
ننجون اعمال ددمنشانه را رایگان اعالم کرد
ننجللون با صدور اطاعیه ای اعللام کرد: بنده نیز 
در راسللتای حمایت از قشللر ضعیف جامعه بعد از این 
عملیات ددمنشللانه ضد انقابی خود را در معرض دید 
عموم و به صورت صد درصد رایگان انجام خواهد داد.

در این بیانیه آمده است: 
ملت غیور ایران! 

می دانم خیلی از شللما دوست دارید مراسم ریختن 
آب به آسیاب استکبار جهانی را از نزدیک تماشا کنید اما 
چون بلیت آن گران است فلذا از شورای سردبیری روزنامه 
سیاست روز خواهش می کنم با صدور مجوز اجرای زنده 

برای تماشای این مراسم روحانی موافقت بفرمایند.
البته این حقیقت دارد که تماشای مراسم ریختن 
آب به آسیاب آمریکای جهانخوار و ایادی شرق و غرب 
آن به اندازه کنسللرت آقایان، جذابیت ندارد به همین 
خاطر در حین برپایی این مراسم، برنامه های متنوعی 
نظیر شللعبده بازی، حرکات ژانگولر، قرعه کشللی سه 
دسللتگاه آسیاب بادی و مراسم قرعه کشی هزار تومان 

شارژ ایرانسل برای هزار نفر برگزار خواهد شد.
رونوشت:

- مرکز سللازماندهی نیروهای برانداز رسانه ای ایران 
)مسن برا(

- ستاد ریزش آب به آسیاب استکبار جهانی )سرآب آاج(
- انجمن براندازان جوان )ابج(

- معاونت مرکز پژوهش های آسیاب های بادی )مم پاب(
- کانون شرارت رسانه ای ) کشر(

- نیروگاه نامحدود جنگ نابرابر )ننجون(

ننجون

کنایه مهدی پاکدل به مسئوالن
مسئوالن فیلم تنگه ابوقریب را ببینید 

شاید کمی خجالت بکشند!
مهللدی پاکللدل بازیگر فیلللم سللینمایی »تنگه 
ابوقریللب« بللا انتشللار تیللزر آخریللن سللاخته بهرام 
 توکلللی در حسللاب شللخصی خللود در اینسللتاگرام 
نوشته است: »پیشللنهاد می کنم به مسئولین با اینکه 
خیلی درگیرن حتماً حتماً فیلم تنگه ابوقریب رو وقتی 
اکران شللد ببینن. ببینید تا اگلله نمی دونید یا یادتون 
رفتلله، یادتون بیاد که دقیقاً 30 سللال پیش تو روزای 
پایانی جنگ، قبل از پذیللرش قطعنامه همین مردم و 
جوون ها چه جوری و به چه دلیل جونشون رو گذاشتن 
وسط. ببینید ایرانی ها برای حفظ شرف و غرورشون چه 

کردند، ببینید شاید شاید شاید خجالت بکشید...«
فیلللم تنگلله ابوقریللب روایتگر یکللی از نبردهای 
سرنوشت ساز روزهای پایانی جنگ است که قرار است 
از روز چهارشنبه 17 مرداد اکران شود. این فیلم موفق 

به کسب شش جایزه جشنواره 36 فیلم فجر شد.

دیدگاه

جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری 
شهید تازه تفحص شده »سید حسن محسنی«

مراسللم تشللییع پیکر مطهر شللهید سیدحسن 
محسللنی صالحی منفرد روز جمعه از ساعت 9 صبح با 
حضور خانواده شللهدا، جانبازان و عموم مردم تهرانی 
از مسجد رضوان واقع در میدان شهید نامجو، خیابان 

شهید اکبرنژاد )کاوه شرقی( برگزار خواهد شد.
پیکر مطهر این شللهید واالمقام پس از تشییع بر 
روی دستان مردم، به بهشت زهرا)س( منتقل خواهد 

شد تا در قطعه 26 گلزار شهدای تهران آرام گیرد.
همچنین مراسم بزرگداشللت این شهید یکشنبه 
14 مللرداد از سللاعت 16:15 الی 17:45 در مسللجد 

الغدیر واقع در بلوار میرداماد برگزار می شود.
پاسدار شهید سیدحسن محسنی صالحی منفرد متولد 
1340 بود که در سللن 21 سللالگی در دوم مرداد 61 در 
عملیات رمضان به درجه رفیع شهادت نائل شد اما پیکرش 
در همان منطقه باقی ماند. سرانجام پیکر مطهر این شهید در 
عملیات اخیر تفحص توسط کمیته جست وجوی مفقودین 

ستادکل نیروهای مسلح شناسایی و به میهن بازگشت.

