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زیست بـوم
آرش معیریان:

مسئوالن به میزهایشان چسبیدهاند و درایتی برای رفع معضالت سینماگران ندارند
آرش معیری��ان با انتقاد نس��بت به
زاوی�ه دی�د
عملکرد سازمان سینمایی و شوراهای
زیرمجموعه این س��ازمان اظهار داش��ت :اعضای ش��ورای
پروان��ه نمایش و پروانه س��اخت بدون تخص��ص و صرفاً
س��لیقهای و از روی حس��دورزی پروانه ساخت و نمایش
میدهند و حتی خودشان پای پروانههایشان نمیایستند؛
س��وأل بنده این اس��ت که چطور میش��ود  ۲روز بعد از
صدور یک مجوز س��لیقه و دیدگاه ش��ان عوض میشود؟
مگر فیلمسازان و تهیهکنندگان مسخره شدهاند؟
این کارگردان سینما با بیان اینکه سازمان سینمایی
ش��ورای پروانه ساخت و ش��ورای پروانه نمایش دارد اما
هیچیک از این ش��وراها سیاس��ت ،درایت و سلیقه واحد
و یکنواخت و یک دس��ت ندارند اظهار داش��ت :اعضای
ش��ورای پروانه نمایش متشکل از  ۹نفر هستند که عین
 ۹نفرشان  ۹س��لیقه مختلف ۹ ،نگاه مختلف و  ۹سطح
س��واد س��ینمایی از پایین ترین تا باالترین رده را دارند.
فیلم��ی که با باالترین آرا پروانه س��اخت گرفته در طول

 ۳۰روز اخیر به کرات توس��ط دیگر اعضای شورا که در
جلس��ه حضور نداشتند به تدریج دیده شده و مرتب نظر
جدید و ممیزی جدید اعمال کردهاند.
وی اظهار داش��ت :س��ازمان س��ینمایی و ش��ورای
پروانه نمایش فقط به میزهایش��ان چس��بیدهاند و هیچ
درایت��ی برای رفع دردهای م��ا ندارند .انگیزه دیگر برای
سینماگران نمانده است و ما دل خوشی در سینمایمان
نداریم .مردم ما در این شرایط اقتصادی نابسامان حداقل
دلخوشیشان س��ینما رفتن و شادی و خندیدن است.
بنده معتقدم ما سینماگران در کنار سربازان گمنام امام
زمان(عج) ک��ه برای یکایک ما قابل احترام و س��تودنی
هستند و امنیت کش��ور را فراهم میآورند ،ما هم سرباز
هس��تیم و تالش میکنیم در حوزه فرهنگ و هنر برای
مردم براساس اخالقیات آرامش و شادی فراهم کنیم اما
متأس��فانه مسئوالن نه تنها به ما اعتنایی نمیکنند بلکه
انواع و اقسام لگدها و آزارها را به ما و فیلمهایمان وارد
میکند و ما هم بیپناه ماندهایم!

