
بحرین چشم دریده!!!!
رئی�س اتحادیه طباخ�ان: کش�تار دام زنده در 
کش�ور و عرض�ه آالی�ش آن همچون کل�ه و پاچه، 

کاهش قیمت این محصول را به همراه داشته است.
روز پایین آمدن قیمت کله پاچه در تقویم سال 

جدید به چه نامی معروف است؟
الف( روز پاچه های بنفش با آالیش اضافه

ب( روز آالیش و تدبیر
ج( روز بناگوش و امید و آالیش

د( هیچکدام
جراید: بحرین اولین کش�ور عربی اس�ت که از 
اقدام آمریکا علیه س�پاه پاسداران انقالب اسالمی 

حمایت می کند.
خبر فوق یادآور کدام گزینه است؟

الف( به بحرین که رو بدهی کفنش را خراب می کند.
ب( اگر کس��ی گفت نون و پنیر / بحرین جان تو 

سرت را بگذار زمین و بمیر
ج( کس��ی که به م��ا نپریده بود / بحرین چش��م 

دریده!!! بود
د( نگاه به دست ننه کن / مثل ننه غربیله کن

وزیر راه: تمامی جاده های کشور باز است.
با توجه به این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...
الف( راه باز است اما رفت و آمد تنها با قایق ممکن است.

ب( دروغ مصلحت آمیز هم گاهی بد نیست.
ج( جاده برای هموطنان شناگر باز است.

د( من دیگر حرفی ندارم لطفا به تصاویری که تازه 
به دست همکاران من رسیده است توجه فرمایید.

ننجون

آغاز موج جدید بارش ها از روز شنبه
سازمان هواشناسی کشور اعالم کرد سامانه بارشی 
فعالی از روز جمعه 23 فروردین ماه وارد کش��ور شده 
و طی روزهای ش��نبه و یکشنبه هفته آینده در کشور 

فعال خواهدبود، بر این اساس پیش بینی می شود:
ش��نبه: بارش باران همراه با رگب��ار و رعد و برق در 
اس��تان های مازندران، گلس��تان، بوش��هر، فارس، غرب 
و جن��وب کرمان، هرمزگان، اصفهان، یزد و سیس��تان و 
بلوچس��تان. یکشنبه : رگبار باران همراه با رعد و برق در 
نیمه شرقی مازندران، گلستان، سمنان، خراسان شمالی ، 
خراس��ان رضوی، خراس��ان جنوبی، نیمه شرقی فارس، 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان و غرب و جنوب کرمان.

هشدار
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تهران:  دادس��تان  ن ا برخ��ی می�����ز گف��ت: 
دالالن مرغ، در حالی مدعی هستند که 
قیم��ت مرغ باید افزایش یابد چون مرغ 
را گران تر از نرخ مصوب سازمان حمایت 
می خرند، که پیگیری ما نشان داده این 

افراد یارانه پنهان دریافت می کنند.
عباس جعفری دولت آب��ادی با بیان 
اینکه به خانواده آس��یب دیده در س��یل 
تسلیت می گویم و امیدواریم دولت و سایر 
نهادها بتوانند این حادثه را سامان دهند، 
درب��اره الزامات قضایی برای پیش��رفت 
در رون��ق تولید و جلوگی��ری از قاچاق 
گفت: فکر می کنم بیش��تر اتفاقات باید 
در سیس��تم اجرایی رخ دهد اما دستگاه 
تقنینی و قضایی باید حالت حمایتی به 
خود بگیرند. به خاطر مش��کل در ارز و 
تحریم ها یکس��ری مش��کالت در تولید 
ایجاد ش��ده و اگر بخواهیم رونق داشته 
باشیم، باید بروکراسی در صدور مجوزها 
را ح��ذف کنیم. مثال در پرونده نیش��کر 
هفت تپه به خاطر اینک��ه تولید نخوابد، 
اج��ازه دادیم سیاس��ت ادام��ه تولید بر 
تعقیب اتهام غلبه کند و اگر می خواستیم 
نگاه خش��ك قضای��ی را پیگیری کنیم، 
ممکن بود ادامه کار متوقف شود. هرچند 
در بس��یاری دیگ��ر از پرونده ه��ا مانند 
روزچنگ ها در شهرس��تان ها به کارشان 
ادامه دادند. تعقی��ب قضایی مغایرتی با 
ادام��ه فعالیت واحدهایی ک��ه اتهاماتی 

