
وضعمانعالیست،جنگاقتصادی...بیخیال
رضا اسماعیلی

سفرههاخالیست،جنگاقتصادیمیکنیم
وضعمانعالیست،جنگاقتصادیمیکنیم

زیربارانتکاثر،موشمستسکهخوار
خیسخوشحالیست،جنگاقتصادیمیکنیم
شدمشخصآنکهمیگویند»شاهسکه«است

تاجرقالیست،جنگاقتصادیمیکنیم
دزدهامشغولکاروکولهبرباخوندل

گرمحّمالیست،جنگاقتصادیمیکنیم
جنسهایخارجیازشرقتاغربجهان
تویبقالیست،جنگاقتصادیمیکنیم

هیمگونرخدالروارزباالمیرود
اینچهجنجالیست؟جنگاقتصادیمیکنیم!

جایتدبیرودرایت،قاضیدردآشنا
گرمنقالیست،جنگاقتصادیمیکنیم
مفسداناقتصادیراتماشامیکنیم

خوبمنوالیست،جنگاقتصادیمیکنیم
وعدههایخوبمسئولیناگربادهواست
یاکهپوشالیست،جنگاقتصادیمیکنیم
گرابوذرنیستتابانگعدالتسردهد

ازخوشاقبالیست،جنگاقتصادیمیکنیم
هرچهگفتمنیستجزحرفزیادی،بیخیال
وضعمانعالیست،جنگاقتصادی...بیخیال!

ترنم احساس

صدورروادیدالکترونیکی۱۸هزارنفر
اززائرانحج۹۷

رئیسسازمانحجوزیارتبااشارهآغازصدورروادید
الکترونیکیزائرانحجتمتع۹۷گفت:تاکنون۱۸هزار

روادیدبرایزائرانوکارگزارانحجصادرشدهاست.
حمیدمحمدیبااش��ارهبهفرآین��دصدورروادید
الکترونیکیحجتمتع۹۷گفت:درهفتههایگذش��ته
کارثبتاطالعاتزائراندرس��امانهمس��ارعربس��تان
سعودیانجامشدواطالعاتمذکورتاییدشدهاست.

محمدیخاطرنش��انکرد:تاکنون۱۸هزاربرگ
روادیدالکترونیکیصادرشدهوسایرروادیدهاهمبه
تدریجدرروزهایآتیصادرمیشود.ویبابیاناینکه
امس��البی��شاز۸5هزارنفربهحجاعزاممیش��وند
افزود:اولینگروهزائران2۷تیرماهبهعربستاناعزام

خواهندشدورونداعزامتا24مردادادامهداد.

گردشگر

تقاضایوزیربرایمعافیتفوتبالیستها
غیرقانونیوغیرقابلاجراست

رئیسادارهسرمایهانسانیسربازستادکلنیروهای
مس��لحگفت:تقاضایوزیرورزشبرایمعافیتهفت
فوتبالیستکشورکاریغیرقانونیوغیرقابلاجراست.

س��ردارموس��یکمالیدرپس��تاینس��تاگرامی
خودنوش��ت:معافیتازخدمتس��ربازیفقطبرای
ورزش��کارانیاس��تک��هقهرم��انجهانمیش��وند.
تقاضایوزیرورزشبرایمعافیتهفتفوتبالیس��ت
کشورکاریغیرقانونیوغیرقابلاجراستوستادکل
نیروه��ایمس��لحهیچاقدام��یبرایمعافی��تانجام

نخواهدداد.
گفتنیاستوزیرورزشوجوانانایندرخواسترا
برایاینبازیکناندادهبود:سعیدعزتالهیآفاق،سردار
آزمون،سیدمجیدحسینی،علیرضاجهانبخشجیرنده،

علیرضاصفربیرانوند،مهدیترابیوعلیقلیزاده.

