��ت به اعتراض زده و اع��الم کردند 
که تعدادی از واردکنندگان گوشی های 
تلفن همراه با ارز دولتی دریافت کرده اند 
اما این تلفن های همراه را با چندین برابر 

قیمت در سطح بازار فروخته اند.
همی��ن موض��وع بهانه ای ش��د تا 
آذری جهرمی وزیر ارتباطات با تکیه بر 
اصل شفاف س��ازی  لیست شرکت  هایی 
که ب��ه آن ه��ا ارز 4200 تومانی برای 
واردات گوش��ی تلفن همراه اختصاص 
داده ش��ده بود را منتشر کند. استقبال 
م��ردم از ای��ن اتف��اق باع��ث ش��د تا 
رئیس جمه��ور به وزارتخانه ها دس��تور 
دهد تا لیس��ت دریافت کنن��دگان ارز 

4200 تومانی دولتی را منتشر کنند.
پس از این دس��تور، بانک مرکزی 
به منظور شفاف سازی و عمل به دستور 
رئیس جمهوری لیست دریافت کنندگان 
ارز دولت��ی را درحالی منتش��ر کرد که 
اس��امی تع��داد زیادی از ش��رکت های 
واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی در 
آن به چشم نمی خورد. نبودن نام برخی 
از شرکت های دریافت کننده ارز دولتی 
این ش��بهه را در اذه��ان عمومی ایجاد 
خواهد کرد که ش��اید برخی با گرفتن 
امضاه��ای طالیی اقدام ب��ه دریافت ارز 
کرده باشند؛ همچنین برخی از خبرها 
ط��ی روزهای اخیر نش��ان می دهد که 
تعدادی از واردکنندگان با سوءاستفاده 
از این موضوع اقدام به واردات کاالهای 
غیرمرتبط با حیطه کاری خود کرده اند.

این منابع در کجا مصرف شده است
حس��ینعلی ش��هریاری در حاشیه 
مجلس  بهداش��ت  کمیس��یون  جلسه 
درباره تخصی��ص ارز به وارد کنندگان 
دارو و تجهی��زات پزش��کی گف��ت: از 

وزارت بهداشت می خواهیم تا فهرست 
ش��رکت هایی که ارز دولت��ی گرفته اند 
اع��الم کند و با ش��رکت هایی که با ارز 
دولتی واردات دارو و تجهیزات پزشکی 
انج��ام داده، ول��ی با قیمت ه��ای آزاد 

فروخته اند، برخورد شود.
وی اف��زود: بای��د منابع��ی که به 
ش��رکت های دارویی داده ش��ده است، 
مدیریت کنیم و مش��خص ش��ود این 

منابع در کجا مصرف شده است.
شهریاری گفت: هیات امنای ارزی 
معالجه بیماران توانس��ته اس��ت بازار 
تجهی��زات را مدیریت کن��د، اما برخی 
اقالم افزای��ش قیمت دارن��د که البته 
دالر دولتی نس��بت به س��ال گذش��ته 
هم 500 تومان افزایش داش��ته است 
برای همی��ن افزایش قیم��ت اقالم تا 
یک درصد مش��خص قابل قبول است، 
اما افزای��ش قیمت های غی��ر منطقی 
باید بررس��ی ش��ود. وی افزود: اگر در 
حوزه دارو نیز مانند تجهیزات پزشکی، 
هیئت امنای ارزی داشته باشیم شاید 

بازار بهتر مدیریت و کنترل شود.

