
تک مضراب 
آبراگلنکنیدسکهراگمنکنید

مج�وز وارد          ات اتومبی�ل لوک�س و موبای�ل د          ه 
میلی�ون تومان�ی ب�ا د          الر د          ولتی را اینقد          ر س�خت 
به آد          م نمی د          هن�د           که ما بخواهیم از مد          یرمس�ئول 
"سیاس�ت روز" اج�ازه بگیریم وس�ط فرمایش�ات 

مشعشع مقامات مملکتی "تک مضراب" بزنیم.
فل�ذا بی اجازه زد          یم. خوب ه�م زد          یم ولی ظاهرا 
خوشش نیامد          . بچه های تحریریه پیغام د          اد          ند           تا اطالع 
ثانوی د          ر د          فتر روزنامه رویت نشویم. د          ر ضمن د          ستور 
د          اد          ند           عجالتا تمامی تک مضراب ها را به اسم مستعار 

"اسمشو نبر" منتشر کنند           تا بعد          ها چه پیش بیاید          .
اسمش�و نبر: همانط�ور که م�رد          م عزیزمان به 
ح�ق انتظار د          ارند           که د          ر این ش�رایط با متخلفین و 
مفس�د          ین اقتصاد          ی بشد          ت برخورد           شود           و بصورت 
شفاف، هم مرد          م تا آنجا که قانون اجازه می د          هد          ، د          ر 

جریان قرار گیرند          .
ننج�ون: ما هم ی��ک بار تا آنجا ک��ه قانون اجازه 
می د          اد           د          ر جریان قرار گرفتیم و آمد          یم و س��ه س��انت 
اضافه تر هم د          ر جریان ق��رار بگیریم که هنوز جایش 

د          رد           می کند          .
ام�روز خود           د          ول�ت اذع�ان د          ارد           ک�ه از ناحیه 
بعضی از مس�ئوالن د          ولتی و غیرد          ولت�ی د          ر زمینه 
وارد           کرد          ن خود          رو ه�ای لوکس بصورت غیرقانونی، 
تخلفاتی صورت گرفته و خسارت هایی از این ناحیه 

به بار آمد          ه است.
ننجون: اس��م آفتابه د          زد          ها را با پسوند           و پیشوند           
اعالم می کنی��د           آن وقت به این خس��ارات میلیارد          ی 
که می رس��ید           اسمشان "برخی از مس��ئوالن د          ولتی" 

می شود          ؟
مثال د          و شرکت هستند           که گرد          انند          گان آنها هم 
د          و براد          رند           و آنها بیست و چند           میلیون یورو را برای 
وارد           کرد          ن کاغذ برای روزنامه گرفته اند           که وارد          ات 

این کاال ربطی به این د          و شرکت ند          اشته است.
ننجون: د          و براد          ر بود          ند          ی که یکی خد          مت سلطان 
کرد          ی و د          یگری با مسئوالن وزارت بازرگانی و گمرک 
تبانی کرد          ند          ی و بیست میلیون یورو را بر بد          ن زد          ند          نی 

و نوش جان نمود          ند          ی.
د          ر مورد           مس�ئله کشف س�که طوری مطلب اد          ا 
ش�د           که گویی د          و تن س�که همین االن از این افراد           

گرفته اند          .
ننجون: خود          تان را ناراحت نکنید          . د          ر این مملکت 
یک تریلی ش��مش طال هم گم ش��د          ه د          و تن سکه که 

چیزی نیست. فد          ای سرتان!
اینک�ه م�ا بگوییم اگ�ر د          ر یک جای�ی بصورت 
س�ازمان د          هی ش�د          ه و هماهن�گ خالف�ی ص�ورت 
می گی�رد           حتم�ا ی�ک منش�أ د          ارد           و آن کوتاه�ی 

د          ستگاه های نظارتی است.
ننج�ون: نظ��ارت هم که وظیفه ننج��ون و امثال 
ماست که متاسفانه کوتاهی می کنیم. شما که گناهی 

ند          ارید           و قصوری مرتکب نشد          ید           قربان!
این فرد           بازد          اش�ت شد           و تعهد           د          اد           با مکانیزمی 
که ب�ا بانک ب�ه توافق رس�ید          ه اند          ، بد          ه�ی خود           را 
تس�ویه کند          . بعد           از گذش�ت مد          تی این کار را نکرد           
و د          وباره بازد          اش�ت شد           که د          ر حال حاضر اموال وی 

شناسایی می شود          .
ننجون: اسمش هم اصال "ح – ه" نیست. شوخی 
ند          اریم که! طرف بد          هکار بزرگ بانکی است آفتابه د          زد           
که نیست اسم خود          ش و پد          رش و عمه جانش را ببریم 

و آبرویش را بریزیم.
خواه�ش م�ا این اس�ت ک�ه رئیس جمهور یک 
توصیه به وزیر اطالعات بکنند          . وزیر اطالعات گفتند           
"نباید           با مفسد          ین اقتصاد          ی به شد          ت برخورد           کنید          ." 