فانوس

 شرایط ثبت نام در رشته های
بدون آزمون کارشناسی

مشللاور عالی رئیس سللازمان سللنجش آموزش 
کشللور گفت: ثبت نام و انتخاب رشته برای گزینش در 
رشته های تحصیلی که پذیرش در آنها صرفا براساس 
سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( صورت می گیرد 

از روز دوشنبه 15 مردادماه آغاز می شود.
حسللین توکلی افزود: تمام داوطلبانی که در آزمون 
سراسری سال 97 ثبت نام کرده اند ولی در جلسه آزمون 
غایب بوده اند و تمام متقاضیانی که در این آزمون حتی 
ثبت نام نکرده اند می توانند براسللاس ضوابط و شللرایط 
مندرج در سایت سللازمان سنجش نسبت به ثبت نام و 

انتخاب رشته اقدام کنند.

نیمکت
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دور  نخسللتین  مـهربان سللال یـار  تحریم هللا 
1390 آغللاز شللد و قیمت خللوراك و 
پوشللاك و مواد غذایللی و دارو افزایش 
پیللدا کللرد. تحریم هایی کلله حتی بر 
قیمت کاغذ اثر گذاشللت و نرخ آن را از 
بندی 30 به 90 هزار تومان رساند. این 
روزها هم، هر سللاعت قیمت ارز باالتر 
مللی رود و بلله دنبال آن هملله چیز، از 
جمللله کاغذ گران تر؛ بی گمان گرانی بر 
کیفیت زندگی تاثیر می گذارد و افزایش 
قیمت کاغذ، موجب کاهش چشللمگیر 

سرانه مطالعه در ایران می شود.
ایللن نوسللانات ارزی و باالرفتللن 
قیمت کاغللذ، ناشللران دفاع مقدس را 
هم به عنوان بخشی از بدنه نشر، تحت 

تاثیر قرار می دهد. 
محسللن مهرآبادی، بلله اوضاع این 
روزهای نشللر اشاره و بیان می کند: نشر 
ایللران، ایللن روزها وضع و حللال خوبی 
ندارد؛ قیمت کاغذ گران اسللت و کتاب 
خوانده نمی شللود. تیراژ کتاب ها پایین 
است و این مساله به ورشکستگی ناشران 
منجر و باعث شده تیراژ کتاب از 3000 
به 300 نسخه برسد؛ همان 200 یا 300 

نسخه هم آیا فروخته شود آیا نشود!
به گفتلله مدیر انتشللارات فرهنگ 
گسللتر، ناشللران چاره ای ندارند جز این 
که هزینه هللای خود را کاهش دهند. به 
همین خاطر اگر دفتر کارشان، 150 متر 
بللوده حاال یک فضللای 60 متری اجاره 
می کنند. از سوی دیگر، تعدیل نیرو، یکی 
دیگر از مواردی است که این گونه مواقع 
به آن اندیشیده می شود و کاما طبیعی 
است. به هر حال وقتی اوضاع نشر خراب 

است، چاره دیگری وجود ندارد.
به گفته مهرآبادی در شرایط فعلی 
که قیمللت کاغذ گران اسللت و وزارت 
فرهنگ و ارشللاد، یارانلله نمی دهد باید 
جایگزینی وجود داشته باشد؛ برای مثال 
نهللاد کتابخانه های عمومی کشللور که 
زیرمجموعه ارشاد است بیاید و بخشی از 
تیراژ کتاب را بخرد یا شهرداری ها چنین 
کننللد؛ وقتی نه این وجود دارد و نه آن؛ 

من ناشر به چه دل خوش کنم!؟ 

شهرداری و نهاد کتابخانه ها، 
سلیقه ای رفتار نکنند

سللعید عاکف، هم ناشللر است هم 
نویسنده. »خاطرات شگفت«، »حکایت 
زمستان«، »شللام برفی« و »خاك های 
نرم کوشک« که مورد تعریف و تمجید 
مقام معظم رهبری قرار گرفته و تاکنون 

