
همسرخانمبازیگر۱۱تیرمحاکمهمیشود
سومین جلسه محاکمه یاسین رامین متهم پرونده 
موسوم به »واردات شیرخشک های فاسد«، ۱۱ تیرماه 
جاری با حض��ور نماینده حقوقی جدید هالل احمر در 

این پرونده، برگزار می شود.
پرونده یاسین رامین برای رسیدگی در اختیار شعبه 
۱058 دادگاه کیفری کارکنان دولت قرار دارد و پیش از 
این، دو جلسه دادگاه با حضور متهم، وکیل مدافع متهم 

و نماینده حقوقی هالل احمر برگزار شده است.
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، شاکی 
پرونده مزبور است و با توجه به انتصاب میرحامد خانی 
به عن��وان معاون حقوقی س��ازمان تدارکات پزش��کی 
هالل احمر، او در جلسه سوم به عنوان نماینده حقوقی 

شاکی، در دادگاه حضور خواهد یافت.
اواخر مرداد سال 95 بود که رسانه ها از بازداشت 
یاسر رامین پس��ر محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی 
دولت محمود احمدی نژاد و همسر مهناز افشار بازیگر 

سینما و تلویزیون خبر دادند.
۱2 اس��فند 95 و پس از 7 ماه بازداشت که علت 
آن عجز از تودیع وثیقه 29 میلیارد تومانی عنوان شده 
بود، یاسین رامین از زندان آزاد شد. پرونده رامین پس 
از صدور کیفرخواس��ت برای رسیدگی به شعبه ۱058 

دادگاه کارکنان دولت ارسال شده است.
رئی��س جمعی��ت هالل احمر از ص��دور حکم این 

پرونده در هفته آتی خبر داده بود.  تسنیم

پیگیری

حالعمومیمهدیفخیمزادهبهترشد
خس��رو امیرصادقی گفت: حال مهدی فخیم زاده 
نس��بت ب��ه روزهای گذش��ته بس��یار بهتر اس��ت. او 
هوشیاری اش را به دست آورده و می تواند کمی حرف 

بزند.
این تهیه کننده س��ینمای ایران، درب��اره آخرین 
وضعیت مهدی فخیم زاده گفت: صبح دیروز از نزدیک 
با او مالقات کردم و وضعیتش نسبت به روز پنج شنبه،  

حدود 80 درصد بهتر بود. 
وی ادامه داد: خوشبختانه او هوشیاری خود را به 
دست آورده  است؛ می تواند بخندد و کمی حرف بزند. 

ولی هنوز باید تحت نظر باشد. 
صادق��ی درباره احتمال انتق��ال مهدی فخیم زاده 
به بخش عمومی خاطرنش��ان کرد: نمی دانم دقیقاً چه 
زمان��ی به بخش منتقل می ش��ود؛ ولی در حال حاضر 
وضعی��ت بهتری دارد و احتماالً ت��ا چند روز دیگر به 

بخش عمومی منتقل می شود. 
مهدی فخیم زاده روز چهارش��به 6 تیرماه در حال 
تصویربرداری فیلم س��ینما یی »مشت آخر« که خود 
کارگردان��ی این فیلم را برعهده داد، با موتورس��یکلت 
تصادف کرد. او بعد از تصادف به بیمارس��تان چالوس 
منتقل شد و بعد از بهبود نسبی حالش به بیمارستان 

ایرانمهر تهران انتقال یافت.
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مؤثّرترین وسیله جلب رحمت خدا این است که 

خیرخواه همه مردم باشی. 
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آگهي فراخوان  مناقصه عمومى با ارزيابى كيفى 
فاظت از آب هاى زيرزمينى:نيازمند يارى تك تك ماست

 شركت سهامى آب منطقه اي هرمزگان درنظر دارد عمليات خط انتقال آب (لوله فوالدى) از بند انحرافى جگين به اراضى يكدار را با شرايط ذيل  از طريق مناقصه عمومي يك
 مرحله اي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد .

 لذا از شركتهاى داراي صالحيت الزم دعوت مي شود از تاريخ درج اين آگهى در ساعت هاى ادارى و حداكثر تا مورخ 97/4/17  ضمن اعالم آمادگى كتبى ، جهت دريافت اسناد ارزيابى كيفى و 
اسناد مناقصه به سامانه الكترونيكى تداركات دولت به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

1-دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان
2-مشاور: شركت مهندسين مشاور الر

3-شرح مختصر عمليات : عمليات خط انتقال آب (لوله فوالدى) از بند انحرافى جگين به اراضى يكدار
4-محل اجراي پروژه : استان هرمزگان – شهرستان جگين

5-رشته و پايه پيمانكار : پيمانكاران تاييد صالحيت شده حداقل پايه 5  رشته آب و راه صادره از سوى سازمان برنامه و بودجه كشور و داراى ظرفيت ريالى مجاز و تعداد كار مجاز.
6-مدت زمان اجراي كار: 4 ماه

7-برآورد هزينه اجرا كار : حدود 115 ميليارد  ريال  براساس فهرست بهاى پايه خطوط انتقال سال 97  
8-مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 3,800,000,000 ريال است كه بايد به صورت  ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد ، همراه با ساير اسناد مناقصه در پاكت «الف» به دستگاه مناقصه گزار 
تسليم شود. مدت اعتبار تضمين فوق بايد حداقل سه ماه از آخرين مهلت تسليم پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و عالوه بر آن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي 

مورد قبول در اسناد مناقصه تنظيم شود.
9-تاريخ، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد ارزيابي كيفي مناقصه گران و اسناد مناقصه: واجدين شرايط مي توانند ضمن واريز مبلغ  35,000,000ريال به شماره حساب سيبا 2175085405003 
بانك ملى شعبه بندرعباس به نام شركت سهامى آب منطقه اى هرمزگان از طريق درگاه پرداخت الكترونيكى سامانه ياد شده از تاريخ درج اين آگهى و حداكثر تا مورخ  97/4/17   نسبت به خريد 

و دريافت اسناد ارزيابي و اسناد مناقصه اقدام نمايند.
10-تاريخ، مهلت و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي مناقصه گران و اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد ارزيابي و اسناد مناقصه، ضرورى است ضمن بارگزارى تصوير كليه 
مدارك در سامانه تداركات الكترونيكى دولت تا پايان وقت ادارى ساعت 13:30 روز يكشنبه  مورخ 97/4/31 ، اسناد مربوط را تكميل و در پاكت الك و مهر شده به دبيرخانه محرمانه اداره حراست 

دستگاه مناقصه گزار تحويل و رسيد دريافت دارند.
11-تاريخ بازگشايي پيشنهادات :  پيشنهادات واصله پس از ارزيابى كيفى مناقصه گران رأس ساعت 11 صبح  مورخ  97/5/3 بازگشايى خواهد شد. حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از 
پيشنهاد دهندگان با ارائه معرفي نامه معتبر ، در جلسه افتتاح پيشنهادهاى قيمت آزاد است. ( تمامى فرآيند برگزارى مناقصه ، از قبيل افتتاح پاكات ، تعيين برنده و عقد قرارداد از طريق سامانه 

تداركات الكترونيكى دولت صورت مى پذيرد.)
12-محل تأمين اعتبار : اعتبارات عمراني 

www. setadiran.ir و www.hrrw.ir و http://iets.mporg.ir   : 13- سايت هاى منتشر كننده آگهي
14- به پيشنهاد هاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و يا فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه پس از مهلت مقرر ارسال شود 

مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
15-هزينه درج آگهى ها به عهده برنده مناقصه مى باشد.