گزارشی از پایین آمدن قابلتوجه شمارگان کتاب در روزهای گرانی کاغذ

نشر دفاعمقدس در اتاق تاریک

نخس��تین دور
ی�ار مـهربان
تحریمه��ا س��ال
 ۱۳۹۰آغ��از ش��د و قیمت خ��وراک و
پوش��اک و مواد غذای��ی و دارو افزایش
پی��دا ک��رد .تحریمهایی ک��ه حتی بر
قیمت کاغذ اثر گذاش��ت و نرخ آن را از
بندی  ۳۰به  ۹۰هزار تومان رساند .این
روزها هم ،هر س��اعت قیمت ارز باالتر
م��یرود و ب��ه دنبال آن هم��ه چیز ،از
جمل��ه کاغذ گرانتر؛ بیگمان گرانی بر
کیفیت زندگی تاثیر میگذارد و افزایش
قیمت کاغذ ،موجب کاهش چش��مگیر
سرانه مطالعه در ایران میشود.
ای��ن نوس��انات ارزی و باالرفت��ن
قیمت کاغ��ذ ،ناش��ران دفاعمقدس را
هم به عنوان بخشی از بدنه نشر ،تحت
تاثیر قرار میدهد.
محس��ن مهرآبادی ،ب��ه اوضاع این
روزهای نش��ر اشاره و بیان میکند :نشر
ای��ران ،ای��ن روزها وضع و ح��ال خوبی
ندارد؛ قیمت کاغذ گران اس��ت و کتاب
خوانده نمیش��ود .تیراژ کتابها پایین
است و این مساله به ورشکستگی ناشران
منجر و باعث شده تیراژ کتاب از ۳۰۰۰
به  ۳۰۰نسخه برسد؛ همان  ۲۰۰یا ۳۰۰
نسخه هم آیا فروخته شود آیا نشود!
به گفت��ه مدیر انتش��ارات فرهنگ
گس��تر ،ناش��ران چارهای ندارند جز این
که هزینهه��ای خود را کاهش دهند .به
همین خاطر اگر دفتر کارشان ۱۵۰ ،متر
ب��وده حاال یک فض��ای  ۶۰متری اجاره
میکنند .از سوی دیگر ،تعدیل نیرو ،یکی
دیگر از مواردی است که این گونه مواقع
به آن اندیشیده میشود و کامال طبیعی
است .به هر حال وقتی اوضاع نشر خراب
است ،چاره دیگری وجود ندارد.
به گفته مهرآبادی در شرایط فعلی
که قیم��ت کاغذ گران اس��ت و وزارت
فرهنگ و ارش��اد ،یاران��ه نمیدهد باید
جایگزینی وجود داشته باشد؛ برای مثال
نه��اد کتابخانههای عمومی کش��ور که
زیرمجموعه ارشاد است بیاید و بخشی از
تیراژ کتاب را بخرد یا شهرداریها چنین
کنن��د؛ وقتی نه این وجود دارد و نه آن؛
من ناشر به چه دل خوش کنم!؟
شهرداری و نهاد کتابخانهها،
سلیقهای رفتار نکنند
س��عید عاکف ،هم ناش��ر است هم
نویسنده« .خاطرات شگفت»« ،حکایت
زمستان»« ،ش��ام برفی» و «خاکهای
نرم کوشک» که مورد تعریف و تمجید
مقام معظم رهبری قرار گرفته و تاکنون

بیش از  ۲۰۰بار تجدید چاپ ش��ده از
جمله آثار این ناشر -مولف است که کار
خ��ود را با دو میلیون تومان آغاز کرده؛
با این توضیح که آن زمان ،کاغذ بندی
 ۵هزار تومان بوده و حاال به باالی ۱۶۰
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
میدان��د و میگوید :من معتقدم ،حذف
یارانه کاغذ ،نش��ر را به لجن کش��یده و
موجب شده در موسسه انتشاراتی چون
ملک اعظ��م که یک زم��ان  ۱۵نفر کار
میکردن��د حاال تنها دو نفر باقی بمانند.
اصال در ش��رایطی که از بیکاری جوانان
و اشتغالزایی برای آنها میگوییم حذف
یارانه کاغذ و نحیف کردن بدنه نشر ،چه
معنا و مفهومی دارد؟
عاکف در پاس��خ ب��ه اینکه یارانه
کاغ��ذ را حذف کردند ت��ا خرید کتاب
جایگزین ش��ود آیا در تمام این سالها
ش��هرداریها و نه��اد کتابخانهه��ای
عمومی تا چه اندازه از ناشران و بهطور
مش��خص از خود ش��ما کتاب خریده،
میگوید :بیگمان ش��هرداریها و نهاد
کتابخانههای عمومی ،س��هم عمدهای
در خری��د کت��اب از ناش��ران و تجهیز
کتابخانهه��ا دارند اما به ش��رط اینکه
س��ازوکار مشخص و روش��نی برایشان
تعریف شود و سلیقهای رفتار نکنند.

