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محمد خدادی مطرح کرد:

واردات سالیانه  ۸۰هزار تن کاغذ به
کشور با ارز نیامیی
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفت :قرار شده در سال
 ۸۰هزار تن کاغذ با ارز نیمایی وارد کشور شود .محمد
خدادی در بیست و نهمین جلسه ستاد اطالع رسانی و
تبلیغات اقتصادی کشور گفت :یکی از موضوعاتی که مطرح
شد ،نقش و کارکرد رسانهها در فضای جاری و در شرایط
جنگ تحمیلی اقتصادی آمریکا علیه ایران بود.همچنین
تقدیر و تشکر از رسانهها از مباحث اصلی این جلسه بود.
مقرر شد در نشستی با شاخصهایی که تعیین میشود ،از
رسانههایی که همکاری مفید داشتند ،امیدآفرین هستند و به
حل مشکالت و اطالعرسانی صحیح به مردم کمک کردند
و در جریان وقوع سیل امسال پا به پای مسئوالن زحمت
کشیدند ،تقدیر و تشکر شود .وی درباره تأمین کاغذ نیز گفت:
بهدلیل محدویت ارز در سال گذشته و تشدید این محدودیت
به مدت  ۵ماه کاغذ وارد کشور نشد .پس از دستور رهبری در
اردیبهشتماه و تاکید ریاستجمهوری مبنی بر تأمین کاغذ،
قرار شد در سال  ۸۰هزار تن کاغذ با ارز کاالی اساسی وارد
شود که مقدار زیادی وارد شد .خدادی متذکر شد ۴۰ :هزار
تن یعنی حدود  ۵۰درصد کاغذ وارداتی برای رسانهها در نظر
گرفته شده است .ساز و کار تأمین کاغذ مورد نیاز رسانهها
در اختیار معاونت مطبوعاتی ارشاد قرار گرفته که در حال
حاضر فعال شده و تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات
کاغذ هم انجام شده است .دو مرحله دیگر پیش رو داریم،
یکی تأمین ارز مورد نیاز است؛ با توجه به فاصله زمانی که
ایجاد شد و از طرفی موجودی انبارهای کاغذ نیز محدود شده
بود ،جایگزینی شروع و همین امروز  ۳۰۰تن کاغذ با نرخ
کاالهای اساسی در اختیار رسانهها قرار گرفت .وی تاکید کرد:
مسئوالن کشور کاغذ و اختصاص ارز مورد نیاز برای واردات
آن را کنار کاالهای اساسی قرار دادهاند .این نشان میدهد در
شرایط جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران کارکرد رسانهها مورد
توجه مسئوالن است .معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در پایان
خاطرنشان کرد :تاکنون حدود  ۱۳۵۰تن کاغذ وارد شده که
اگر  ۳۰۰تنی که امروز توزیع شد را به آن اضافه کنیم تاکنون
 ۱۶۵۰تن کاغذ وارد و تأمین شده است .پیشبینی ما این است
که عالوه بر آن ،ظرف سههفته آینده  ۳هزار تن دیگر توزیع
شود چون حجم زیادی کاغذ با ارز نیمایی وارد شده و فقط
باید ترخیص شود