متوجه آنها هست ندارد.
دادستان تهران درباره ویدئویی که 
پارسال از وی درباره لزوم کنترل قیمت 
مرغ منتشر شد گفت: من در مشهد هم 
ک��ه بودم خیلی از م��ردم درباره قیمت 
مرغ سوال می پرسیدند. وقتی مرغ زنده 
7500 خری��داری می ش��ود و 11500 
فروخته می شود دیگر نباید گران فروشی 
ش��ود. وقت��ی هم��ان روز به س��ازمان 
حمایت اع��الم کردیم، نامه کتبی زدند 
که قیمت مرغ 11500 است و از همان 
روز معاون دادستان در کشتارگاه بهمن 
حاضر شد. عده ای گالیه کردند که چرا 
قیمت گذاری می کنید اما گفتیم ما فقط 
از دولت حمای��ت می کنیم. این کار به 
دستگیری 30 نفر از دالالنی منتج شد 
که حتی جلوی ورود مرغ به بازار را هم 
گرفته بودند. می خواستند با ممانعت از 

ورود مرغ به بازار، سیاس��ت ما را زمین 
بزنند اما نتوانس��تند. طبق گزارشی که 
دیروز ب��ه من دادند، مرغ روی دس��ت 
بس��یاری از این افراد باد کرده اس��ت. 
روز سه شنبه هزار تن مرغ از کشتارگاه 
بهمن خارج شده است. ما تهدید کرده 
بودیم که اگر تمکین نکنند، کشتارگاه 

را تعطیل می کنیم.
وی ادامه داد: مرجع قیمت گذاری 
دادستانی نیست؛ اگر الزم است قیمت 
مصوب را باالتر ببرید، اما هرچه مصوب 
کردی��د باید با همان قیمت به دس��ت 
مردم برسد. دادستانی از تصمیم دولت 
حمایت می کند، مهم این اس��ت که در 
سراسر کشور مرغ فقط با قیمت مصوب 
به مردم فروخته شود. سازمان حمایت 
علی رغم فشارها، از افزایش قیمت مرغ 
خ��ودداری کرده اس��ت. برخی دالالن 
یارانه پنه��ان می گرفتن��د ولی مدعی 

می شدند مرغ را گران تر می خریم.
جعفری دولت آبادی درباره س��یل و 
حوادث پ��س از آن گف��ت: این حوادث 
طبیع��ی در تمام کش��ورها رخ می دهد 
و نباید به ای��ن تهدیدات طبیعی وجهه 
سیاس��ی دهی��م. االن به اجم��اع ملی و 
همدلی نیاز داریم و نباید آالم مردم را به 
دوقطبی قومی، فرهنگی و سیاسی تبدیل 
کنیم. بای��د این وضعی��ت را به فرصت 
تبدیل کنیم و نگذاریم سیاس��ت بر این 
اوضاع چنبره بزند. مردم از ابتدای انقالب 
نش��ان داده اند که در بحران ها پشت هم 
می ایستند. رئیس قوه قضاییه هم دیروز 
تأکید کردند که فعال باید بر امداد و نجات 
و همدلی و کمك متمرکز شویم، پس از 

فراغت، به آسیب شناسی بپردازیم.
دادستان تهران درباره پرونده دکل 
نفتی و اینکه بحث ردمال در حکم نیامده 
اس��ت گفت: این پرونده در س��ال 91 با 
6 متهم تش��کیل شد که دو متهم آن از 
جمل��ه آقای طباطبایی خارج از کش��ور 
بودند. اینها چندین نوع معامله در خارج 