ضعف در توزیع و اطالعرسانی،
مشکل اصلی نشر است
علی اصغر بهمننیا ،مدیر انتشارات
نارگل است .ناشری که در حوزه ادبیات
پایداری فعالیت میکند .او هم معتقد
است نخس��تین تاثیری گرانی کاغذ بر
بازار نشر ،پایین آمدن شمارگان کتاب
بوده اس��ت .به گفت��ه بهمننیا ،قدرت
خری��د مردم پایین آمده و در ش��رایط
نامناس��ب اقتصادی ،نخستین چیزی
که از س��بد خان��وار حذف میش��ود،
کت��اب و کاالی فرهنگی اس��ت .اما با
وجود همه این مس��ایل ،مشکل اصلی
م��ا قیمت کاغذ نیس��ت ،معضل نش��ر
نارگل و بس��یاری ناش��ران ،سیس��تم
توزیع و اطالعرسانی است.
مدیر انتش��ارات ن��ارگل به اینکه
کتابه��ای خوب ،آنگونه ک��ه باید و
ش��اید دیده و معرفی نمیشوند ،اشاره
و بی��ان میکند :ما تنه��ا میتوانیم از
شبکههای مجازی برای تبلغ کار خود
بهره ببریم .س��ال گذش��ته م��ا کتاب

جشنواره

مهلت پایاننامههای عملی تئاتر فجر

آخرین مهل��ت ارس��ال پایاننامههای عملی
دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته
نمایش به سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر ۳۰
مرداد اعالم شده است.
دانشجویان کارشناس��ی و کارشناسی ارشد
رش��ته نمای��ش که در ب��ازه زمانی ابت��دای مهر
 ۱۳۹۶ت��ا پایان تیرم��اه  ۱۳۹۷ارزیاب��ی و دفاع
شده باشند ،میبایست با ارسال تأییدیه دانشگاه
و مدارک مربوطه تا  ۳۰مردادماه  ۱۳۹۷نس��بت
به ارسال اثر به دبیرخانه جشنواره و پرکردن فرم
ثبت اقدام کنند.
ال��زا ِم داش��تن اج��رای عمومی ش��امل این
تولیدات نمیشود.
س��ی و هفتمین جش��نواره بینالمللی تئاتر
فج��ر به دبیری ن��ادر برهانیمرن��د از  ۲۲بهمن
لغایت  ۳اسفند  ۱۳۹۷برگزار خواهد شد.

«احمد متوسلیان» را منتشر کردیم و
مراس��م رونمایی از ای��ن کتاب از چند
شبکه تلویزیونی هم پخش شد اما یک
خبرگزاری مشهور ،این خبر را پوشش
ن��داد .خالصه نه ناش��رانمان حرفهای
هستند و نه رسانههایمان.

