
چشماتو وا کن و ببین
ببین که بابا اومده

س�خنگوی دولت: می توان با کاهش هزینه های 
غیرض�رور، ت�راز بودج�ه را برق�رار و بخش�ی از 
هزینه ه�ای ض�روری را از ردی�ف س�ایر درآمدها 

جبران کرد.
منظور س�خنگوی دولت از "کاهش هزینه های 

غیرضرور" کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف( نان و پنیر و گوجه عصرانه بچه های روزنامه 

سیاست روز
ب( کش تنبون آقا حشمت همسایه روبه رویی

ج( س��فر رئیس جمه��ور به س��وییس و اتریش و 
بلژیک

د( هیچکدام
عضو کمیس�یون عمران مجلس: نمی توان همه 

علل منتهی به گرانی مسکن را به داللی ربط داد.
به نظر ش�ما مش�کل گرانی مس�کن را غیر از 

"داللی" به چه چیزی می شود ربط داد؟
الف( آمریکای جهانخوار

کلیمانج��ارو  دامن��ه  در  ک��ه  ش��قایق هایی  ب( 
می رویند

ج( درد شقیقه اسمال آقا - میوه فروش محل - 
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

اظهارنظر زیر یادآور کدام یک از اشعار شیرین 
پارسی است؟

وزیر کش�ور: به عنوان وزیر کش�ور و مس�ئول 
امنیت داخلی می گویم اگر ۲۴ س�اعت چشمانم را 
روی ه�م بگ�ذارم بیش از یک میلی�ون پناهنده از 

مرزهای غربی به اروپا می روند.
الف( چشماتو نبند وگرنه

کار دنیام تمومه
ب( چشماتو وا کن و ببین 

ببین که بابا اومده
ج( برای دیدن تو، نه یک چشم، نه صد چشم

همه چشما رو می خوام
د( قربون چشات برم از راه دوری اومدم

راه دوری نمی ره اگه به من نگاه کنی

ننجون

دبیر ستاد مرکزی اربعین کشور:
مراسم اربعین ۹۷ با آمادگی کامل برگزار می شود

 دبیر س��تاد مرک��زی اربعین کش��ور گفت: همه 
برنامه ها طب��ق زمان بندی که از قب��ل انجام داده ایم 
پیش می رود انشااهلل اربعین ۹۷ با آمادگی کامل انجام 

می شود.
شهریار حیدری با اشاره به آخرین اقدامات ستاد 
اربعین بیان داش��ت: شش��مین جلسه س��تاد مرکزی 
اربعی��ن در تاریخ ۳ تیرماه برگزار ش��د و ۱۲ تیر هم 

جلسه شورای راهبردی اربعین برگزار شد.
 دبیر س��تاد مرکزی اربعین کشور ادامه داد: همه 
برنامه ها طب��ق زمان بندی که از قب��ل انجام داده ایم 
پیش می رود انشااهلل اربعین ۹۷ با آمادگی کامل انجام 

می شود.
حیدری گفت: پیش نویس تفاهمنامه اربعین تا پایان 
تیرم��اه برابر آمادگی طرف عراقی که به ما اعالم کردند 

به امضای وزرای دو کشور ایران و عراق می رسد.
 دبیر س��تاد مرکزی اربعین کش��ور پیش تر گفته 
بود که پیش نویس تفاهم نامه اربعین ۹۷ را به کش��ور 
عراق فرستاده ایم تا مقامات عراقی نیز درباره جزئیات 
آن نظر دهند و نهایتاً تا ۲۰ روز دیگر به امضای وزرای 

کشور ایران و عراق برسد.
وی در هم��ان مصاحب��ه متذکر ش��ده ب��ود که 
همای��ش بین المللی اربعین بع��د از اربعین ۹۷ برگزار 
می ش��ود. هم اکنون کمیته ه��ای علمی و اجرایی این 
همایش کار خود را آغاز کرده اند. همه ش��خصیت های 
علمی و مذهبی از س��ایر کشور های اسالمی می توانند 

در این همایش شرکت کنند.
دبیر س��تاد مرکزی اربعین تصرح ک��رده بود که 
همه کمیته های ۱۲گانه ستاد مرکزی اربعین در حال 
انجام اقدامات محوله خود هس��تند. ۳۱ ستاد استانی 