بیش از 200 بار تجدید چاپ شللده از 
جمله آثار این ناشر- مولف است که کار 
خللود را با دو میلیون تومان آغاز کرده؛ 
با این توضیح که آن زمان، کاغذ بندی 
5 هزار تومان بوده و حاال به باالی 160 

هزار تومان رسیده است.
مدیر انتشارات ملک اعظم، از مخالفان 
سرسخت حذف یارانه کاغذ است و آن را 
آسیبی جدی برای بدنه نحیف نشر کشور 
می دانللد و می گوید: من معتقدم، حذف 
یارانه کاغذ، نشللر را به لجن کشللیده و 
موجب شده در موسسه انتشاراتی چون 
ملک اعظللم که یک زمللان 15 نفر کار 
می کردنللد حاال تنها دو نفر باقی بمانند. 
اصا در شللرایطی که از بیکاری جوانان 
و اشتغال زایی برای آنها می گوییم حذف 
یارانه کاغذ و نحیف کردن بدنه نشر، چه 

معنا و مفهومی دارد؟ 
عاکف در پاسللخ بلله این که یارانه 
کاغللذ را حذف کردند تللا خرید کتاب 
جایگزین شللود آیا در تمام این سال ها 
کتابخانه هللای  نهللاد  و  شللهرداری ها 
عمومی تا چه اندازه از ناشران و به طور 
مشللخص از خود شللما کتاب خریده، 
می گوید: بی گمان شللهرداری ها و نهاد 
کتابخانه های عمومی، سللهم عمده ای 
در خریللد کتللاب از ناشللران و تجهیز 
کتابخانه هللا دارند اما به شللرط این که 
سللازوکار مشخص و روشللنی برایشان 

تعریف شود و سلیقه ای رفتار نکنند.

ضعف در توزیع و اطالع رسانی، 
مشکل اصلی نشر است

علی اصغر بهمن نیا، مدیر انتشارات 
نارگل است. ناشری که در حوزه ادبیات 
پایداری فعالیت می کند. او هم معتقد 
است نخسللتین تاثیری گرانی کاغذ بر 
بازار نشر، پایین آمدن شمارگان کتاب 
بوده اسللت. به گفتلله بهمن نیا، قدرت 
خریللد مردم پایین آمده و در شللرایط 
نخستین چیزی  اقتصادی،  نامناسللب 
که از سللبد خانللوار حذف می شللود، 
کتللاب و کاالی فرهنگی اسللت. اما با 
وجود همه این مسللایل، مشکل اصلی 
مللا قیمت کاغذ نیسللت، معضل نشللر 
نارگل و بسللیاری ناشللران، سیسللتم 

توزیع و اطاع رسانی است.
مدیر انتشللارات نللارگل به این که 
کتاب هللای خوب، آن گونه کلله باید و 
شللاید دیده و معرفی نمی شوند، اشاره 
و بیللان می کند: ما تنهللا می توانیم از 
شبکه های مجازی برای تبلغ کار خود 
بهره ببریم. سللال گذشللته مللا کتاب 

»احمد متوسلیان« را منتشر کردیم و 
مراسللم رونمایی از ایللن کتاب از چند 
شبکه تلویزیونی هم پخش شد اما یک 
خبرگزاری مشهور، این خبر را پوشش 
نللداد. خاصه نه ناشللران مان حرفه ای 

هستند و نه رسانه های مان.

ادبیات دفاع مقدس از هر طنز و 
مطایبه ای خالی است

غامحسین سالمی، مدیر انتشارات 
ستارگان درخشان هم چون سعید عاکف 
و محسللن مهرآبادی در مواجهه با گرانی 
کاغذ، تیراژ کتاب های خود را پایین آورده و 
عناوین کمتری را منتشر کرده است. یعنی 
به گفته خود، کتاب هایی را منتشر کرده 
که از فروش آن مطمئن بوده و می دانسته، 

مخاطبان از آن استقبال می کنند.
این کلله  بلله  پاسللخ  در  هللم  او 
شللهرداری، نهاد کتابخانه های عمومی 
و دیگللر سللازمان ها و نهادهای مرتبط 
تللا چه انللدازه با خرید کتاب از شللما 
همکاران  می گوید:  کرده انللد،  حمایت 
من نهایللت تاش خود را کللرده و به 
هملله جا سللر زده اند امللا هیچ کس از 
انتشارات سللتارگان درخشان حمایت 
نکرده اسللت؛ نلله نهللاد کتابخانه های 