ادبیات دفاعمقدس از هر طنز و
مطایبهای خالی است
غالمحسین سالمی ،مدیر انتشارات
ستارگان درخشان هم چون سعید عاکف
و محس��ن مهرآبادی در مواجهه با گرانی
کاغذ ،تیراژ کتابهای خود را پایین آورده و
عناوین کمتری را منتشر کرده است .یعنی
به گفته خود ،کتابهایی را منتشر کرده
که از فروش آن مطمئن بوده و میدانسته،
مخاطبان از آن استقبال میکنند.
او ه��م در پاس��خ ب��ه اینک��ه
ش��هرداری ،نهاد کتابخانههای عمومی
و دیگ��ر س��ازمانها و نهادهای مرتبط
ت��ا چه ان��دازه با خرید کتاب از ش��ما
حمایت کردهان��د ،میگوید :همکاران
من نهای��ت تالش خود را ک��رده و به
هم��ه جا س��ر زدهاند ام��ا هیچکس از
انتشارات س��تارگان درخشان حمایت
نکرده اس��ت؛ ن��ه نه��اد کتابخانههای
عمومی و نه شهرداری.
به گفته س��المی در ای��ن اوضاع و
اح��وال اقتصادی و وضعی��ت حاکم بر
نش��ر کشور باید به انتش��ار کتابهایی
پرداخ��ت که فروش آن تضمین ش��ده
است و الزمه این کار شناخت مخاطب
و جلوگی��ری از افراط و تفریط اس��ت.
همچن��ان ،یکی از مش��کالت عمده ما
این اس��ت ک��ه از ش��هدا و رزمندگان،
ش��خصیتهای اس��طورهای میسازیم
که آنقدر دس��ت یافتنی نیس��تند که
نمیتوانند الگو و سرمش��ق ما باشند و
این موضوع ،یکی از آس��یبهای جدی
ادبیات دفاعمقدس است در صورتیکه
رزمندهه��ا ه��م آدم بودهاند .اش��تباه
میکرده و ترس و واهمه داش��تهاند اما
در مسیر رشد و تعالی قرار گرفتهاند.
مدیر انتشارات ستارگان درخشان
به ظرفیت ب��االی طنز اش��اره و بیان
میکند :یکی از م��واردی که فراموش
میش��ود ش��وخیها ،طنازیه��ا،
لطیفهه��ا و مطایبهه��ای رزمندگان با
یکدیگر بوده اس��ت .ب��اور کنید فضای
جبهه ،فضای ش��اد و بانش��اطی بوده.
م��ا ادبیات دفاعمق��دس و در کل این
فض��ا را کانالیزه ک��رد ه و انتظار داریم
مهر
کتابهامان پرمخاطب باشد.
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امام صادق علیهالسالم:

یک ساعت اندیشیدن در خیر و صالح
از هزار سال عبادت بهتر است.
مصباح الشریعه ،ص114

ننجون
ننجون اعمال ددمنشانه را رایگان اعالم کرد

ننج��ون با صدور اطالعیهای اع�لام کرد :بنده نیز
در راس��تای حمایت از قش��ر ضعیف جامعه بعد از این
عملیات ددمنش��انه ضد انقالبی 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 ش��ما 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 میکنم 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 کنس��رت آقایان ،جذابیت ندارد به همین
خاطر در حین برپایی این مراسم ،برنامههای متنوعی
نظیر ش��عبده بازی ،حرکات ژانگولر ،قرعهکش��ی سه
دس��تگاه آسیاب بادی و مراسم قرعهکشی هزار تومان
شارژ ایرانسل برای هزار نفر برگزار خواهد شد.
رونوشت:

 مرکز س��ازماندهی نیروهای برانداز رسانهای ایران(مسن برا)
 ستاد ریزش آب به آسیاب استکبار جهانی (سرآب آاج) انجمن براندازان جوان (ابج) معاونت مرکز پژوهشهای آسیابهای بادی (مم پاب) کانون شرارت رسانهای ( کشر) -نیروگاه نامحدود جنگ نابرابر (ننجون)

دیدگاه
کنایه مهدی پاکدل به مسئوالن

مسئوالن فیلم تنگه ابوقریب را ببینید
شاید کمی خجالت بکشند!

مه��دی پاک��دل بازیگر فیل��م س��ینمایی «تنگه
ابوقری��ب» ب��ا انتش��ار تی��زر آخری��ن س��اخته بهرام
توکل��ی در حس��اب ش��خصی خ��ود در اینس��تاگرام
نوشته است« :پیش��نهاد میکنم به مسئولین با اینکه
خیلی درگیرن حتماً حتماً فیلم تنگه ابوقریب رو وقتی
اکران ش��د ببینن .ببینید تا اگ��ه نمیدونید یا یادتون
رفت��ه ،یادتون بیاد که دقیقاً  30س��ال پیش تو روزای
پایانی جنگ ،قبل از پذی��رش قطعنامه همین مردم و
جوونها چه جوری و به چه دلیل جونشون رو گذاشتن
وسط .ببینید ایرانیها برای حفظ شرف و غرورشون چه
کردند ،ببینید شاید شاید شاید خجالت بکشید»...
فیل��م تنگ��ه ابوقری��ب روایتگر یک��ی از نبردهای
سرنوشتساز روزهای پایانی جنگ است که قرار است
از روز چهارشنبه  17مرداد اکران شود .این فیلم موفق
به کسب شش جایزه جشنواره  36فیلم فجر شد.