لزوم مطالبه رسانه ها از وزارتخانه
عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس ش��ورای اس��المی توضیح داد: 
وزارت بهداشت تفکیکی برای اختصاص 
ارز به داروها قایل نش��ده است و تمام 
داروهایی که تحت پوش��ش بیمه قرار 

دارند ارز دریافت کرده اند.
احمد همتی تاکید کرد: داروهای 
بیماران خاص تحت پوش��ش بیمه نیز 

ارز دولتی دریافت کرده اند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با 
وجود دستور رئیس جمهور برخی لیست 
دقیق از ش��رکت های دریافت کننده ارز 
توسط وزارت بهداشت منتشر نشده است 
گفت: سازمان بررسی، دیوان محاسبات 
و مجلس شورای اسالمی به مواردی که 
تخلفی رخ داده باشد ورود خواهد کرد، 
باید توجه داشته باشیم که در کنار این 
ابزاره��ا باید به موضوع دسترس��ی آزاد 
ب��ه اطالع��ات توجه ش��ود و در صورت 
درخواست رسانه ها از سازمان ها آن نهاد 
موظف اس��ت طبق قان��ون ظرف مدت 
حداکثر 10 روز اسامی این شرکت ها را 

در اختیار رسانه قرار دهند.

پاسخ مبهم حریرچی
در  بهداش��ت  وزارت  س��خنگوی 
پاس��خ ب��ه این س��وال که آی��ا وزارت 
بهداش��ت تصمیم دارد همچون وزارت 
ارتباطات لیس��ت ش��رکت هایی که با 
ارز دولتی کاال وارد کش��ور می کنند را 
معرفی کند یا خیر، بیان داش��ت: وزیر 
بهداش��ت اعالم کرده است که باید در 
این رابطه شفاف س��ازی صورت گیرد و 
این شفاف سازی به این صورت است که 
مردم قیمت دقیق داروها را با درج روی 

بسته بندی ها متوجه شوند.
ایرج حریرچی ادامه داد: تجهیزات 
پزش��کی بای��د تنها در بیمارس��تان ها 
عرضه ش��ود؛ یعنی بیم��ار نباید برای 
خرید تجهیزات پزش��کی ب��ه خارج از 
بیمارس��تان مراجع��ه کن��د. به همین 
دلی��ل لیس��ت تمام ش��رکت هایی که 
در ای��ن رابط��ه ارز دولت��ی می گیرند 
را ب��ه بیمارس��تان ارس��ال کرده ایم و 
بیمارس��تان ها می دانند که ش��رکت ها 
چ��ه می��زان ارز دولت��ی و ب��رای چه 

تجهیزاتی دریافت کرده اند.
از آنج��ا که طی س��ال های 92 و 
93 کش��ور در شرایط س��خت دارویی 
ق��رار گرف��ت و برخی از ش��رکت های 
از  ب��ا سوءاس��تفاده  دارو  وارد کنن��ده 
نوس��انات ارزی س��ودهای کالنی را به 
جی��ب زدند انتظار م��ی رود نظارت بر 
عملکرد شرکت های دارویی و تجهیزات 
پزشکی که وظیفه تأمین اقالم حیاتی 
برای بیم��اران را برعهده دارند بیش از 
پیش زیر ذره بی��ن نهادهای نظارتی و 

وزارت بهداشت قرار گیرد.
انتظار می رود وزارت بهداشت نیز 
با توجه بیش��تر به اصل شفاف سازی و 
براساس این قانون و مدنظر قرار دادن 
مطالبات رسانه ها در این زمینه لیست 
شرکت های واردکننده دارو و تجهیزات 
پزشکی را در اختیار آن ها قرار دهد تا 
ابهامات به وجود آم��ده در این زمینه 
برط��رف ش��ود. این حق مردم اس��ت 
که بدانند آیا این ش��رکت ها وابس��ته 
به اش��خاص خاصی هس��تند یا خیر؟ 
ش��رکت ها دولتی اس��ت ی��ا خصولتی 
یا خصوصی؟ اصال چ��ه دارویی با این 
ارزها وارد شده و االن با چه قیمتی در 

بازار فروخته می شود؟  فارس

امام علی علیه السالم:
 پرهیزکار را سه نشانه است:

اخالص در عمل، کوتاهی آرزو و بهره گرفتن از فرصت ها.
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 274، ح 5994