خبر

تا پيش از نشست ژوئن  2018ميالدي ،شايد وقتي كه "هاوارد ايكس" و" روسل
وايت" در قالب زوجي هنري به هجو برخي سياستمداران و حاكمان جهان مي
پرداختند ،باورش براي خودشان نيز سخت بود! سخت به اين معنا كه با اعمال و
رفتاري كه از خود نشان مي دادند ،رخدادهايي محال و غيرممكن را ميسر و ممكن
ميساختند.
هاوارد و روسل با گريم هاي متفاوت و تحسين برانگيز خود در كوچه و خيابان ها
راه مي رفتند و با حركاتي نمايشي موجب سرور رهگذران مي شدند .بازي هاي
نمايشي آنان چيزي شبيه پرفورمنس هاي جذاب و خيره كننده اي بود كه در نگاه
اول ،باور آن براي تماشاگران سخت بنظر مي رسيد .آنان در يكي از روزهاي ژوئن
 2018با حضور در مرليون پارك سنگاپور و شوخي و مطايبه با مردم ،تصويري
بديع از سياستمداراني را به نمايش گذاشتند كه شايد هنوز هم در عالم واقعيت
نمي توانست وجودي خارجي داشته باشد .هاوارد ايكس كمدين چيني استراليايي
به عنوان بدل كيم جونگ اون و روسل وايت كانادايي به عنوان مشابه و بدل
دونالد ترامپ ساعت هاي متمادي را با قدم زدن و گرفتن عكس هاي يادگاري با
عالقمندان سپري نموده و پيش از نشست تاريخي اون و ترامپ واقعي در هتل
كاپالي جزيره ي سنتوزاي سنگاپور ،ديوار سرد و عبوس سياست و آدم هاي آن را
براي مدتي كوتاه قابل تحمل تر كردند .ديدار اين دو كمدين در لواي دو شخصيت
متخاصم در تصويري كاريكاتورگونه شايد براي نخستين بار با عدم باور مخاطبان
شان همراه مي شد .مخاطباني كه در زير هجوم بهمن رسانه ها هر روز و هر ساعت
شاهد خط و نشان كشي هاي سياسي و عربده هاي كركننده ي طرفين ماجرا بودند،
نمي توانستند به خود بقبوالنند كه تصوير پيش رويشان ،كپي كم رنگي از اتفاقي
است كه بزودي مي افتاد و به آن همه بلوف هاي سياسي و پوزخندهاي تمسخر
آميز پايان مي داد .كداميك از رهگذران مي توانست لقب "روان پريش" را كه كيم
جونگ اون نثار ترامپ كرده بود ،از ياد ببرد! يا خطاب ترامپ به اون كه با لحني
تحقير آميز وي را "مرد موشكي" مي ناميد ،چگونه مي توانست با بازي هاي دو
كمدين رنگ ببازد .با اين حال و در اتفاقي عجيب ناگهان مرد موشكي و مرد روان
پريش در قابي واقعي در كنار هم ايستادند و با دست دادن به همديگر ،روياهاي دو
كمدين طناز را به واقعيت نزديك كردند .چه كسي مي توانست تصور كند مرداني
از سياست كه سايه هاي همديگر را نيز با تير مي زدند و انگشت هاي تهديدشان
همواره به سوي يكديگر نشانه رفته بود ،به همين راحتي در كنار هم ايستاده و
رو به دوربين هاي خبرنگاران لبخند بزنند .هاوارد ايكس و روسل وايت در واقع
تصاويري نامتجانس و تخيلي از اتفاقي بودند كه بسيار بسيار دور از واقعيت و انتظار
افكار عمومي جهان جلوه گر مي شد .افكاري كه هيچگاه نمي توانستند دو قطب
متضاد از آهنربايي قوي را به هم متمايل ديده و تصوير مشترك آنها در يك قاب
واحد را متصور شوند  .كوتاه زماني پس از اين پرفورمنس نمايشي اما ،ترامپ و
اون بارهاي بيشتري در سنگاپور و ويتنام در كنار هم قرار گرفتند تا سرانجام خاك
كره ي شمالي نيز براي نخستين بار ميزبان يكي از روساي جمهور اياالت متحده
آمريكا شود .رئيس جمهوري كه حاال ديگر نه تنها از سوي دشمن قديمي اش
"روان پريش" خطاب نمي شود ،بلكه با دعوت از "مرد موشكي" به كاخ سفيد ،روي
ديگر سكه ي سياست را نشان مي دهد .كاش هاوارد ايكس ها و روسل وايت
هاي بيشتري با شكل و شمايل رهبران متخاصم جهان تكثير مي شدند تا با حركات
كميك و طنزگونه ي خود موجبات شكستن ديوار يخي سياست هاي نابخردانه ي
آنان را فراهم مي كردند و جهان را از مسير جنگ و تخاصم به مسير صلح و تعادل
رهنمون مي شدند .بنظر مي رسد كه گاهي بدل هاي سياسي با سياست هاي بدلي
خود ،بسيار فراتر از چهره هاي واقعي مي توانند منجي جهان شوند.