که تذکری گرفتند          .
ننجون: اتفاقا مد          یرمسئول روزنامه سیاست روز هم 
به ما تذکر د          اد          ند           خیلی مزاحم شما نشویم فلذا همینجا 

مطلب را د          رز می گیریم.

ننجون

ورودپیکر۶۰شهیددفاعمقدسبهتهران
رئیس س��تاد           معراج ش��هد          ای مرک��ز گفت: پیکر 
مطهر ۶۰ ش��هید           تازه تفحص ش��د          ه که اخیرا از مرز 
خسروی وارد           کشور شد          ه اند          ، صبح امروز سه شنبه ۲۶ 

تیرماه ۹۷ وارد           معراج شهد          ای تهران خواهند           شد          .
س��رهنگ ابراهیم رنگین با اشاره به برنامه زیارت 
عمومی پیکرهای مطهر شهد          ا د          ر تهران گفت: روزهای 
س��ه شنبه و چهارشنبه، ۲۶ ۲۷ تیرماه ۹۷ همزمان با 
ای��ام مبارک د          هه کرامت، عموم مرد          م تهران می توانند           
برای زیارت پیکرهای مطهر این ش��هد          ا از نماز ظهر تا 
اذان مغرب به معراج شهد          ا مراجعه کرد          ه و د          ر حسینیه 
شهد          ا با این ش��هد          ای تازه تفحص شد          ه تجد          ید           میثاق 

کنند          .
رئیس ستاد           معراج شهد          ای مرکز د          ر اد          امه تصریح 
کرد          : بع��د           از برنامه زی��ارت مرد          می ش��هد          ا د          ر معراج 
شهد          ای تهران، عملیات شناسایی پیکرهای مطهر آغاز 
 ،DNA خواهد           ش��د           و فرآیند           نمونه گی��ری، آزمایش
مراح��ل ژنتیکی و کارهای کارشناس��ی د          ر این زمینه 
پیگیری می شود          . مشخصات ش��هد          ایی که هویت آنها 
بعد           از مراحل کارشناس��ی شناسایی می شوند          ، بعد           از 
اتمام عملیات شناسایی هویت شهد          ا اعالم خواهد           شد          . 

 پویا

فانوس
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ر  ا ف���ز نوش��ت ا س�یاه ایرانی تخت�ه   - اسالمی 
د     ر آس��تانه هفتمین سال فعالیت خود      
توانس��ته عالوه بر ارتقای کیفی آثار و 
افزایش میزان تولی��د     ات خود      از 5۰۰ 
هزار نس��خه به ۷ میلی��ون عد     د      تیراژ، 
ع��الوه بر جلب توجه خانواد     ه ها، بیانگر 

ظرفیت کار د     ر این حوزه باشد     .
ب��ا وجود      ای��ن، تولید     کنن��د     گان و 
فعاالن این حوزه با مشکالت متعد     د     ی 
د     س��ت و پنجه نرم می کنند     ؛ از وارد     ات 
بی رویه اقالم مختلف نوشت افزار گرفته 
تا نبود      طرح های متناسب با مخاطبان 
کود     ک و نوجوان امروز. با توجه به این 
مجلس  فرهنگی  کمیس��یون  موضوع، 
ش��ورای اس��المی د     ر س��ال های اخیر 
ت��الش کرد     ه ت��ا با برگزاری جلس��ات 
مختلف با نهاد     ها و مس��ئوالن ذی ربط 
د     ر ای��ن زمین��ه، ش��رایط کار ب��رای 

تولید     کنند     گان را تسهیل کند     .
نصرال��ه پژمان فر عضو کمیس��یون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
ب��ه اقد     امات صورت گرفته د     ر س��ال های 
گذش��ته د     ر این زمینه گف��ت: مجلس 
ت��الش کرد     ه د     ر س��ال های گذش��ته تا 
ب��ا بررس��ی مش��کالت تولید     کنند     گان 
نوش��ت افزار اس��المی - ایرانی، شرایط 
کار برای این د     س��ته از تولید     کنند     گان را 
تسهیل کند     . گرد     ش مالی قابل توجهی 
د     ر ح��وزه لوازم التحریر د     ر کش��ور وجود      
د     ارد      که س��ود     ش به د     لیل کوتاهی برخی 
از مد     یران به جیب افراد      غیرتولید     کنند     ه 
د     اخلی می رود     . عالوه بر بُعد      اقتصاد     ی که 
سود      چشمگیری د     ارد     ، اقالم نوشت افزار 
از نظ��ر اجتماعی و فرهنگ��ی نیز حائز 
اهمیت اند     . طرح های غربی که د     ر برخی 
از ای��ن کاالها اس��تفاد     ه می ش��ود     ،  آثار 

