
 آخرین وضعیت لغو روادید اربعین
در سال جاری

س��خنگوی س��تاد مرکزی اربعین گفت: در سال 
گذشته تعداد زائران اربعین حسینی به مرز ۲ میلیون 
و ۵۰۰ هزار نفر رسید و برنامه ریزی های ستاد اربعین 
برای سال جاری به گونه ای است که آمادگی پذیرش 

بیش از ۳ میلیون نفر را در مرز ها داشته باشد.
شهریار حیدری گفت: ستاد اربعین همواره طی دو 
سال گذشته آمادگی خود را برای لغو روادید به دولت 
عراق اعالم کرده و امس��ال نیز ای��ن آمادگی به اطالع 
مسئولین اربعین عراقی رسیده، اما متاسفانه هنوز این 
کشور آمادگی خود را در این زمینه اعالم نکرده است.

وی اف��زود: باتوجه به اینکه لغو روادید یک توافق 
دو طرفه است، تا زمانی که دولت عراقی آمادگی خود 
را ب��رای لغو روادید در ایام اربعین اعالم نکند کماکان 
زائران باید از روادید اس��تفاده کنند. در سال گذشته 
تعداد زائران اربعین حسینی به مرز ۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر رس��ید و برنامه ریزی های ستاد اربعین برای 
سال جاری به گونه ای است که آمادگی پذیرش بیش 

از ۳ میلیون نفر را در مرز ها داشته باشد.
س��خنگوی س��تاد مرک��زی اربعین با اش��اره به 
پیش��نهاد دو مرز سومار و چیالت برای عبور زائران از 
س��وی ایران بیان داشت: طبق توافق طرفین ایرانی و 
عراقی در حال حاضر مرز های ش��لمچه، چزابه، مهران 
و خس��روی برای عبور زائران مجاز هستند، ولی ستاد 
اربعین براس��اس بررس��ی هایی که انجام داده دو مرز 
سومار در استان کرمانشاه و چیالت در استان ایالم را 
نی��ز به دولت عراق پیش��نهاد داده تا در صورت نیاز و 
ضرورت برای عبور زائران از آن ها اس��تفاده شود ولی 

تاکنون دولت عراق این پیشنهاد را نپذیرفته است.
وی ی��ادآور ش��د: از گذش��ته به م��رز چیالت در 
استان ایالم مجوز بازارچه چیالت داده شده و در حال 
حاض��ر زمینه برای فعالیت این م��رز در قالب بازارچه 
چیالت فراهم شده و س��تاد اربعین به وزارت خارجه 
کش��ورمان، دولت عراق و استاندار ایالم پیشنهاد داده 
تا در ص��ورت نیاز از این مرز برای عبور زائران اربعین 
حس��ینی استفاده شود، اما هنوز توافقی در این زمینه 
صورت نگرفته و دولت عراق تمایلی به بازگش��ایی این 

مرز به عنوان مسیر عبوری زائران ندارد.
وی افزود: در حال حاضر وزارت خارجه کشورمان 
در حال رایزنی با دولت عراق برای بازگشایی این مرز 
اس��ت و در صورتی ک��ه دولت عراق با این پیش��نهاد 
موافق��ت کند مرز چیالت می توان��د به عنوان بازارچه 

فعالیت کند و بازگشایی شود.

گردشگر

خلق در جام جهانی خیره و من در یمن
افشین عال

خلق در جام جهانی خیره و من در یمن
این طرف باران گل، باروت و آهن در یمن

چشم دنیا محو توپ فوتبال و بچه ها
غرق در خون، هر نفس با توپ دشمن در یمن

از زمین بازی آید بانگ شادی هر زمان
می رود تا عرش، اما بانگ شیون در یمن

گرم شد بازار گل در کارزار روسیه
آن طرف، پرپر چو گل بس کودک و زن در یمن

غرب غارتگر چه داند حرمت ملک اویس
نزد او قدری ندارد پاره ی تن در یمن
می کند بلبل زبانی در غم قوم یهود

مثل جغدی خیره اما مانده الکن در یمن
پخته در سر در خلیج فارس، رویای محال

آب با وهابیان کوبد به هاون در یمن
سوی صنعا لشکر فیل آمد این بار از حجاز

سایه ی سجیل را یارب بیفکن در یمن
تا به کی در خاک و خون، دلدادگان اهل بیت؟
تا کی از خشم تو باشد خصم، ایمن در یمن
باز هم برخاست فریاد از هواداران که: گل!
در هوای گریه اما مانده ام من در یمن... 

