
یک قبر بخر سه تا قبر ببر
یک مقام مسئول: هر شهروند که به ... مراجعه 
کند از س�ه ...، ی�ک ... را بصورت رای�گان دریافت 
می کند و دو... باقی مانده خالی را به صورت یارانه ای 

با قیمت یک میلیون تومان دریافت خواهد کرد.
نقطه چین باال را با کلمات مناسب پر کنید.

الف( ساندویچی - س��اندویچ کالباس - ساندویچ 
- ساندویچ

ب( بقالی عباس آقا - صابون گلنار - صابون گلنار 
- صابون گلنار 

ج( میوه فروش حش��مت ف��ردوس - کیلو میوه - 
کیلو میوه - کیلو میوه

د( بهشت زهرا - طبقه قبر - طبقه قبر - طبقه قبر
ابراهی�م فیاض: حافظ و س�عدی باعث انحطاط 

فرهنگی و تمدن ایران شده اند.
با توجه به این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...

الف( جنگ بین کره جنوبی و کره شمالی زیر سر 
عموپورنگ است.

ب( اخت��اف بین دموکرات ها و جمهوری خواهان 
آمریکا به خاطر ننجون است.

ج( افزای��ش دمای زمی��ن کار توطئ��ه آمریکای 
جهانخوار است.

د( بعضی ها حرف زدن را یاد نگرفته اند و متاسفانه 
بلد هم نیستند سکوت کنند.

رئی�س کل بان�ک مرک�زی: نرخ س�که تعدیل 
می شود.

ما از این انشا نتیجه می گیریم که...
الف( سکه گران می شود.

ب( سکه بدجور گران می شود.
ج( سکه به شکل وحشتناکی گران می شود.

د( قیمت سکه سر به فلک می کشد.

ننجون

آخرین آمار فیلم های سینمایی روی پرده
جدیدترین آمار فروش فیلم های س��ینمایی روی 
پرده سینماها توس��ط پخش کنندگان سینمای ایران 

اعام شد.
مدیر دفتر پخش رس��انه فیلمسازان درباره میزان 
فروش فیلم س��ینمایی »به وقت خماری« گفت: این 
فیلم ساخته محمدحسین لطیفی با در اختیار داشتن 
۹۰ سالن سینمایی، ۸۰۰ میلیون تومان فروش داشته 

و اکنون در چهارمین هفته اکران خود قرار دارد.
مدی��ر پخش پویا فیل��م درباره آم��ار فروش فیلم 
سینمایی »دشمن زن« توضیح داد: این فیلم سینمایی 
به کارگردانی کریم امینی که در ششمین هفته اکران 
خود قرار دارد، با در اختیار داشتن ۶۰ سالن سینمایی، 
تاکن��ون یک میلیارد و ۲۶۰ میلی��ون تومان در تهران 
و یک میلی��ارد و ۷۰ میلیون تومان در شهرس��تان ها 

فروش داشته است.
مدیرعامل موسس��ه پخش فیلمی��ران درباره آمار 
فروش فیلم هایی سینمایی که این شرکت، پخش آنها 
را برعهده دارد، گفت: »هزارپا« به کارگردانی ابوالحسن 
داودی که ۱۶ روز از آغاز اکران آن می گذرد، با داشتن 
۱۳۴ سالن س��ینمایی، هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان فروش داشته اس��ت. همچنین فیلم »تگزاس« 
ب��ه کارگردانی مس��عود اطیابی تاکن��ون ۱۳ میلیارد 
و ۳۰۰ میلی��ون تومان فروخته اس��ت. ای��ن فیلم در 
چهاردهمین هفته اکران خود قرار دارد و در ۷۰ سالن 
س��ینمایی به نمایش در می آید. فیلم »دلم می خواد« 
به کارگردانی بهمن فرمان آرا با در اختیار داش��تن ۴۲ 
سالن س��ینمایی و ۳۸ روز اکران، یک میلیارد و ۳۶۰ 
میلیون تومان فروش داش��ته اس��ت. فیلم س��ینمایی 
»چهارراه استانبول« س��اخته مصطفی کیایی نیز که 
در دوازدهمی��ن هفته اکران خود ق��رار دارد و در ۱۹ 
س��الن س��ینمایی به نمایش درمی آید، سه میلیارد و 