روابــط عمـومــي-شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

ت اول
نوب

آموزشی  همایش  رسانه زائران گزارش  توجیه��ی 
حج تمتع 97 روز گذش��ته در س��الن 

دوازده هزار نفری آزادی برگزار شد.
حمید محمدی رئیس سازمان حج و 
زیارت با بیان اینکه تمامی برنامه های حج 
امسال صورت گرفته است، گفت: ما موضوع 
حج را از تعامالت سیاسی ایران و عربستان 
جدا کرده ایم و تمامی امور امنیتی انجام شده 
و اجازه نمی دهیم با جوسازی های رسانه ای، 

حج تحت الشعاع روابط سیاسی قرار گیرد.
وی با اش��اره به لزوم حضور زائران 
خانه خدا در جلس��ات توجیهی خاطر 
نش��ان کرد: مدیران کاروان ه��ا باید به 
برپایی جلس��ات حج اهتمام داش��ته و 
تمامی مس��ائل را برای زائران تش��ریح 
کنن��د ت��ا آن ها ب��ا اط��الع از قوانین و 
مقررات کشور عربستان و روابط سیاسی 
دو کشور، حج را به خوبی برگزار کنند.

محمدی با بی��ان اینکه هزینه های 
حج امسال روند صعودی خاصی نسبت 
به سال های گذشته نداشته است، گفت: 
گرانی قیمت حج تمتع و اختالف قیمت 
کاروان ها دالیل گوناگونی دارد که یکی 
از آن ه��ا تفاوت قیم��ت هتل های محل 
اسکان و دیگری اعمال ارزش افزوده پنج 
درصدی توسط عربستان است در حالی 
که در گذش��ته این ارزش افزوده اعمال 
نمی شد؛ البته ما امسال با وجو نوسانات 
ارز، حج را با ارز س��ه هزار و 900 تومانی 
قیمت گذاری کردیم اما سال گذشته ارز 

سه هزار و 200 تومان تعین شده بود.

رئیس س��ازمان ح��ج و زیارت به 
تف��اوت قیمت پن��ج میلی��ون تومانی 
کاروان های حج 97 اشاره کرد و افزود: 
هزینه حج تمتع امسال از ۱3 میلیون و 
500 هزار تومان تا ۱8 میلیون و 500 
هزار تومان متغییر اس��ت و مهم ترین 
دلیل تفاوت قیمت نیز اختالف هزینه 
هتل و س��طح خدمات اس��ت که البته 
طول م��دت حضور حج��اج برای حج 

تمتع تاثیری بر قیمت سفر ندارد.
وی با بیان اینک��ه در حال حاضر 
میانگی��ن س��نی زائ��ران ح��ج تمتع 
امس��ال 56 سال اس��ت، تصریح کرد: 
امسال بیش��تر زائران خانه خدا از قشر 
روس��تایی و زحمت کش هس��تند که 
امیدواریم امسال با حضور این عزیزان 

حج خوبی برگزار شود.

هزینهحجامسال
بادالر۳۹۰۰تومانیمحاسبهشد

نماینده ولی فقی��ه در امور حج و 
زیارت و سرپرست حجاج ایرانی نیز در 
این همایش گف��ت: هزینه نهایی حج 
تمتع سال 97 با ارز مبادله ای یعنی با 

دالر 3900 تومان محاسبه شد.
حجت االسالم سیدعلی قاضی عسکر 
ادامه داد: تفاوت قیمت های ایجاد ش��ده 
برای برخ��ی زائران به دلی��ل تفاوت در 
حوزه مسکن و ایستگاه های پروازی است 
در غیر این صورت هیچ تبعیضی در حج 
برای زائران وجود ندارد و مواردی مانند 
حمل و نقل،  بهداشت و درمان و غذا برای 