فراوانی را بر جامعه مخاطبان د     ارد     .
وی به بعد      محتوایی این آثار و تأثیر 
آن ب��ر مخاطب امروز اش��اره و تصریح 
کرد     : عالوه بر حمایت از تولید     ات د     اخل 

کش��ور، توجه ب��ه زیرس��اخت ها مانند      
فراهم کرد     ن مواد      اولیه مانند      کاغذ و ... 
نیز مهم اس��ت. از سوی د     یگر، محتوای 
این آثار نیز حائز اهمیت است. نهاد     ها و 
مؤسساتی مانند      صد     ا و سیما، کانون های 
پرورش فک��ری کود     کان و نوجوانان و... 
به منظور رس��ید     ن به ش��رایط مطلوب 
د     ر ح��وزه فرهنگی و ایجاد      تعلق خاطر 
نوشت افزارهای  به  نسبت  د     انش آموزان 
تولید      د     اخل س��هم بس��زایی د     ارند     . د     ر 
حال حاضر، ب��ا اس��تفاد     ه از برند     هایی 
از  مختل��ف  اق��الم  بارب��ی  همچ��ون 
د     فترمش��ق و د     فترچه گرفته تا کتاب و 
فرش و... تولید      می شود     . برای رسید     ن به 
اهد     اف فرهنگی د     ر این زمینه، نیازمند      
برنامه ریزی منس��جم میان مس��ئوالن 
ذی رب��ط د     ر این زمین��ه به ویژه وزارت 
ارشاد      هستیم. د     ر حال حاضر متأسفانه 
کمتر از 1۰ د     رصد      لوازم التحریر مصرفی 
د     ر د     اخل کشور تولید      می شود      و مابقی 
بازار را کاالهای وارد     اتی پر کرد     ه است.

به گفته عضو کمیس��یون فرهنگی 
مجلس؛ این طور نیست که صفر تا صد      
فرهنگ س��ازی د     ر ای��ن زمینه  به عهد     ه 
یک یا د     و نهاد      باش��د     . ب��ا توجه به این 
موض��وع، کمیس��یون فرهنگی مجلس 

د     ر س��ال های گذش��ته تالش ک��رد     ه تا 
همگرایی الزم می��ان نهاد     های مرتبط 
مانن��د      وزارت ارش��اد     ، وزارت صنع��ت، 
صد     اوسیما و... ایجاد      کرد     ه و آنها را ملزم 

به رعایت قانون و تکالیف خود      کند     .
پژمان فر با بیان اینکه "متأس��فانه 
د     اریم فرصت ها را از د     س��ت می د     هیم"، 
به کم کاری ه��ا د     ر برخ��ی از نهاد     های 
مرتبط به ویژه وزارت آموزش و پرورش 
اش��اره و تصریح ک��رد     : وزارت آموزش 
و پ��رورش از نظر قانونی موظف اس��ت 
نس��بت به حمای��ت از کاالی ایرانی از 
ظرفیت خود     ش استفاد     ه کند     . متأسفانه 
تعلل هایی میان برخی از مد     ارس نسبت 
به ورود      نوش��ت افزار اسالمی - ایرانی و 
اس��تفاد     ه د     انش آم��وزان از ای��ن کاالها 
وج��ود      د     ارد      که حتم��اً پیگیری خواهد      
ش��د     ، گاه نیز بهانه هایی مطرح می شود      
مبن��ی بر اینکه مق��د     ار تولید     ات د     اخل 
منطبق با نیازهای د     انش آموزان نیست.

وی تأکی��د      کرد     : ت��الش د     اریم تا 
امس��ال با پیگیری های الزم نسبت به 
ورود      این کاالها به مد     ارس تس��هیالتی 
ایج��اد      کنی��م و م��د     ارس اس��تفاد     ه از 
کااله��ای تولی��د      د     اخ��ل را د     ر اولویت 

خرید      خود      قرار د     هند     .  پویا

رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله:
به راستی که کمک از جانب خد   اوند    به اند   ازه هزینه می رسد    

و صبر از جانب خد   اوند    به اند   ازه گرفتاری می آید   .
من ال یحضره الفقیه ج 2، ص 294، ح 2498

»کاتیوشا« و د    و فیلم د    یگر د    ر اکران
س��خنگوی ش��ورای صنفی نمای��ش گفت که 
فیلم های سینمایی »کاتیوشا«، »به د     نیا آمد     ن« و »من 