۱۳۰ میلیون تومان فروخته است.
مدیر پخش حوزه هنری که پخش فیلم سینمایی 
»خاله قورباغه« را بر عهده دارد درباره آمار فروش این 
اثر سینمایی بیان کرد: »خاله قورباغه« به کارگردانی 
افشین هاشمی بعد از گذشت ۲۳ روز از شروع اکرانش 
و در اختیار داش��تن ۷۵ سالن س��ینمایی در تهران و 

شهرستان، ۷۳۰ میلیون تومان فروش داشته است.
مدی��ر پخش »هدای��ت فیلم« آمار ف��روش فیلم 
س��ینمایی »خجالت نکش« را چه��ار میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان اعام کرد و گفت: این فیلم سینمایی از 
دوازدهم اردیبهشت ماه روی پرده رفته است و اکنون 
در ۱۰ سالن سینمایی درتهران و ۴۰ سالن سینمایی 

در شهرستان ها نمایش داده می شود.
مدیرپخ��ش س��یمای مهر درب��اره آم��ار فروش 
فیلم س��ینمایی »دارکوب« بیان کرد: فیلم سینمایی 
»دارک��وب« به کارگردانی بهروز ش��عیبی با اکران در 
۷۰ سالن سینمایی، یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان 
فروش داش��ته که از این مق��دار ۳۰۰ میلیون تومان 
حاصل فروش در شهرستان ها بوده است. این فیلم در 

هفته سوم اکران خود قرار دارد.
فیلم سینمایی »مرداد« به کارگردانی بهمن کامیار 
نیز به گفته روابط عمومی ش��رکت پخش »درخش��ان 
آفتاب عالمتاب« تاکنون بعد از گذشت ۴ هفته اکران، 
۶۶ میلیون تومان فروش داشته است و اکنون روی پرده 

۲۲ سینما در تهران و شهرستان ها است.  ایسنا

گیشه
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گروه زیست بوم   داستان دارد جالب درح���اشیه
می ش��ود. در روزهای��ی که فس��ادهای 
اقتص��ادی در حوزه مدی��ران دولتی و 
بانکی صدا م��ردم را درآورده و از طرف 
دیگر مردم در زیر بار درد معیشت کمر 
خم کرده اند، خبر رس��یده که موسسه 
ثامن الحج��ج ک��ه مدیرش ب��ه تازگی 
دستگیر شده، تخلفات دیگری را هم بر 

کارنامه پرخطای خود افزوده است.
چهارش��نبه هفته گذشته روزنامه 
ش��رق در گزارش��ی با عنوان »ردپای 
برخی سلبریتی ها و مسئوالن در پرونده 
ثامن الحجج« نوشته بود که دو مجری 
تلویزیون به نام ه��ای »م.م« و »ا.ع« از 
این موسس��ه مبالغی با عناوین هدیه، 

وام و هزینه تبلیغات دریافت کرده اند.
طب��ق معم��ول، برخی رس��انه ها 
دس��ت به رمز گش��ایی زدند و در میان 
مجری��ان تلویزیونی به دو نام معروف و 
مجبوب رسیدند: »احسان علیخانی« و 

»مهران مدیری«
اما این پایان ماج��را نبود، چراکه 
ه��م ای��ن دو مجری مش��هور واکنش 
نشان دادند و هم مدیر گروه اجتماعی 
شبکه سه این گزارش را تکذیب کرد.

شکایت از دو روزنامه
مهران مدیری طبق معمول خیلی 
مختصر و مفید کوتاه واکنش نشان داد.

او از طری��ق وکیل��ش رفتاره��ای 
قانونی و قضایی را انتخاب کرده است.

سیدحس��ین روحانی وکیل مهران 
مدیری اعام کرده که موکلش به دلیل 
نش��ر اکاذیب، نسبت به روزنامه شرق و 
فیل��م آناین، اعام ج��رم و برای طرح 

شکایت اقدام کرده است.

علیخانی: »ا.ع« من نیستم
احسان علیخانی هم با انتشار متنی 
نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. 

