
دمت گرم حسن جون
نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.

زیباکالم: نمی دانم آقای نوبخت، واعظی، نهاوندیان و 
آشنا در خلوت چه به ایشان می گویند. یا وقتی سخنرانی 

آقای روحانی تمام شد به ایشان می گویند ...؟
الف( ایواهلل دمت گرم

ب( تو چقدر خوبی حسن جان
ج( حال کردیم رفیق

د( خیلی عالی بود
رئی�س کل س�ازمان نظام  پزش�کی: پزش�کان 
بدخط و پزش�کانی که خط ناخوانا در نسخ پزشکی 
خود دارند، به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای 

بیماران، از این سازمان تذکر می گیرند.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( همه مش��کالت بهداشتی و درمانی مملکت 
حل شده و حاال سراغ دستخط پزشکان رفته اند.

ب( برخ��ورد ب��ا معضل زیرمیزی گرفتن توس��ط 
پزشکان اهمیتی ندارد اما بدخطی خیلی مهم است.

ج( گر حکم شود که مست گیرند / باید که هرآنچه 
هست گیرند.

د( هر سه گزینه فوق صحیح است.
عبارت زیر از کیست؟

ب�ه دول�ت پیش�نهاد داده بودیم ک�ه به جای 
پرداخت حقوق کارمندان به ریال معادل آن س�که 
پرداخ�ت کند با این کار س�که در سراس�ر کش�ور 

توزیع می شد و قیمت ها افزایش پیدا نمی کرد.
به نظر ش�ما راه�کار فوق توس�ط کدام یک از 

شخصیت های زیر پیشنهاد شده است؟
الف( آدام اسمیت - در علم اقتصاد.

ب( ذیمقراطیس - حکیم یونانی.
ج( عمو پورنگ - مجری برنامه خردساالن.

د( برادر عزت اهلل یوسفیان مال - نماینده مجلس.

ننجون
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در حالی که هنوز  دی�د مستقل زاوی�ه  برگزاری 
جش��نواره جهان��ی فجر از نظ��ر اهالی 
سینما منطقی نیست و متولیان آن نیز 
به همین دلیل کشمکشی برای بودجه 
جشنواره های ملی و جهانی فجر ایجاد 
کردن��د، ب��ه تازگ��ی مس��ئوالن ای��ن 
جش��نواره با از خودشیفتگی و بی توجه 
به همه انتقادات و ش��رایط جامعه، در 
مجلس��ی اش��رافی از خودش��ان تقدیر 
کردند، موضوعی که نش��ان می دهد تا 
چه میزان جریان شاهنش��ین سینما از 

فضای جامعه دور است!
سیدرضا میرکریمی دبیر جشنواره 
جهانی فیل��م فجر اخیراً در مصاحبه با 
یکی از رس��انه  ها به طور غیرمس��تقیم 
بودج��ه نجوم��ی 21میلی��ارد تومانی 
را به جش��نواره ملی نس��بت داده بود. 
مبلغ��ی که ب��ا آنچه مدیران ارش��اد و 
جشنواره ملی گفته بودند تفاوتی بالغ 

بر 16میلیارد تومان داشت!
رس��انه های مس��تقل و منتق��دان 
جش��نواره جهان��ی فیلم فج��ر مدتی 
منتظ��ر پاس��خگویی مدی��ران در این 
زمینه ش��دند اما مصاحبه یا بیانیه  ای 
رسمی توس��ط روابط عمومی سازمان 
س��ینمایی در این زمینه منتش��ر نشد 
و تنها داروغه زاده دبیرجش��نواره ملی، 
خطاب به میرکریم��ی در توئیتر خود 
نوش��ت: »آقای میرکریمی عزیز، شما 
می خواه��ی از عملک��رد نس��بتاً خوب 
جش��نواره جهان��ی دفاع کن��ی چرا با 
اطالعات غلط جش��نواره ملی را نابود 
می کنی!؟ کل هزینه م��ا چهارمیلیارد 
و هفتصدمیلیون توم��ان بوده که یك  
میلیارد و دویس��ت  میلیون تومان آن 
از طریق فروش بلیت به خزانه برگشته 
اس��ت. یعنی ما کاًل 3.5 میلیارد خرج 
روی دست دولت گذاش��تیم. عدد21 

میلیارد را از کجا آوردی برادر من!؟«
اما در این میان انتش��ار خبری از 
سوی رمضانعلی حیدری خلیلی معاون 
توس��عه و منابع س��ازمان س��ینمایی 
مبنی بر اینکه بودجه جشنواره جهانی 
فیلم فجر 2 برابر جش��نواره ملی بوده 
واکنش های زیادی را به همراه داشت.