د     یوانه نیستم« از 3 مرد     اد     ماه نمایش د     اد     ه می شوند     .
غالمرضا فرجی د     رباره جلسه این شورا اظهار 
د     اش��ت: طبق نظام نام��ه اکران ب��ه علت نمایش 
بازی ه��ای جام جهانی د     ر س��ینماهای کش��ور، 
فیلم های س��ینمایی »م��رد     اد     «، »خاله قورباغه«، 
»د     ل��م می خ��واد     «، »د     ش��من زن«، »ب��ه وق��ت 
خماری« و »د     ارکوب« به استثنای فیلم سینمایی 
»هزارپا«، یک هفته بیشتر د     ر سینما های سرگروه 

خود      اکران می شوند     . 
وی اد     امه د     اد     : فیلم سینمایی»کاتیوش��ا« د     ر 
س��رگروه زند     گی، فیلم سینمایی»به د     نیا آمد     ن« 
د     ر س��رگروه جوان و فیلم سینمایی »من د     یوانه 
نیس��تم« د     ر س��رگروه ای��ران از چهارش��نبه 3 

مرد     اد     ماه اکران خود      را آغاز می کنند     . 

آپاراتخانه

تایید     حکم اعد    ام قاتل کود    ک ۶ ساله  
وکیل مد    افع ند    ا علیزاد    ه از تایید     حکم اعد    ام 
د    ر م��الء عاِم قاتل کود    ک ۶ س��اله مش��هد    ی د    ر 

شعبه 3۹ د    یوان عالی کشور خبر د    اد    .
 مجید     علیمرد    انی اظهار کرد    : حکم اعد    ام د    ر مالء 
عام و شالق قاتل کود    ک ۶ ساله افغانستانی ساکن 
مشهد    ، به تایید     شعبه 3۹ د    یوان عالی کشور رسید    ه 
اس��ت. وی تصریح کرد    : د    ر ح��ال حاضر د    ر انتظار 
بازگش��ت پروند    ه ند    ا علیزاد    ه به د    اد    گستری استان 
خراسان رضوی و تعیین زمان اجرای حکم اعد    ام د    ر 
مالء عام قاتل هس��تیم که پس از بازگشت پروند    ه، 
برای حکم اعد    ام د    ر مالء عام قاتل ند    ا علیزاد    ه تاریخ 

تعیین شد    ه و د    ر نهایت حکم اجرا می شود    .
گفتنی اس��ت ن��د    ا علی��زاد    ه کود    ک ۶ س��اله 
افغانستانی است که د    ر اوایل فرورد    ین ماه سال جاری 
توسط مرد    ی 41 ساله مورد     آزار جنسی قرار گرفت 

و سپس به قتل رسید    .

د   رشهر

وی آنتن شبکه چهار »شوکران« ر
ش��امل  »ش��وکران«  تلویزیون��ی  برنام��ه 
گفت وگوهای چالش��ی با متفکران ایران امروز، از 

اول مرد     اد      روی آنتن شبکه چهار سیما می رود     .
د     ر برنام��ه ش��وکران ش��خصیت هایی مانن��د      
سید     عبد     اهلل انوار، مهد     ی محقق، شاهین فرهت، د     اوود      
هرمید     اس باوند     ، هوشنگ ماهرویان، غالمرضا اعوانی، 
سید     حسن امین، منوچهر آشتیانی، د     اور شیخاوند     ی 
و... حضور د     ارند      و پیرامون د     اغ ترین مباحثات عرصه 

اند     یشه، فرهنگ و سیاست به بحث می پرد     ازند     .
ش��وکران محصول مش��ترک ح��وزه هنری و 
شبکه 4 سیما به سرد     بیری و اجرای پیام فضلی نژاد      

و تهیه کنند     گی علی قربانی است.
این برنامه س��اعت ۲1 روزهای د     وش��نبه هر 
هفت��ه از ش��بکه چهار س��یما پخش می ش��ود      و 
بازپخ��ش آن نیز د     ر روزهای سه ش��نبه، جمعه و 

شنبه خواهد      بود     .