هم به ریاست استانداران فعال هستند.  میزان

گردشگر

مهدی فخیم زاده از بیمارستان مرخص شد
تهیه کنن��ده فیل��م س��ینمایی »مش��ت آخر« از 

ترخیص مهدی فخیم زاده از بیمارستان خبر داد.
حامد حس��ینی درباره آخرین وضعیت جسمانی 
مهدی فخیم زاده گفت: خوشبختانه حال عمومی این 
هنرمند که بر اثر تصادف در بیمارس��تان بستری بود، 

خوب است و روز گذشته از بیمارستان مرخص شد.
وی افزود: طبیعتاً این هنرمند به دو یا س��ه هفته 
استراحت نیاز دارد و پس از آن و بهبودی کامل، برای 

ادامه فیلمبرداری به گروه ملحق خواهد شد.
گفتنی اس��ت؛ مهدی فخیم زاده از هفته گذش��ته 
بر اثر تصادف س��ر صحنه فیلمبرداری فیلم سینمایی 

»مشت آخر«، در بیمارستان بستری بود.

در حاشیه
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بسیج  ایستگاه  از  ش����هر ر در انتهای بزرگراه د
محالت��ی تا ایس��تگاه می��دان صنعت، 
قطار مترو در ۲۰ خرداد س��ال گذشته 
ش��روع به فعالیت در عمیق ترین خط 
متروی تهران کرد. حرکت دو رام قطار 
در طول روز و تنها برای چند س��اعت 
نیز باعث ش��د ش��هروندان تهرانی یک 
مس��یر جدید برای س��فرهای شهری 
خود از جنوب ش��رقی تا شمال غربی 

پایتخت انتخاب کنند.
در حالیک��ه ش��هروندان به هفت 
ایس��تگاه خ��ط جدید مت��روی تهران 
عادت ک��رده بودن��د، به ناگه��ان و با 
تغییرات مدیریتی در شهرداری تهران، 
در آبان ماه سال گذشته دستور ایست به 
قطارهای خط هفت توسط محمدعلی 
نجفی و محس��ن پورس��یدآقایی صادر 
ش��د. بهانه توقف نیز عدم وجود ایمنی 

و تجهیزات بود.
از آبان سال ۹6 تا به امروز نسبت 
ب��ه افتت��اح مج��دد خط هف��ت مترو 
اظهارات و قول های متعددی از س��وی 
مدیران ش��هری و اعضای شورای شهر 
پنجم داده شده اس��ت. ذکر این نکته 
ضروری اس��ت ک��ه راه ان��دازی مجدد 
خ��ط هفت ب��ه گفته مدی��ران مترو و 
ش��هرداری در انتظ��ار تجهی��ز برخی 
از ایستگاه هاس��ت که قب��ال راه اندازی 
ش��ده بودند و این بدان معناس��ت که 
قرار نیس��ت تونل جدیدی کنده شود 
یا ریل گ��ذاری صورت گی��رد. مدیران 
جدید ش��هری در افتتاح مجدد خطی 
در مانده اند که کلیه امور زیرس��اختی 
آن ب��ه طور کامل انجام ش��ده و حتی 
در دوره سابق پله های برقی ۷ ایستگاه 

راه اندازی شده فعال بودند!
رئیس کمیسیون  علیخانی  محمد 
عم��ران ش��ورای ش��هر ته��ران گفت: 
مدیری��ت جدید ش��هری در این مدت 
نتوانست یک ایستگاه مترو هم افتتاح 
کن��د، مدی��ران م��دام می گویند پول 
ندارند پس قبلی ها چطور شهر را اداره 

می کردند؟
وی ب��ه اس��تفاده از فاینانس هایی 
که ب��رای خ��ط 6 و ۷ مت��رو تصویب 
شده اش��اره کرد و گفت: آنقدر از این 
فاینانس ها استفاده نکردند تا مهلت آن 
به اتمام رسید؛ در حال حاضر باید یک 

نفر برود و فایناس ها را تمدید کند. 
محمدعل��ی نجف��ی در آذر س��ال 
گذش��ته اع��الم ک��رد که خ��ط هفت 
مت��رو ت��ا پای��ان س��ال ۹6 و قبل از 
خریده��ای ش��ب عید افتت��اح خواهد 
شد. پورس��یدآقایی، معاون حمل و نقل 
و ترافیک و علی امام، مدیرعامل مترو 
نی��ز همین وعده را دادند. س��ال تمام 
ش��د ولی خبری از افتتاح نشد! در این 
ایام بود که بار دیگر مدیران شهرداری 
به صف ش��دند تا وعده جدید بدهند و 
تاریخ جدید نی��ز اواخر فروردین ماه یا 