بس��یاری از رس��انه ها و همچنین 
هنرمندان و س��ینماگران در رشته های 

دوب��اره  ادغ��ام  خواس��تار  مختل��ف 
جش��نواره های جهان��ی و مل��ی فج��ر 
ش��دند! اما میرکریمی و دوستانش که 
که گوی��ی از حمایت پنه��ان مدیریت 
سینمای کشور نیز بهره می برند اکنون 
در ظاهر با سازمان سینمایی و شخص 
داروغه زاده زاویه پیدا کرده اند و حاال در 
اقدامی جدید در یك مجلس اش��رافی 

خودشان از خودشان تقدیر کردند!
این تقدیر مسئوالن جشنواره جهانی 
از یکدیگ��ر آن هم در زمانه ای که بعد از 
برگ��زاری دور چهارم ای��ن رویداد هنوز 
هم نتوانس��ته تایید عموم اهالی سینما 
را همراه داش��ته باش��د و در ش��رایطی 
ک��ه حت��ی برخی صن��وف س��ینمایی 
ش��امل انجمن منتقدان و نویس��ندگان 
تهیه کنندگان،  اتحادیه  ایران،  سینمای 
کان��ون کارگردان��ان س��ینما و... نیز با 
انتشار بیانیه هایی خواستار توقف فعالیت 
جش��نواره جهانی ش��دند ضرب المثل 
»خ��ود گویی و خود خندی، عجب مرد 

هنرمندی!« را به یاد می آورد!
حال سوأل اینجا است که این رفتار 
متولیان از خود بی خود ش��ده جشنواره 
جهانی فجر، دهن کجی نسبت به انتقادهای 
مکرر رس��انه ها و اهالی سینما نسبت به 
جشنواره جهانی فیلم فجر نیست؟ آیا باید 
ب��ه تازگی منتظر ابعاد جدیدی از حضور 
شاهنشینان در س��ینمای کشور باشیم 
یا اینکه محمدمه��دی حیدریان رئیس 
سازمان سینمایی که تاکنون ترجیح داده 
دست بسته عمل کند برای یکبار هم که 
شده اقدام مناسبی نسبت به گعده جهانی 

فجر خواهد داشت؟
این روزها س��ینمای ایران ش��اهد 
اعتراضات بخش اعظمی از سینماگران 
کشور برای برگزاری این رویداد اشرافی 
که ب��ا حض��ور تع��دادی از نزدیکان و 
آشنایان دبیر جشنواره، رئیس سازمان 
سینمایی و... برگزار می شود هستند به 
نحوی که برخی از اهالی س��ینما تأکید 

کردند: امیدواری��م با برخوردی قاطع و 
جدی جلوی عملکرد 4-3 نفری که چند 
س��الی است به عنوان دس��ت اندرکاران 
اصل��ی این رویداد جیب های گش��ادی 

برای خودشان دوخته اند گرفته شود.
س��ینماگران کش��ور تأکید دارند: 
هرگ��ز و در هیچ یك از جش��نواره های 
مطرح دنیا ما شاهد چنین بدعت گذاری 
و دوپاره ک��ردن جش��نواره ها نبوده و 
نیس��تیم و این اتفاق تنها باعث از بین 
رفتن ش��کوه و عظمت جشنواره فیلم 