از کش��ور کرده بودند تا دکل را به ایران 
بیاورند. هنوز حکم ابالغ نش��ده است و 
من هم هن��وز حکم را ندی��ده ام اما اگر 
مجازات درنظر گرفته ش��ده متناسب با 
اتهام نباشد، قطعا اعتراض می کنم. اینکه 
حکم صادر شده خودش یك گام به جلو 
است چون پرونده ای است که سال ها از 
ما وقت گرفته بود. دادگاه استقالل کامل 
در رسیدگی دارد و قانون گفته دادستانی 

هم فقط می تواند اعتراض کند.
بع��د از انتص��اب سرپرس��ت جدید 
مدیرعامل برج می��الد، بحث هایی درباره 
سابقه سیاسی وی و نامه  او به اوباما گفت: 
دس��تگاه های نظارتی گزارش��ی در این 
زمینه به دادس��تانی نفرستاده اند. ما هم 
در رسانه ها با این واکنش ها مواجه بودیم. 
برخی مسئوالن شهری حمایت مطلقی از 
این فرد کرده اند، دادستانی هم از نهادهای 

نظارتی خواسته ایم گزارشی ارائه دهند.
وی درباره یك جمعیت مثال خیریه 
ک��ه خروجی گزارش های آن در مناطق 
سیل زده مورد پسند ضدانقالب هم قرار 
گرفته اس��ت گفت: هر حادثه  مهمی در 
کشور رخ دهد شما قطعا تالش دشمن 
ب��رای بهره برداری از آن و ضربه به نظام 
و ناامید کردن م��ردم و فاصله انداختن 
بی��ن مردم و نظام را خواهید دید. وقتی 
مس��ئوالن نظ��ام در مناطق س��یل زده 
هس��تند چ��را بای��د در زمین دش��من 
بازی ش��ود و مردم را ناامید کرد. امروز 
آمریکا دهانش را باز کرده نظام اسالمی 
را ببلع��د، آن وقت برخی در کش��ور در 
راستای ناامیدی مردم حرکت می کنند. 
قطعا با شایعه سازی سازمان یافته برخورد 
می کنیم. روزنامه ها و سایر رسانه ها دقت 

کنند و مراقب رفتارشان باشند. 
دادس��تان تهران گفت: در س��ال 
گذش��ته آمار بس��یار خوبی در عفو و 
مرخصی ها داش��تیم؛ در استان تهران 
ح��دود 20 ه��زار نفر مش��مول عفو و 

تخفیف مجازات شدند.

امام علی علیه السالم:
 توکل بر خداوند، مایه نجات از هر بدی
و محفوظ بودن از هر دشمنی است.

بحاراألنوار )ط-بیروت( ج75، ص79، ح56
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تلویزیوناز۲۴فروردینوارد»شرایطخاص«میشود
س��رانجام زمان پخش مجموعه تلویزیونی »شرایط خاص« به  ج�ادو کارگردانی وحید امیرخانی مشخص شد و این سریال از شنبه جعب�ه 

بیست و چهارم فروردین ماه روی آنتن شبکه سه سیما می رود.
پخش این س��ریال هر ش��ب س��اعت 20:45 اس��ت و بازپخش آن روز بعد در 

ساعات 01:30 بامداد، 10 صبح و 14:30 بعدازظهر خواهد بود.
»شرایط خاص« به نویس��ندگی حسین تراب نژاد و احسان لطفیان، سریالی با 
حال و هوای کمدی است و مضامین اجتماعی با زبانی شیرین در آن طرح می شود. 
کامبیز دیرباز، بهرام افشاری، پروانه معصومی، نادر سلیمانی، سیروس گرجستانی، 

کاظم سیاحی، مریم سعادت و... بازیگران این سریال را تشکیل می دهند.