اوایل اردیبهشت ماه سال ۹۷ بود.
یکی  هم  اردیبهش��ت ماه  روزهای 
پس از دیگری س��پری ش��دند تا آنکه 
پورس��یدآقایی پش��ت تریب��ون ق��رار 
گرف��ت و قول جدی��دی داد:  »به علت 
مسئله تهویه و س��یگنالینگ این خط 
تعطیل ش��د و اکنون در حال تکمیل 
این نواقص هستیم و همانطور که قول 
داده  بودی��م آخر این ماه بخش هایی از 
خ��ط ۷ را به م��دار برمی گردانیم و در 
زم��ان افتتاح ه��ر ۱۰ دقیقه یک قطار 

خواهد آمد.«
اردیبهش��ت ماه نیز به پایان رسید 
ولی خبری از خط هفت نشد. از این رو 
مدیرعام��ل مترو و معاون حمل و نقل و 
ترافی��ک در دوره ای که همزمان بود با 
انتخاب شهردار جدید، از افتتاح مجدد 
خ��ط ۷ در اواخر خرداد گفتند. در ۳۰ 
خرداد این بار فرنوش نوبخت پیش قدم 
شد تا وعده ای جدید برای افتتاح خط 
۷ بدهد. مدیرعامل شرکت بهره برداری 
مت��روی ته��ران و حومه با اش��اره به 
راه ان��دازی 5 ایس��تگاه از خط ۷ مترو 
در هفت��ه اول تیرم��اه گفت: »در حال 
تجهیز خط هستیم و قرار است هر ۱۰ 
دقیقه یک قطار در مسیر تردد کند.«

محمدعلی افشانی شهردار تهران از 
خ��ط ۷ مترو بازدید کرد گفت: مطابق 
قول و وعده ای که داده اید، تالش کنید 
تا در موعد مقرر پروژه ها افتتاح ش��ود 
که بعداً مردم حرف و وعده های ش��ما 

را قبول کنند. 

این به آن معنا بود که ش��هروندان 
تهرانی باید هفته اول تیرماه در انتظار 
س��وت قطارهای خط ۷ مت��رو تهران 
باش��ند که به صدا درآی��د. با این حال 
از تیرماه به جای ی��ک هفته، دوهفته 
گذش��ت تا آنک��ه پورس��یدآقایی توپ 
راه ان��دازی مجدد خ��ط ۷ را به زمین  
ش��هردار جدید انداخ��ت و اعالم کرده 
هم��ه چیز برای افتتاح حاضر اس��ت و 
منتظر دفتر ش��هردار هستیم تا زمان 

افتتاح رسمی را اعالم کند! 
ب��ا توجه به ای��ن اظهارنظر تقریبا 
بیش از یک هفته اس��ت که ش��هردار 
تهران در حال باال و پایین کردن زمان 
افتتاح اس��ت! ش��هرداری ک��ه نزدیک 
به یکس��ال اس��ت هیچ پروژه جدیدی 
را افتت��اح نکرده، چگون��ه امکان دارد 
ک��ه در صورت آماده ب��ودن یک پروژه 
استراتژیک برای افتتاح اینچنین تعلل 

کند؟
به نظر می رسد داستان بدقولی های 
مدیران شهرداری تهران سر دراز دارد 
و خ��ط ۷ مت��روی تهران ی��ک نمونه 

عینی برای آن است. 
این بدقولی مدیریت جدید شهری 
باعث شد تا  رئیس شورای شهر تهران 
در اظهارنظری به نقد آن بپردازد. وی 
در اواخ��ر خردادم��اه گف��ت: »تعویق 
مجدد خ��ط ۷ مترو تهران مورد انتقاد 
شورای ش��هر است و به شهردار تهران 
نیز تذکر داده ش��ده است. باید هرچه 
زودتر تکلیف این خط مش��خص شود. 
ش��هرداری بای��د تمام ت��الش خود را 
برای اتمام پروژه های نیمه تمام انجام 
ده��د. متاس��فانه تعداد قاب��ل توجهی 
پ��روژه نیمه تم��ام از دوره قبل مانده و 