همه زائران یکسان است.
نماینده ول��ی فقیه تصریح کرد:  با 
توجه به اظهاراتی که در بازار ارز کشور 
ایجاد شده اگر قرار بود نرخ ها با ارز باال 
برود ما شرمنده مردم می شدیم و باید 
بگویم که از چند سال گذشته تاکنون 
حج گران نشده و اختالف قیمت ها به 
دلیل نرخ ارز اس��ت اما ما تا جایی که 
امکان داش��ته صرفه جویی ه��ا را انجام 
دادیم تا مش��کلی ب��رای حجاج پیش 
نیاید و حجاج مطمئن باش��ند کس��ی 

سود مالی در حج نمی برد.
قاضی عس��کر تاکید کرد: با توجه 
ب��ه افزایش قیمت دالر ب��ه هیچ وجه 
مصلح��ت نیس��ت زائر پ��ول ایرانی به 
همراه خود ببرد و در بازار عربستان آن 
را تبدیل کند چراک��ه این اقدام باعث 

تحقیر ملت ما می شود.

دادس��تان تهران آخری��ن وضعیت  ن ا پرونده ماجرای موس��وم به »یاسی میـــــز
اشکی« را تشریح کرد.

عب��اس جعف��ری دولت آبادی در جم��ع خبرنگاران 
در پاس��خ به س��والی در خصوص آخرین وضعیت ورود 
دادس��تانی به موضوع ادعاهای "یاس��ی اش��کی" گفت: 
عوامل این مجموعه به دادس��تانی فراخوانده ش��دند و از 
صداوسیما هم توضیحاتی را در این رابطه خواسته ایم. در 

حال تحقیقات هستیم.
دولت آبادی در پاس��خ به این سوال که از صداوسیما 
چه کس��انی احضار شدند گفت: کسانی که دست اندرکار 
بودند. از آنه��ا دعوت کردیم که توضی��ح دهند. مکاتبه 

شده پاسخ هایی را داده اند و به آنها جواب می دهیم.
دادس��تان تهران در پاس��خ ب��ه س��وال دیگری در 
م��ورد احراز تخل��ف در قضیه واردات واکس��ن مرتبط با 
ادعاهای اش��کی که آیا صحبت هایی شده یا خیر گفت: 
توضیحاتی را در این رابطه خواس��ته ایم؛ تیم و مسئوالن 

امر فراخوانده شده اند که درحال بررسی موضوع هستیم 
و اطالع رسانی خواهیم کرد.

دادس��تان تهران در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه 
در حادثه اخیر بازار تهران چه تعداد بازداش��ت ش��دند، 
گفت: با اطالعاتی که پلیس و دستگاه امنیتی به ما دادند 
کسانی که وضع بازار را به هم زدند از جنس بازار نبودند. 
عده ای در تالش اند این عنوان را بس��ازند که ظرف چهل 
سال گذشته برای اولین بار وضع بازار به هم ریخته؛ حال 

که این طور نبوده است.
این مقام قضایی افزود: طبق دستگیری هایی که در 
رابطه با حادثه اخیر داشتیم و سران محرك را شناسایی 
کردی��م. اینه��ا ب��ازار و اف��رادی که در صن��وف فعالیت 
می کردند نیستند. اینها ممکن است که مطالباتی داشته 
باش��ند اما این مطالبات هیچ کدام به معنای به هم زدن 

و آشوب در سطح کشور و تهران نیست.
دادستان تهران تصریح کرد: کلیه عوامل شناسایی شدند 

و تصمیم گرفته شده تا زمان محاکمه آزاد نشوند.  مهر

پاسخ دادستان تهران به پرونده »ياسی اشکی«:

عوامل فراخوانده شده اند 
از صداوسیما هم توضیح خواستیم

رئیس سازمان حج و زيارت:

اجازه نمی دهیم »حج«
 تحت الشعاع روابط سیاسی قرار گیرد

در هفت��ه ای که گذش��ته فیلم های  کمدی توانستند فروش مطلوبی را گیـــــشه
از آن گیشه های خود کنند.