غرقشدنزنی۵۰سالهدرسیالبشهرستانتویسرکان
فرمانده انتظامی شهرس��تان تویسرکان از غرق شدن زنی 50  ث�����ه د ساله در سیالب اخیر این شهرستان خبر داد.حا
 س��رهنگ محم��د معصومی اظهار داش��ت: برابر اعالم گش��ت کالنتری 11 و 
براساس اعالم همسر این متوفیه، نامبرده با خانم خود که حدودا 50 ساله بوده در 
ح��ال تردد از کنار رودخانه گزندر بوده اند ک��ه در محدوده محلی به نام کندوخانه 

پایش لیز خورده و داخل آب رودخانه افتاده است.
وی افزود: به علت فشار زیاد آب آنان موفق به نجات وی نشده و آب او را حدود 
3 کیلومتر با خود برده، که با تالش زیاد ماموران و اهالی محلی جس��د نامبرده در 

داخل چوب های داخل سیالب و بعد از طی مسافتی نسبتا طوالنی کشف شد.

دادستان تهران:

 حکم پرونده دکل نفتی 
مناسب نباشد اعتراض می کنیم

عبدالحمیدقدیریان

مدیرمرکزمطالعاتراهبردیحوزۀهنری

کند  رحمت  خدا  دی�د را زاوی�ه  آوینی  ش��هید 
که ب��ا ش��هادتش زمینه و مناس��بتی 
ایج��اد کرد ک��ه حداقل س��الی یکبار، 
کس��انی که طالب فهمیدن و رسیدن 
ب��ه هن��ر مطلوب هس��تند، ب��ه بحث 
بنش��ینند و اندیشه  ها و نظرات خود را 
مط��رح کنند، به گونه ای که این روزها 
با ب��اال گرفت��ن مش��کالت فرهنگی و 
نمایان ش��دن اعوجاجات فرهنگی در 
س��طح جامعه، در میان اصحاب هنر و 
تفکر این س��ؤال مطرح است که »اگر 

مرتضی آوینی بود، چه می کرد؟«
این سؤال را می  توان در مورد اکثر 
شهدا مطرح کرد، ولی چگونه می شود 
به جواب رس��ید؟ در گذش��ته، یکی از 
ظلم هایی که به فرهنگ انقالب ش��د، 
این بود که س��عی کردی��م عواملی که 
باع��ث خل��ق ارزش های الهی توس��ط 
ش��هدا می ش��د، در زندگی ش��خصی 
ایش��ان جس��تجو کنیم و ب��ا این کار، 
ای��ن ارزش های الهی و اثرگذاری آن ها 
را محدود و منحصر به رفتار ش��خصی 
آن اف��راد کردی��م، در صورتی که باید 

آرمان های شهدا را پررنگ می  کردیم.
روح ه��ر هنرمن��دی در آث��ارش 
متبلور است. روح هنرمند در هر مکانی 
که س��اکن باشد، آثار او نیز متأثر از آن 
م��کان خواهد بود. آثار ش��هید آوینی، 
حکایت از هنرمندی دارد که تعلقاتش 
به دنیا را بریده و آزادانه به پرواز درآمده 
و به دنبال یافتن جایگاه خود، از این سو 
به آن س��و حرکت می کند. او همچون 
پرنده ای س��بك بال، در س��یر و سلوك 
خ��ود به نقاط مختلف پر می کش��ید تا 
ش��اید موقعیت مناسبی که جویای آن 
بود پی��دا کند. گهگاه ب��ه مجموعه  ای 
نورانی از بسیجیان می  رسید و در جوار 
ایشان فرود می  آمد و با آن ها، هم کالم 
و هم راه می  شد و از نور آن ها بهره می -

ب��رد، ولی نهایتاً، آنجا را برای اس��تقرار 
خود مناس��ب نمی  دید و به دنبال رشِد 
بیشتر و یافتِن حقیقت، دوباره به پرواز 
در می  آمد. سّید مرتضی تقریباً در تماِم 
آثارش در ارتباط با دفاع مقدس، وقتی 
نتیجه گیری کند، کالمش  می  خواست 
چنین رنگ و بو و حس و حالی داشت 
که می  گف��ت: »این رزمندگان می روند 
که...« و به دنبال این کالم، به س��رعت 
پر می گشود و اوج می  گرفت و آسمانی 
می  ش��د و از آینده ��ای نورانی صحبت 

می  کرد.