بالتکلیفند.«
این اظهارنظر در حالیست که برخی 
از پروژه ه��ای نیمه تم��ام مانند ترمینال 
ش��رق با ۹5 درصد پیش��رفت پروژه در 
دوره سابق شهرداری به مدیریت جدید 
تحویل داده ش��د ول��ی 5 درصد مابقی 
نزدیک به یکسال است که هیچ خبری از 

آن جهت تکمیل نیست!  فارس

امام صادق علیه السالم:
 هر گاه بنده فراوان استغفار کند

نامه عملش در حالی باال رود که می درخشد.
کافی )ط-االسالمیه( ج ۲، ص 50۴، ح ۲

نمایش ۱۰۰ پوستر در حمایت از کاالی ایرانی
 نمایش��گاه پوس��تر حمایت از کاالی ایرانی با 
مشارکت سازمان ملی اس��تاندارد و مرکز تجسمی 
حوزه هنری، س��اعت ۱5 روز یک ش��نبه ۱۷تیر در 
گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری افتتاح خواهد شد.

بنا بر این گ��زارش، به دنب��ال برپایی کارگاه 
هن��ری ب��ا موض��وع حمای��ت از کاالی ایرانی در 
رشته های گرافیک و کارتون که در روزهای پنجم 
تا هفتم اردیبهشت ماه در محل سازمان استاندارد 
برگزار ش��د، تع��داد 4۰۰ اثر توس��ط ۷۰ هنرمند 
مدعو به این ورك ش��اپ خلق شد که از میان این 
آثار ۱۰۰ اثر برای ارائه در نمایشگاه انتخاب شد. 

نمایشگاه پوس��تر حمایت از کاالی ایرانی به 
نشانی خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ از 
روز ۱۷ لغای��ت ۲۳ تیرماه هم��ه روزه )به جز ایام 
تعطیل( از س��اعت ۹ تا ۱8 پذیرای عالقه مندان 

به آثار هنری است.

نگارستان

جزئیات کمپین نذر آب
رئیس جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی 
ای��ران گف��ت: راه اندازی کمپین ن��ذر آب، توزیع 
سبد و بسته های غذایی مورد نیاز مردم درگیر با 
خشکس��الی از جمله مواردی است که در دستور 

کار قرار گرفته است.
علی اصغر پیوندی گفت: راه اندازی کمپین نذر آب، 
توزیع سبدها و بسته های غذایی مورد نیاز مردم درگیر 
با خشکسالی از جمله مواردی است که در دستور کار 
جمعیت هالل احمر قرار دارد. وی گفت: یکی از اهداف 
جمعیت هالل احمر کشور در کنار مردم بودن در تمام 

حوادث طبیعی و غیر طبیعی است.
پیون��دی ادام��ه داد: ب��ا توج��ه به مش��کالت 
خشکس��الی های دو دهه اخیر در استان سیستان و 
بلوچستان و معضالت بسیاری که برای مردم به همراه 
داشته است این نهاد وظیفه خود دانسته تا تمام توانش 

را برای کمک به مردم این منطقه بکار گیرد.

همدلی

چاپ چهارم »رفوزه ها«ی نصرآباد
انتشارات کتاب نیستان چاپ چهارم »رفوزه ها« 

اثر ابوالفضل زرویی نصر آباد را منتشر کرد.
 »رفوزه ها« کارنامه ش��عری ابوالفضل زرویی 
نصرآب��اد در طول بیس��ت و یکی دو س��ال اخیر 
اس��ت. زرویی اصوالً طنز پرداز کم کاری اس��ت 
و به کیفی��ت بها می دهد. از همین رو اس��ت که 
خوانن��دگان آث��ارش می دانن��د ک��ه آنچ��ه از او 
منتش��ر می شود، قبل از نشر، بارها از صافی ذوق 
سخت گیر او گذشته است و شاید از همین روست 

که به سختی می توان از اشعارش گلچین کرد.
 این مجموعه، تقریب��اً در بردارنده همه طنز 
سروده های زرویی است ؛ از »با معرفت ها« و »اصل 
مطلب« گرفته تا اخوانیات و اش��عاری که پیش از 

این هیچ گاه، جایی چاپ و نشر نشده اند. 
»رفوزه ها« در 4۳4 صفحه به قیمت 4۰ هزار 

تومان به چاپ چهارم رسیده است.