شهرام شکوهی در تاالر وزارت کشور
 ش��هرام ش��کوهی خواننده پاپ ایران که به 
علت مش��کل قلبی ناچار به لغو کنس��رت تیرماه 
خود شده بود در 25 مرداد 97 به صحنه می رود.
قرار بود کنسرت این خواننده روز 20 تیرماه 
در سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار 
ش��ود که حمله قلبی شکوهی در روز بازی ایران 
- پرتغال از بازی های جام جهانی 2018 روس��یه 
مانع این کار شد؛ شکوهی راهی بیمارستان شد و 

کنسرت تا انجام مراحل درمانی به تعویق افتاد.
ب��ا توجه ب��ه تغییر م��کان کنس��رت، امکان 
جابه جای��ی بلیت ه��ای خریداری ش��ده برای روز 
20 تیر به 25 مرداد وجود ندارد، ولی چنانچه هر 
یک از خریداران کنس��رت تیرماه قصد حضور در 
کنسرت 25 مرداد را داشته باشند برای تهیه بلیت 
و انتخاب صندلی در اولویت قرار می گیرند در غیر 

این صورت هزینه بلیت مسترد خواهد شد.

چهارمضراب

نجات کوهنورد صاعقه زده از ارتفاعات آلپ
یک کوهنورد بریتانیایی که تصمیم داش��ت 
پ��س از صعود ب��ه قله ه��ای Seekarspitze و 
Seebergspitze واق��ع در کوه های آلپ اتریش 
در دهکده ای در حاشیه یک دریاچه به سفر خود 
پای��ان دهد، صبح روز پنجش��نبه گذش��ته عازم 

ارتفاعات آلپ شد.
این کوهنورد 44 س��اله، ساعت 4 بعدازظهر، 
پ��س از صعود به قله Seebergspitze با توفان 
و رعد و برق مواجه ش��د و بر اثر برخورد صاعقه 
از تیغ��ه کوه، به ارتفاع 5 متر س��قوط کرد. او که 
پس سقوط در میان درختان کاج همچنان زنده 
بود علی رغم جراحات وارده توانست با استفاده از 

تلفن همراه خود درخواست کمک کند.
این کوهنورد خوش ش��انس پس از رس��یدن 
نیروی امداد با هلیکوپتر به بیمارس��تانی در ش��هر 
شواتس انتقال یافت و هنوز تحت درمان قرار دارد.

فرنگستان

یر چاپ رفت »خرد و خرد برتر« ز
کتابی تازه از یوسف علی میرشکاک با عنوان 

»خرد و خرد برتر« به زیر چاپ رفت.
انتش��ارات نارگل کتابی تازه از یوس��ف علی 
میرش��کاک را با عنوان »خرد و خرد برتر« به زیر 
چاپ برده اس��ت. این کتاب با عنوان دوم تاملی 
در آیین پهلوانی و آیین ش��هریاری از سوی این 
نویسنده تالیف شده و در دست انتشار قرار گرفته 

است.
میرش��کاک در ای��ن اثر تازه س��عی کرده تا 
اندیش��ه منتهی به مس��اله والیتمداری را از دل 
اندیشه جاری در اس��وره های کهن پارسی خارج 
کرده و ب��ه در معرض قرائا و قض��اوت مخاطبان 

خود قرار دهد.
آخری��ن اث��ر منتش��ر ش��ده از یوس��ف علی 
میرشکاک با عنوان »نیست انگاری و شعر معاصر« 

از سوی انتشارات روزگار نو منتشر شده بود.