ش��هید آوینی ف��ردی ب��ود که به 
تولید بس��یار بها می  داد و سعی داشت 
اندیش��ه  های خود را در آثاری که تولید 
می کند، مط��رح و ارائه ده��د و این از 
ویژگی های خوب او بود. ش��هید آوینی، 
ه��م در س��احت تولید فک��ر و هم در 
س��احِت تولید اثر، بسیار خاّلق و فّعال 
بود. تصورم این اس��ت ک��ه اگر او زنده 
بود، با توجه به پختگ��ی که احتماالً با 
گذش��ت زمان برای او حاصل شده بود، 
سعی نمی  کرد تا مسئولیت تفکراتش را 
به عهده بگیرد، بلکه مسئولیت تفکراتش 
را ب��ر دوش متولّی��ان تفک��ر در جامعه 
می انداخت و ایشان را مسئول تغذیه ی 
فکری جامعه می دانست. اگر غیر از این 
می بود، مجبور می شد، تاوان خالقیتش 

را بپردازد و راه خود را سد کند.
هن��وز به یاد داریم ک��ه چگونه او 
را تحت فش��ار ق��رار داده بودند و به او 
تهمت می  زدند. در آن زمان، سیر فشار 
بر او ب��ه گونه  ای پیش می  رفت که اگر 
رحیمیت خدا ش��امل حال او نمی  شد، 
شاید به جای شهادت، به دلیل داشتن 
افکار نو، او را می  کشتند و یا تبعیدش 
می  کردند. درست است که در سال های 
اخی��ر به دلی��ل فش��ارهای فرهنگی و 
اعوجاجات اجتماعی، گروه  ها مجبور به 
عقب نشینی ش��دند و عده  ای از افراط 
خود، به تفریط رس��یدند و از آن طرِف 
پشت بام س��قوط کردند، ولی همچنان 
ساختار تفکر حاکم بر جامعه، مناسب 
بی��ان تفکرات نو و به خصوص، تفکرات 

بر گرفته از قرآن نیست.
 ش��هید آوین��ی ف��ردی آرمان گرا 
بود و درگیر ج��ّو پیرامون خود نمی -

ش��د. او در گذش��ته و در حال زندگی 
نمی  ک��رد، بلکه مدام چش��م به آینده 
داشت. اگر در این زمان حضور داشت، 
ن��گاه او نه معطوف به گذش��ته 2500 
س��اله ایران بود و نه حتی به گذش��ته 
40 س��ال انقالب خیره می  شد. اگر او 
در میان ما بود، اینك در چهل سالگی 
انقالب، به چگونگی گذشت این دوران 
نمی  پرداخت و حت��ی در زمان حال و 
مش��کالت روزمره جامعه گرفتار نمی -

ش��د، بلکه ت��الش می  کرد ک��ه راِه به 
س��وی آینده را پر رنگ کند، مخصوصاً 
اگر مقول��ه ی ورود به گام دوم و پله ی 
دوم انق��الب را از زب��ان مق��ام معظم 
رهبری می شنید. مقوله ی بسیار دقیق 
و مهمی که در این زمان توسط ایشان 
مطرح ش��ده است. او خوب می  دانست 
که برای فرِد ساکن و بی تحرك و کسی 
که ایستاده، بازگشت به گذشته و نگاه 
به پشت سر، ولو ساعت ها و روزها طول 
بکش��د، اختاللی ایجاد نمی کند، بلکه 