زیر پرچم

نهمیننمایشگاهبینالمللیمادر،نوزاد
وکودکشهریورماهبرپامیشود

ب��اتوجهبهگرمایه��وادرمردادماهمس��ئوالن
برگ��زارینهمیننمایش��کاهبینالمللیم��ادر،نوزاد
وکودکتصمیمگرفتندتانمایشگاهمذکورراکهقرار
ب��ود24لغایت2۷مردادماهبرگزارش��ودرادرتاریخ
۱5لغایت۱۸ش��هریورماهسالجاریدرمحلدائمی

نمایشگاههایبینالمللیتهرانبرگزارکنند.
مدی��راجراییایننمایش��گاهبابی��انمطلبباال
گف��ت:بیشاز۱00ش��رکتایرانیب��رایحضوردر
نهمیننمایشگاهمادرکودکونوزادثبتنامکردهاند
وشرکتهاییازکشورهایترکیه،چینوروسیهنیز

درایننمایشگاهحضوردارند.
محتش��مامیریافزود:درنمایشگاهمادر،کودکو
نوزادسازمانهایحامیمادر،نوزادوکودک،متخصصان
مربوطبهحوزهکودک،پوشاک،مبلمان،سیسمونی،اتاق
خواب،لوازمبهداشتی،اس��باببازیو...حضورخواهند
داشت.ویگفت:عالقهمندانبهمنظورکسباطالعات
بیش��تروحضوردرایننمایش��گاهمیتوانندبهآدرس
اینترنتیmiladfair.com/fa/events-fa/mbcویا

باشمارهتلفکس02۱4۱۹۸4تماسحاصلنمایند.
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روزپنجشنبهودر رسانه آغازهفتهعفافوگزارش
حجابهمایشدخترانانقالبدرشهر
تهرانبرگزارشد.همایشیبامیهمانان
خاصکهازجملهآنهامیتوانبهمینا
علینژادخواهرمس��یحعلینژادکهچند
س��الیاس��تکهدرآنورآبهازندگی
میکندوحاالماههاس��تکهشروعبه
ایج��ادکمپینهاییدرراس��تایتغییر
س��بكزندگیزنانومردمکشورمان
زدهوازطرف��یهرگون��هتجمعیرادر
صفح��اتاجتماعیخودب��هپاخیزی

مردمبراینظامتعبیرمیکند.
البت��هدراینهمای��شکهمخاطب
اصل��یآندختراننوج��وانبودند،مادر
وخواهرش��هیدمحسنحججی،خواهر
شهیدابراهیمهادی،همسرانشهیدان
طهرانیمقدمواحمدیروشن،مادرشهید
امنیتمحمدحس��ینحدادی��انومادر
ش��هیدفتنه۸۸امیرحس��امذوالعلیدر
کناردومانکنمحجبهشدهآمریکاییدر
اینمراسمحضورخواهندداشتواستاد
علیاکبررائفیپورنیزبرایشرکتکنندگان

بهایرادسخنخواهدپرداخت.
خواهرمس��یحعلینژاددرهمایش
دخترانانقالبگفت:ماوارثانحجاب
وحی��ایحض��رتزهرایی��موم��نبه
نمایندگ��یازخانوادهکوچكوانقالبی
علینژادمیگویمکهخطقرمزماحفظ
آرمانهایبزرگنظامجمهوریاسالمی
ای��رانازجملهحراس��تازمقاموالیت
اهلبیت)ع(،پاس��داریازحریموالیت
فقیه،احیاوتداومحیاوحجاباست.

ویب��ابیاناینکهنوهارش��دیك
مردانقالبیوغیرتمندازشمالکشور
هس��تم،گف��ت:خانوادهم��نمحکمو
استواردرامتدادراهشهیدانایستادهاند.
ویافزود:اینجاایراناس��المیاس��ت،
کشوریکهتنهاپرچمدارحفظحجاب
فاطمیدرجهاناستوماپیرومکتبی
هس��تیمک��هزنرااکثرالخی��رنامیده
اس��ت.ماپیرودینومذهبیهس��تیم
کهام��امحاضرمان)عج(الگویخودرا

حضرتزهرا)س(میداند.
خواهرمسیحعلینژادگفت:ماوارثان
حجابوحیایحضرتزهراییمومنبه
نمایندگ��یازخانوادهکوچكوانقالبی
علینژادمیگویمکهخطقرمزماحفظ
آرمانهایبزرگنظامجمهوریاسالمی
ای��رانازجملهحراس��تازمقاموالیت
اهلبیت)ع(،پاس��داریازحریموالیت
فقیه،احیاوتداومحیاوحجاباستو
چنانچههرکسیحتیجگرگوشهیمان،
حتیپارهتنم��ان،قدموقلمیبرخط
قرمزهایمردممس��لمانایرانبگذارد،
ماهمهمانندش��مام��ردمدربرابرش