ترنم احساس

خسارت جام جهانی به فروش فیلم ها
در هفته ای که گذشت فیلم های سینمای توانستند 
فروش نس��بتاً مطلوبی را از آن گیشه های سینما کنند. 
فروش مطلوبی که سهم فیلم های سینمایی»تگزاس«، 

»خجالت نکش« و »دلم می خواد« از آن بیشتر بود. 
البته باید گفت که طرح نمایش بازی های جام جهانی 
که این روزها س��ود سرشاری را از آن سینماداران کرده 
است، در هفته ای که گذشت باعث ضرر نسبی بسیاری 

از فیلم های سینمایی شد. 
در ادام��ه، جدیدتری��ن آمار ف��روش کل فیلم های 
سینمای ایران را مشاهده می کنید: »تگزاس« 1۰ میلیارد 
و 7۰۰ میلیون تومان، »خجالت نکش« ۳ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان، »عصبانی نیستم« ۳ میلیارد و 4۰ میلیون 
تومان، »چهارراه اس��تانبول« ۲ میلی��ارد و 9۳۰ میلیون 
تومان، »دلم می خواد« 69۰ میلیون تومان، »دشمن زن« 
47۲ میلیون تومان و»در وجه حامل« 61 میلیون تومان

گیشه

اذان ظهر:13:07 اذان مغرب: 20:45 اذان صبح فردا: 4:03 طلوع آفتاب فردا: 5:49

 شنبه  2 تیر 1397  شماره 4772 

یست بـوم ز

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور  مدیر مسئول: محمد پیرعلي  سردبیر: محمد صفري  دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 
 رویداد: کتایون مافی  رویکرد: مائده شیرپور  فرادید: قاسم غفوری  دیپلماسی: هدی دهقان بذرافشان  معیشت: سارا علیاری  زیست بوم: محسن رجبی  سایت: سید مهدی لنکرانی  ترجمه: حسین ارجلو  عکاس: ثنا صفری - فرجاد جوالنی 
 سازمان آگهي ها: 88۰۰6969  چاپ: بامشادسبز 44۵4۵۰۵4  نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، کوچه بابک، پالك 16  تلفن: 6-88۰1۳87۰  نمابر: 88۰۰7۵7۵  کدپستي: 14۳86۳4871  شاپا: ۳947 - ۲۰۰8

قلم  ادبی  جای��زه  دیـــد زرین در این دوره زاویه 
با چالش های عجیبی مواجه ش��ده که 

نقطه ضعف آن محسوب می شود.
محس��ن پرویز س��خنگوی انجمن 
قلم درخص��وص جایزه ادبی قلم زرین 
گف��ت: انجم��ن قلم دو فعالی��ت را در 
دس��ت اجرا دارد که یکی از آنها بحث 

جایزه ادبی قلم زرین است.
وی با بیان اینکه این جایزه ادبی هم 
اکنون مراحل نهایی داوری را پشت سر 
می گذارد، افزود:آثاری که در سال 96 در 
پنج گروه نقد و پژوهش های ادبی،داستان 
و رمان بزرگسال،شعر بزرگسال،داستان 
و رمان کودك و نوجوان و ش��عر کودك 
و نوجوان منتشر شده بود در این جایزه 

ادبی بررسی شدند.
سخنگوی انجمن قلم با بیان اینکه 
آث��ار در جایزه ادبی قلم زرین در س��ه 
مرحله داوری می شوند، ادامه داد: آثار 
شایس��ته تر در مرحل��ه اول به داوران 
این جایزه ادبی تحویل داده می شوند و 
تعدادی از آثار که معلوم است شایسته 
نیستند در این مرحله حذف می شوند.