کافه کتاب

هشدار پلیس فتا درباره فیشینگ
رئی��س پلیس فتا فاتب گف��ت: کالهبرداران 
با س��اخت صفحه جعلی بانک ها و فروشگاه های 
اینترنت��ی اقدام به س��رقت اطالع��ات کاربران و 

خالی کردن حساب آن ها می کنند.
 سرهنگ تورج کاظمی اظهار داشت: بزهکاران 
فضای سایبر با ارسال ایمیل به کاربران و سپس معرفی 
لینک هایی، از کاربر می خواهند تا یکسری اطالعات 
هویتی و یا مالی خود را طی فرم هایی در آن سایت ارائه 
دهند، پس از این اقدام از سوی کاربران، کالهبرداران 

اقدام به سرقت اطالعات وارد شده می کنند.
وی با اش��اره به اینکه مجرمان اقدام به طراحی 
سایت ها و درگاه های بانکی به صورت جعلی می کنند، 
تاکید کرد: کاربران همواره باید آدرس این درگاه ها 
را چک کنند، زیرا بزهکاران با اس��تفاده از لوگو ها و 
تیتر های رسمی از بانک ها و موسسات معتبر درصدد 

به دست آوردن اطالعات بانکی افراد هستند. 

مجازستان

وزیر ارشاد در پیام به دومین کنوانسیون
 بازی تهران مطرح کرد:

تاکید بر ظرفیت صنعت بازی های رایانه  ای 
در گسترش دیپلماسی فرهنگی

 و تقویت اقتصاد مقاومتی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی  ل یجیت���ا به دومین کنوانس��یون ب��ازی تهران د
)TGC( نوش��ت: »دومین دوره روی��داد تجاری بین  المللی 
کنوانس��یون بازی نویدبخش آینده  ای پرنشاط، امیدبخش و 

ارزش آفرین برای خانواده بزرگ بازی  سازان ایرانی است.«
 متن پیام سیدعباس صالحی به دومین کنوانسیون 

بازی تهران )TGC( به شرح زیر است:
»در س��ده بیس��ت و یکم، ب��ازی رایانه  ای نقش��ی 
آیینه  گ��ون برای بازنمایی تفک��رات، آرمان  ها و رویاهای 
یک ملت ایفا می  کند. صنعت بازی  های رایانه  ای، صنعتی 
نوپا اما بس��یار تأثیرگذار محسوب می  شود. در سال  های 
اخیر، این موضوع در کش��ور م��ا نیز به اقتضای فضاهای 
تازه، دارای صورت مس��اله  ای جدید و تکامل یافته شده 
و یک��ی از مهم تری��ن زوای��ای نوظه��ور آن، مزیت  های 

فوق  العاده  ای است که به همراه داشته است.
ای��ن صنعت می تواند در خط مقدم اقتصاد مقاومتی 

قرار گیرد؛ از یک سو به دلیل ضریب باالی کارآفرینی با 
حضور جوانان نخبه  میهن، کامالً درون  زاس��ت و از سوی 
دیگر به دلیل ماهیت فناورانه و متصل به جهان، به شدت 
برون گراست. این نکته در سال  های اخیر با ارائه بازی  های 
موفق ایرانی به خوبی دیده شده است؛ بازی  هایی اصالتاً 
ایرانی که مورد توجه ش��رکت  های بین  المللی قرار گرفته 
و سهمی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده  اند. 
هرچندکس��ب سهم  بیش��تری از بازارهای داخلی توسط 
بازی  ه��ای ایرانی نیز از ضرورت  هایی اس��ت که باید در 

جهت دست یابی به آن گام های استوارتری برداشت.
از منظ��ری دیگر، حوزه ب��ازی رایانه  ای ظرفیتی کم 
مانند در گس��ترش دیپلماس��ی فرهنگی کش��ور است. 
بازی  س��ازان می  توانند با قصه  ها و داس��تان  های ایرانی و 
اس��المی حوزه تأثیرگ��ذاری و تعامل فرهنگ��ی ایران را 

گسترش بخشند.
دومین دوره رویداد تجاری بین  المللی کنوانس��یون 
امیدبخ��ش و  ب��ازی نویدبخ��ش آین��ده  ای پرنش��اط، 
ارزش آفرین برای خانواده بزرگ بازی  سازان ایرانی است. 
برگزاری موفق این رویداد را به دس��ت اندرکاران، شرکت  
کنندگان و به  ویژه برگزیدگان این دوره صمیمانه تبریک 
می  گویم و برای همه عزیزان توفیق و سربلندی از درگاه 

پروردگار متعال خواستارم.«

رئیس پلیس تهران گفت: س��لطان  سکه با ۲ تن س��که بهار آزادی دو پلی�����س
شب پیش در عملیات پلیس تهران دستگیر شد.