ایستادهایموتاآخرمیایستیم.
علین��ژادخط��اببهمق��اممعظم

رهبریگف��ت:عرضش��رمندگیآقا،
عرضخض��وعآقا،ماآنچ��هبایدانجام
دهیمانجاممیدهیم.ماهمجانناقابلی
داریمکهدردستگرفتهودرراهانقالب

فداخواهیمکرد،برایمادعاکن.
ویادامهداد:عرضشرمساریبه
زنانباحجابومردانغیورس��رزمینم
دارم؛ماهمچهلس��الدراینکشور
درکن��ارش��مازندگیکردی��موباهم
ایستادگیکردیموتاتکمیلآرمانهای
انقالباس��المیبازهممبارزهخواهیم
ک��رد.ویگفت:کس��یچ��همیداند
معن��ایای��نخواهرانهه��ارا؟چگونه
کس��انیدرکنارمافریاددلسوزیسر
میدهندومیگویندبرقصتابرقصیم!
مردمماسالهاسترقصچمرانگونه
میانهمیداندارند!پسبتازتابتازیم!

بحرانجنسیجامعهرافراگرفته
مس��ائل تحلیلگ��ر و پژوهش��گر
سیاس��یواجتماعیبااشارهبهبرخی
اش��تباهاتدرالگوس��ازیب��رایزنان
گف��ت:نش��اندادنزن��انموف��قدر
داشتنتحصیالتباالتر،رانندهتریلی
شدنومشاغلس��خت،راهاشتباهی
استکهمارفتهایمدرحالیکهکارو

وظیفهاصلیزنآدمساختناست.
علیاکبررائفیپوردراینهمایشبا
بیاناینکهعفافوحیافقطدرپوشش
خالصهنمیش��ود،گفت:عفافجهات
مختلفیازجملهعفتدرگفتارورفتار
راهمشاملمیش��ود؛اماگاهمشاهده
میش��ودافرادیباحجابهس��تنداما
حرکاتوسکانتشانباعثمیشودنگاه
جنس��یبهآنهاصورتبگیرد.پوشش
بس��یارمهماس��تآنقدرکهزمانیکه
آدموح��واترکاول��یکردندخداوند
لیاقتداشتنپوششراازآنهاگرفت.

رائفیپورگفت:زنانبرایانتخاب
نوعپوش��شبایدبهاینپرسشپاسخ
دهن��دک��همیخواهندچگون��هدیده
ش��وند،آیاصرفازنبودنوجنس��یت
رابرایهویتخودانتخابکردهانددر
حالیکهاسالمنمیخواهدبهزننگاه

صرفاجنسیوجودداشتهباشد.
پژوهشگرمس��ائلاجتماعیافزود:
برخیجوانانبهدلی��لوجوددختران
ارزانقیمتکهبهراحتیدردس��ترس
هستندتعهدازدواجراانتخابنمیکنند
وبهآنتننمیدهند.ویبابیاناینکه
برخیافرادآهنپرس��تشدهاند،گفت:
دخترانیکههمههویتخودراجنسی
معرفیمیکنندنهایتابیس��تتاس��ی
س��المیتواننددرعرص��هتنوعطلبی

مردانخریدارداشتهباشند.
رائفیپ��ورادام��هداد:رابطهه��ای
غرب��یاغلببهازدواجختمنمیش��ود
وغربیه��امیخواهندایناتفاقرادر

ایرانهمگس��ترشدهند.دراس��الم
ازدواجبایدبهصورتعلنیاعالمشود
ودرتش��ریععموماح��کامدینینیز

طرفزنگرفتهشدهاست.
اینپژوهش��گربابی��اناینکهدر
فمنیس��مرادیکالازمادرش��دننیز
نهیش��دهاس��ت،گفت:برخ��یتنها
زنرااقتص��ادیمیبینندوارزشآن
راب��امیزاندیهمیس��نجنددرحالی
ک��همیزاندی��همردبهدلیلآس��یب
اقتصادیحذفویبراییكخانواده
بیشترتعیینش��دهاست.ویتصریح
ک��رد:غربیکهزنرابرهنهمیخواهد