وی با بی��ان اینک��ه در دو مرحله 
بعد آثار بیش��تری غربالگری می شوند، 
اف��زود:از بین آثار س��ه تا پن��ج اثر به 
مرحل��ه داوری نهای��ی می رس��د ک��ه 
محدودیت��ی برای انتخ��اب اثر در این 
مرحله وجود ندارد البته ممکن اس��ت 

گاه��ی آثار بیش��تری به ای��ن مرحله 
برس��ند اما تا کمتر از ده اثر به مرحله 

نهایی می رسد.
س��خنگون انجمن قلم با اشاره به 
برگ��زاری جلس��ه با دبیر و س��ر گروه 
داوران جایزه قلم زرین بیان کرد: تنها 
ی��ک نفر به عن��وان کتاب برتر س��ال، 
برگزیده و مورد تقدیر جایزه ادبی قلم 

زرین قرار می گیرد.
وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن هفته یا 
هفته آینده جلسه داوری همه گروه ها 
در جای��زه قلم زرین برگ��زار و نفرات 
برتر انتخاب می ش��وند، ادام��ه داد:در 
روز 14 تیر ماه نتایج اعالم می ش��ود و 

برگزیدگان جوایز خود را دریافت 
می کنند البت��ه در این دوره 

هم طبق دوره های پیشین 
از یکی از پیشکس��وتان 
عرصه ش��عر و داس��تان 
تجلیل می شود و در این 

دوره قرار اس��ت از راضیه 
تجار که جزء بانوان نویسنده 

برجسته است تجلیل شود.
پرویز درخصوص آثار رسیده 
به جایزه قلم زری��ن بیان کرد: 
در بیانیه هیئت داوران جایزه 
ادب��ی قلم زرین ب��ه اجمال 
حوزه های  برجس��ته  نکات 
مختلف در این جایزه ادبی 
مطرح ش��د همه حوزه ها 

نقاط ضعف و قوت مشترکی نداشتند و 
نقاط ضعف و قوت یک حوزه در حوزه 

دیگر دیده نمی شود.
وی با تاکید ب��ر اینکه در این دوره 
جایزه ادب��ی قلم زرین ب��ا نقطه ضعف 
مشترکی مواجه شدیم، افزود:این نقطه 
ضعف کاهش ش��دید تیراژ کتاب است 
که با تاس��ف زیاد باید بگوی��م عناوین 
کتاب هایی در این دوره جایزه قلم زرین 
وجود داشت که ظاهرا به معنای تجاری 
تولید نشدند.نام کتاب های ثبت شده که 
در حد کمتر از بیست نسخه تولید شده 

بود و در آمار کتاب ها وجود داشت.
وی با اشاره به اینکه تولید کتاب در 
حد بیس��ت نسخه، تولید تجاری کتاب 
نیست تصریح کرد: اساسا این کتاب ها 
وارد بازار کتاب نمی ش��ود این کتاب ها 
تولیدات اندکی هستند که برای آرامش 
خاطر نویس��نده و افزایش آمار ناشر در 

حد بیست نسخه تولید می شود.
س��خنگوی انجمن قلم با اشاره به 
تشکیل کمیته ای تحت عنوان نکوداشت 
چهل س��الگی انقالب اس��المی در 
انجمن قلم از س��ال گذش��ته بیان 
ک��رد: مکاتبات��ی ب��ا س��ازمان های 
مختلف درخصوص نکوداش��ت چهل 
سالگی انقالب اسالمی شده است که 
مس��ئولیت این کارگ��روه برعهده رضا 
اس��ماعیلی از ش��اعران و عضو هیئت 

مدیره انجمن قلم است.
وی با بیان اینکه کمیته نکوداشت 
چهل س��الگی انقالب اسالمی جلسات 
خود را در انجم��ن قلم برگزار می کند، 
افزود: آغاز برنامه های این مناسبت در 
چهل سالگی انقالب اسالمی خواهد 
بود و ممکن اس��ت برخی برنامه ها 
در سال آینده ادامه داشته باشد. 