س��ردار حس��ین رحیمی گفت: فردی که معروف به 
سلطان سکه بود و سال ۹6 حدود ۲ تن سکه را از سطح 

بازار جمع کرده بود، دستگیر شد.
وی ادامه داد: این فرد 58ساله که دو شب پیش در 
عملیات پلیس دس��تگیر ش��د، به افراد و نوچه های خود 
دستور داده بود در بازار تهران به راه افتاده و بدون توجه 
به قیمت روز سکه، تمام سکه های موجود را بخرند تا در 

روزهای آینده خودش تعیین کننده نرخ سکه باشد.
فرمانده انتظامی ته��ران بزرگ گفت: این فرد پیش 
از این هم به عنوان دالل س��که دس��تگیر شده بود. او با 
پس��رش در ای��ن زمینه همکاری می کرده اس��ت که در 
حال حاضر پسرش با قید ضمانت آزاد است. شخصی که 
س��رکرده معامالت فردایی در بازار تهران بوده، به عنوان 

نوچه این فرد فعالیت می کرده است.
رحیمی اضاف��ه کرد: عالوه بر این ف��رد دو اخاللگر 
در بازار س��که نیز شناس��ایی ش��دند که با سوء استفاده 
از نابس��امانی قیم��ت س��که مب��ادرت به خری��د ۱۷۰ 
میلیارد تومان س��که در بازار تهران کرده و پس از ده ها 
کالهبرداری متواری ش��ده بودند که این افراد نیز هفته 
گذش��ته با تالش همکارانمان در پلیس آگاهی شناسایی 
و در مخفیگاه یکی از آنها دس��تگیر شدند و از این افراد 

نیز بالغ بر ۲۰ کیلو سکه و طال کشف شد.

همچنین سردار رحیمی با تأکید بر این که شناسایی 
ش��رکت های متخلفی که ارز 4 هزار تومانی را دریافت و 
مرتکب تخلف شده اند به طور ویژه در دستور کار پلیس 
اس��ت، گفت: بعد از این شرکت ها، پلیس در حوزه لوازم 

بهداشتی و آرایشی و خودرو وارد خواهد شد. 
 فرمانده انتظامی پایتخت با اش��اره به عملکرد پلیس 
درخصوص موضوعات بازار ارز و دالر گفت:  پلیس از بهمن ماه 
به بازار ارز وارد شده و با اجرای عملیات های مختلف و برخورد 

با دالالن بازار ارز، کار خود را پیش برده است. 
فرمان��ده انتظامی پایتخت به ح��وزه ارزهای دولتی 
پرداخ��ت و تصری��ح کرد: ش��رکت ها ی��ا مجموعه های 
مختلف��ی ب��رای دریافت ارز دولتی ثبت س��فارش کرده 
بودن��د و قرار بود اجناس را با ارز دولتی خریداری و وارد 

کرده و با همان قیمت نیز به مردم ارائه دهند. 
وی اعالم کرد: ۳5 ش��رکت در زمینه واردات گوشی 
تلفن هم��راه، تبلت و قطع��ات کامپیوت��ر، ارز دولتی را 
دریافت کردند، ۲۲۰ میلیون دالر برای این ۳5 ش��رکت 
اختصاص داده شد، اما متأسفانه بعد از بررسی ها مشخص 

شد که تمام این ۳5 شرکت تخلف کرده اند. 
فرمانده انتظامی پایتخت به دس��تگیری تعدادی از 
صرافی ها اشاره کرد و گفت: با اشراف اطالعاتی و بررسی 
سامانه سنا مشخص شد تعدادی از صرافی ها کارت ملی 
بالغ بر ۱8۰۰ نفر را به قیمت ۳۰ تا 5۰ هزار تومان اجاره 
ک��رده و با کارت آنها دالر دولتی دریافت کرده و در بازار 

به قیمت آزاد فروخته اند. 