مردپوشیدهتررابانزاکتترمیداند.
رائفیپوربابیاناینکهاس��المزن
راخانهنش��یننخواس��تهاست،گفت:
اسالمزنانراازفعالیتاجتماعیمنع
نکردهاستوحجابرادرواقعبهضرر
مردانب��رایحفظزنتش��ریعکرده
اس��ت.اولینباریکهانگلیسیهاپای
زن��انرابهفعالیتاقتصادیبازکردند

باعنوانکارگرهایارزانقیمتبود.
تحلیلگرمسائلاجتماعیبااشاره
بهبرخیاشتباهاتدرالگوسازیبرای
زنانگفت:نش��اندادنزنانموفقدر
داشتنتحصیالتباالتر،رانندهتریلی
ومشاغلسخت،راهاشتباهیاستکه
مارفتهایمدرحال��یکهکارووظیفه
اصلیزنآدمس��اختناست.ویبیان
کرد:شالوروسرینمادحجاباست
ورویچ��وبکردنآندرواقعهدف

گرفتنحجابواصولاست.
رائفیپورب��ابیاناینک��هافزایش
س��نازدواجب��رایجامع��هخطرناک
اس��ت،گفت:مس��ئوالنمامتاس��فانه
کمکاریکردهاندوتس��هیالتازدواج
آس��انرابرایجوانانفراهمنکردهاند.
بس��یاریازجوانانماام��کانازدواج
ندارن��دوجامعه،خانوادهومس��ؤوالن
آنهارادرکنمیکنندامادرعینحال
درمع��رضموقعیتهایتحریكآمیز
جنس��یدرجامعهقرارمیگیرندوبه

مشکالتروحیگرفتارمیشوند.
ویافزود:مردانوظیفهکوتاهکردن
نگاهرادارندوحت��یاگرزنحجابرا
رعایتنکندبای��دبهوظیفهخودعمل
کنند،زیرااگراعتیادبهنگاهجنسیدر
مردایجادشودهرگزاززندگیزناشویی
خودراضینخواهدش��دوب��هآرامش
نمیرسد.بحرانجنس��یدرجامعهبه

وجودآمدهاست.
ویبااشارهبهحضورخانوادهمسیح
علینژاددراینهمایشبیانداش��ت:از
فرزندانحضرتیعقوبهمتنهادوپسر
خوببودند.کمترکس��یحاضراس��ت
کاریکهاینخانوادهامروزانجامدادند،
انجامدهد.امیدوارمهزینهاینکاررااز

خداوندواهلبیت)ع(بگیرند.

کافیاستنگاهی دي�د کتابه��ایزاوي�ه ب��ه
ترجمهش��دهبیندازیم.آنوقتمتوجه
میش��ویمکهیكعنوانب��اچندینو
چندترجمهمنتش��رش��ده؛برایمثال
حدود30برگردانمتفاوتاز»ش��ازده
کوچول��و«نوش��تهآنت��واندوس��نت
اگزوپریوجودداردوکس��ینیس��ت
بپرس��د،داس��تانیکهمحمدقاضیو
ابوالحس��ننجف��یبهزیبای��یهرچه
تمامت��ر،ترجمهاشکردهاند،چهنیازی
بهگردانهایچندبارهوچندبارهدارد؟
»ماه��یرویدرخ��ت«،مجموعه
ج��ودی،نی��کالکوچول��ووچندینو
چندداس��تانومجموع��هخوبدیگر
بارهاوبارهاترجمهش��دهاندونتیجه
همزمان،سودجویی برگردانهای این
ناشرانوس��رگردانیمخاطباناست.
دروزارتفرهنگوارشادهمقانونو
سیستمیوجودنداردکهبهیكعنوان
کتاب،تنهایكب��ار)آنهمدرفاصله

زمانیاندک(مجوزدهد.
ف��رزادفربدهممترجماس��تهم
ناشر؛ازدیدگاهاواینکهدوناشرهمزمان
یابهفاصل��هکوتاهازهمبهترجمهیك
اثربپردازند،عینبیاخالقیاس��توتنها
ناشرانیاینرفتاررادرپیشمیگیرند
کهتنهابهمناف��عخودفکرمیکنندو