سعیدبیابانکی:

ادبیات

دولت برای پاسداشت شعر فارسی
هیچ کاری نکند بهرت است

رسدرد یکطرفه نشان ه چیست؟
یک متخصص مغز و اعصاب با بیان اینکه سردردهای
یکطرفه باید جدی گرفته شود ،بیان کرد :بروز سردرد
یکطرفه به خصوص در افراد باالی  50سال بسیار خطرناک
است .به گزارش آنا،دکتر سید محمد حسن پاکنژاد در
خصوص بروز سردردهای یکطرفه هشدار داد و گفت:
سردرد یکطرفه عالمت بروز خطر یا احتمال بروز آن است.
سردرد یکطرفه به سردردی گفته میشود که همواره سمت
چپ یا راست سر دچار درد شود یعنی فرد همیشه دچار
درد در قسمت راست باشد .وی افزود :فردی که دچار
سردرد یکطرفه میشود باید حتما به پزشک مراجعه کند
و برای تشخیص علت بیماری ،تصویربرداری از مغز انجام
دهد .مدیرعامل انجمن اماس استان البرز ادامه داد :سردرد
یکطرفه میتواند عالمت بروز بیماریهای خطرناکی از
جمله تومورهای مغزی ،ضایعات ساختمانی مغز ،ضایعات
عروقی مغز و  ...باشد بنابراین تشخیص علت دقیق سردرد
یکطرفه و درمان علت آن الزم و ضروری است .پاکنژاد با
بیان اینکه بروز سردردهای یکطرفه در افراد باالی  50سال
خطرات جدیتری را به دنبال دارد ،تصریح کرد :سردرد
یکطرفه در افراد باالی  50سال میتواند نشانه بروز آرتریت
تمپورال یا التهاب عروق گیجگاهی مغز باشد .وی افزود:
افراد باالی  50سال باید به محض مشاهده این عالمت به
صورت اورژانسی به مراکز درمانی و یا بیمارستان مراجعه
کنند؛ زیرا ممکن است التهاب به شریانهای چشم آسیب
وارد کند و فرد برای همیشه بینایی خود را از دست بدهد.
این متخصص مغز و اعصاب ادامه داد :بینایی از دست رفته
به دنبال التهاب عروق گیجگاهی غیرقابل بازگشت و درمان
است .پاکنژاد خاطرنشان کرد :همچنین التهاب ممکن است
به سایر عروق بدن آسیب وارد کند و فرد در سایر اندامها
دچار نقص شود.