 باشگاه خبرنگاران

دخترك جلوی آینه می ایس��تد و 
در بی��ن چین و چروك های س��وخته 
صورتش، تمام آرزوهای از دست رفته 
نوجوان��ی را مرور می کند؛ روزهایی که 
دخترانه های��ش با ه��زار و یک زخم بر 

سر و صورتش آوار شده است.
ح��اال دیگر ب��زرگ ش��ده  و برای 
خودش خانمی  اس��ت، س��ال ها از آن 
حادثه می گذرد؛ ام��ا هر بار که جلوی 
آین��ه می ایس��تد تم��ام خاط��رات آن 
روز لعنت��ی روزگارش را پ��ر می کند، 

می خواهد فراموش کند، اما نمی شود.
بخواهد هم نمی توان��د، جای این 
بوی  نمی گ��ذارد  نمی گ��ذارد،  زخم ها 
سوختن از مش��امش پاك شود. همان 
روز که در طالعشان نوشته بود بسوزید، 
هم��ان روز ک��ه بخاری مدرس��ه آتش 
گرفت و دخترکان ش��ین آبادی اس��یر 
شدند، اس��یر شعله ها آتش��ی که آنها 
هیچ نقش��ی در افروختن آن نداشتند، 
از آن زم��ان، س��ال ها می گذرد اما این 

سیاهی از دنیای آنها کنار نمی رود.
می گویند، بهترین س��ال های عمر 
یک دختر همان دوران نوجوانی است، 
همان زمان که باید دختری می کردند، 
همان زمان که بای��د گیس گیس آرزو 
می بافتن��د، دلبری می کردند و به امید 
روزهای جوانی پله های زندگی را دوتا 

یکی باال می رفتند.
اما بخت برگشته ش��ان نگذاشت و 
البته مسئوالن هم نخواستند. مسئوالنی 
که شعله ها را به جان روزگار دخترکان 
ش��ین آباد انداختند و سال هاست باعث 
این شوربختی بوده و هستند. همان ها 
که با وعده های صد من یک غازش��ان 
زخم های دخترکان را تازه نگه داشتند 

و هر روز بر روی آن نمک می پاشند.
 مردادم��اه س��ال 9۵، خض��ری 
نماینده پیرانش��هر در مجلس ش��ورای 
اسالمی از انجام کارهای تدارکاتی برای 
اعزام ش��ماری از دانش آموزان روستای 
ش��ین آباد پیرانش��هر ب��رای معالجات 
پزش��کی در یکی کش��ورهای اروپایی 

خبر داده است.
 س��یدمحمد بطحای��ی، وزی��ر 
آموزش و پرورش هم س��ال گذش��ته 
درخصوص اقدامات صورت گرفته برای 
بچه های شین آباد گفت: در این زمینه 
تقس��یم کاری ص��ورت گرفته و ردیف 
اعتباری هم در قانون بودجه برایش��ان 

پیش بینی شده که دنبال شود.
رس��ول خض��ری،  همچنی��ن   
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در 
مجلس شورای اس��المی 18 مردادماه 
96 از اختصاص هف��ت میلیارد تومان 
کم��ک هزینه ب��رای بهب��ود وضعیت 
معیش��تی دخت��ران ش��ین آبادی خبر 
داده اس��ت، اما طبق آنچه محمدجواد 
فاطمی، پزش��ک ج��راح دانش آموزان 
شین آباد می گوید؛ تاکنون این وعده ها 

چندان عملی نشده اند.
وی در مهر 96 درباره چگونگی روند 
درمان و همچنین تامین هزینه های ادامه 
درمان دختران ش��ین آباد توضیح داده و 
گفته بود: هزینه درمان دختران شین آباد 

از طرف بیمارستان حضرت فاطمه)س( 
تهران تامین می شود و خدمات ویژه ای 
نیز دریافت می کنند. اما این بیمارستان 
هم پول خود را از بیمه ها دریافت می کند. 
قرار بود این دختران مورد حمایت ویژه 
قرار گیرن��د، اما وزارتخانه های آموزش و 
پرورش و بهداش��ت هزینه ای برای این 

موضوع نمی پردازند.
 حس��ن قاض��ی زاده در خرداد 
س��ال 9۳ در دیدار با ک��ودکان حادثه 
دیده ش��ین آباد پیرانش��هر بر پیگیری 
وضعیت ک��ودکان ش��ین آبادی تاکید 
کرد و گفت: من شخصاً پیگیر وضعیت 
بچه های شین آباد هستم. وزیر بهداشت 
همچنین در اس��فندماه 96 در دیدار با 
بچه های ش��ین آباد وعده داده بود که 
اگر دولت بودجه الزم را نداش��ته باشد 
او خودش هزینه درمان دانش آموزان را 