فانوس
جزئیاتمراسمتشییعوخاکسپاری
شهیدتازهتفحصشده«سیدحسنمحسنی»

مراس��م تش��ییع پیکر مطهر ش��هید سیدحسن
محس��نیصالحیمنفرد روز جمعه از ساعت  9صبح با
حضور خانواده ش��هدا ،جانبازان و عموم مردم تهرانی
از مسجد رضوان واقع در میدان شهید نامجو ،خیابان
شهید اکبرنژاد (کاوه شرقی) برگزار خواهد شد.
پیکر مطهر این ش��هید واالمقام پس از تشییع بر
روی دستان مردم ،به بهشت زهرا(س) منتقل خواهد
شد تا در قطعه  26گلزار شهدای تهران آرام گیرد.
همچنین مراسم بزرگداش��ت این شهید یکشنبه
 14م��رداد از س��اعت  16:15الی  17:45در مس��جد
الغدیر واقع در بلوار میرداماد برگزار میشود.
پاسدار شهید سیدحسن محسنیصالحیمنفرد متولد
 1340بود که در س��ن  21س��الگی در دوم مرداد  61در
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 جستوجوی مفقودین
ستادکل نیروهای مسلح شناسایی و به میهن بازگشت.

«مرد» به چاپ دوم رسید

رم��ان «م��رد» روایت��ی از زندگ��ی س��ردار
جاویداالثر حاج احمد متوس��لیان نوش��ته داوود
امیریان از س��وی نش��ر س��وره مهر به چاپ دوم
رسید.
داوود امیریان در این اثر به روایت سه بخش
از زندگی حاج احمد متوس��لیان پرداخته اس��ت.
در بخ��ش اول ب��ه دوران حضور ح��اج احمد در
مریوان پرداختهشده ،بخش دوم به تشکیل تیپ
 ۲۷حضرت رسول صلیاهلل علیه وآله و فرماندهی
ح��اج احمد و رفتن او به جنوب تا اس��ارتش 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  ۲۵۰۰نس��خه و
قیمت  ۸هزار تومان توس��ط نشر سوره مهر وارد
بازار کتاب شده است.

آقای صالحی! هرگز قسمهای جالله شما پس از امضای برجام را فراموش نمیکنیم!