جعبه جاد    و

وکود     یل وستاییان از ۳۰۰ کر انتقام ر
اخیرا اهالی یک روستا د     ر اند     ونزی شاهد      گم 
ش��د     ن بعضی از افراد      روس��تا بود     ند     . بعد      از مد     تی 
متوجه ش��د     ند      که این افراد      توسط کروکود     یل ها 

به قتل رسید     ه اند     .
پس از آنکه روس��تاییان محلی د     ر روز ش��نبه 
د     ر مراس��م تد     فین شرکت کرد     ند     ، حد     ود      ۶۰۰ تن از 
آنها ب��ا ابزارهای تیز برای انتقام از مرگ این مرد      به 
کروکود     یل ها حمله کرد     ند     . د     ر این حمله خونین، ۲۹۲ 
بچه کروکود     یل و کروکود     یل های بزرگتر به وس��یله 
چاقو، شمشیر و آالت تیز مورد      حمله قرار گرفتند      که 
باعث شد      حوضچه های آب از جسد      آنها پر شود     . 4۰ 
مامور پلیس اند     ونزی سعی د     اشتند      کشتار را متوقف 

کنند     ، اما تالش آنها سود     ی ند     اشت.
پس از این اقد     ام،  هیچ یک از این افراد      روستا 
بازد     اشت نشد     ند      و تنها صاحب مزرعه و چهار نفر 

د     یگر توسط پلیس مورد      سوال قرار گرفتند     .

فرنگستان

ج��م اول ش��هریورماه برنامه س��ینمایی  تلویزیون د     ر کند     اکتور ش��بکه سوم ج��ام 
س��یما قرار می گیرد      و با د     ید      رونق اش��تغال فیلمسازان 
جوان، توج��ه به بازار مس��تند      جزو اولویت های س��ری 

جد     ید      »هفت« خواهد      بود     .
»هفت« برنامه تولید     ی و زند     ه تلویزیونی است که برای 
اولین بار د     هم ارد     یبهش��ت ماه سال 8۹ بود      که با فرید     ون 
جیران��ی جلوی د     وربین رف��ت و د     ر اد     امه محمود      گبرلو و 
بهروز افخمی مسئولیت اجرا را د     نبال کرد     ند     . بعد      از مد     تی 
وقف��ه د     وباره تصمیم گرفتند      »هفت« جلوی د     وربین برود      
تا از قافله تحلیل های سینمایی جشنواره فیلم فجر عقب 
نماند      و بازار رایزنی و گمانه زنی رسانه ای د     اغ شد     ؛ چرا که 
نام های بزرگی به میان آمد      که نام مهران مد     یری جد     ی تر 
شد     . اما به یک باره این کارگرد     ان پیشنهاد      شبکه سه سیما 
را نپذیرفت و مد     یران تصمیم گیرند     ه به رضا رشید     پور رسید      
که د     ر د     هه مس��ابقه سینمای ایران، برنامه تحلیلی شبکه 
س��ه روی آنتن برود     . تجربه کم مجری »حاال خورش��ید     « 
با حاش��یه هایی برنامه »هفت« را همراهی کرد      تا جائیکه 

ابراهیم حاتمی کیا را به واکنش واد     اشت.
مد     یرگروه اجتماعی ش��بکه سه سیما گفت: ساختار 
برنامه »هفت« تغییر پید     ا نمی کند     ، فقط مخاطب اصالح 
ب��ر مبنای تقوی��ت این برنامه را می بین��د     . یعنی د     ر واقع 
برنام��ه »هف��ت« ب��ا چند      می��ز تخصص��ی کار تحلیل و 
بررس��ی سینمای ایران را پیش می برد      و حاال د     ر طراحی 
جد     ید     ، »مس��تند     « را مورد      توجه قرار د     اد     ه ایم. نوع واقعی 
از فیلمس��ازی که برای جوانان با استعد     اد      و عالقه مند      ما 
رویکرد     های انگیزه س��از همراه با ارتقاء و تقویت علمی د     ر 
جهان زیبای مس��تند     ، ایجاد      می کند     . ما د     ر س��ری جد     ید      
برنامه »هفت« حرف های جد     ی د     رباره »مستند     س��ازی« 
می زنیم که تا به اش��تغال زایی د     ر سینما هم تأکید      کرد     ه 
باشیم. بنابراین د     ر کنار میزهای تخصصی تحلیل و بررسی 

برنامه یک میز مستند      و انیمیشن هم اضافه می شود    .
ناصر کریمان د     ر پاسخ به این سوال که قرار است چه 
شخصیتی اجرای س��ری جد     ید      برنامه »هفت« را برعهد     ه 
بگیرد     ، تأکید      کرد     : رس��انه ای کرد     ن ن��ام مجری، محتوا و 
اصل هویت جد     ید      برنامه »هفت« را تحت الشعاع خود      قرار 
می د     هد     . این روزها می بینیم که رسانه ها نام مجری جد     ید      
را رایزن��ی می کنند      اما الزم اس��ت بگوی��م بهروز افخمی، 
مهران مد     یری و رضا رش��ید      پور به عن��وان مجری د     ر این 
برنامه حضور ند     ارند     . این د     وستان جزو بهترین های عرصه 
هنر این مملکت هس��تند      و این ن��وع رایزنی ها کار جالبی 
نیست. چرا که بهروز افخمی د     ر برنامه خیلی تالش کرد      و 
وقتی گمانه زنی های هد     ف د     ار د     ر این باره انجام می شود      به 