او در صفحه اینستاگرامش نوشت: 
»من احسان علیخانی مجری و تهیه 
کننده تلویزیون و س��ینما هس��تم. اگر 
منظور رسانه های مجازی و غیرمجازی 
از )ا-ع( همان احس��ان علیخانی است 
که باید بگویم؛ اش��تباه گرفتید. آن دزد 

اموال بیت المال و مردم من نیستم.
کار من رسانه است. در رسانه بزرگ 
شدم، در رسانه بالیدم و در رسانه زندگی 
می کنم. بیش از بس��یاری از کسانی که 

طی این دو روز من را ش��ماتت کردند، 
درك می کنم، می دانم و تجربه کرده ام 
ک��ه معموال »آدم ه��ا در فضای مجازی 

عجیب و بدجنس می شوند.«
جم��ات زهرآگی��ن اس��ت که از 
دیروز به سمتم س��رازیر می شود. یک 
راه حل ساده این بود: »سکوت کنم.«

خبر دریافت س��ه میلیاردی )ا-ع( 
ک��ه از خبر م��رگ احس��ان علیخانی 
بزرگتر نیس��ت و فراموش می شود. اما 
ب��ا خودم گفتم چرا باید من را با )ا-ع( 
اشتباه بگیرند؟موج بعدی افشاگری که 
آمد، آیا من را کنار چند نام اختصاری 

دیگر می گذارند؟
اینها توضیح من است برای کسانی 
که احس��ان علیخانی را با )ا-ع( اشتباه 
گرفتن��د و برای آنها که س��عی کردند 
احسان علیخانی یا همان )ا-ع( را وسط 

بیندازند تا خودشان دیده نشوند:
)ا-ع( چه��ره مرم��وزی اس��ت تا 
آرنج دس��تش به خیانت در بیت المال 
آلوده اس��ت. مثل خیلی های دیگر که 
دستشان در جیب مردم رفت و بعدها 
ن��ه از زن��دان که س��ر از جاهای دیگر 

درآوردند؛ جایی شبیه کانادا.
اما من احس��ان علیخانی هس��تم 
تهیه کننده و مج��ری تلویزیون، تاکید 
می کنم تهیه کنن��ده! در تهران زندگی 
می کنم و خانه و دفترم هم مش��خص 

و عیان است.
من احسان علیخانی مثل خیلی از 
شهروندان دیگر روزانه چشمم به اخبار 
است تا ببینم در این شرایط اقتصادی، 
دالر، ی��ورو، س��که، بی برق��ی، بی آبی، 
بدهی هزاران میلی��اردی تعداد اندکی  
به سیستم بانکی، عدم انتشار فهرست 
دریافت کنندگان ارز دولتی و... تکلیف 
زندگی م��ان چه می ش��ود؟ اما به جای 

جواب اینها چه دیدم؟ اسم خودم را.«
این مجری تلویزیون در ادامه هم 
در چهار بند به ای��ن موضوع پرداخت 
ک��ه هم��کاری با موسس��ه ای که همه 
مجوزه��ای قانون��ی را از دولت و دارد 
و کل��ی مل��ک و ام��اك و تبلیغ��ات 
داش��ته، موضوع عجیبی نیست و همه 
هزینه های��ی ک��ه از اسپانس��ر دریافت 
ش��ده »بعد از بررس��ی و اس��تعام از 
مراج��ع ذیص��اح و دریاف��ت مج��وز 
تبلیغات از موسسه« و معرفی سازمان 

صورت گرفته است.
 او در آخر هم نوشته که »من مدیر 

نیستم، مس��ئول نیستم، کارمند دولت 
نیستم، کارمند صداوسیما هم نیستم، 
من تهیه کننده و  برنامه س��از مس��تقل 
هس��تم، ولی فراتر از هر بازی رسانه ای، 
تهمت و قضاوتی، خودم را در برابر قانون 
و اذهان مردم پاسخگو می دانم. حاال هم 
از ش��بکه س��ه و صداوس��یما و  مراجع 
ذیص��اح قضای��ی و نظارت��ی خواهش 
می کن��م تا به طور دقیق این موضوع را 
بررسی کنند و نتیجه را شفاف به مردم 

گزارش دهند.«

پیگیری قضایی ماجرای 
ثامن الحجج توسط صداوسیما

مدیر گروه اجتماعی ش��بکه س��ه 
نسبت به گزارش منتشر شده در یکی 
از روزنامه ها درباره وج��وه دریافتی از 
مؤسسه ثامن الحجج توسط مجری این 