درپیسودجوییهستند.
بهگفتهمترجمآث��ارنیلگیمن،
برخیناش��ران،گوش��هایب��هانتظار
مینش��ینندوفعالیتهم��کارانخود
رارص��دمیکنند؛مب��اداکارخوبو
پرمخاطبیمنتش��رشودوآنهابیخبر
باش��ند.جالباینکهچنینناش��رانی،
خودبهدنبالکارهایخوبنمیروند
بلکهپختهخواریمیکنندوباپسو
پیشکردنچندجمله،همانترجمه

راکپیمیکنند.
فرب��دباانتقادازسیاس��توزارت
فرهن��گوارش��ادمیگوید:ب��اتوجه
بهاینک��هماکپیرایترابهرس��میت
نپذیرفتهایم،بهتراستوزارتفرهنگ
وارش��ادبهدوناشر،مجوزانتشاریك
عنوانکتابراندهد.برایمثالکتاب
»مرش��دومارگریتا«راعباسمیالنی
بهخوبی،بهفارس��یبرگرداندههمین
کت��ابرامترجمدیگ��ریهمترجمه

ک��ردهامابرگ��رداندومهی��چارزش
اف��زودهایب��رترجمهمیالن��یندارد؛
پسچرابایدمنتش��رشود؟!جزاینکه
تع��دادیکهپی��شازای��ندرپخش
کتابفعالبودندناشرشدهاندوبیشتر

درپیسودجوییهستند؟!

انتشارترجمههایهمزمان،
رسیدنبهسودبیشتراست

نیلوفرتیموریان،مدیرانتش��ارات
ایرانباناست.اوهموجودترجمههای
م��وازیرانش��انهبیاخالقیناش��ران
میداندومیگوید:درس��تاس��تکه
ماکپیرایتنداریمام��اچیزیبهنام
اخالقوانصافوجوددارد؛چراکتابی
کهیكمترج��مدیگریترجمهویك
ناش��ر،آنرامنتش��رومعرف��یکرده
حاالکهش��ناختهشدهوجایخودرا
میانمخاطبانبازکرده،بایددوبارهو
چندبارهازس��ویمترجمانوناشران

دیگرمنتشرشود؟!
بهگفتهاوبهتراستوزارتفرهنگ
وارشادمجوزانتشاربهکارهایتکراری
ندهد؛گرچهازاینوزارتخانههمکاری
س��اختهنیستودرشرایطفعلی،تنها
کاریک��هوزارتفرهن��گوارش��اد،
جلوی��شراگرفت��هتکرارنامناش��ران
اس��ت؛برایمث��الن��ام»ایرانبان«را
ناشردیگرینمیتواندانتخابکنداما
جلویانتشارترجمههایمتعددازیك

اثرگرفتهنشدهاست.
ترجمههای وج��ود هم تیموریان
م��وازیراس��ودجوییبرخیناش��ران
تلقیمیکندومیگوید:بعضیناشران
منتظرندتایكمجموعهمنتش��رشود
ومخاطبخودراپیداکند.برایمثال
ما»خاطراتیكبیعرضه«رامنتشر
کردی��موای��نمجموعهبااس��تقبال
مخاطب��انهمروبهروش��د؛پسازما
ناشراندیگرهماینکتابهارامنتشر
کردندوکس��ینیس��تازاینناشران
کهاخالقحرفهایرارعایتنمیکنند
بپرس��د:ای��نهم��هس��المجموعه
خاطراتیكبیعرضه«منتش��رنشده
بودچراهمهآنسالهابهفارسیبرش
نگردانید؛حاالچندجملهراجابهجاو
کتابراباترجمهایتازه)البتهبهباور

خودشان(واردبازارنشرکردهاید؟!