در ورودی و خروجی شهر خورموج مرکز
شهرستان دشتی تندیسی از خالو حسین ،
شهید مهدوی و تمثال مجاهدان و شهدای
شهرستان در بلوار اصلی شهر نصب شده
است که قطعا هدف اصلی متولیان از نصب
آنها افزایش روحیه سلحشوری در جوانان و
مبارزه با دشمنان میهن و حفظ خاک سرزمین
ایران است.
مدت زیادی است که برخی از فعاالن محیط
زیست شهرستان وبا همراهی سایر دوستداران
محیط زیست از مناطق مختلف کشور با هم دلی
و احساس مسوولیت به خاک و زیست بومشان،
اعتراض هایی بر بهره برداری از شرکتی معدنی
در تنگه شیرینه دارند و از راههای قانونی اعتراض
خود را اعالم داشته اند؛ اما تاکنون نتیجه مطلوبی
حاصل نشده است .بی تردید برداشت های
بی رویه از معادن و کوهها تهدیدی برای این
خاک است و یکی از دشمنان خاک و این
سرزمین معادن هستند .اصوال مواد معدنی جزو
ضروریات نیاز بشر است اما صدور مجوز به
معادن بدون در نظر گرفتن استانداردهای محیط
زیستی  ،اکتشافات و استخراج معادن اثرات مفید
این موضوع را برای مردم کم رنگ می کند و
موجب ایجاد زیان های زیست محیطی جبران
ناپذیر برای انسان هاست .برای ایجاد و احداث
معادن که باسرعت زیادی به پیش می رود باید
با کارشناسی مناسب ،ظرفیت های موجود را در
نظر گرفت و مورد سنجش قرار داد ومالک
صدور پروانه به معادندر وهله اول باید آسیب
رسیدن کمتر به محیط زیست باشد .کمترین
بی توجهی به مسائل زیست محیطی خطرات
جبران ناپذیری را برای نسل حاضر و نسل آینده
بر جای می گذارد که امروز اثرات آن را در
شکل های مختلف همانند ریزگردها،سیالب و
فرونشست زمین می بینیم .کوه بیرمی یکی از
ثروت های ملی ماست که باید به درستی حفظ
و حراست شود تا نسل های آینده بتوانند از
همه ی ظرفیت های آن استفاده کنند .شهرستان
دشتی و به ویژه خورموج و نواحی آن در دهه
های گذشته بواسطه معادن شن وماسه،کارخانه
های سیمان،کارخانه آهک هیدراته و گچ و...
دچار ضربه های زیست محیطی شدیدی شده
است و فعالیت های جدید معادن روح حیات
را در کوه بیرمی خدشه دار خواهد کرد .فعاالن
محیط زیست دشتی که کمپینی برای حفاظت از
بیرمی تشکیل داده اند کسانی هستند که روحیه
سلحشوری و دفاع از خاک میهنشان در آنان
وجود دارد یعنی آن چه هدف و خواست نظام
جمهوری اسالمی است .از این رو مسوولین
و حاکمیت فریاد بلند آنان را که از روی
دلسوزی و دوست داشتن کشورشان است را
باید بشنوند .مسوولین محترم،تخریب و تغییر
سیمای سرزمین و اکوسیستم مورد تایید هیچ
انسانی نیست و می طلبد دستگاههای متولی و
مسوولین رده باالی استان و شهرستان به این
موضوع ورود کنند که فعالیت چنین معادنی نه
به سود محیط زیست است و نه برای مردم
منطقه آورده اقتصادی دارد .واضح است که از
غارت این نعمت خدادادی که متعلق به عموم
مردم امروز و نسل های آینده است و بدین
سبب بیت المال محسوب می شود ،تنها یک
تن سود خواهد برد و صاحبان اصلی آن که قرن
ها در دامن پرمهر این مادر مهربان زیسته اند و
خواهند زیست  ،در آینده وارث آفات و آسیب
های آن خواهند بود .به راستی چه کسانی از
احداث این معدن و سرازیر شدن میلیاردها
تومان به جیب یک نفر سود می برند که تمام
سعی خود را برای تحقق این هدف نامبارک به
کار بسته اند؟!

کتابخانه

آشپزخانهمارگریت
عاطفه طیه

«آشپزخانۀ مارگریت» یک کتاب الغر
خوشخوان است که میتوان در بعدازظهر گرم
و نمناک تیرماهی با یک یورش خواندش! نه
کتاب آشپزی است نه زندگینامۀ خودنوشت.
هر دوی اینهاست .کتاب دربردارندۀ
یادداشتهایروزانۀمارگریتدوراس،نویسنده
نامدار و پرکار فرانسوی است دربارۀ آشپزی که
آمیخته شده با شوخیها و توضیحهای او دربارۀ
طعم و عطر و رنگ غذا و رنگآمیزی شده با
خاطرات و تفسیرهای او از زندگی و دوستی و
چیزهایرنگبهرنگدیگر.براینمونهخطوطی
از آنچه را که در دستور پخت سوپ ترهفرنگی
آمده بخوانیم« :پختن این سوپ کار سادهای به
نظر میرسد؛ آنقدر ساده که در بیشتر مواقع به
اندازۀ کافی به آن توجه نمیکنیم .این سوپ باید
حتمابینپانزدهتابیستدقیقهبپزد،نهدوساعت.
درحالیکه همۀ زنهای فرانسوی سبزیجات و
سوپها را به مدّت طوالنی و زیادی میپزند.
عالوهبراین بهتر است ترهفرنگیها را زمانی به
سوپ اضافه کنیم که سیبزمینیها به جوش