عمومی و نه شهرداری.
به گفته سللالمی در ایللن اوضاع و 
احللوال اقتصادی و وضعیللت حاکم بر 
نشللر کشور باید به انتشللار کتاب هایی 
پرداخللت که فروش آن تضمین شللده 
است و الزمه این کار شناخت مخاطب 
و جلوگیللری از افراط و تفریط اسللت. 
همچنللان، یکی از مشللکات عمده ما 
این اسللت کلله از شللهدا و رزمندگان، 
شللخصیت های اسللطوره ای می سازیم 
که آن قدر دسللت یافتنی نیسللتند که 
نمی توانند الگو و سرمشللق ما باشند و 
این موضوع، یکی از آسللیب های جدی 
ادبیات دفاع مقدس است در صورتی که 
رزمنده هللا هللم آدم بوده اند. اشللتباه 
می کرده و ترس و واهمه داشللته اند اما 

در مسیر رشد و تعالی قرار گرفته اند.
مدیر انتشارات ستارگان درخشان 
به ظرفیت بللاالی طنز اشللاره و بیان 
می کند: یکی از مللواردی که فراموش 
طنازی هللا،  شللوخی ها،  می شللود 
لطیفه هللا و مطایبه هللای رزمندگان با 
یکدیگر بوده اسللت. بللاور کنید فضای 
جبهه، فضای شللاد و بانشللاطی بوده. 
مللا ادبیات دفاع مقللدس و در کل این 
فضللا را کانالیزه کللرده  و انتظار داریم 

کتاب هامان پرمخاطب باشد.  مهر

دکتللر علی کرمی  زندگی متخصللللللللص سبک 
بیوتکنولللوژی پزشللکی و فوق تخصص 
مهندسللی ژنتیک در یادداشتی به نقد 
اظهارات اخیللر علی اکبر صالحی رئیس 

سازمان انرژی هسته ای پرداخته است.
صالحللی اخیراً طللی اظهاراتی در 
بازدیللد از پژوهشللگاه بیوتکنولللوژی 
کشاورزی مدعی شللده بود: "مخالفان 
تراریخته در داخل کشللور حرف هایی 
مشللابه ترامللپ و نتانیاهللو را تکللرار 
می کنند! برای تولید داخلی محصوالت 
تراریخته در برابللر جریان های مخالف 

عقب نشینی نکنید و مقاومت کنید."
در ادامه مشرح یادداشت کرمی را 
می خوانید: »آقای صالحی! به عنوان یک 
استاد تمام بیوتکنولوژی و فوق تخصص 
مهندسللی ژنتیک با آشللنایی کامل با 
فناوری محصوالت تراریخته، گله ای از 
شللما دارم؛ بخوانید و دقت کنید شاید 

برای دنیا و عاقتبت تان مفید باشد.
نمی دانللم شللما چقدر بللا فناوری 
زیسللتی و مهندسللی ژنتیللک و فواید 
و مضللرات محصوالت تراریخته آشللنا 
هسللتید که در بازدیللد از یک مرکز در 
کرج درباره آن نظر دادید و آنچنان دفاع 
کردید. شللما که دنیا دیده هستید و با 
دنیای دانش و فناوری هم بیگانه نیستید 
و ریاست سازمان انرژی اتمی را به عهده 
دارید، حتما می دانید یک مدیر خردمند 
و برجسته تا اطاعات جامعی درباره یک 
موضوع علمی و فناوری نداشللته درباره 
آن عجوالنلله نظر نمی دهد چون ممکن 

است منجر به پشیمانی اش شود.
ما هرگز قسللم های جاله شما در 
مجلس پس از امضای برجام را فراموش 
نمی کنیم؛ آیللا آن موقع هم همین قدر 
اطمینان داشتید؟ و برای جلب رضایت 
خدا یا نمایندگان آنچنان قسم خوردید؟ 
ما نمی دانیم شللما چقدر از بار قانونی، 
شللرعی و عقبایی این قسم ها آگاهید؟ 
امروز باید به ملت پاسخ دهید که نتیجه 

آن همه قسم های شما چه شد؟
شللما که نلله تخصصللی در حوزه 
فناوری زیستی دارید و نه تخصصی در 
حوزه مهندسی ژنتیک، چگونه به خود 
حق دادید با یک بازدید، چنان دفاعی 