شبکه واکنش نشان داد.
ناص��ر کریم��ان در پاس��خ به این 
س��وال که آی��ا مج��ری این ش��بکه، 
خارج از عرف برنامه س��ازی و ساختار 
ش��بکه سه از موسس��ه لغو مجوز شده 
ثامن الحجج پولی دریافت کرده است، 
اظهار داشت: موضوع احسان علیخانی 
به عن��وان تهیه کننده و چندین عنوان 
برنامه س��اخته شده، یک کار مشترك 
و اسپانس��ری ب��وده و همه م��وارد در 
چارچ��وب و ضوابط مش��خص صورت 

گرفته است.
کریمان تاکید کرد: این موسس��ه 
حدود ۵۰۰ ش��عبه داش��ته و در حال 
فعالیت بوده اس��ت؛ اینک��ه بعدا دچار 
آسیب شده و جلوی فعالیت آن گرفته 

شده؛ داستان دیگری است.
وی اف��زود: پس از لغو مجوز، مجوز 
پخش تبلیغات آن در تلویزیون هم گرفته 
ش��د، احس��ان علیخانی صرفاً با معرفی 
مجموع��ه س��یما، کاری را انجام داده و 
این ه��ا با نظارت و کنترل ش��بکه بوده 
اس��ت، کما اینکه مراجع ذی صاح هم 
نسبت به این قضیه اطاع پیدا کرده اند، 
پس به نظر می رس��د این شتابزدگی در 
قضاوت و انتشار خبر ناقص، بیشتر یک 

کار ژورنالیستی و رسانه ای است.
مدی��ر گ��روه اجتماع��ی ش��بکه 
س��ه س��یما در پای��ان گفت: ش��خص 
احس��ان علیخانی و همچنین سازمان 
صداوس��یما پیگیر مطلب منتشر شده 
از طریق مراجع قضایی هستند و قطعاً 
تا شفاف ش��دن دقیق ماجرا دس��ت از 

پیگیری بر نخواهند داشت.
به هرحال امیدواریم هر اتفاقی می افتد 
منجر به این شود که مردم از نامحرم بود 
دربیایند و بتوانند اوضاع و احوال مملکت 

را با »شفافیت« رصد کنند.

یکماه قبل بود که  ی مرک��زی پیگی����ر بان��ک 
ب��ه  مرب��وط  اطاع��ات  و  اس��امی 
واردکنندگان خودرو را منتشر کرد که 
وزارت بهداش��ت، در صدر این لیست 

قرار داشت. 
وزارت بهداشت رقمی بیش از ۱۸ 
و نی��م میلی��ون ی��ورو ارز دولتی برای 
واردات خ��ودرو دریافت کرده اس��ت. 
خودرویی که طبق مدارك و ش��واهد 
منتش��ر ش��ده بانک مرکزی نمی تواند 

آمبوالنس باشد. 
وزارت  آمبوالنس ه��ای  چراک��ه 
از ۲۰۰۰ سی س��ی  بهداش��ت بی��ش 
هس��تند، حال آنکه در لیس��ت منتشر 
ش��ده بانک مرک��زی، خودروهای وارد 
ش��ده توس��ط وزارت بهداش��ت بی��ن 
۱۲۰۰ ت��ا ۲۰۰۰ سی س��ی بوده اند و 
مهم تر از آنکه در این لیس��ت منتشر 
ش��ده خودروها بنزینی هس��تند ولی 
آمبوالنس های که این وزارت خانه وارد 

کرده، دیزلی است!
پس از انتش��ار این اس��ناد وزارت 
بهداش��ت بدون ارائه هیچگونه س��ند 
مبن��ی ب��ر ثب��ت س��فارش و مدارك 
گمرک��ی و بانک��ی مبن��ی ب��ر واردات 
آمبوالن��س، تنها ب��ا پروپاگاندا و انجام 
مصاحبه ها مختلف رس��انه را متهم به 

سیاسی کاری کرد. 
۱۳ تیر ماه عباس زارع نژاد رئیس 
مرک��ز روابط عمومی و اطاع رس��انی 
وزارت بهداش��ت درباره انتش��ار اسناد 
واردات ای��ن آمبوالنس ه��ا به خبرنگار 
س��امت ایرن��ا گفته بود: همه اس��ناد 
الزم مربوط ب��ه واردات آمبوالنس ها و 
ارقام مربوط به میزان ارز اختصاصی و 
هزینه کرد آن به زودی منتشر می شود 

و قضاوت را به مردم می سپاریم.
این اظهارات در حالی است که دو 
هفته قبل نیز خبرنگاران در نشس��ت 
خب��ری حریرچ��ی س��خنگوی وزارت 
بهداش��ت از وی برای انتش��ار اس��ناد 