آمده باشند .به این ترتیب رنگ سوپ سبز
میماند و عطرش ماندگار میشود ...سوپ
سرو شده در رستورانها هرگز رقیق و خوشمزه
نیست .همیشه زیادی پخته شده ،زیادی رقیق
است ،تیره رنگ است ،شکلش غمگین است!...
آدم باید خودش این سوپ را بپزد و با دقّت
زیاد این کار را انجام بدهد اینگونه نباشد که
ظرف سوپ را روی اجاق فراموش کنیم! ...این
سوپ باید در یک شب زمستانی ،در یکی از
سرزمینهای غربی ،به وسیلۀ یک زن جوان
از طبقۀ مرفّ ِه محلی ابداع شده باشد که در آن
شب خوراکیهای چرب زیادی خورده و به
این سوپ احتیاج داشته .اما آیا خودش از این
نیاز باخبر بوده؟ بدن آدمیزاد این سوپ را با
خوشبختی تمام میبلعد .این سوپی نیست که
با تکههای چرب ژامبون درست شده باشد ،یک
سوپ مغذی برای گرمشدن هم نیست .نه ،یک
سوپ رقیق برای تازه شدن است ،بدن ما این
سوپ را با ُق ُلپهای حریصانه فرو میدهد و
خودش را با این سوپ پاکیزه میکند ،تصفیه
میکند .ماهیچهها خودشان را با این سبزینگیِ پر
از حیات سیراب میکنند .بوی این سوپ خیلی
سریع در خانه پخش میشود .بوی تندی دارد.
بویی تند و بیپروا ،مثل غذای تنگدستان ،مثل
دسترنج یک کار زنانه( »...صص)۵۴_۵۲
دوراس را دوست دارم .به خاطر زنانگی ناب و
اصیل و تندوتیزش .به خاطر درک عمیقش از
عشق و رنج و زندگی .به خاطر توصیفهای
باریک و دقیق و مؤثرش .و البته به خاطر
یاَداییاش .دوراس را میپسندم برای اینکه در
ب
عمل نشان داد میتوان آشپز خوب و مادر کاملی
بود و «بانوی نویسندگی مدرن» بود .دوراس را
دوست دارم که «عاشق» را نوشت .میبینمش؛
پرهیب دختربچهای پد ر ُمرده و فقرزده و
محرومیتکشیده از خانوادهای فروپاشیده در
ویتنام جنوبی .میبینمش در هیبت زنی جوان و
زیبا ،زخمدیده و زهرخورده از سیاست و جنگ.
میبینمش ناتوان و ناامید از ترک الکل ،پیرانهسر
با عشقی جوشان و خروشان به مردی جوان.
میبینمش که تلخند میزند« :همهچیز باطل
است و ادامۀ باد! »...آشپزخانۀ مارگریت را مریم
قرسو به فارسی برگردانده و انتشارات بهجت در
سال  ۱۳۹۶چاپش کرده است .

کتابخانه

سعید بیابانکی به نقل از دکتر شفیعی کدکنی گفت :دولت برای حفظ شعر و
ادبیات فارسی هیج کاری نکند بهتر است! سعید بیابانکی عضو هیأت داوران
پنجمین اجالس جهانی شاعران هم سرا با بیان اینکه رسانه ملی ما شعر ماست؛
عنوان کرد در کشور ما به رادیو و تلویزیون رسانه ملی اطالق میشود اما من
معتقدم که در کشور ما رسانه ملی شعر است .به خاطر اینکه شعر از دیرباز اوالً
حافظ زبان ما و ثانی ًا حافظ فرهنگ ما بوده است .وی تاکید کرد :بسیاری از
ِ
اتفاقات تاریخی فلسفی ،دینی و اجتماعی و گنجینههای فرهنگی به واسطهی
شعر به ما رسیده و به نظر من ،نثر و متن بعد از شعر قرار دارد .این شاعر در ادامه
گفت :اینکه چگونه میشود شعر را ترویج داد و این رسانه ملی را پاس داشت،
فقط کار دولتها نیست و چه بسا اص ً
ال گاهی وقتها دولتها دخالت نکنند هم
بهتر است .وی به ذکر خاطرهای از دکتر شفیعی کدکنی پرداخت و گفت :به یاد
دارم سالها پیش برای جشنواره شعر فجر خدمت دکتر شفیعی کدکنی رفتیم و
در آنجا دوست عزیزی از همکاران دولتی جشنواره از ایشان پرسید :چه کاری
انجام دهیم که برای شعر خوب باشد و شعر را پاس بداریم؟ ایشان فرمودند برای
شعر اگر هیچکاری نکنید بهترین کار را انجام دادید! منظورش این بود که دولت
کاری انجام ندهد! بیابانکی با تاکید بر اهمیت بخش خصوصی اضافه کرد :اینکه
بخش خصوصی و خود مردم حافظ و پاسدار شعر هستند و این هنر و رسانه
ملی را ترویج میکنند بسیار بسیار ارزشمند است