تأمین می کند. 
 مس��ئوالن از دول��ت گرفته تا 
مجل��س صدها برای درم��ان بچه ها و 
اعزام آنها به خارج از کشور وعده نصفه 

ونیمه داده اند.
رس��ول خضری هفته گذش��ته در 
تازه تری��ن پیگیری هایی که از اقدامات 
دولت و مسئوالن در زمینه رسیدگی به 
درمان بچه های شین آباد انجام شده، از 
تش��کیل کمیسیون پزشکی برای اعزام 
این دان��ش آموزان به خارج از کش��ور 
خبر داد و افزود: کمیسیون پزشکی به 
ریاست سرپرست تیم درمان و با حضور 
رئیس تیم جراحی و 1۲ دانش آموز به 
همراه والدین آنها در محل بیمارستان 
حضرت فاطمه زهرا تهران تش��کیل و 
با بررسی اس��ناد و مدارك پزشکی در 

مورد اعزام آنها تصمیم گیری می شود.
ای��ن نماینده م��ردم با ی��ادآوری 
تعهد س��ازمان برنام��ه و بودجه برای 
کمک س��االنه یک میلی��ارد تومان به 
بیمارستان حضرت فاطمه زهرا جهت 
روند درمان دختران شین آبادی، گفت: 
در سال 9۳ مقرر شد ساالنه این کمک 
اختصاص یابد اما متاس��فانه این مبلغ 
تنها س��ال اول اختصاص یافت و طی 

این سال ها به فراموشی سپرده شد.
خض��ری ادام��ه داد: به ش��دت از 
بی تفاوت��ی س��ازمان و برنامه و بودجه 
گالی��ه و انتظ��ار داری��م س��ازمان به 
تعهدات خود عمل کند و یک میلیارد 

را باب��ت هزینه س��نگین س��وختگی و 
درمان دختران شین آباد به بیمارستان 
پرداخ��ت کن��د زی��را انج��ام خدمات 

درمانی در توان بیمارستان نیست.

 دولت و بیمه هایی که
حمایت نمی کنند

مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
دهم با بی��ان اینکه بیمه ه��ا از درمان 
پرهزینه سوختگی حمایت نمی کنند از 
کمبود تخت سوختگی در کشور انتقاد 
و تصری��ح کرد: باید نس��بت به واردات 
پانسمان های س��وختگی نوین و مدرن 
به کشور اقدام کرد و همچنین بیمه ها 
حمای��ت الزم را از بیماران س��وختگی 

داشته باشند.
وی با ی��ادآوری اینکه هزینه های 
ب��االی درمان س��وختگی باعث ش��ده 
بیمارس��تان ها تمایل��ی ب��ه راه اندازی 
تخت س��وختگی نداشته باشند، گفت: 
درآمدزایی آن برای پزش��کان به صرفه 
نیس��ت در این رابطه می طلبد دولت و 

بیمه ها حمایت الزم را داشته باشند.

آهای شماها که نسوختید
خاطرات و حواشی این واقعه دردناك 
برای من و تو ش��اید در حد همین چند 
خط باشد، البته اگر بخواهیم وعده های 
مسئوالن را طومار کنیم، حاال حاال باید 
بنویس��یم، از وزیری که ده دقیقه برای 
دی��دن دانش آموزان وقت نگذاش��ت، از 
پدری که به خاطر س��وختگی دخترش 
بیکار ش��د، از فاکتورهای��ی که قرار بود 
پول بشود و از نداری، از آنها که حتی در 
تامین هزینه آمدن و رفتن به بیمارستان 

هم مانده بودند.
6 س��ال از حادثه مدرسه شین آباد 
می گذرد، 6 سالی که سپری شد اما با درد 
و رنج، سال هایی که دخترکان شین آباد 
در حال بازی نبودند و بیش��ترش را روی 
تخت بیمارستان گذراندند. صدها عمل 
جراحی و روزها بس��تری، به امید اینکه 
زیبایی چه��ره معصومانه ش��ان برگردد، 
ش��ب ها با خی��ال تمام ش��دن کابوس 
می خوابیدند و روزها با بختک سوختگی 
از خواب بیدار می شدند. با صدای »ساریا« 
که می سوخت و فریاد میزد من را حالل 