شخصیت این هنرمند      ما و ارتباط د     وستانه ای که تلویزیون 
با ایش��ان د     اشته و د     ارد      به آن خد     ش��ه وارد      می شود     . رضا 
رش��ید     پور و مه��ران مد     یری هم که کم��اکان با تلویزیون 
ارتباط د     ارند      و همیش��ه از د     رون مایه اس��تعد     اد     های بالقوه 

این عزیزان استفاد     ه کرد     ه ایم و بهره می بریم.
کریم��ان د     رباره عل��ت وقفه برنام��ه »هفت« گفت: 
معاونت سیما راهبرد     هایی را د     ر جهت حمایت و راهبری 
مناس��ب عرصه س��ینمایی د     ر تلویزیون به همه شبکه ها 
اب��الغ کرد     ؛ بس��ته ای که واقع��اً الزم بود      ت��ا برنامه های 
ترکیبی پیرامون س��ینمای ایران نظام مند      حرکت کنند     . 
د     ر س��ری جد     ید      با این چارچوب ها، برنامه »هفت« جلو 
می  رود      و البته برنامه های مش��ابه تحلیل سینمای ایران 
مثاًل س��ینما د     و و یا برنامه تلویزیونی شبکه چهار هم این 

رویکرد     ها را د     ر د     ستور کار خود      د     ارند     .
وی با اش��اره به اینکه س��ینماگران مطمئن باش��ند      
یک سیاس��ت واحد      و مش��ترکی د     ر تلویزیون نس��بت به 
سینمای ایران وجود      د     ارد     ، افزود     : این نامنظمی بر مبنای 
برد     اش��ت های س��لیقه ای از محتوای س��ینمایی بر ایجاد      
ش��ائبه و حاش��یه آفرینی میان خانواد     ه تالشگر سینمای 
ایران، د     امن می زد      و یک د     س��ت شد     ن سیاست محتوایی 
د     ید     گاه س��ینمایی تلویزیون باعث می شود      تا شاهد      تفرق 
و یک نگاه چند      وجهی د     ر میان س��ینماگران مان نباشیم. 
از طرفی خانواد     ه س��ینمایی ما بد     انن��د      که تلویزیون یک 
سیاست واحد      و مشترکی د     ر قبال سینمای ایران د     ارد      که 
باعث توس��عه و پیش��رفت د     ر این عرصه شود     . یک مد     تی 
برای جمع بند     ی این سیاس��ت ها، زمان نیاز د     اش��تیم؛ به 
همی��ن خاطر برنامه »هفت« متوقف ش��د     . تنها ما اصرار 
کرد     یم که مخاطب از تحلیل و بررس��ی فیلم های مسابقه 
سینمای ایران)جشنواره فیلم فجر( عقب نماند      ویژه برنامه 

»هفت« را با اجرای رضا رشید     پور جلوی د     وربین برد     یم.
مد     یر گروه اجتماعی شبکه سه سیما د     ر پاسخ به این 
س��وال که آیا د     وباره برنام��ه »هفت« از یک طیف منتقد      
که بسیاری را این رویکرد      آزرد     ه خاطر کرد     ه بود      استفاد     ه 
می کند     ، خاطرنش��ان کرد     : خوش��بختانه د     ر سری جد     ید      
برنامه »هفت« از تمام طیف های کارشناسان و منتقد     ین 
بهره مند      می ش��ویم. چرا که د     ر جریان پخش سری های 
قبل، اتهام��ات زیاد     ی به ما زد     ند      که از یک نوع نگرش و 
یک طیف خاصی از کارشناس و منتقد      استفاد     ه می کنیم 
که د     ر س��ری جد     ید      س��عی مان بر این تن��وع نگرش ها و 
تفاوت کارشناس��ان اس��ت. می کوش��یم د     ر سیاست ها و 
چارچوب های مش��خص ش��د     ه تضارب آرا بوج��ود      بیاید      
که این تفاوت  و تنوع نگرش��ی، انشااهلل منتج به تعالی و 

پیشرفت سینمای کشور شود     .  تسنیم

مجری جد     ید      برنامه »هفت« یکی از کارگرد     انان صاحب نام سینمای ایران است
باور کنیم که یک »هفت« واقعی می آید    ؟

نسیم بابایی 

د     بیرکل اتحاد     یه انجمن های اسالمی  رسانه د     انش آموزان برنامه های د     هه کرامت گزارش 
این تشکل د     انش آموزی را تشریح کرد     .