فجر شده است!
از این رو امید است مسئوالن فعلی 
سازمان سینمایی در این راستا عقالنی 
تصمیم بگیرند و بساط و نان دانی برخی 
آقای��ان را جمع کنند! ام��روزه یکایك 
اهالی سینمای کش��ور منتظر هستند 
تا رئیس س��ازمان س��ینمایی بس��اط 
بی خاصیت جشنواره جهانی را برچیند 
و اج��ازه ندهد ع��ده ای افراد به اس��م 
جشنواره پول های کالن به جیب بزنند 
و بیش ازین در سینمای کشور جوالن 
دهند! قطعاً س��ینمای ای��ران نیازمند 
حضور »شو«گونه برخی افراد نیست که 
در هر محفل و جشنواره ای حضور پیدا 
می کنند، قراردادهای نجومی می بندند 
و برای س��ینمای کشور تابلو می شوند! 
میرکریمی طی همه سال های برگزاری 
جشنواره جهانی ثابت کرده که برنامه و 
سیاست مفیدی برای اداره این رویداد 
ندارد و در مقابل با رفتارهای ش��وگونه 
ضمن حفظ این س��نگ بنای کج، تنها 
پ��ای خ��ود را در معادالت س��ینمایی 
محک��م می کن��د و فرآیندهایی را رقم 
می زن��د ک��ه آث��ار مخرب آن س��ال ها 
بعد گریبان س��ینما را خواهد گرفت و 
ش��اید حرکت فرهنگی سینمای ایران 
به س��وی ولنگاری فرهنگی، وابستگی 
فرهنگ��ی و س��ینمای س��فارتی تنها 
 یکی از خس��ارت های زیان بار آن باشد!

 سینماپرس

نماینده ولی فقیه  و گردش����گر ام��ور ح��ج  در 
زیارت گفت: امس��ال حج��اج مجاز به 
حمل یك س��اك کوچك برای سفر به 

سرزمین وحی هستند.
حجت االسالم والمسلمین سیدعلی 
قاض��ی عس��کر اظه��ار ک��رد: ظرفیت 
س��اك هایی که برای زائ��ران حج تمتع 
س��ال 97 در نظر گرفته شده، محدود 
است و هر زائر یك ساك بزرگ به همراه 
یك ساك کوچك برای وسایل ضروری 

و دم دستی خود در اختیار دارد.
وی در ادام��ه تصریح ک��رد: رهبر 
معظ��م انق��الب ش��عار س��ال جاری را 
»حمایت از کاالی ایرانی« تعیین کردند 
و ما در امور حج و زیارت در تالش��یم تا 
این شعار محقق ش��ود و به زائران حج 
97 پیش��نهاد کرده ایم ک��ه برای خرید 
س��وغات از طری��ق خری��د آنالینی که 
توسط تولیدکنندگان داخلی مهیا شده 

است، اقدام کنند.

 تخفیفات 50 درصدی
کاالهای داخلی برای زائران

نماین��ده ول��ی فقی��ه در امور حج 
و زی��ارت تاکید کرد: م��ا نمی توانیم به 
حریم خصوصی زائران ایرانی حج تمتع 
وارد شویم و آن ها را به تهیه سوغات از 
داخل کشور مجبور کنیم و تنها در قالب 
پیشنهاد و آن هم در راستای حمایت از 

کاالی ایرانی آن را مطرح کرده ایم.
قاضی عس��کر ی��ادآور ش��د: بعید 
می دان��م که به طور ص��د درصدی در 
تحقق هدف خرید سوغات زائران ایرانی 
از کاالهای تولید داخل موفق ش��ویم، 
اما ب��دون تردی��د گام خوبی در جهت 
فرهنگس��ازی مورد نی��از در این حوزه 
خواهد بود. وی خاطرنش��ان کرد: برای 
رف��اه زائرانی که تمایل دارند س��وغات 
مدنظر خود را از کاالهای ایرانی تامین 
کنند، تخفیفات 50 تا 55 درصدی در 
نظر گرفته شده است و کاالی سفارش 
داده شده پس از ثبت و خرید، در درب 

منزل به آن ها تحویل داده می شود.
وی اف��زود: با ایجاد ش��رایط فروش 
محص��والت ایران��ی ب��ه ص��ورت آنالین 
می توانی��م یك فض��ای رقابت��ی را برای 
تولیدکنندگان داخلی و همچنین افزایش و 
ارتقای کیفیت محصوالت و کاهش قیمت 

اجناس در فضای رقابتی را فراهم کنیم.