ترجمههایمتعددازیکاثر،
مخاطبراسرگردانمیکند

محبوبهنجفخانیمترجمکودک
ونوجواناست.اوبیتوجهیبهحقوق
مول��فونب��ودنقانونکپ��یرایترا
یکیازدالیلعمدهوجودترجمههای
تکراریمیداندومیگوید:ناش��رانبه
خ��وداجازهمیدهندت��امتنکتابرا
بههرمترجمیکهدلشانمیخواهد،
باهرمی��زاندانشوتوان،بس��پارند؛
همانگونهکهمجموعههایداستانیرا
گاهبهچندمترجممیدهندتاهرمجلد
رای��كنفرترجمهکند،درصورتیکه
مترج��مبایدباحالوهوایداس��تان

آشناباشدوکلیتاثررادریابد.
بهگفت��همترجممجموعهجودی،
توزیعنامناس��ب،یک��یدیگرازدالیل
وجودترجمههایتک��راریازیكاثر
اس��ت.بهاینمعنیکهناشران،کاری
بهترجمهه��ایگوناگونازیكکتاب
واحدندارندوتصورمیکنندکتاب،اثر
شناختهشدهایاستوهرناشریهم،
پخ��شومخاطبخاصخودراداردو
بازارتعیی��نمیکندکهکدامکتاباز
کدامناشرومترجم،پذیرفتنیتراست.
بگذریمازاینکهچنی��نطرزتفکری،
چندانهماش��تباهنیس��ت.خودمن
گاهیبهاعتبارناشروگاهیبهاعتبار
مترج��م،کتاب��یراانتخ��ابمیکنم،
ب��دونآنکهبهعواملدیگرفکرکنم.
امااگرخوانندهجدیوحرفهایکتاب
نباشموناشرانومترجمانمختلفرا
نشناس��م،وجودترجمههایمتعدداز

یكاثر،مراسرگردانمیکند.
نجفخان��یمیگوی��د:ب��هندرت
اتف��اقمیافت��ددومترجمخوب،یك
کت��ابرابهفاصلهنزدی��كازهمویا
همزم��انبایکدیگرمنتش��رکنند؛در
واقعایناتفاق،خوشبینانهترینحالت
ممک��ناس��تچراکهگاهیناش��ران،
کتابیکهمنتش��روبااستقبالمواجه
ش��دهرابرمیدانند،جل��دشراتغییر
میدهندوهمانرامنتشرمیکنندو
ایننهایت،بیاخالقیاستآنهمدر
شرایطیکهبایكجستجویسادهدر
س��ایتکتابخانهملیمیتواندریافت
چهکتابیراچهکسیترجمهومنتشر

مهر کردهاست.

امامصادقعلیهالسالم:
لقمانبهفرزندشگفت:...حسودسهنشانهدارد:پشتسرغیبت
میکند،روبهروتملّقمیگویدوازگرفتاریدیگرانشادمیشود.
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کمدی ها صدر جدول را رها نمی کنند
فیلمهایسینمایایراندرهفتهایکهگذشت
فروشنس��بتاًخوبیراش��اهدبودندومخاطبان
بیش��تریرابهس��متخودجذبکردند؛فروش
نسبتاًخوبیکهسهمفیلمهایسینمایی»هزارپا«،
»تگزاس«و»دش��منزن«ازآنهابیشتربودواین

فیلمهاتوانستندسودسرشاریبهدستآورند.
درادام��هجدیدتری��نآمارف��روشفیلمها
رامش��اهدهمیکنید:»تگ��زاس«۱3میلیاردو
۱50میلی��ونتومان،»هزارپا«3میلیاردو۹50
میلی��ونتومان،»عصبانینیس��تم«3میلیاردو
220میلی��ونتوم��ان،»چهارراهاس��تانبول«3
میلیاردو2۸0میلیونتومان،»دش��منزن«۱
میلیاردو۸00میلیونتومان،»دلممیخواد«۱
میلی��اردو400میلیونتومان،»دارکوب«۷60
میلیونتوم��ان،»بهوقتخماری«5۱0میلیون

تومان،»خالهقورباغه«3۷۱میلیونتومان.

آپارات خانه

آغاز ثبت نام اینترنتی کتاب کالس اولی ها 
مدی��رکلدفت��رچ��اپوتوزی��عکتابهای
درس��یگفت:ثبتناماینترنتیکتابهایدرسی
دانشآموزانپایهاولابتداییازامروزآغازمیشود.