کافه کتاب

دمای خوزستان به ۵۰ درجه می رسد
مدیرپیش بین��ی و هش��دار س��ریع س��ازمان 
هواشناسی گفت: با تداوم الگوی تابستانی تا روزهای 
پایانی هفته در اغلب مناطق کشور ماندگاری هوای 
گرم و در بیش��تر شهرهای استان خوزستان دمای 

49 درجه سانتیگراد و باالتر پیش بینی می شود.
احد وظیفه افزود: در س��اعات بعدازظهر سه 
روز آینده در ارتفاعات جنوب اس��تان سیستان و 
بلوچستان و شرق استان هرمزگان رشد ابر و رعد 

و برق پیش بینی می شود.
وی در ادام��ه گفت: طی س��ه روز آینده در 
شرق، شمال ش��رق، جنوب ش��رق و دامنه های 
جنوبی البرز وزش باد ش��دید پیش بینی می شود 
که در برخی مناطق ش��رق و جنوب شرق همراه 
ب��ا خیزش گرد و خاک به ویژه منطقه زابل همراه 
با توفان گرد و خاک خواهد بود و س��بب کاهش 

کیفیت هوا و دید افقی می شود.

هشدار

به بهانه روز ملی ادبیات کودک که چندان جدی گرفته نمی شود

ادبیاتپر»روز«اماکم»زور«
ارز دولتی به چه شرکت ها و چه داروهایی تعلق گرفته است

وزارتخانهپررمزوراز

منتق�د منتقد و مدرس س��ینما در رابطه با  عملک��رد غیرصنفی خانه س��ینما و می�ز 
نقش منفعل مدیرعامل و اعض��ای هیأت مدیره این نهاد 
در راس��تای احقاق حقوق س��ینماگران گفت: تأسیس یا 
تش��کیل خانه س��ینما نش��أت گرفته از نیازها و شرایط 
فرهنگی و اجتماعی سینمای کشور نبوده است بلکه این 
تشکل براس��اس نگاه و سلیقه سیاس��ی مسئوالن شکل 
گرفته و در واقع یک تشکیالت سیاسی و فرمایشی است.

 جبار آذین اف��زود: از همین زاویه تمام صنوفی هم 
که در زیرمجموعه آن به مرور ش��کل گرفته اند با همین 
نگاه سیاسی به وجود آمدند لذا بیش از توجه به سینما و 
مسائل فرهنگ و هنر و احتیاج روزافزون سینماگران در 
توجه به امور سینما به مسائل سیاسی در آن عنایت شد 
از همین رو تشکلی که می باید دارای ساختار فرهنگی و 
سینمایی باش��د مزین به ساختار سیاسی شد و به جای 
پرداختن به امور صنفی اهالی سینما به جا و نا به جا در 
حرکت های سیاس��ی سهیم ش��د و گاه تا بدان جا پیش 
رف��ت که به تخریب روزافزون اوضاع صنفی و معیش��تی 

سینماگران و سینمادوستان انجامید.
وی ادامه داد: به همین دالیل خانه س��ینما به جای 
آنکه خانه فرهنگ و هنر اهالی س��ینما باش��د تریبون و 

محفل سیاس��یون شده است با همین نگرش است که ما 
شاهد جریان ها و حرکت هایی هستیم که به جای خدمت 
به فرهنگ و سینما و رفع نیازهای صنفی سینماگران در 

خدمت اهداف سیاسی، سیاسی کاران است.
آذین سپس با بیان اینکه خانه سینما زمانی می تواند 
به درستی خانه سینما و محفل امن و آسایش سینماگران 
باشد که برخاس��ته از نیازهای سینماگران بوده و مدافع 
حقوق صنفی و س��ینمایی آن ها باش��د اظهار داشت: به 
همین جهت خانه س��ینما که در س��ال های اخیر عرصه 
کشمکش ها و چالش های فراوان گروه های مختلف صنفی 
بوده تبدیل به محلی ش��ده است برای تسویه حساب ها و 
کسب منافع و سوداگری توسط مافیا و دیگران و در این 
میان اعضای مظلوم صنوف هس��تند که قربانی معادالت 
و مب��ادالت در زد و بندها و زد و خوردهای گردانندگان 