ضرورت حمایت زائران در تحقق 
شعار حمایت از کاالی ایرانی

قاضی عسکر تصریح کرد: زائران ایرانی 
صرف متبرك بودن سوغات مکه و مدینه 
به خرید اجناس مختلف در سفر حج اقدام 
می کنند و این در حالی اس��ت که اغلب 
کاالهای موجود در بازارهای عربستان در 
زمان حضور حجاج کااله��ای وارداتی از 
دیگر کشورها است. وی یادآور شد: تنها با 
فرهنگ سازی مناسب می توان به متقاعد 
کردن زائران حج تمتع به تهیه س��وغات 
از داخل کش��ور در تحقق شعار سال قدم 

برداشت.  باشگاه خبرنگاران

امام علی علیه السالم:
 راستگو در آستانه نجات و بزرگواری است

و دروغگو در لبه پرتگاه و خواری.
نهج البالغه )صبحی صالح( ص 117، خطبه 86

یك کارش��ناس آموزشی گفت: زمانی  برنامه های تربیتی مدارس دولتی پرفروغ دی�����دگاه
بود و این مس��ئله با پویایی معاونت پرورشی در ارتباط بود اما 
هم اکنون 50 درصد مدارس دولتی پایگاه تابس��تاتی ندارند و 
برنامه های ورزش��ی، تربیتی، تفریحی و آموزشی برای اوقات 

فراغت دانش آموزان در مدارس دولتی کم فروغ شده است.
سیدبابك هاشمی نکو افزود: سال هاست که خالقیت 
و ابتکار برای نوآوری در مدارس دولتی دیده نمی شود و 
برنامه ای که 10 سال قبل بود هم اکنون اجرا می شود که 
برای دانش آموزان جذابیتی ندارد این اش��کال عمده ای 
اس��ت که آموزش  و پ��رورش باید آن را رف��ع کند البته 
معاونت پرورشی نیز تضعیف شده است که یك علت آن 
ضعف انگیزه ای اس��ت و علت دیگر نبود مربیان تربیتی 
کارآمد اس��ت یعن��ی مربیان ج��وان، متخصص و خالق 

جذب آموزش  و پرورش نشدند.

وی بیان کرد: زمانی در هر مدرسه دولتی با توجه به 
جمعیت دانش آموزان دو تا سه نفر مربیان تربیتی جوان 
وجود داش��تند که هم اکنون این افراد بازنشسته شده اند 
یا در نهادهای دیگر جذب شده اند یا در سن بازنشستگی 

هستند که حوصله کار تربیتی ندارند.
هاشمی نکو گفت: برنامه تابستانی مدارس غیردولتی 
ج��ذب بیش��تریی دارد چراکه برنامه ه��ای جالب تری را 
طراحی می کنن��د و و کادر جوانتری هم دارند. البته در 
فصل تابس��تان باید نهادهای مختلف از وزارت ورزش و 
جوانان تا ش��هرداری ها به کمك آموزش وپرورش بیایند 
یعنی هر وزارتخانه ای ک��ه مراکزی را در اختیار دارد به 
نفع آموزش وپرورش وارد صحنه شود. برخی وزارتخانه ها 
امکان��ات خوب��ی دارند و جمعیت مخاطبانش��ان نیز کم 
اس��ت که می توانند این امکان��ات را با قیمت پایین تر در 

اختیار آموزش وپرورش قرار بدهند.  فارس

جالی خالی اوقات فراغت در مدارس دولتی

استاد پیشکسوت قرآن کریم درگذشت
»غفور آقازاده س��لطانی« از اس��اتید پیشکسوت 
قرآن کریم و بنیانگذار مؤسس��ه دارالتحفیظ در س��ن 

88 سالگی درگذشت.
این استاد قرآن کریم مؤسس و بنیانگذار مؤسسه 
دارالتحفیظ القرآن بود و بس��یاری از اساتید و قاریان 

بین المللی قرآن کریم از شاگردان وی هستند.
مراسم تش��ییع پیکر این استاد قرآن کریم امروز 
دوشنبه از ساعت 9 صبح از محل مؤسسه دارالتحفیظ 

القرآن واقع در خیابان ایران برگزار می شود.