آمبوالنس ها درخواست کردند. 
حریرچ��ی ک��ه تنه��ا چن��د برگ 
کاغ��ذ را از دور ب��ه خبرنگاران نش��ان 
داد و عن��وان ک��رد ک��ه اینها اس��ناد 
آمبوالنس های وارداتی است! و با وجود 
اص��رار خبرنگاران حاضر نش��د آنها به 

رسانه ها تحویل دهد. 
البت��ه حریرچی تاکید داش��ت که 
حتما به برخی رس��انه ها »که احتماال 

همس��و با وزارت بهداش��ت هس��تند« 
ای��ن مدارك را خواهی��م داد اما تاش 
خبرن��گار فارس ب��رای گرفتن کپی یا 

تصویر این برگه ها هم بی نتیجه بود.
ام��ا با وجود همی��ن وعده نصفه و 
نیمه برای شفاف سازی بازهم بعد از دو 
هفته این اتفاق نیفتاده هیچ رس��انه ای 

این اسناد را منتشر نکرده است.

جز آمبوالنس هیچ خودرویی وارد 
نکرده ایم!

عب��اس زارع نژاد رواب��ط عمومی 
وزارت بهداشت در پاسخ به درخواست 
رس��انه های مبن��ی به شفاف س��ازی و 
گزارش های منتشر ش��ده در این باره 
تنه��ا به صدور جوابی��ه ای اکتفا کرد و 
گف��ت:  »در حال حاضر نیز بخش��ی از 
۴۰۰ دس��تگاه آمبوالنس کمک دار که 
برای اس��تفاده در مناطق صعب العبور 
خریداری ش��ده اس��ت با حجم موتور 
۲۱۴۳ سی سی وارد گمرك بندرعباس 
ش��ده و فرایند ترخی��ص آن در حال 
انجام اس��ت، ضمن اینکه کدها توسط 
گم��رك تعری��ف می ش��ود و مغایرتی 

وجود ندارد.
درخصوص موضوع انتش��ار اسناد 
مربوط به واردات خودرو، تمام اس��ناد 
مرب��وط ب��ه واردات آمبوالن��س، بیمه 
نام��ه واردات��ی، گواه��ی ثب��ت آماری 
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، 
گواه��ی ش��رکت بازرس��ی و کیفیت 
اس��تاندارد ایران، ثبت س��فارش، نامه 
شرکت بازرس��ی به بانک هیأت دولت 
ب��رای واردات ۴۰۰ آمبوالنس، قرارداد 

خرید و اسناد دیگر موجود است.
الزم ب��ه ذکر اس��ت در سیس��تم 
دولتی، ذیحسابی وجود دارد و اینطور 
نیس��ت که قرارداد آمبوالنس نوشته و 
تجهیزات دیگری وارد ش��ود. در همه 
کش��ورها، آمبوالن��س به ص��ورت یک 
خودرو شاس��ی تولید می ش��ود و بعد 
روی آنها تجهیزات آمبوالنس گذاشته 

می شود.
قابل توجه اس��ت پیرو جلسه وزیر 
بهداش��ت و رئیس گمرك، مقرر ش��د 
ترخیص آمبوالنس هایی که از گمرك 
بندرعباس وارد ش��ده اند به زودی آغاز 

شود.«

انتشار فیلم به جای سند
پس از آن نی��ز روابط عمومی این 

وزارت خانه فیلمی از گمرك منتش��ر 
ک��رد، یا این عن��وان که اینه��ا همان 
آمبوالنس هایی که با ۱۸ میلیون یورو 
ارز دولت��ی وارد کرده ای��م و االن در 

گمرك است. 
هرچن��د تصاوی��ر منتش��ر ش��ده 
حکایت از آن دارد که آمبوالنس مدت 
زیادی است در گمرك خاك می خورد. 
اما وزارت بهداش��ت هی��چ وقت نگفت 
چگونه دوماهه ارز دولتی را گرفته اند و 
سفارش در آلمان را انجام داد اند و این 
آمبوالنس ها به این س��رعت به گمرك 
رسیده و اینقدر هم خاك گرفته اند؟! 