لذت بخش اس��ت،  هم چ��ون پیرمردی 
که به دلیل آن ک��ه دیگر توان حرکت 
ن��دارد، ب��ا توجه به گذش��ته ی خود و 
بیان خاطرات گذش��ته، دیگران را نیز 
از حرک��ت باز می دارد و مدام دوس��ت 
دارد هم��ه را هم راه خود به گذش��ته 
معط��وف س��ازد.  ولی برای کس��ی که 
دارای شخصیت فعال و پویا و در حال 
حرکت اس��ت، نگاه به پش��ت سر زیاد 
موضوعیتی ندارد و فرِد در حال رش��د 
و حرک��ت، تمام توجهش را به مس��یِر 
پیشِ رو می  دهد و اگر در حین حرکت، 
لحظاتی و نیم نگاهی به گذش��ته دارد، 

صرفاً برای عبرت گرفتن است.
اگر شهید آوینی زنده بود، احتماالً 
سراغ علما و اندیشمندان می  رفت و به 
آن ه��ا می  گفت: به تعبی��ر مقام معظم 
رهب��ری، گام اول انقالب چهل س��ال 
طول کش��ید و اینك م��ا وارد گام دوم 
انقالب شده  ایم و نوبت به پله ی بعدی 
رس��یده و باید پا را فرات��ر از قبل و بر 
روی پل��ه ی بعدی بگذاری��م و در این 
راستا از آن ها، طلب تولید فکر می  کرد. 
قطعاً درخواس��ت او از ایشان به عنوان 
کس��انی که باید متولّی فکر و فرهنگ 
انق��الب باش��ند، این بود ک��ه حداقل 
برای چهل س��ال دوم انقالب، اتفاقات 
و آینده انقالب، تبیینی صحیح از قرآن 

استخراج و مطرح کنند.
او خطاب به علما و اندیش��مندان 
می  گفت: من هنرمند هس��تم و ش��ما 
اهل فکر و متخصصین ایمانیات صحیح 
هستید. ای اهل علم! شما بیایید آینده 
را از قرآن بیان کنید، به طوری که همه 
ش��ما آن را تأیید کنی��د تا من هم آن 
را تصویر کنم. ش��اید پ��س از این کار 
او به تولید اث��ر می پرداخت و احتمااًل 
اثر تولید شده، به مذاق بعض ی ها خوش 
نمی  آمد. اما این خوشامد یا نیامد، زیاد 
مه��م نب��ود. کالم او در قبال این افراد 
این بود ک��ه می گفت: »این ه��ا از آِن 
من نیست بلکه کالم خداوند در قرآن 
است«، تا با این بیان، خود را از تیررس 

تیرهای مخالفان، در امان بدارد. 
ب��ا توجه ب��ه س��رعت اتفاقات در 
این زمان و س��یر هجوم دشمنان برای 
خاموش کردن نور انقالب، آن ش��هید 
بزرگ��وار، ب��ا امید به نص��رت الهی در 
سنگر والیت، از پا نمی  نشست و تالش 
می  کرد ب��ا آثار خود، م��ردم را دعوت 
به آس��مانی ش��دن کند، زی��را این را 
خوب می  دانس��ت که ظه��ور از جنس 
آسمان هاس��ت و انس��ان تا آس��مانی 
نش��ود، نمی  تواند ظهور را درك کند. و 
البته این سوال همچنان باقی است که 

»اگر شهید آوینی بود، چه می  کرد؟«

اگر شهید آوینی بود، چه می  کرد؟

رنجمضاعفبیمهشدگان"بیمهسالمت"
بهخاطریکاشتباهعجیب

ظاهراً بروز یك اشتباه تایپی در بخشنامه ابالغی سازمان  باشید بیمه س��المت، باعث مشقت مضاعف بیمه شدگان "بیمه سالمت 
س��المت" و عدم پذیرش دفترچه های درمانی این دس��ته از بیمه ش��دگان در 