کنید، من را حالل کنید.
6 س��ال می گ��ذرد از حادث��ه در 
مدرس��ه ای ک��ه تجهیزات گرمایش��ی 
درستی نداشت و در آتش سوزی بخاری 
کالس درس ۲9 دانش آم��وز در آت��ش 
گرفتار شدند، سه نفر فوت کردند و ۲6 
نفر دیگر دچار سوختگی شد. دخترکان 
حاال دیگر خوب بزرگ شده اند، اما هنوز 
آرزوهایش��ان را در الب��الی چین های 
صورت و دستان های  به هم چسبیده شان 
جست وجو می کنند. بچه های شین آباد 
تس��لیم نش��ده اند و به روزهای خوب و 
ب��دون درد امیدوارند. روزهایی که یک 
جو همت و غیرت مسئوالن را می طلبد. 
برای درمان این بچه ها همین حاال هم 
دیر شده است و روزهای رفته دیگر باز 
نمی گردد، آهای ش��ماها که نسوختید، 

فکری کنید...  فارس

امام علی علیه  السالم:
  دنیا کوچک تر و حقیر تر و ناچیزتر از آن است که

 در آن از کینه ها پیروی شود.
شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم 

زندگی چمران در یک نمایشگاه محیطی
نمایشگاه محیطی »شهید چمران« با انتشار 
عکس و داستان گونه هایی از زندگی این شهید در 
سی و هفتمین س��الگرد شهادت وی در محوطه 

فرهنگسرای انقالب اسالمی به نمایش درآمد.
در این نمایش��گاه محیطی 1۲ تابلو در قالب 
بی��گ آرت ب��ه نمایش در آم��ده و ب��ا بهره مندی 
از  های��ی  گوش��ه  داس��تان گونه،  و  مناج��ات  از 
زندگی، مبارزات ش��هید چم��ران را مرور می کند. 
داستان گونه های این مجموعه از کتاب »یادگاران/ 
کتاب چمران« نوش��ته رهی رسولی فر که توسط 
انتشارات روایت فتح منتشر شده انتخاب شده اند.

مجموعه پوسترهای »شهید چمران« از تولیدات 
فرهنگسرای انقالب اسالمی است و شامل ۲۵ پوستر 
است که به از بخش های مختلف زندگی شهید چمران 
از دوران کودکی و جوانی تا دوران دانشجویی و مبارزات 

انقالبی چمران را مورد خوانش قرار می دهد.

نگارستان

یکایی به دلیل مرگ ساالنه ۳۷ کودک آمر
براساس اعالم ش��ورای غیرانتفاعی ایمنی ملی 
ایاالت متحده سالیانه بطور متوسط ۳7 کودك به علت 
بی توجهی والدین در خودروها حبس شده و جان خود 

را عمدتا بر اثر گرمازدگی از دست می دهند.
آمارهای منتشر شده از این شورا نشان می دهد 
74۲ کودك آمریکایی بین سال های 1998 تا ۲۰17 
جان خود را به دلیل گرمازدگی ناشی از حبس شدن 
در خودروها از دست داده اند و آمار 4۲ کودك برای 
س��ال ۲۰17 به ثبت رس��یده که نسبت به رقم ۳9 

کودك در سال ۲۰16 افزایش داشته است.
تنها ۲1 ایالت آمریکا در این ارتباط قوانینی 
وض��ع کرده ان��د که در ای��ن میان هش��ت ایالت 
والدین��ی را که کودك خ��ود را در خودروها رها 
کنند به جرم بزهکاری محکوم می ش��وند. اما این 
قانون ها کافی نبوده و بس��یاری خواستار بهبود و 

تطبیق قوانین در سراسر ایاالت متحده هستند.

فرنگستان

مجموعه »ایستگاه گورخوان« به بازار آمد
مجموع��ه ای از داس��تان های کوتاه س��عیده 
ش��فیعی با عنوان »ایس��تگاه گورخوان« از سوی 

انتشارات کتاب نیستان منتشر شد.
ش��فیعی از شاگردان داوود غفارزادگان در دوره 
پیشرفته داس��تان کوتاه بوده است و این مجموعه 
داس��تان را نیز باید حاصل فعالیت در این کارگاه و 
تنفس در فضا و سبک داستان نویسی به شمار آورد.