واقعا تمام کارها در کشور با این 
سرعت انجام می شود؟

البت��ه یک منب��ع آگاه در گمرك 
ای��ران در پاس��خ به این س��ؤال فارس 
ک��ه در س��ال جاری آی��ا آمبوالنس یا 
خودرویی ب��ه نام وزارت بهداش��ت از 
گم��رك ترخیص ش��ده اس��ت، گفت: 
تاکنون هیچ خودرویی به اس��م وزارت 
بهداش��ت ط��ی س��ال جاری ترخیص 
نش��ده و حتی اظهارنامه ای در جریان 

رسیدگی وجود ندارد.

دانستن حق مردم است
آی��ا وزارت بهداش��ت ش��فافیت و 
دانستن را حق مردم نمی داند؟ که یک 
ماه اف��کار عمومی را ب��رای دیدن این 
اسناد منتظر می گذارد؟ اگر این پول از 
بیت المال نیست و مردم حق ندارند که 
بدانند چطور هزینه شده است؟ مطلب 
دیگر آنک��ه وزارت بهداش��ت می گوید 
خودرویی جز آمبوالنس وارد نکرده ایم؟ 
آی��ا این امکان وجود دارد که با این ارز 

اصا وراداتی انجام نشده باشد؟ 
بهداش��ت  وزارت  رواب��ط عمومی 
اع��ام کرد خودروهایی ب��رای مناطق 
صعب العب��ور وارد کرده ایم، درصورتی 
که در فیلم منتشر شده آمبوالنس هایی 
دیده می شود که در همین شهر تهران 
هم تردد دارند و در س��ال گذشته وارد 

شده است!
به نظر میرس��د وزارت بهداشت به 
جای فرافکنی، اسناد را در اختیار همه 
رس��انه ها نه فقط رس��انه های مطلوب 
ای��ن وزارتخانه قرار دهد تا با انتش��ار 
واقعیت ه��ا، م��ردم را از ح��ق طبیعی 
خودش��ان که همان دانس��تن حقیقت 

است محروم نکنند.  فارس

امام صادق علیه السالم:
از همنشینی با صاحب منصبان و دنیا پرستان بپرهیزید که 

این همنشینی دین شما را برده و نفاق می آورد.
بحاراالنوار)ط-بیروت( ج 72، ص 367، ح 78

»صفرتا سکو« به شبکه خانگی می آید
فیلم »صفرتا س��کو« و پدیده اکران سال ۹۶ 

به زودی در بازار عرضه خواهد شد.
مس��تند بلند »صفر تا س��کو« به کارگردانی 
س��حر مصیب��ی و تهیه کنندگی مش��ترك طهورا 
ابوالقاس��می و مهت��اب کرامت��ی روای��ت زندگی 
خواهران منصوریان ووشوکار اهل سمیرم اصفهان 

است که قهرمان جهان و ایران شدند. 
این فیلم با نمایش در جش��نواره فجر سی و 
پنجم در چهار رش��ته بهترین فیلم، کارگردانی، 
تدوین و صداگذاری نامزد کس��ب جایزه ش��د و 
در جشنواره حقیقت سال گذشته با شش عنوان 

کاندید، جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد.
فیل��م برگزیده »دهمین جش��نواره س��ینما 
حقیقت« و پدیده اکران س��ال ۹۶ دوش��نبه اول 

مرداد عرضه خواهد شد.

خانه سینما

آغاز ساماندهی پالک موتورسیکلت ها
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: طرح 
س��اماندهی پاك موتورسیکلت ها از امروز شروع 

خواهد شد.
س��ردار محمدرض��ا مهماندار اظهار داش��ت: 
پوش��اندن پاك به هی��چ عنوان قاب��ل پذیرش 
نیست، و تلق ها و کاورهایی که به منظور محافظت 
و تمیزی روی پاك ها نصب می شوند قابل قبول 
نیس��ت و افراد مجاز به نصب وسیله ای که باعث 

کاهش دیده شدن پاك شود، نیستند.
وی گفت: از طرف دیگر آویزان کردن پارچه، 
زنجیر و... یا هر عملی که باعث ناخوانا شدن پاك 
ش��ود و مامورین قادر به خواندن پاك نباشند، به 
طور قطع جرم محس��وب می شود. جرم مخدوش 
کردن پاك از نظر قضایی ش��ش ماه تا یک سال 
حبس دارد و کسانی که این جرم را مرتکب شوند 

برای برخورد قضایی به دادسرا معرفی می شوند.