احمدرض��اامین��یاظهارکرد:ب��رایثبتنام
اینترنتیکتابهایدرسینیازاستخانوادههایی
کهفرزندشانمهرامسالبهکالساولمیرودابتدا

بهمدرسهمراجعهکردهوثبتنامکردهباشند.
ویافزود:پسازثبتنامدرمدرسهاطالعاتدر
سامانهسنادثبتمیشودوازطریقاطالعاتثبت
شدهمیتواندبامراجعهبهسامانهفروشکتابهای
درس��یب��هآدرسirtextbook.comمراجعهو
نسبتبهثبتسفارشاینترنتیکتابهایدرسی
اقدامکنند.برایثبتس��فارشنیازیبهسنجش
سالمتآنهانیستوخانوادههاحتیاگرهنوزبرای
س��نجشس��المتاقدامنکردهاندمیتوانندبرای

سفارشکتابهایدرسیمتقاضیشوند.

نیمکت

وایت فتح وش اینترنتی کتاب های ر فر
انتش��اراتروایتفتحبهعنوانیکیازناشران
حوزهدفاعمقدسومقاومتکلیهکتبروایتفتحرا
revayatfath.irازطریقفروشاینترنتیبهآدرس
با20درصدتخفیفویژه،از۱۷تیربهمدتبیست

روزدراختیارعمومعالقهمندانقراردادهاست.
ازجمل��هکتابهایاینانتش��اراتمیتوان
ب��همجموعه34جلدینیمهپنهانماه)ش��هدا
ب��هروای��تهمسرانش��ان(ومجموع��همدافعان
حرم)۱2جلد(وهمچنی��نقصهدلبری،کتاب

پرفروشنمایشگاهکتاب۹۷تهراناشارهکرد.
عالقهمن��دانبرایکس��باطالعاتبیش��تر
میتوانن��دب��هآدرساینانتش��اراتبهنش��انی
revayatfath.irمراجعهکنند.آدرسفروشگاه
برایمراجعهحضوری:میدانفردوس��ی،ابتدای
خیابانسپهبدقرنی،نبشکوچهفالحپورشماره

تماس:02۱-۸۸۸۹۷۸۱4.

کافه کتاب

حادثه مسجد ساری امنیتی نبوده است
دادس��تانعموم��یوانق��البمرکزاس��تان
مازندراندررابطهباعلتآتشس��وزیدرمسجد
جامعشهرستانساریگفت:بررسیهایالزمانجام

شدهاستومشکلامنیتیگزارشنشدهاست.
سیدیونسحسینیعالمیگفت:بررسیهای
الزمانجامشدهاستومشکلامنیتیگزارشنشده
اس��ت.ویاظهارکرد:علتآتشس��وزیبهدلیل
اتصالیس��یمبرقکهریشهدرشدتگرماوتابش

خورشیدبهسیمهایبرقداردرخدادهاست.
دادستانس��اریبیانکرد:اگرنیازبهاقدام
قانونیباش��دپروندهقضاییتشکیلخواهدشد،
اماطبقگزارشهایارائهشدهعلتآتشسوزی
اتصالسیمبرقبودهاست.ویگفت:بررسیهای
الزمدرحالانجاماست،منتظرنتایجکارشناسی
هستیموگزارش��یمبنیبرخرابکارییاعمدی

بودناعالمنشدهاست.

حادثه

رئی��سس��ازمانبهزیس��تیگفت: زندگي تغییردرس��بكزندگ��یدردنیاوسبك
کشورماموجبشدهاس��تکهآسیبهایاجتماعیاز

جملهاعتیاد،طالقو...افزایشیابد.
انوشیروانمحسنیبندپیباتأکیدبراینکهآسیبهای
اجتماعیتبدیلبهدغدغهمقاممعظمرهبریودولتشده
اس��تگفت:مامس��تلزمتفکرینوینواقداماتیویژهبرای
تأمینرفاهوکاهشآسیبهایاجتماعیدرجامعههستیم.

ویگفت:بایدش��رایطیرافراه��مکنیمکهدانش

خانوادههادرخصوصآس��یبهایاجتماعیارتقایابدو
دراینخصوصس��ازمانبهزیس��تیاقداماتمؤثریرا

انجامدادهاست.
ویبیانداش��ت:ش��مارهتلفن0۹۸2۸خطاعتیاد
س��ازمانبهزیس��تیاس��تکهدرس��ال4۱۸،۹6هزار
تماسداش��تهاس��تکهمادراینخص��وصحمایتها
وراهنماییهاییداش��تهایم.ودر۱۱اس��تانکهمصرف
موادمخ��دردرح��الافزایشبودورودپی��داکردهایمو

اقداماتیدرجهتکاهشمصرفصورتگرفتهاست.