حامد      عالمتی اظهار د     اش��ت: د     ه��ه کرامت د     هه اول 
م��اه ذیقعد     ه اس��ت که آغاز آن ب��ا والد     ت حضرت فاطمه 
معصومه )س( و با بزرگد     اشت حضرت احمد      بن موسی)ع( 
)ش��اهچراغ( اد     امه می یابد      و پایانش با والد     ت حضرت امام 
رضا)ع( است که این د     هه تمام مفاهیم سازند     ه ای که ما د     ر 

فرهنگ اسالمی د     اریم را برای مسلمین تد     اعی می کند     .
وی ب��ا  اش��اره ب��ه عناوی��ن برنامه ه��ای اتحاد     ی��ه 
انجمن های اسالمی د     انش آموزان د    رخصوص بزرگد     اشت 
د     ه��ه کرامت، گفت: انعق��اد      تفاهم نامه با آس��تان قد     س 
رضوی که د     ر راس��تای امضای این تفاهم نامه 3۰۰۰ نفر 
از د     انش آموزان عضو انجمن اسالمی به کسوت »خاد     م یار 
نوجوان رضوی« نائل ش��د     ند      و انعقاد      تفاهم نامه با آستان 
مقد     س احمد      بن موس��ی)ع( )شاهچراغ( د     ر د     و تفاهم نامه 
مجزا از جمله برنامه های اتحاد     یه برای استفاد     ه بیشتر از 

ظرفیت های این آستان های مقد     س است.
اتحاد     یه انجمن های اس��المی د     انش آموزان  د     بیرکل 
با  اش��اره به برگزاری جش��ن روز د     ختر د     ر سراسر کشور، 

خاطرنش��ان کرد     : جش��ن "د     ختر ماه" به مناسبت میالد      
با س��عاد     ت حضرت فاطمه معصومه)س( و روز د     ختر د     ر 

سراسر کشور برگزار می شود     .
عالمتی با  اشاره به اینکه اتحاد     یه انجمن های اسالمی 
د     انش آم��وزان کارگاه های آموزش��ی وی��ژه د     ختران عضو 
انجمن ها د     ر این د     هه برگزار خواهد      کرد     ، بیان د     اشت: یکی 
د     یگر از برنامه های اتحاد     یه انجمن های اسالمی د     انش آموزان 
د     ر د     هه کرامت برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات 
سبک زند     گی اسالمی، ارتباط موثر با والد     ین، هویت یابی و 

شخصیت یابی و مد     یریت معنوی د     ختران است.
وی گفت: برگزاری کرسی های آزاد      اند     یشی با موضوع 
نق��ش د     ختران د     ر عرصه جنگ نرم، اس��تقبال و میزبانی 
از کاروان های زیر س��ایه خورشید     ، مسابقات کتابخوانی با 
موضوعات مرتبط با امام رضا)ع( و حضرت معصومه)س(، 
پویش د     انش آموزی اولین عکس زیارت و همچنین ویژه نامه 
نشریه د     انش آموزی آیند     ه س��ازان از د     یگر برنامه های د     هه 
کرامت اتحاد     یه انجمن های اسالمی د     انش آموزان می باشد     .

عالمتی با اشاره به برگزاری هیئت های انصارالمهد     ی)عج( 
ویژه د     هه کرامت، خاطرنش��ان کرد     : برگ��زاری هیئت های 
د     انش آموزی انصارالمهد     ی)عج( د     ر سراسر کشور با پرد     اختن 
به موضوع معرفی هر چه بیش��تر شخصیت و تبیین سیره 
حضرت امام رضا)ع( و حضرت معصومه)س( و حضرت احمد      

بن موسی)ع( ویژه برنامه اتحاد     یه د     ر این ایام می باشد     .

د     بیرکل اتحاد     یه انجمن های اسالمی د     انش آموزان تشریح کرد    
ویژه برنامه های بزرگد     اشت د     هه کرامت

برگزاری نمایشگاه د          رح���اشیه تنه��ا چند     ماه تا 
بین الملل��ی کت��اب فرانکف��ورت باقی 
ماند    ه است و مسئوالن برای حضور د    ر 
این عرصه نمایشگاهی آماد    ه می شوند    .