از محصوالت تراریخته داشته باشید؟
جنللاب دکتللر صالحی! آیا شللما 
رضای خدا را در قسم ها و حرف هایتان 
در نظللر می گیرید و رضای مردم را؟ یا 
فقط رضایللت یک عده خاصللی را که 
برای ملت ایران شللناخته شللده اند که 
همه توانشللان را گذاشته اند تا ایران را 
تراریخته کنند و در همه جا نفوذ دارند 
و هللر چند یک بار هم مسللئوالن را به 
آن مرکز می برند تا تایید بگیرند؟ همان 
کاری که با شللما هم کردند و شما هم 

آنچه آنها می خواستند را فرموید!
مقابللل  در  می دانیللد  شللما  آیللا 
حرف هایتان هم در مقابل خدا و هم ملت 

و هم رهبری مسئولید؟ آیا می دانید این 
حرف شللما چه معنایی دارد؟ آیا جوگیر 
شللدید؟ آیا براسللاس اطاعللات غلط و 
یک طرفه تصمیم گرفتید و قضاوت کردید 

و از تراریخته ها، چنان دفاعی کردید؟
اگر واقعا مدیر دانشللمندی بودید، 
پیش از اظهارنظر قطعی درباره موضوعی 
که تخصصی در آن ندارید، الاقل حرفهای 
طرف دیگر را می شنیدید و در آن صورت 
اگر قانع نمی شللدید، از تراریخته ها دفاع 
می کردید؛ آیا چنین روشی، خردمندانه تر 

و خدا پسندانه تر نبود؟!
در مقابللل چهره هایی کلله نه نقد 
قبول می کنند، نه سند و مدرك علمی 
را، واقعاً چه باید کرد؟ سکوت از ترس 
جللان، جایگاه، ابرو، اعتبللار؟ یا باید به 
تکلیف عمل کللرد و نصیحتتان کنیم؛ 
ما فرزنللدان سید الشللهدا)ع(، خمینی 

کبیر و رهبری هستیم.
شما که یکسویه به قاضی می روید 
و راضی بر می گردید، آیا قبل از آنکه از 
تراریخته دفاع کنید؛ از مدافعان تراریخته 
و از خود نپرسیدید "اگر تراریخته اینقدر 
خوب اسللت که برایتان گفتند و تعریف 
کردنللد پس چللرا 37 کشللور از جمله 
کشللورهای اروپایی پیشرفته، کشت آن 

را ممنوع کرده اند؟!"
چرا نپرسللیدید رژیم صهیونیستی 
تراریختلله هم سللطح  کلله در حللوزه 
آمریکاست، چرا اجازه کشت حتی یک 
متر تراریخته را نمی دهد؟ چرا روسللیه 
که 20 سللال پیش دانشمندان زیست 
فناوری روسیه دعوت شدند در انستیتو 
پاسللتور ایرانیللان، فنللاوری را از آنهللا 
آموختند هم واردات تراریخته را ممنوع 

کرده اند و هم  کشت و مصرف آن را؟
آیا عده ای از سرکردگان پژوهشگاه 
بیوتکنولللوژی کشللاورزی کلله از آن 
بازدیللد کردیللد و در "فیلیپین" درس 
خوانده اند، از دانشمندان اروپا و روسیه 

با سوادترند؟ یا اهداف دیگری دارند؟
جناب آقای صالحی! و سایر مدیرانی 
که در حوزه فناوری زیستی و مهندسی 
ژنتیک و تراریخته، تخصصی ندارید از 
جمله دبیر سللتاد زیسللت فناوری که 
باید اسللمش را گذاشت سللتاد توسعه 
تراریختلله، آیا قبللول دارید بلله دلیل 
پسللت و مقامی که در اختیار دارید در 
هر چیزی نظر می دهید اما باید بدانید 
قطعا مدیرانی متخصص تر، شایسته تر، 
صالح تر، انقابی تر و جهادی تر از شللما 
برای آن پست ها هست اما افسوس که 

خانه نشینشان کرده اید!
و  رفتللار  اعمللال،  حرف هللا،  در 
گفتارتان خدا را در نظر بگیرید؛ امنیت 
ملللی و منافع ملللی را در نظر بگیرید 
و سللامت مردم، محیط زیست، منابع، 
ذخایللر طبیعللی و ژنتیکللی را در نظر 
بگیریللد و از یاد نبرید کلله همه ما از 
ایللن دیار فانی، سللفر خواهیم کرد؛ به 
این پست و مقام ها دل نبندید که چه 