رئیسسازمانبهزيستیمطرحكرد
افزايشآسیبهایاجتماعیباتغییرسبكزندگی

بازیگروکارگردانسینماهمزمانبا منتق�د هفتهعفافوحجابدررابطهبانقشمی�ز
رسانههابهویژهس��ینمادرترویجحجابدرجامعهگفت:
باعثشرموتأسفاستکهبرخیازبازیگرانسینماحتی
روسریهایشانراهمزورکیسرمیکنند؛منمتأسفمکه
بای��دایننکت��هرابگویمامامیگویمش��ایدآقایانمدیرو
مسئولبهخودشانتکانیبدهند،امروزهبسیاریازهمین
اهالیس��ینمااصالًاعتقادیبهحجابندارند!اینهاهمهبه
دلیلاهمالکاریکس��انیاستکهمتولیحوزهفرهنگی

هستند؛چهکسیبایددراینراستاپاسخگوباشد؟
ماش��ااهللش��اهمرادیزادهافزود:حجاباس��المیاز
ویژگیهاییكجامعهاس��المیاست؛حجابدرذاتهر
انساناستچراکهدرانسانهابهصورتذاتیحیاوجود
داردامامتأسفانهماازیكسوباهجمهتبلیغاتیدشمنان
اس��الموانقالباسالمیمواجههس��تیمکهبیحیاییو
بیعفتیراتبلیغوترویجمیکنندومیخواهندارزشها
رادرجامعهماازبینببرندازس��ویدیگربامسئوالنو
متولیانیروبهروهستیمکهسرکارهستنداماهیچتالشی
برایترویجعفافوحجابنکردهونمیکنندواصاًلبودن

یانبودنعفافوحجاببرایشانتفاوتیندارد.
کارگ��ردانفیلمس��ینمایی»پنجش��نبهآخرماه«

خاطرنش��انکرد:اززمانیکهدرسینماوحوزهفرهنگی
وهنریکش��ورافرادمتدین،متعهدواستخواندارکنار
گذاش��تهش��دندوضعیتبهمراتببدترشدهاست!اگر
امروزمسئوالنومتولیانفرهنگیوسینمابابدحجابان
وبدپوشش��اندرس��ینمابرخوردنمیکنندومانعکارو
فعالیتآنهانمیش��وندبهآندلیلاس��تکهنیروهایی
انقالبیمدتهاستدرحوزهمدیریتیفعالیتنمیکنند.
شاهمرادیزادهتأکیدکرد:درسینمایغرباستفاده
اب��زاریازجاذبههایجنس��یزنعاملیب��رایفروشو
جذبمخاطباس��ت.مانبایداینفرهنگرادرکش��ور
اس��المیمانگس��ترشدهیم!دربینرس��انههامشخصاً
س��ینماوتلویزیونبهعن��وانراهبردیترینابزارهابرای
نهادین��هکردنوتبیی��نارزشهاییچ��ون»حجابو
عفاف«هستند.اماهمسینماوهمتلویزیونبایددرنظر
داشتهباشندکهبایدباسیاستگذاریهایمناسباصولی
رفت��ارکنن��دوهمهجوانانوزنانرابهداش��تنعفافو
حج��ابترغیبنمایند.ویافزود:م��اامروزهبیشازهر
زم��اندیگرینیازبهتولی��دفیلمهاییداریمکهدرآنها
حجابوعفافبهعنوانیکیازعواملحراستازجایگاه
زندراجتماعنمایشدادهشود.اینهاکارفرهنگیموثر

سینماپرس استومانبایدازآنغافلشویم.

شاهمرادیزاده:
مسئوالنتالشیبرایترويجعفافوحجابنمیكنند

چرايیانتشاريككتابباچندينترجمهدربازارنشر

کپی رایت نداریم؛ اخالق حرفه ای هم نداریم؟
خواهرمسیحعلینژاد:

عرض شرمندگی و خضوع داریم آقا
حتی اگر پاره تنمان بر خط قرمزها پا بگذارد در برابرش می ایستیم