درشهر

»افسران جنگ نرم« منتشر شد
کت��اب »افس��ران جن��گ ن��رم« مجموع��ه 
رهنموده��ا و بیان��ات رهب��ر انق��اب در موضوع 
دانش��گاه ها، دانش��جویان، اس��اتید و تشکل های 

دانشجویی منتشر شد.
در ای��ن کتاب امیدها، انتظ��ارات، نگرانی ها و 
ویژگی های مورد نظر و مطالبه رهبری از دانشگاه ها 

و دانشجویان، بررسی شده است.
کت��اب در ۱۵ فص��ل و ۴ پیوس��ت، تنظیم و 
ارائه ش��ده است. عناوین برخی از فصل ها عبارتند 
از: پیش��ینه دانش��گاه، لوازم ایف��ای نقش مثبت 
دانشگاه ها، ویژگی های مثبت و منفی دانشجویان، 
جنبش دانشجویی و نقاط مثبت و منفی آن، تولید 
علم و تحقی��ق و پژوهش در دانش��گاه ها، ارتباط 

صنعت و دانشگاه، دانشگاه مورد انتظار انقاب.
»افس��ران جنگ نرم« با قیمت ۳۰ هزار تومان 
توسط انتشارات قدر والیت روانه بازار نشر شده است.

کافه کتاب

وی ممنوعه برای زائران حج ۹۷ ۸ دار
رئیس مرکز پزش��کی ح��ج و زیارت جمعیت 
ه��ال احمر ب��ا بی��ان اینک��ه زائرانی ک��ه دچار 
بیماری های خاص هس��تند باید دارو های خود را 
به همراه داشته باش��ند، گفت: به غیر از دارو های 
اعصاب و روان که نیازمند نسخه عربی است، سایر 
دارو ها را نیز می توان با نس��خه پزشکان کاروان و 

پزشکان متخصص و حتی عمومی دریافت کرد.
س��یدعلی مرعش��ی گفت: دارو های ممنوعه و 
غیرمجاز شامل آمپول پتیدین، آمپول مرفین، قرص 
و شربت متادون، هیدرومرفین، متیل فنیدات هیدرو 
کلراید، ق��رص و آمپول ترامادول، اکس��پکتورانت 

کدیین و استامینوفن کدیین است.
وی افزود: زائرانی که به عللی، چون بیماری های 
دیابت، چربی خون، بیماری های ریوی، قلبی و... دارو 
مصرف می کنند، باید دارو های خود را به اندازه یک 

و نیم برابر زمان سفر به همراه داشته باشند.

هشدار

کت��اب کابوس در بیداری روایتی از  م�هربان ح��ج خونین س��ال ۶۶ اس��ت که ی�ار 
توسط نشر شهید کاظمی منتشر شده است.

حادثه دلخراش��ی ک��ه مهرماه ۱۳۹۴ در س��رزمین 
من��ا رخ داد، منج��ر به ش��هادت بیش از ۷ ه��زار تن از 
حاجیان در حریم ام��ن الهی، برای ما ایرانی ها خاطرات 
تلخ کشتار حجاج را در جمعه نهم مردادماه سال ۱۳۶۶ 
زن��ده کرد. در هر دو حادثه، حجاج ایرانی و غیرایرانی به 
شهادت رسیدند. در بحبوحه اخبار منا برخی از رسانه ها 
به یادآوری این کش��تار نیز پرداختند؛ اما مانند بسیاری 
از ح��وادث و اتفاقات ده��ه ۶۰ تنها چند عکس، خاطره 
و مصاحب��ه از این واقع��ه به جا مانده ب��ود که همان ها 

منتشر شد.
روای��ت جمعه س��یاه مرداد ۱۳۶۶، بخ��ش مهمی از 
تاریخ پس از انقاب است. زیرا این واقعه تاثیر مستقیمی 
بر چگونگ��ی پایان جنگ تحمیلی گذاش��ت؛ پس از این 
واقع��ه بر آتش جنگ نفت کش ه��ا در خلیج فارس افزوده 
شد. ایران برای عملیات تافی جویانه به ناوها و کشتی های 

هم پیمانان عربستان حمله کرد.