تیراژ کتاب کودک و نوجوان
قابل قبول نیست
مرتضی حاتمی میگوید :تیراژ کتاب کودک و
نوجوان قابل قبول نیست .این نویسنده ادبیات
کودک و نوجوان در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :هرچند مؤلفان و ناشران خوبی در دو بخش
دولتی و خصوص تالشهای ارزندهای در تولید
و آفرینش آثار خواندنی و جذاب و مناسب برای
کودکانونوجوانانکردهاند،امااینادبیاتبهعنوان
بخشی زنده و فعال از بدن ه ادبیات ملی هنوز به
بلوغ محتوایی و تکنیکی مناسب نرسیده است .او
با بیان اینکه تیراژ و نوع کتابها و تالشهای این
دو قشر (ناشر و مؤلف) در این راستا قابل ستایش
است ،بیان کرد :با نگاهی تحلیلی و آسیبشناسانه
باید گفت که تالشها و اقدامات انجامشده کافی
نیست .حاتمی ادامه داد :کودکان و نوجوانان امروز
بنا به شرایط روحی ،روانی ،فرهنگی ،اجتماعی،

خانوادگی ،عاطفی و … نسبت به کودکان و
نوجوانان دهههای پیش دارای ویژگیهای خاص
و متفاوت و مطالبهگر هستند و پدیدآورندگان آثار
کودک و نوجوان باید در تأمین و تولید محتوای
ادبی برای آنها حسابشدهتر و با رعایت ذائقهها
و سالیق آنها اقدام کنند .بازآفرین مجموعه ۱۵
جلدی «حکایتهای مرزباننامه» برای کودکان
و مؤلف مجموعه داستان «بیمارستانی در باغچه»
گفت :تیراژ کتاب کودک و نوجوان ،وضعیت
مناسبی ندارد و با توجه به جمعیت جامعهی
هدف ،میانگین  ۱۰۰۰تا  ۱۵۰۰جلد برای هر
عنوان رخداد خوب و قابل قبولی نیست چون
بیشک تولید و آفرینش آثار مناسب و خواندنی
برای جامع ه هدف در تیراژ باال و توزیع گسترده با
قیمت مناسب ،در افزایش سران ه مطالع ه کتاب در
جامعه بسیار مؤثر خواهد بود .او با اشاره به اهمیت
نامگذاری روز ادبیات کودک و نوجوان در تقویم
ملی بیان کرد :باید تالش شود که این روز رسمی
در تقویم ملی نقشآفرین و مؤثر و مهم و جلوهگر
باشد و مثل روزی از روزهای عادی در تقویم

نباشد ،مث ً
ال در این روز میتوان برنامهریزی کرد
تا خانوادهها و کودکان و نوجوانان به دیدار مؤلفان
و پدیدآورندگان آثار ادبی بروند؛ همان کاری که
نیاکان ما در سدههای گذشته انجام میدادند و برای
قلم و اهل قلم اعتبار و ارزش قائل بودند ،حتی
مردم در ماه تیر رخت نویسندگان پوشیده و آنان
را تکریم میکردند .حاتمی گفت :اهدای کتاب به
کودکان و نوجوانان ،رونمایی از کتابهای تازه در
حوزه ادبیات کودک و نوجوان و تجلیل و تقدیر
از تالشگران این عرصه میتواند بر اهمیت روز
ادبیات کودک و نوجوان بیفزاید .نویسنده رمان
نوجوان «راز کوچه باغ هفت توت» در پایان اظهار
کرد :پیشنهاد میکنم که در روز ۱۸تیرماه در جهت
تقدیر از تالشها و زحمات بسیار و راهگشای
مهدی آذریزدی به عنوان یکی از پیشکسوتان
فعال و پرتالش بازنویسی و بازآفرینی از ادبیات
کالسیک برای کودکان و نوجوانان در ایران و
نیز توجه جدیتر به ادبیات کودک و نوجوان،
جایزهای به نام ایشان به مؤلفان و ناشران فعال در
این عرصه اهدا شود.