مراکز درمانی کشورمان شده است.
اسفندماه س��ال 97 سازمان بیمه س��المت ایران طی ابالغیه ای، اعتبار 
دفاتر بیمه ش��دگان بنیاد ش��هید و امور ایثارگران با تاریخ اعتبار پایان اسفد 

97 را تا پایان خرداد 98 تمدید کرد.
این بخش��نامه با هدف تس��هیل در امور بیمه این گ��روه همچنین برای 
پیش��گیری از ازدحام این گروه از بیمه ش��دگان در پایان س��ال 97 در دفاتر 
پیش��خوان ابالغ ش��د. با این حال برخی گزارش ه��ای واصله حکایت از عدم 
رعایت این بخش��نامه در مراکز درمانی دارد؛ طبق اظهارات برخی از بیماران 
و مراجع��ان ب��ه بخش های درمانی کش��ور، با رعایت نکردن این بخش��نامه 
از مراجعان��ی ک��ه اعتبار دفاتر بیمه آنها اس��فند 97 به پایان رس��یده بوده، 

هزینه های درمانی را به نرخ آزاد دریافت کردند!
ای��ن در حالی اس��ت که با وجود آگاه کردن متولی��ان این مراکز درمانی 
از بخش��نامه بیمه س��المت ایران، باز هم حاضر به پذیرش بیمه درمانی آنها 
نشده اند. نکته جالب توجه اینکه عدم رعایت این بخشنامه تنها به این مراکز 
درمانی ختم نمی ش��ود و برخی از داروخانه ها نی��ز با اظهار بی اطالعی از این 
بخشنامه، دفترچه بیمه  درمانی این دسته از بیمه شدگان را قبول نمی کنند.

اما یك نکته حائز اهمیت دیگر در این بخش��نامه وجود دارد؛ متاس��فانه 
در متن این بخشنامه تاریخ تمدید دفاتر بیمه شدگان "خرداد 97" ذکر شده 
اس��ت! این مسئله که ظاهراً به دلیل اشتباه تایپی در بخشنامه مذکور ایجاد 

شده، می تواند دست مایه عدم رعایت این بخشنامه شود.
با این تفاس��یر این س��ؤال مهم مطرح اس��ت که س��از و کار ابالغ این 
بخشنامه به چه نحوی بوده که برخی از مراکز درمانی و دارویی از آن اظهار 
بی اطالعی کرده اند؟ از س��ویی س��ؤال دیگری که برای بیمه ش��دگان مطرح 
اس��ت چگونگی برخورد با مراکز متخلف است؛ بدون شك زمانی که بیماری 
برای دریافت خدمات مراجع��ه می کند و آن مرکز درمانی حاضر به پذیرش 
با دفترچه نشود ناچار خواهد بود که هزینه را آزاد بپردازد و باید پرسید این 

هزینه از جیب رفته چگونه جبران خواهد شد؟
این ها بخشی از سؤاالتی است که بیمه شدگان منتظر دریافت پاسخ آنها 

از سوی سازمان بیمه سالمت ایران هستند.  تسنیم

۴۰سالگیانقالب
فرصتیبرایغربالگریآثارهنریانقالباست

نویس��نده کت��اب »نرگس ها« معتقد اس��ت که در 40  س��الگی انقالب بای��د فرصتی برای غربالگ��ری و دوباره دی�����دگاه
دیدن آنچه دیده نشده است بدهیم.