یادمان

کاشکی جام جهانی باشد و...
میالدعرفانپور

شاد باش اما...
در زمین خاکی دوران

بی کتانی، پای طفلی در یمن
آن سوتر از چشمان من
دور از بدن مانده ست

خوش نداری بیشتر از او بدانی، نه؟
کاشکی جام جهانی باشد و جنگ جهانی نه!

ترنم احساس

در حال��ی که بانك مرکزی اس��امی  شرکت های دریافت کننده ارز برای درح���اشیه
واردات کاغ��ذ را منتش��ر ک��رده اس��ت، رئی��س انجمن 
واردکنندگان می گوید: 90 درصد این افراد را نمی شناسد 

و ارقام نیز برای این صنعت غیرمعمول است.
بنا به درخواس��ت وزارت صنعت مقرر ش��د لیس��ت 
ش��رکت هایی که موفق به دریافت ارز دولتی برای واردات 
کاال شده اند،  معرفی شود، براین اساس دیروز بانك مرکزی 
در فهرستی تعدادی از شرکت ها یکه ارز مصوب را دریافت 

کرده اند را منتشر کرد.
در ح��وزه کاغ��ذ نی��ز ش��رکت های بس��یاری مبالغ 
باالی��ی ارز دولتی دریافت کرده اند ، ک��ه این موجب انتقاد 
مصرف کنندگان،  واردکنندگان و فعاالن حوزه کاغذ ش��ده 
است چراکه اساساً بسیاری از این شرکت ها تا پیش از این 
در بازار چندان فعال نبوده اند و به نظر می رس��د نوعی سوء 
استفاده از شرایط موجود پیش آمده است. در این زمینه با 
رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا گفت وگو کرده ایم.

رئیس انجم��ن واردکنندگان کاغذ و مقوا با اش��اره به 
انتشار فهرست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی در حوزه 
کاغذ گفت:  بیش از 90 درصد این ش��رکت ها عضو انجمن 
نیستند و به جرات می توانم بگویم که 80 درصد آن ها را با 

وجود سابقه چندین ساله در حوزه کاغذ اصال نمی شناسم.
سیدحسن میرباقری ادامه داد: البته عضو بودن در انجمن 
صادرکنندگان کاغذ و مقوا اجباری نیست،  اما بارها مطالبه ما 

از بخش دولتی ای��ن بوده که از انجمن های صنفی حمایت 
کنند،  تا در چنین مواردی بتوان جلوی مفسده ها را گرفت.

میرباق��ری تصری��ح کرد:  همان زمان که درخواس��ت 
وزیر ارشاد برای ورود کاغذ به کاالهای مشمول ارز دولتی 
منتشر شد،  من گفتم که این چند نرخی شدن ارز و ورود 
کاغذ به آن مفسده برانگیز است،  پیش بینی ما این بود که 
برخی ش��رکت های غیرحرفه ای اقدام به ورود به این بازار 

می کنند و ثبت سفارش های غیرواقعی انجام می دهند.
وی اف��زود: تعداد بازرگانان قدیمی و شناس��نامه دار 
کاغذ چه آن هایی که عضو انجمن هستند و چه آن هایی 
که نیس��تند،  در این فهرس��ت بس��یار محدود است،  به 
نظر می رس��د،  نوعی حمای��ت وجود داش��ته که برخی 
شرکت های غیرشناس��نامه دار توانسته اند ، چنین ارقامی 
را به صورت ارز دولتی دریافت کنند.چراکه در بس��یاری 
از موارد گمرك و بازرگانی به دلیل تسویه حساب نکردن 

حتی هزار دالر مانع اقدامات بعدی می شود.
میرباقری با اش��اره به برخی مبالغ که به صورت ارز 
دریافت شده است، گفت:  5 میلیون یور،  700 هزار یورو 
و 22 ه��زار یورو ارقامی اس��ت که به هی��چ وجه در بازار 
کاغذ طبیعی نیست ، چراکه وقتی از 5 میلیون یورو حرف 
می زنیم یعنی تناژ بس��یار باالی کاغذ که معموالً در کار 
ما مرسوم نیست و اساساً نیاز بازار کاغذ نیز نیست. به هر 
حال در ثبت س��فارش هر کاالیی عرفی حاکم است،  این 
حجم از ثبت سفارش در کار ما متداول نیست.  پویا