بسیار چون شما آمدند و رفتند و فقط 
نام آنانی به نیکی ماند که شیفته پست 

و مقام و دنیا نشدند.
تراریختلله فعللا تا رفللع نواقص و 
معایللب آن بلله نفع ایران نیسللت، چه 
وارداتش چه کشللت و مصللرف آن؛ به 
خدا از این سللخنان چیزی جز رضایت 
حق، امنیت ایران و حراست از سامت 
مردم، منابع، ذخایر، کشللاورزی، غذای 
سللالم و امنیت غذایی نداریم؛ نه مانند 
برخی از دانش اموختگان بنیاد راکفلر به 
دنبال شللرکت، تجارت، پست و مقام و 
شهرتیم و نه دنبال مطرح کردن خود.

ای مدیرانللی که دانللش کافی در 
حللوزه ای ندارید بر شماسللت که همه 
نظر ها را بشنوید و انتخاب احسن کنید، 
جوگیر نشللوید، با اطاعللات یک طرفه 
سریع قضاوت نکنید، از دانشمندانی که 
نظرات علمی دیگری دارند هم بشنوید.

حتی لحظه ای هم تصور نکنید که 
منظور خود ما هسللتیم؛ خیر! ما نظرات 
و مطالبمان را براسللاس اسناد و مدارك 
علمی در رسانه ها گفته ایم و حقیقتاً دیگر 
هیچ عاقه ای به ماقات چه با شللما یا 
هیچ کس دیگر از مسئوالن وقت که تحت 
نفوذ و تاثیر البی تراریخته هستند، نداریم 
که زیرا آنچه به جایی نرسد فریاد است؛ 
این را با گوشت، پوست و استخوانمان در 

این دولت لمس کرده ایم.
چون هرچلله با سللند و مدرك و 
استدالل های تخصصی و هزاران صفحه 
مقاله، گزارش و مسللتند علمی در باره 
مخاطرات نسللل کنونی تراریخته ها به 
باالترین نهادهای دولت و ...  فرستادیم 

و گفتیم جز اینکه بایگانی و فراموش
بیللن  را  دیگللری  اتفللاق   شللد، 
مسئوالن امر شاهد نبودیم؛ چراکه اگر 
غیللر از این بود، شللما چنین عجوالنه 
و با یللک بازدیللد یک طرفلله قضاوت 
نمی کردیللد؛ حللال کلله نظر خللود را 
گفته اید قطعا اگر کوهی از اسناد هم از 
سوی اساتید و دانشمندان به شما ارائه 
شللود، برای حفظ آنچه گفته اید سخن 
حللق را نخواهید پذیرفت! مانند همان 
قسللم های جاله در مجلس که شاید 

هنوز هم قبول دارید که درست بوده!
بللر ما تکلیللف بود به شللما و همه 
مدیران دیگری که به صندلی های قدرت 
چسبیده اند و کنار نمی روند از هر گروه و 
جناح بگوییم و هشدار دهیم که مراقب 
باشیم تاریخ در حال ثبت کلمه به کلمه 

اظهارات و رفتار و کردار شماست.
اینک با گسترش فضای باز اطاعات، 
همه مدیللران در اطاق های شیشلله ای 
نشسللته اند و تمام کردار شما همچنان 
که در معرض خداست، در معرض ملت 
هم هسللت؛ قطعللا روزی همه شللما از 
صندلی های قدرت خداحافظی خواهید 
کرد، مراقب آن روز و عاقبت کار باشیم.

خدایللا چنان کن سللرانجام کار/ تو 
خوشنود باشی و ما رستگار«  تسنیم

امام صادق علیه السالم:
 یک ساعت اندیشیدن در خیر و صاح

از هزار سال عبادت بهتر است.
مصباح الشریعه، ص114

مهلت پایان نامه های عملی تئاتر فجر
آخرین مهلللت ارسللال پایان نامه  های عملی 
دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته  
نمایش به سی و هفتمین جشنواره  تئاتر فجر 30 

مرداد اعام شده است.
دانشجویان کارشناسللی و کارشناسی ارشد 
رشللته  نمایللش که در بللازه  زمانی ابتللدای مهر 
1396 تللا پایان تیرمللاه 1397 ارزیابللی و دفاع 
شده باشند، می  بایست با ارسال تأییدیه  دانشگاه 
و مدارك مربوطه تا 30 مردادماه 1397 نسللبت 
به ارسال اثر به دبیرخانه  جشنواره و پرکردن فرم 

ثبت اقدام کنند.
الللزاِم داشللتن اجللرای عمومی شللامل این 

تولیدات نمی شود.
سللی و  هفتمین جشللنواره  بین  المللی تئاتر 
فجللر به دبیری نللادر برهانی  مرنللد از 22 بهمن 

لغایت 3 اسفند 1397 برگزار خواهد شد.