راضیه تجار درباره مکتب مستقل هنری انقالب اسالمی گفت: داشتن مکتب 
معانی مختلفی دارد. در هر حوزه هنری آثاری خلق می ش��ود که مبانی گوناگونی 
دارند. از نظر من رشد چندانی در جهت بارور شدن هنر انقالبی نداشته ایم اما این طور 
نیس��ت که این زمینه کال خالی باش��د بلکه در بعضی از حوزه های هنری مدعی 
هستیم. وی با اشاره به شاخصه های هنر انقالب عنوان کرد: آثاری که در زمینه هنر 

انقالب خلق می شوند باید نگاهی نفسانی، متعالی و آسمانی داشته باشند.
این نویسنده درباره هنرمندان متعهد هنر انقالب تصریح کرد: به نظر من 
تربیت کس��انی که به مقوله هنر انق��الب ارادت دارند و می خواهند ادامه راه 
بدهند یکی از مهم ترین کارهایی اس��ت که باید انجام شود. از کسانی که در 
گذش��ته فعالیت می کردند یا هنوزم مشغول تولید آثار هنری انقالب هستند 
باید حمایت شود تا دچار یاًس نشوند. دیده بان هایی باید باشند تا هنرمندان 

احساس کنند کسی آن ها را می بیند و حمایت می کند.
وی ادامه داد: باید برای آثاری که در حوزه انقالب تولید ش��ده  اما دیده 
نش��ده اند ارزش قائل ش��ویم و در جش��ن 40 س��الگی انقالب فرصتی برای 

غربالگری و دوباره دیدن آنچه دیده نشده است بدهیم.
تجار با اش��اره به نقش مقاالت در دیده شدن هنر انقالب توضیح داد: این 
روزها برای دیده شدن و معرفی هنر انقالب جای خالی مجالت که رسانه های 
مجازی جایگزین آن ها شده اند دیده می شود؛ زیرا بسیاری از حرف ها در سایت ها 

نوشته نمی شوند و مخاطب را دیگر جذب نمی کنند و این خأل باید پر شود.
نویس��نده کتاب »شعله و ش��ب« درباره مردمی شدن هنر انقالب گفت: 
هنرمند نباید برج عاج نشین باشد بلکه باید در میان مردم باشد و دریافت های 
به روزی از جامعه ای که در آن زندگی می کند داش��ته باش��د. هنرمندان باید 
از باقی مردم پیش��روتر باشد. وی افزود: متولیان امور باید راهکارهایی ایجاد 
کنند تا مخاطب را جذب کنند. تبلیغات برای دیده شدن آثار و ایجاد ارتباط 

بین مردم و هنرمندان بسیار مؤثر است.
وی در پایان درباره چهره س��ال هنر انقالب گف��ت: برای انتخاب چهره 
س��ال هنر انقالب کسی باید در نظر گرفته ش��ود که واقعا دغدغه انقالب را 
دارد و مش��خصه هایی که انقالب را تعریف می کنند در آثارش وجود داش��ته 

باشد. براساس دوست و رفیق بازی نباید انتخاب شوند.  فارس

۱۵۱موکبدراستانهایسیلزدهفعالشدند
معاون هماهنگی و مشارکت های مردمی  ل�ي ستاد بازسازی عتبات با اشاره به فعالیت هم���د
151 موک��ب اربعی��ن در اس��تان های س��یل زده، گف��ت: روز 
سه ش��نبه 250 ه��زار و 640 پ��رس غذا بین س��یل زدگان 4 

استان توزیع شد.
یوس��ف افضلی اظهار داش��ت: پس از پیام سرلشکر قاسم 
س��لیمانی برای ورود موکب ه��ای اربعین برای کمك به مردم 

سیل زده، فراخوانی از سوی ستاد بازسازی عتبات منتشر شد. 
وی افزود: مدت کوتاهی پس از انتش��ار فراخوان، 210 موکب 
اربعی��ن با پخت روزان��ه 739 هزار پرس غ��ذا برای کمك به 
س��یل زدگان اعالم آمادگی کردند که از این بین تاکنون 151 

موکب تاکنون فعالیت خود را آغاز کرده اند.
افضلی در پایان به تعداد موکب های مستقر در استان های 
سیل زده اشاره کرد و گفت: در استان خوزستان 112 موکب، 
در اس��تان لرس��تان 25 موکب، در استان ایالم 8 موکب و در 

استان گلستان 6 موکب فعال است.