ب��ا س��ینمای هر  دی�د کش��وری می توان زاوی�ه 
آن س��رزمین را ش��ناخت و حت��ی در 
مورد آن قض��اوت کرد. این صنعت هم 
مانند ه��ر صنعت دیگری باید از پایه و 
اس��اس محکم باش��د و ب��رای هر نوع 
مخاطب خوراك داش��ته باش��د. بدین 
دلی��ل س��ینمای ک��ودك ب��ه عنوان 
س��ینمایی پایه و تاثیرگ��ذار باید مورد 
حمای��ت قرار بگیرد تا بت��وان از طریق 
آن خوراك نسل آینده را تأمین و یکی 
از پایه های اصلی سینما را قوی تر کرد.

مخاطب شناسی در سینما یکی از 
اصولی ترین اتفاقاتی است که می تواند 
در روند رشد آن تاثیر بسزایی بگذارد. 
اینکه بدانیم چرا و برای چه رده سنی 
و در مورد چ��ه چیزی و یا چه افرادی 
فیلم بس��ازیم. این جریان درخصوص 
سینمای کودك نیز صدق می کند که 
فیلمس��از اگر قرار اس��ت در مورد این 
نسل فیلم بس��ازد، می تواند با شناخت 
کامل و تحقیق درباره روحیات و ذائقه 
آن ها بهترین اثر را تولید کند؛ نه اینکه 
با اس��تفاده از چن��د بازیگر کودك و یا 
نوجوان اث��ری را خلق کن��د که فقط 
نامش س��ینمای کودك باشد. یعنی به 

اسم کودك به کام همه!
یک��ی از اش��کاالت متولی��ان این 
بخش رها کردن س��ینمای کودك در 
طول سال و به فکر آن افتادن در زمان 

برگزاری جشنواره است.
قطع��اً مهمتری��ن روی��دادی ک��ه 
می تواند س��ینمای کودك و نوجوان را 
س��رپا نگه دارد و اگ��ر به خوبی برگزار 
شود، آن را پویاتر کند؛ جشنواره فیلم 
ک��ودك و نوجوان اس��ت ک��ه نیاز به 

برنامه ریزی بلندمدت و مدون دارد.
اینکه مدیران و مسئوالن این بخش 
با نزدیک شدن به برگزاری جشنواره به 
فک��ر آن بیفتند و ب��ا دادن بودجه و در 
اندك زمان ممکن چند اثر تولید و برای 
پرکردن کنداکتور راهی جشنواره شود، 

اتفاق جالب و درستی نیست.
ت��ا زمانی ک��ه چنی��ن اتفاقی رخ 
دهد، قطعاً هیچ کس دلش برای نس��ل 
ک��ودك و نوجوان نخواهد س��وخت و 
روز به روز ش��اهد عقبگرد آن خواهیم 
بود. جش��نواره کودك و نوجوان مانند 
تمام جش��نواره های رده اول دنیا نیاز 

ب��ه قواع��د و قانون، ش��ورای مرکزی، 
دبیرخانه دائم و... دارد.

جشنواره کودک و حضور پرقدرت 
در سطح بین الملل

در س��رزمینی زندگ��ی می کنی��م 
ک��ه سرش��اریم از داس��تان های کهن، 
پیش��ینه تاریخی، فیلمس��ازان مستعد 
و... . پ��س نبای��د در حوزه س��ینمای 
کودك و نوجوان عقب بمانیم و نتوانیم 
خودمان را مطرح کنیم. س��ینمای ما 
برای پرداختن ب��ه حوزه کودك آنقدر 
می توان��د ق��وی عم��ل کند ک��ه جزو 

برترین های جشنواره های دنیا باشد.
کودك  سینمای  شدن  بین المللی 
و نوجوان یعن��ی مراوده های فرهنگی 
فرهن��گ  راس��تای  در  مه��م  بس��یار 
کش��ورمان ب��ا فیلمس��ازان درجه اول 
دنیا. اگر این اتفاق بد است، پس انجام 

ندهیم و بومی و بی تاثیر بمانیم!