سیاسی صنوف خانه سینما هستند.
این مدرس س��ینما در خاتمه ای��ن گفت وگو اظهار 
داش��ت: در ی��ک کالم آنکه خانه س��ینما بای��د مدافع و 
پرچم��دار منافع و مصالح صنفی اهالی س��ینما بوده و از 
حضور و شرکت در جریان های سیاسی مخرب خودداری 
کند و مانع تخریب اهداف فرهنگی و س��ینمایی و منافع 

سینماگران شود.  سینماپرس

 جبار آذین:
خانه سینما یک تشکیالت سیاسی است

توقف خط 7 مترو خاطره ای اس��ت  یتخ����ت ک��ه ش��هروندان تهران��ی از نجفی پا
شهردار وقت تهران دارند خطی که به بهانه  ناایمن بودن 
تعطیل ش��د اما هرگز تالشی برای افتتاح مجدد آن نشد 
و با گذش��ت بیش از 10 ماه خب��ری از افتتاح این خط 

نیست؛ خطی که توسط قالیباف افتتاح هم شده بود.
وعده ه��ای مدیری��ت ش��هری ته��ران درخص��وص 
راه ان��دازی مجدد خط 7 مترو تهران همچنان ادامه دارد 
و این در حالی اس��ت که راه اندازی مجدد این خط به اما 

و اگرهای بسیاری ربط دارد.
زهرا نژادبهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران 
با اشاره به اینکه خط 7 مترو به دلیل عدم مسائل ایمنی 
متوقف شده اس��ت، اظهار کرد: یکی از مهمترین دالیلی 
که باعث به تعویق افتادن مجدد خط 7 شده است کمبود 
نقدینگی است. وی تصریح کرد: مدیریت شهری در دوره 
گذش��ته مملو از رونق بود و منابع خوبی از فروش تراکم 
در اختیار مدیران ش��هری بود و مش��کلی را برای اجرای 

پروژه ها نداشتند.
این در حالی اس��ت که ابوالفضل قناعتی عضو س��ابق 
ش��ورای شهر تهران با اش��اره تالش مدیریت شهری برای 
رفع مشکالت شهر تهران اظهار کرد: در زمان قالیباف همه 

شاهد بودند هر هفته یک ایستگاه مترو در سطح شهر تهران 
راه اندازی می شد. وی افزود: توسعه حمل و نقل عمومی برای 
مدیریت ش��هری اهمیت ویژه ای داشت و در همین زمینه 

تالش های گسترده ای هم برای آن صورت گرفت.
قناعتی گفت: در روزهای که ش��هر تهران آلوده بود 
تعداد مرگ و میر ها نیز افزایش داشت و بر همین اساس 
حساس��یت اعضای شورای ش��هر تهران به سمت توسعه 

حمل و نقل عمومی به ویژه مترو بود.
عضو س��ابق شورای شهر تهران تصریح کرد: در همان 
زمان هم برخی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به عدم 
ایمنی خط 7 مترو تهران انتقاد داشتند و بر همین اساس 
بازدیدی از خط 7 صورت گرفت که در نهایت اعالم شد که 

ارائه خدمات با این شرایط برای خط 7 بالمانع است.
قناعتی گف��ت: طرح خط 7 براس��اس طرح جامع و 
براس��اس زمانبندی در حال انجام بود ولی متاسفانه این 
خط در دوره جدید مدیریت شهری متوقف شد. وی بیان 
کرد: در آن زمان تیم خ��اص اقتصادی پیگیر مطالبات و 
تامین اعتبارات بودند و خط 7 مترو تهران اوایل سال 96 
با 22 کیلومتر خط به بهره برداری رسید و 5 کیلومتر باقی 
مانده ایستگاه های فرعی و پارکینگ بودند و 19 ایستگاه 

داشت که 11 ایستگاه به بهره داری رسید.  تسنیم

وقتی اصالح طلبان اسب زین شده را به زمین می زنند
خط 7 مترو خیلی دور خیلی نزدیک