جشنواره

»لقمه پیچ« دستگیر شد
یکللی از تبهللکاران سللابقه دار معللروف بلله 

»لقمه پیچ« در شرق تهران دستگیر شد.
رئیس کانتری 136 فرجام با اشاره به دستگیری 
یکی از موادفروشان بزرگ شرق تهران در تعقیب و 
گریزی که منتج به شلیک 28 گلوله شد اظهار کرد: 
به دنبال گشللت زنی های تیم های موتوری کانتری 
در محدوده استحفاظی، دو گشتی پلیس در حین 
انجام ماموریت خود در خیابان سراج و فرجام به یک 
دستگاه خودروی 206 مشکوك می شوند که پس از 

تعقیب و گریز نهایتا خودرو متوقف می شود.
سللرهنگ خلیل لطفی با اشاره به دستگیری 
یکی از موادفروشان شناخته شده شرق تهران در 
این خودرو به همللراه مقادیری موادمخدر »گل« 
گفت: این فرد که جزو موادفروش های سابقه دار و 
به نام در منطقه سراج و شرق تهران بوده و معروف 
به »لقمه پیچ« است با 7 گرم »گل« دستگیر شد.

درشهر

»مرد« به چاپ دوم رسید
رمللان »مللرد« روایتللی از زندگللی سللردار 
جاویداالثر حاج احمد متوسلللیان نوشللته داوود 
امیریان از سللوی نشللر سللوره مهر به چاپ دوم 

رسید.
داوود امیریان در این اثر به روایت سه بخش 
از زندگی حاج احمد متوسلللیان پرداخته اسللت. 
در بخللش اول بلله دوران حضور حللاج احمد در 
مریوان پرداخته شده، بخش دوم به تشکیل تیپ 
27 حضرت رسول صلی اهلل علیه وآله و فرماندهی 
حللاج احمد و رفتن او به جنوب تا اسللارتش در 
لبنان محور قرار گرفته و در نهایت در بخش سوم 
امیریان به دوران بعد از اسارت حاج احمد نگاهی 

کوتاه داشته است.
چاپ دوم کتاب »مرد« در 2500 نسللخه و 
قیمت 8 هزار تومان توسللط نشر سوره مهر وارد 

بازار کتاب شده است.

کافه کتاب

اعزام بالگرد های ایرانی به هورالعظیم
مدیرکل حفاظت محیط زیسللت خوزستان با 
اشاره به آتش سللوزی مجدد بخش عراقی تاالب 
هورالعظیم از انجام مجدد عملیات اطفای حریق 

از امروز با اعزام بالگردهای ایرانی خبر داد.
احمدرضا الهیجان زاده با اشاره به وقوع مجدد 
آتش سوزی در بخش عراقی تاالب هورالعظیم اظهار 
کللرد: امروز عملیات مجدد اطفای حریق در بخش 
عراقی تاالب هورالعظیم توسللط بالگردهای آبپاش 
ایرانی انجام می شللود. وی افللزود: مجوزهای الزم 
برای انجام عملیات اطفای حریق در بخش عراقی 
تاالب هورالعظیم اخذ شده و فردا مجددا عملیات 

اطفای حریق در خاك عراق انجام می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیسللت خوزسللتان 
گفت: فعا عملیات اطفای حریق با دو فروند بالگرد 
انجام می شللود و در صورت نیللاز، اعزام هواپیمای 

آبپاش به خوزستان نیز پیگیری خواهد شد.