ن��گارش  ب��ه  ش��دیدی  تمای��ل  ش��فیعی 
داستان هایی ساده با پایان باز نشان داده است. او 
در آثارش س��عی کرده تا مخاطب را به جایگاهی 
برس��اند که فارغ از آنچه در س��اختار ذهنی خود 
او می گ��ذرد به تصمیم و نتیجه گیری برس��د. بر 
همی��ن مبنا می ت��وان داس��تان های او را در این 

مجموعه آثاری با پایان باز به شمار آورد.
انتش��ارات کتاب نیستان این کتاب را در 11۲ 
صفحه و با قیمت 8۰۰۰ تومان منتشر کرده است.

کافه کتاب

دستگیری پس از ۱۹ سال
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر از دستگیری 
عامل اصلی شهادت ۳6 مأمور نیروی انتظامی در 

حادثه گورناك پس از 19 سال خبر داد.
سردار مسعود زاهدیان گفت: این فرد به دنبال 
اقدامات اطالعاتی پیچیده توسط مأموران پلیس 
در داخل کش��ور شناسایی و دس��تگیر شد. وی 
ادامه داد: در جریان دس��تگیری این فرد، مقادیر 
قابل توجهی سالح و مهمات کشف و ضبط شد.

در سال 78 این فرد در جریان یکی از اقدامات 
خود دس��تگیر ش��ده و بعد از بازداشت با ترفندی 
به بهانه مخفی کردن مقدار زیادی موادمخدر، چند 
تیم از مأموران ناجا را به گورناك می کشاند و زمانی 
که این تیم ها به محل مورد نظر می رسند در کمین 
عوامل این فرد گرفتار می ش��وند که در نهایت ۳6 
نفر از مأموران نیروی انتظامی به شهادت می رسند 

و اشرار به خارج از خاك ایران می گریزند.

پلیس

مع��اون امور هنری وزیر ارش��اد به  دنبال حواش��ی ایجاد شده پیرامون درحـــاشیه
گواهینامه درجه یک هنری اعطاشده به وی، در نامه ای 
خطاب به س��ید عباس صالحی و با تاکید بر قانونی بودن 

مراحل طی شده، این گواهینامه را بازگرداند.
س��یدمحمدمجتبی حس��ینی در نامه ای خطاب به 
س��یدعباس صالحی با تاکید بر طی ش��دن روند قانونی 
ب��رای اعطای گواهینامه درج��ه یک هنری به وی، دلیل 

تودیع آن را جلوگیری از ایجاد حاشیه دانست.
وی در ای��ن نامه آورده اس��ت: روند بررس��ی پرونده 
اینجانب در شورای ارزش��یابی هنرمندان چنانکه رئیس 
وقت شورا هم اعالم کرده اند به طور دقیق طبق آیین نامه 
انجام ش��ده و بعد از بررسی های صورت گرفته با اعطای 
گواهینامه درجه یک هنری براساس سوابق نزدیک به سه 
دهه فعالیت هنری اینجانب موافقت شد؛ چنانکه تعدادی 
از اس��اتید شناخته شده و پیشکسوت خوشنویسی هم بر 

این موضوع مهر تایید زده اند. 

وی با اش��اره به تایید در جه هنری اش توس��ط اساتید 
خوشنویسی نوشته است: مایه افتخار اینجانب است که تاییدیه 
هنری ام توس��ط پدر خوشنویسی معاصر ایران جناب استاد 
غالمحسین امیرخانی و هفت نفر از نامداران و بلندآوازه ترین 
خوشنویسان به امضا رسیده است. اگرچه هیچگونه تخلفی در 
این موضوع صورت نگرفته اما توجه به این موضوع، چند سال 

بعد از انجام، قابل توجه و تامل است. 
حسینی با ابراز احترام به رای هنرمندان خوشنویس 
و اعضای وقت ش��ورای ارزشیابی هنرمندان برای اعطای 
گواهینامه درجه یک هنری به وی نوش��ته اس��ت: برای 
پیشگیری از ایجاد ش��ائبه و برطرف شدن شبهه های به 
وجود آمده و دور ماندن س��احت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی از حاشیه های برس��اخته، گواهینامه اعطا شده 
را ب��ه جنابعال��ی به عنوان وزیر محترم و رئیس ش��ورای 
ارزش��یابی هنرمن��دان تودیع می کنم ت��ا در زمانی دیگر 
که مس��ئولیتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ندارم 

بررسی بایسته در این خصوص صورت گیرد.