مصاحبه ها، نقدها و 
پیشنهادهایی که گذراست

ه��ر س��ال ب��ه زم��ان برگ��زاری 
جش��نواره کودك و نوجوان که نزدیک 
می ش��ویم، شاهد یکس��ری مصاحبه و 
نقد و... هس��تیم که ظاهراً مختص به 
همین زمان اس��ت. با اتمام جش��نواره 
دیگر خبری از آن نقدهای س��ازنده و 
پیش��نهادهای خوب نیست و به دست 
فراموش��ی سپرده می ش��ود. این تکرار 
مکررات جز س��رخوردگی فعاالن این 

حوزه چیزی به همراه نخواهد داشت.

تولید سخت، اکران پردردسر
فعاالن و عاش��قان حوزه سینمای 
ک��ودك و نوج��وان کم نبودن��د اما به 
دالیل متعدد دست از کار در این حوزه 
کشیدند و یا بیکار ماندند و یا رفتند و 
فیلم هایی با ژانرهایی غیر از این بخش 
تولی��د کردند. یک��ی از مهمترین علل 
سرخوردگی آن ها تولید سخت و اکران 
پردردسر است. آن هم در سینمایی که 
روزی به حوزه کودك و نوجوان توجه 

خوبی می شد و واقعاً موفق بود.
فیلمس��از فعال این ح��وزه با هزار 
دردس��ر در این ش��رایط بد اقتصادی 
س��رمایه ای را فراه��م ک��رده و فیل��م 
می سازد. خود این جریان دردسرهایی 

دارد که باعث ریزش فیلمس��ازان شده 
اس��ت که پس از گ��ذر از این خان، به 
تونل وحشت اکران می رسند و با غول 
بزرگی روبه رو می ش��وند که عطایش را 
ب��ه لقایش ترجیح می دهند و بی خیال 

ساخت و حتی اکران می شوند.

سینما و زیرساخت های اصولی 
تربیت کودکان و نوجوانان

با اندك تاملی بر سینمای پیشرفته 
جه��ان می بینیم که توج��ه ویژه ای به 
س��ینمای ک��ودکان می ش��ود و قطعاً 
بجز مس��ائل مالی رویکردهای دیگری 
در ای��ن هدفگ��ذاری وج��ود دارد ک��ه 
می توانیم با تحقیق و پژوهش روی این 
موضوع و در راستای فرهنگ کشورمان 
زیرساخت های اصولی تربیت کودکان و 
نوجوانان را از طریق هنر جادویی سینما 
تأمی��ن کنیم و به ذائقه های متعدد این 

نسل جواب مثبت بدهیم.
به عن��وان نمونه تولی��د فیلم های 
ورزش��ی، مذهبی و... خ��وب تأثیراتی 
روی روند فکری و زندگی نسل پایه ما 
می گذارد که شاید هیچ صنعت و فعالیت 

دیگری نتواند به این مهم برسد.

سود مادی و معنوی خوب در 
پرداختن درست به سینمای کودک

اگر قب��ول داری��م که س��ینمای 
کودك و نوجوان در س��طح بین الملل 
رکورد ف��روش را در اختیار دارد، پس 
چرا باید از این اصل مهم غافل باش��یم 
و توج��ه ویژه به آن نکنیم؟! باید توجه 
داش��ت با تولی��د فیلم ه��ای خوب در 
ای��ن حوزه موفق به ج��ذب همه گروه 
سنی ش��ده ایم؛ چراکه علمی و عملی 
ثابت ش��ده تولید فیلم خوب در حوزه 
س��ینمای کودك و نوجوان، همه نوع 
مخاط��ب را ج��ذب می کن��د و حتی 
برخ��ی خانواده ها بعض��ی از فیلم ها را 
برای چندین مرتبه مش��اهده می کنند 

این یعنی سود مادی و معنوی.
امید می رود متولیان سینمای کودك 
و نوجوان توجه بیش��تری به این سینما 
داشته باشند و به جای دفع، دنبال جذب 
فعاالن این بخش بروند. سینمای کودك 
و نوجوان این حق را دارد که سهم خود 
را از این صنعت به بهترین شکل بگیرد. 

 باشگاه خبرنگاران

سایه مرگ روی سینمای کودک!

سینمایرهاشدهدرباتالقبیتوجهی

بالتکلیفیخط7مترو
درایستگاهبدقولیشهرداری

رئیس پلیس تهران:
سلطان سکه با ۲ تن سکه بهار آزادی دستگیر شد