 در هفته ای که گذش��ت س��ینماهای کشور نمایش 
فوتبال ایران و پرتغال را پشت سر گذاشتند و نمایش این 
بازی سود سرشاری را از آن سینماداران کرد، البته بگذریم 
از اینکه هنوز بسیاری از فیلمسازان درباره سانس هایی که 
از آنها برای نمایش بازی های فوتبال گرفته ش��ده اس��ت، 

بالتکلیفند و هنوز سهم پرداختیشان مشخص نیست. 
گیشه سینمای ایران در هفته ای که گذشت فروش 
نسبتاً ضعیفی را تجربه کردند؛ اما در این وضعیت ضعف 
گیش��ه های سینما، فیلم های »تگزاس«، »دشمن زن« و 
»خجالت نکش« توانس��تند سهم بیش��تری از مخاطبان 

سینمای ایران را به سالن های نمایش خود بکشانند. 
در ادامه جدید ترین آمار فروش فیلم های س��ینمای 

ایران را مشاهده می کنید: 
»تگزاس« با در اختیار داش��تن 68 سالن سینمایی؛ 

۱۱ میلیارد و 700 میلیون تومان 
»خجالت نک��ش« با در اختیار داش��تن ۱22 س��الن 

سینمایی؛ 3 میلیارد و 750 میلیون تومان 
»عصبانی نیس��تم« با در اختیار داش��تن 39 س��الن 

سینمایی؛ 3 میلیارد و ۱00 میلیون تومان
»چهارراه اس��تانبول« با در اختیار داشتن 48 سالن 

سینمایی؛ 3 میلیارد تومان
»دشمن زن« با در اختیار داشتن 80 سالن سینمایی؛ 

۱ میلیارد و ۱40 میلیون تومان 
»دل��م می خ��واد« با در اختیار داش��تن 44 س��الن 

سینمایی؛ 970 میلیون تومان 
»در وج��ه حامل« با در اختیار داش��تن 30 س��الن 

سینمایی؛ ۱50 میلیون تومان  فارس

جديد ترين آمار فروش سینمای ايران در حال و هوای جام جهانی:
فروش مطلوب كمدی ها در هفته كم رمق گیشه ها

مهدی  رجبی

mhd.rjb17@gmail.com

واری��زی  مبال��غ  منتقـد فعال میـز  مش��ترکان 
باقیمانده پس از تعطیلی طرح اشتراك 
نش��ریات کش��ور، در هفته گذشته به 
حس��اب صاحبان امتیاز این نش��ریات 
واریز شد و این طرح هم پس از حدود 

4 سال به فعالیت خود خاتمه داد.
طرح اش��تراك نش��ریات کشور 4 
س��ال پیش و با هدف کمک به اقتصاد 
مطبوع��ات، افزایش س��رانه مطالعه و 
بهره برداری مردم از نش��ریات از سوی 
معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارش��اد 
کلی��د خ��ورد. براس��اس ای��ن طرح، 
متقاضیان اشتراك نشریات در سراسر 
کشور می توانستند با مراجعه به سامانه 
مربوطه و استفاده از آن، نشریات مورد 
نظر خود را تا سقف 50 درصد تخفیف، 

مشترك شوند.
البت��ه این ظاه��ر طرح ب��ود. اما 
ش��اید الزم باش��د با بررس��ی زیر و بم 
این ماجرا به ای��ن مهم دریافت که آیا 
این طرح واقعا به س��ود نش��ریات بوده 
اس��ت؟ و آیا کمکی به افزایش س��رانه 
مطالع��ه کرده اس��ت یا نه؟ یا اساس��ا 
چنین طرحی ش��کل گرف��ت تا برای 
»برخی ها« ایج��اد رانت کند و بتوانند 
ب��ه وس��یله آن ب��رای نش��ریات خود 
یارانه ه��ای چندصدمیلیون��ی به ظاهر 
»قانونی« تصویب کنند. مثال نشریه ای 
که »محلی« بود اما توانس��ت به اندازه 
ده ها روزنامه سراس��ری یارانه بگیرد و 