یکی از نکاتی که طی چند     س��ال 
گذشته برای نشر ایران و ناشران حاضر 
د    ر ای��ن نمایش��گاه آزارد    هن��د    ه بود    ه، 
حضور عناص��ر منافقی��ن د    ر روزهای 
س��وم و چهارم این نمایشگاه د    ر غرفه 
ملی جمهوری اس��المی ایران اس��ت. 
حضور این اف��راد     د    ر این د    و روز اغلب 
مانع از فعالیت ناشران شد    ه و به نحوی 

غرفه ایران را به تعطیلی می کشاند    .
هرچند     این مس��ئله سال گذشته 
به اوج خود     رس��ید    ، اما د    ر س��ال های 
پیش ت��ر نیز این اخالل د    ید    ه ش��د    ، اما 
کمتری��ن کاری د    ر راس��تای حذفش 
صورت نگرفت. سال گذشته اما برخی 
از ناش��ران مستقل به س��توه آمد    ند     و 
اعتراض ش��د    ید     خ��ود     را ب��ه توبیاس 
فرانکفورت  نمایش��گاه  مع��اون  ووس، 
و اورس��ال هل��پ مد    یر بخش آس��یا و 
آفریق��ای ای��ن نمایش��گاه و همچنین 

نمایشگاه اعالم د    اشتند    .
بیانیه سال گذشته به شکل جد    ی 

هش��د    اری برای مسئوالن برگزار کنند    ه 
و مس��ئوالن جمهوری اس��المی ایران 
بود     تا پیش از حض��ور از امنیت کامل 
و فعالیت آزاد    انه نش��ر ایران اطمینان 
خاط��ر حاصل کنند    . ام��ا طی روزهای 
اخی��ر ش��اهد     بود    ی��م ک��ه متولی��ان 
نمایش��گاه فرانکفورت تنها با »بخشش 
مالی« پاس��خ بیانیه تحریم ایرانی ها را 
د    اد    ه و با این گزینه سعی د    ر آرام کرد    ن 

فضا د    ارند    .
ناگفته نماند     سال گذشته تعد    اد    ی 
از ناشران د    ر بیانیه خود     عنوان د    اشتند    : 
د    ر صورت رفع نشد    ن این مزاحمت که 
همواره مورد     اعتراض جمهوری اسالمی 
ایران بود    ه اس��ت، جامعه مستقل نشر 
ایران سال آیند    ه از حضور د    ر نمایشگاه 
کت��اب فرانکفورت ص��رف نظر خواهد     
کرد    . )مد    یران موسس��ات نشر ققنوس، 
ثالث، ن��گاه، پید    ایش، هرمس، فرهنگ 
معاصر، خانه هنرمند    ان ایران و جمعی 
د    یگر از فعاالن فرهنگی حاضر د    ر غرفه 
ملی ایران س��ال گذشته مراتب شد    ید     
اعتراض جامعه نشر و کتاب جمهوری 
اسالمی نس��بت به این ایجاد     مزاحمت 

را د    ر بیانیه ای عنوان کرد    ند    .(
ام��ا نکته جالب اینجاس��ت که نه 

زمانی که سلمان رشد    ی مرتد     قرار بود     
س��خنران این نمایش��گاه د    ر افتتاحیه 
باش��د     و ن��ه ح��اال ک��ه مزاحمت های 
منافقین آن هم د    ر نمایش��گاهی کامال 
مس��ئوالن  اس��ت،  مش��هود      فرهنگی 
نمایشگاه کتاب فرانکفورت کوچک ترین 
برخ��ورد    ی را جایز نمی د    انند     بلکه تنها 
به ارائه حق الس��کوت اکتف��ا کرد    ه اند    . 
آنه��ا اعالم د    اش��تند    : »تخفیفی معاد    ل 
5۰۰۰ یورو افزون بر تخفیف مرس��وم 
د    ر محاس��به هزینه غرفه مل��ی ایران 
برای سال ۲۰18 لحاظ شود    . عالوه بر 
این مقرر شد    ه امتیازات د    یگری هم د    ر 
کارت ورود     و سایر تسهیالت د    ر اختیار 

غرفه ایران قرار گیرد    .«
ارائه کارت ورود     و تسهیالتی از این 
د    س��ت برای حضور نش��ر ایران د    ر برابر 
مزاحمت های منافقین تامل برانگیز است 
و به نظر می رس��د     مسئوالن جمهوری 
اس��المی ایران، ب��رای پای��ان د    اد    ن به 
چنین مزاحمت هایی باید     ایستاد    گی به 
خرج د    هند     و از مد    یران نمایشگاه کتاب 
فرانکفورت، امنیت کامل مطالبه کنند    ؛ 
نه اینکه د    ر شرایط سخت اقتصاد    ی راه 
کوتاه آلمان ها یعنی د    ریافت تخفیف را 

قبول کنند    .  فارس

مزاحمت منافقین و تعطیلی غرفه های ایرانی نمایشگاه فرانکفورت چقد    ر می ارزد    ؟

پولمیگیریمودهانمانرامیبندیم!
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد؛

ممانعتازورودنوشتافزار
اسالمی-ایرانیبهبرخیازمدارس

برخی از نهاد     ها بهانه جویی می کنند     
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