یست شهر ز

آرش معیریللان با انتقاد نسللبت به  دیـد عملکرد سازمان سینمایی و شوراهای زاویـه 
زیرمجموعه این سللازمان اظهار داشللت: اعضای شللورای 
پروانلله نمایش و پروانه سللاخت بدون تخصللص و صرفاً 
سلللیقه ای و از روی حسللدورزی پروانه ساخت و نمایش 
می دهند و حتی خودشان پای پروانه های شان نمی ایستند؛ 
سللوأل بنده این اسللت که چطور می شللود 2 روز بعد از 
صدور یک مجوز سلللیقه و دیدگاه شللان عوض می شود؟ 

مگر فیلمسازان و تهیه کنندگان مسخره شده اند؟
این کارگردان سینما با بیان اینکه سازمان سینمایی 
شللورای پروانه ساخت و شللورای پروانه نمایش دارد اما 
هیچ یک از این شللوراها سیاسللت، درایت و سلیقه واحد 
و یکنواخت و یک دسللت ندارند اظهار داشللت: اعضای 
شللورای پروانه نمایش متشکل از 9 نفر هستند که عین 
9 نفرشان 9 سلللیقه مختلف، 9 نگاه مختلف و 9 سطح 
سللواد سللینمایی از پایین ترین تا باالترین رده را دارند. 
فیلمللی که با باالترین آرا پروانه سللاخت گرفته در طول 

30 روز اخیر به کرات توسللط دیگر اعضای شورا که در 
جلسلله حضور نداشتند به تدریج دیده شده و مرتب نظر 

جدید و ممیزی جدید اعمال کرده اند. 
وی اظهار داشللت: سللازمان سللینمایی و شللورای 
پروانه نمایش فقط به میزهای شللان چسللبیده اند و هیچ 
درایتللی برای رفع دردهای مللا ندارند. انگیزه دیگر برای 
سینماگران نمانده است و ما دل خوشی در سینمای مان 
نداریم. مردم ما در این شرایط اقتصادی نابسامان حداقل 
دل خوشی شان سللینما رفتن و شادی و خندیدن است. 
بنده معتقدم ما سینماگران در کنار سربازان گمنام امام 
زمان)عج( کلله برای یکایک ما قابل احترام و سللتودنی 
هستند و امنیت کشللور را فراهم می آورند، ما هم سرباز 
هسللتیم و تاش می کنیم در حوزه فرهنگ و هنر برای 
مردم براساس اخاقیات آرامش و شادی فراهم کنیم اما 
متأسللفانه مسئوالن نه تنها به ما اعتنایی نمی کنند بلکه 
انواع و اقسام لگدها و آزارها را به ما و فیلم های مان وارد 

می کند و ما هم بی پناه مانده ایم!

آرش معیریان:
مسئوالن به میزهای شان چسبیده اند و درایتی برای رفع معضالت سینماگران ندارند

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:
تولید کارت هوشمند ملی در داخل

سللخنگوی سللازمان ثبللت احوال  کشور از برنامه ریزی های الزم برای شـهـــروند
تولید کارت هوشللمند ملی در داخل کشللور خبر داد و 
گفت: مقدمات کار فراهم شللده و تللا آبان ماه کارت های 

جدید با تولید داخل صادر می شود.
سللیف اهلل ابوترابی ضمللن تکذیب خبر عللدم صدور 
کارت هوشمند ملی بدلیل تحریم ها، به تولید بدنه کارت 
هوشللمند ملی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: با توجه 
به تحریم ها و همچنین تأکید مقام معظم رهبری بر تولید 

کاالی داخلی، بلله همین دلیللل برنامه ریزی های الزم را 
برای تولید بدنه کارت ملی هوشللمند در داخل کشور و با 

استفاده از متخصصین و نخبگان کشور انجام شده است.
سللخنگوی سللازمان ثبت احوال کشللور تأکید کرد: 
همچنین براسللاس مصوبه هیأت وزیران کارت های ملی 
قبلی که مهلت آن به اتمام رسیده بود تمدید شده و آنها 

نیز عجله ای برای دریافت کارت هوشمند نداشته باشند.
ابوترابللی درخصوص احتمللال افزایش قیمت کارت 
هوشمند ملی گفت: تولید داخلی این کارت و همچنین 
باال رفتن قیمللت ارز، هیچ گونه تغییری در قیمت نهایی 
کارت هوشللمند ایجللاد نخواهد کرد و مللردم نیازی به 

پرداخت هزینه اضافی ندارند.  مهر

گزارشی از پایین آمدن قابل  توجه شمارگان کتاب در روزهای گرانی کاغذ

نشر دفاع مقدس در اتاق تاریک

آقای صالحی! هرگز قسم های جالله شما پس از امضای برجام را فراموش نمی کنیم!

مدافع دیروز برجام حامی امروز تراریخته