ارقام عجیب و غریب دریافت ارز برای واردات کاغذ
۹۰ درصد اسامی برای صنف ناشناس هستند

 آیا مسئوالن سازمان سینمایی
دوپاره شدن جشنواره فیلم فجر را برطرف می کنند؟

در انتظار عقالنیت
نتیجهقطعیپروندهکیارستمی

اعالمشد
قائم مقام مع��اون انتظامی کل  ی س��ازمان نظام پزشکی نتیجه پیگی����ر

قطعی پرونده مرحوم کیارستمی را اعالم کرد.
محس��ن خلیلی اظهار داش��ت: پرونده به همان 
حکمی که در هیأت تجدیدنظر استان تهران مشخص 
شده بود، اعالم و پزشك وی، محکوم به توبیخ کتبی 
همراه با درج در پرونده و در نشریه نظام پزشکی شد.

وی افزود: س��ازمان بررسی ها را به عنوان ماده 
40 ب��ه هیأت عالی ارس��ال ک��رد و از جانب هیأت 

عالی هم همان رأی تجدیدنظر اعالم شد.
خلیلی با بیان اینکه پزشك مرحوم کیارستمی 
محرومی��ت از کار نخواهد داش��ت،  گف��ت: موضوع 
محرومی��ت در هیأت بدوی مطرح بود که در دادگاه 
تجدیدنظر اعتراض شد و سرانجام نتیجه توبیخ کتبی 

همراه با درج در پرونده و نشریه نظام پزشکی شد.
وی تصری��ح کرد:  خانواده مرحوم کیارس��تمی 
اعت��راض به نتیجه هیأت عال��ی نکرده بود که خود 
س��ازمان نظام پزشکی با اعمال ماده 40 روی حکم 
اعتراض کرد که پرونده به هیأت عالی ارس��ال شود 
و هیأت عالی چون خود ف��رد هم ذی نفع اعتراض 

بود همان رأی تجدیدنظر را تأیید کرد.
وی با بیان اینکه توبیخ سه مرحله دارد، گفت: 
تذک��ر، توبیخ و درج در پرون��ده و توبیخ و درج در 

نشریه نظام پزشکی شامل این سه مرحله است.

دادگاهناظممدرسهغربتهران
شنبهبرگزارمیشود

رئیس دادگستری استان تهران  ن ا گفت: دادگاه رسیدگی به پرونده می�����ز
ناظم مدرسه معین شنبه هفته آینده برگزار می شود.

غالمحس��ین اس��ماعیلی در رابطه ب��ا آخرین 
وضعیت پرونده هنگامه شهیدی اظهار کرد: پرونده 
هنگامه ش��هیدی مربوط به اس��تان تهران است و 
دس��تگیری وی که در جزیره کیش انجام ش��د، در 

اجرای دستور نیابت دادسرای استان تهران بود.
راس��تای  اف��زود: هنگام��ه ش��هیدی در  وی 
پرونده ای که در دادس��رای استان تهران در جریان 
بود و با نیابت دادس��رای تهران دستگیر و به تهران 
منتقل ش��د اما در رابطه ارج��اع پرونده این فرد به 

دادگاه اطالعی ندارم.
رئیس دادگس��تری اس��تان تهران در رابطه با 
اتهامات مطرح ش��ده در پرونده هنگامه ش��هیدی 
گفت: تا زمانی که پرونده مورد رسیدگی قرار نگیرد 
و حکم قطعی صادر نشود، از بیان جزئیات اتهامات 
مع��ذور هس��تیم و تنها بعد از ص��دور حکم قطعی 

می توانیم اتهامات را مطرح کنیم.
اس��ماعیلی در رابط��ه با پرونده ناظم مدرس��ه 
معی��ن گف��ت: این پرونده ش��نبه هفت��ه آینده در 
مجتمع قضایی ارشاد استان تهران برگزار می شود.

وی تاکید کرد: دادگاه های منافی عفت عمومی 
به موجب قانون غیرعلنی برگزار می شود.

سرپرست حجاج ایرانی:

بسیاری از اجناس متبرک نیستند
ساکهایزائرانحج97کوچکومحدودشدتاسوغاتنخرند