جیب برخی عزیزکرده ها را پر کند.
حاال که پروند این طرح »فاجعه« 

بس��ته شده اس��ت، خوب است معاون 
مطبوعات��ی فعلی وزارت ارش��اد به دور 
از هرگونه تع��ارف و مراعات، جدای از 
هرگونه روابط سیاس��ی و پنهان کاری 
جناحی و با ش��فافیت کام��ل، پرونده 
این طرح اش��تباهی را بگشاید و دقیقا 
به رسانه ها و مردم توضیح دهد که در 
این طرح پرهزین��ه دقیقا چه اتفاقاتی 

رخ داد.
مثال بگوید سود اصلی این طرح را 
رس��انه ها بردند یا مردم؟ یا آنکه شاید 
اقماری و احتماال  ش��رکت های توزیع 
فامیلی؟ یا واس��طه های چند دس��تی 
که این وس��ط توانستند به نام رسانه و 
مردم برای خود نانی »برشته« از تنور 

درآورند؟
می ش��ود به م��ردم بگویید چطور 

ش��د که برخی رس��انه های وابس��ته به 
معاون مطبوعاتی س��ابق )بنا بر تصریح 
فهرست پرداخت یارانه ها( باالترین ارقام 
یارانه را از آن خود کردند؟ چطور ش��د 
که روزنام��ه محلی در ه��ر دوره یارانه 
چندصدمیلیون��ی دریافت ک��رد؟ و در 
همین طرح روزنامه های پرسابقه و البته 
سراسری حتی به اندازه پنج درصد آن 

یارانه »ویژه« هم سهمی نداشتند؟
از همه این سوال ها مهم تر باید به 
نکته ای اشاره کرد که به وضوح لطمات 
جبران ناپذیری را به مطبوعات، اقتصاد 
رس��انه و از همه مهم تر اقتصاد کشور 

وارد کرد.
ای��ده اش��تباهی جن��اب انتظامی 
دقیق��ا  همفکران��ش  و  مش��اوران  و 
چه چی��زی را تبلیغ می کرد؟ تش��ویق 
مردم ب��ه مطالعه یا تش��ویق صاحبان 
رسانه ها برای جذب مخاطب دروغین؟ 
»واقعیت« تشویق صاحبان رسانه ها به 
اینکه برای دریافت یارانه بیشتر و ادامه 
فعالیت و »چرخیدن« چرخ روزنامه و 
نشریه باید تیراژت را بیشتر کنی. باید 
بتوانی مشتری های »الکی« بتراشی تا 

زنده بمانی.
ح��اال باید »قبلی ه��ا« بیایند و به 
م��ا و مردم و بیت الم��ال توضیح دهند 
که این وسط چقدر کاغذ روزنامه های 
چاپ ش��ده تبدیل به »باطله« ش��د؟ 
چه کس��انی ران��ت وارد کردن کاغذ را 
داشتند؟ چه دست هایی در پشت پرده 
قیمت کاغذ را در ب��ازار تکان دادند تا 
بتوانند شندرغاز یارانه را با دوز و کلک 
دوباره از جیب رس��انه بیرون بکشند؟ 
برای تهیه کاغذ روزنامه ها و نش��ریات 
چه میزان »ارز« از کش��ور خارج شد؟ 
کاغذهایی که به هدر رفت و پول هایی 
ک��ه به فن��ا رفت و دس��ت آخر همین 
فش��ارها به تعطیلی س��ریالی رسانه ها 

انجامید. کاش یکی پاسخ بدهد. 

طرح اشتراک نشريات كشور با واريز مبلغ مشتركان باقیمانده به تاريخ پیوست 

پایان ایده اشتباهی »انتظامی«