آمریکایی ها نیز به حمایت از هم پیمانان سعودی به 
کشتی ها، پایانه های نفتی و ناوچه های ایران حمله کرد. 
در نهایت این حمات دوجانبه با حمله ناجوانمردانه ناو 

وینسنس به هواپیمای مسافربری ایرانی پایان یافت.
واقعه کش��تار حج��اج، چنان ب��رای ایرانی ها تلخ و 
س��نگین بود که امام خمین��ی)ره( فرمود: »اگر از صدام 

بگذریم، از آل سعود نمی گذریم.«
کت��اب کاب��وس در بیداری در س��ه بخش ش��امل: 
»خاط��رات فرمان��ده پلیس ضدش��ورش عربس��تان در 
مصاحبه با شبکه های تلویزیون آلمان«، »مصاحبه هایی 
با مسئوالن وقت و شاهدان عینی واقعه توسط مولفان« 
و »خاط��رات ش��اهدان عینی ک��ه در روزنامه جمهوری 

اسامی منتشر شد« چاپ شده است.
»کابوس در بیداری« روایتی است مستند از حج خونین 
س��ال ۶۶ که با تکیه بر اس��ناد و خاطرات شاهدان عینی 
توسط جواد موگویی )نویسنده کتاب آخرین نخست وزیر( 

و هانیه سادات حسینی زاده تدوین شده است.
ای��ن کت��اب در ۷۶۸ صفحه ای با قیم��ت ۴۰ هزار 

تومان روانه کتابفروشی ها شده است.

تداعی حادثه منا در »کابوس در بیداری«

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان  زندگي غذا و دارو به تش��ریح دو اقدام مهم سبک 
در زمینه محصوالت تراریخته پرداخت.

دکتر غامرضا اصغری درباره فرایند برچسب گذاری 
محص��والت تراریخته اظهار داش��ت: تراریخته مقوله ای 
اس��ت که یک ع��ده طرف��دار دارد و یک ع��ده مخالف 
آن هس��تند، ولی س��ازمان غذا و دارو طبق قانون عمل 
می کند و بخشی از فرایند نظارت بر تراریخته ها به عهده 
این س��ازمان است و وزارت کش��اورزی و نهادهای دیگر 

متولیان دیگر در حوزه نظارت بر تراریخته ها هستند.
معاون وزیر بهداش��ت و رئیس س��ازمان غذا و دارو 
عنوان کرد: ۲ محصول عمده روغن س��ویا و روغن ذرت، 
جزو دو محصول وارداتی تراریخته به ایران هس��تند و به 

هی��چ وجه گندم و برن��ج تراریخته وارد 
کشور نمی شود.

معاون وزیر بهداش��ت تصریح 
کرد: دو مقوله مه��م در واردات 
تراریخته ها برای س��ازمان غذا و 
دارو مه��م اس��ت؛ اول اینکه آن 

محصول مجوز مصرف در اتحادیه 

اروپا را داش��ته باش��د و دوم اینکه محصولی که از کشور 
مبدأ وارد می شود در همان کشور نیز مصرف شود.

وی با صحه گذاش��تن نسبت به برخی نگرانی ها درباره 
محصوالت تراریخته، عنوان کرد: در کشورهایی که محصوالت 
تراریخته استفاده می ش��ود ما در مغازه های آن کشورها هر 
۳ ن��وع محصول تراریخته، ارگانیک و محصوالت معمولی و 
طبیعی را که همگی برچس��ب گذاری ش��ده است مشاهده 
می کنیم و اتفاقاً محصوالت تراریخته ارزان تر نیز هس��تند و 

به سلیقه و درآمد، هر فردی این محصوالت مصرف می شود.
معاون وزیر بهداشت درباره برچسب گذاری محصوالت 
تراریخت��ه توضیح داد: از اول مردادماه لوگوی محصوالت 
تراریخته که یک و نیم س��انت اندازه آن اس��ت باید کنار 
لوگوی سازمان غذا و دارو برای روغن های سویا و ذرت و 

هر محصول با منشأ تراریخته قید شود.
وی افزود: از اول شهریور هم هر محصولی 
که در تهیه آن از روغن های تراریخته 
استفاده شده نیز باید این استفاده 
خ��ود  برچس��ب گذاری  در  را 
 قید و به مش��تری اطاع رسانی 

کند.  تسنیم

»تراریخته ها« برچسب دار می شوند

نه  »وزارت بهداشت« به شفافیت واردات 18 میلیون یورویی خودرو

شفافیت در کما

واکنش ها به گزارشی درباره اتهام بریز و بپاش های »ثامن« در سیما

شکایت، توضیح، شفافیت