در نامه ای به وزیر ارشاد
معاون امور هنری درجه اعطا شده را تودیع کرد

 برخورد نمایندگان استان کرمانشاه 
با کوتاهی برخی مدیران در مناطق زلزله زده

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و  ی گیالنغرب در مجلس با اشاره به کوتاهی پیگیــــر
و قصور برخ��ی از مدیران در جریان زلزل��ه گفت: نمایندگان 
اس��تان کرمانش��اه ب��ا کوتاهی برخ��ی از مدی��ران در مناطق 

زلزله زده برخورد می کنند.
فرهاد تجری اظهار داشت: بسیاری از بخش هایی که باید در 
مناطق زلزله زده خدمت رسانی می کردند وارد عرصه نشدند و مردم 

این کوتاهی و قصور بس��یاری از مسئوالن را فراموش نمی کنند. 
وی عنوان کرد: برخی نتوانستند به درستی انجام وظیفه کنند و 
در حق مناطق زلزله زده کم لطفی کردند و نمایندگان مجلس در 

صورت الزم با این کوتاهی ها برخورد می کنند.
تجری گفت: میزان خس��اراتی که در روزهای نخست زلزله 
برآورد شد محدود بود اما اکنون با افزایش گرانی و افزایش قیمت 
مصالح س��اختمانی انتظار م��ی رود از دولت کمک هایی دریافت 

شود که بازسازی مناطق زلزله زده به سرعت ادامه پیدا کند.
وی بی��ان ک��رد: در جریان زلزل��ه حقوق چن��د ماهه به 
مددجویان زلزل��ه زده پرداخت و عیدی مناط��ق زلزله زده نیز 

چند برابر مناطق دیگر پرداخت شد.  تسنیم

پیکر صدرالدین ش��جره پیشکسوت  ن مــــا د رادیو امروز شنبه دوم تیر از مقابل رادیو یا
ارگ واقع در 1۵ خرداد ساعت 9 صبح تشییع می شود.

بازیگ��ر،  مج��ری،  گوین��ده،  صدرالدی��ن ش��جره، 
نمایش��نامه نویس و کارگ��ردان پیشکس��وت رادیو چند 
س��الی بود که به بیماری نادری دچار شده بود و شامگاه 

چهارشنبه ۳۰ خردادماه در بیمارستان الله درگذشت.
براس��اس اع��الم خان��واده وی قرار اس��ت پیکر این 
هنرمند صبح امروز س��اعت 9 از مقابل س��اختمان رادیو 
ارگ با حضور همکاران آن مرحوم و عالقهمندان به هنر 
برگزار ش��ود و پس از آن پیکر مرحوم ش��جره به بهشت 

زهرا منتقل شود.

مرحوم صدرالدین شجره عالوه بر اجرا و کارگردانی 
نمایش های رادیویی متعدد، سابقه بازی در مجموعه های 
تلویزیون��ی »یک��ی از این روزها«، »م��دار صفر درجه«، 
»زمی��ن انس��ان ها«، »معمای ش��اه«، »م��اه و پلنگ«، 

»روزهای بهتر«، »ستارخان« و... را در کارنامه داشت.
همچنین روز دوشنبه ساعت 14، مراسم بزرگداشت 
زنده یاد صدرالدین ش��جره با حضور خانواده، همکاران، 
هنرمندان و مس��ئولین در مس��جد بالل واقع در خیابان 

ولیعصر، خیابان بالل حبشی برگزار می شود.
روزنامـه سیاسـت روز درگذشـت ایـن هنرمند 
پیشکسـوت را به خانوادی آن مرحوم و جامعه هنری 

کشور تسلیت می گوید.

پیکر صدرالدین شجره امروز از مقابل رادیو ارگ تشییع می شود
خداحافظی با صدای همیشه در صدر

آهای شماها که نسوختید...

چالش عجیب جایزه ادبی قلم زرین

آب رفتن تعداد تیراژ 
کتاب ها با چه هدفی؟