مدافع دیروز برجام حامی امروز تراریخته

دکت��ر علی کرمی
سبک زندگی
متخصــــــــص
بیوتکنول��وژی پزش��کی و فوقتخصص
مهندس��ی ژنتیک در یادداشتی به نقد
اظهارات اخی��ر علیاکبر صالحی رئیس
سازمان انرژی هستهای پرداخته است.
صالح��ی اخیرا ً ط��ی اظهاراتی در
بازدی��د از پژوهش��گاه بیوتکنول��وژی
کشاورزی مدعی ش��ده بود" :مخالفان
تراریخته در داخل کش��ور حرفهایی
مش��ابه ترام��پ و نتانیاه��و را تک��رار
میکنند! برای تولید داخلی محصوالت
تراریخته در براب��ر جریانهای مخالف
عقبنشینی نکنید و مقاومت کنید".
در ادامه مشرح یادداشت کرمی را
میخوانید« :آقای صالحی! بهعنوان یک
استاد تمام بیوتکنولوژی و فوقتخصص
مهندس��ی ژنتیک با آش��نایی کامل با
فناوری محصوالت تراریخته ،گلهای از
ش��ما دارم؛ بخوانید و دقت کنید شاید
برای دنیا و عاقتبتتان مفید باشد.
نمیدان��م ش��ما چقدر ب��ا فناوری
زیس��تی و مهندس��ی ژنتی��ک و فواید
و مض��رات محصوالت تراریخته آش��نا
هس��تید که در بازدی��د از یک مرکز در
کرج درباره آن نظر دادید و آنچنان دفاع
کردید .ش��ما که دنیا دیده هستید و با
دنیای دانش و فناوری هم بیگانه نیستید
و ریاست سازمان انرژی اتمی را بهعهده
دارید ،حتما میدانید یک مدیر خردمند
و برجسته تا اطالعات جامعی درباره یک
موضوع علمی و فناوری نداش��ته درباره
آن عجوالن��ه نظر نمیدهد چون ممکن
است منجر به پشیمانیاش شود.
ما هرگز قس��مهای جالله شما در
مجلس پس از امضای برجام را فراموش
نمیکنیم؛ آی��ا آن موقع هم همینقدر
اطمینان داشتید؟ و برای جلب رضایت
خدا یا نمایندگان آنچنان قسم خوردید؟
ما نمیدانیم ش��ما چقدر از بار قانونی،
ش��رعی و عقبایی این قسمها آگاهید؟
امروز باید به ملت پاسخ دهید که نتیجه
آن همه قسمهای شما چه شد؟
ش��ما که ن��ه تخصص��ی 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؟
جن��اب دکت��ر صالحی! آیا ش��ما
رضای خدا را در قسمها و حرفهایتان
در نظ��ر میگیرید و رضای مردم را؟ یا
فقط رضای��ت یک عده خاص��ی را که
برای ملت ایران ش��ناخته ش��دهاند که
همه توانش��ان را گذاشتهاند تا ایران را
تراریخته کنند و در همه جا نفوذ دارند
و ه��ر چند یک بار هم مس��ئوالن را به
آن مرکز میبرند تا تایید بگیرند؟ همان
کاری که با ش��ما هم کردند و شما هم
آنچه آنها میخواستند را فرموید!
آی��ا ش��ما میدانی��د در مقاب��ل
حرفهایتان هم در مقابل خدا و هم ملت

و هم رهبری مسئولید؟ آیا میدانید این
حرف ش��ما چه معنایی دارد؟ آیا جوگیر
ش��دید؟ آیا براس��اس اطالع��ات غلط و
یکطرفه تصمیم گرفتید و قضاوت کردید
و از تراریختهها ،چنان دفاعی کردید؟
اگر واقعا مدیر دانش��مندی بودید،
پیش از اظهارنظر قطعی درباره موضوعی
که تخصصی در آن ندارید ،الاقل حرفهای
طرف دیگر را میشنیدید و در آن صورت
اگر قانع نمیش��دید ،از تراریختهها دفاع
میکردید؛ آیا چنین روشی ،خردمندانهتر
و خداپسندانهتر نبود؟!
در مقاب��ل چهرههایی ک��ه نه نقد
قبول میکنند ،نه سند و مدرک علمی
را ،واقعاً چه باید کرد؟ سکوت از ترس
ج��ان ،جایگاه ،ابرو ،اعتب��ار؟ یا باید به
تکلیف عمل ک��رد و نصیحتتان کنیم؛
ما فرزن��دان سیدالش��هدا(ع) ،خمینی
کبیر و رهبری هستیم.
شما که یکسویه به قاضی میروید
و راضی بر میگردید ،آیا قبل از آنکه از
تراریخته دفاع کنید؛ از مدافعان تراریخته
و از خود نپرسیدید "اگر تراریخته اینقدر
خوب اس��ت که برایتان گفتند و تعریف
کردن��د پس چ��را  37کش��ور از جمله
کش��ورهای اروپایی پیشرفته ،کشت آن
را ممنوع کردهاند؟!"
چرا نپرس��یدید رژیم صهیونیستی
ک��ه در ح��وزه تراریخت��ه همس��طح
آمریکاست ،چرا اجازه کشت حتی یک
متر تراریخته را نمیدهد؟ چرا روس��یه
که  20س��ال پیش دانشمندان زیست
فناوری روسیه دعوت شدند در انستیتو
پاس��تور ایرانی��ان ،فن��اوری را از آنه��ا
آموختند هم واردات تراریخته را ممنوع
کردهاند و ه م کشت و مصرف آن را؟
آیا عدهای از سرکردگان پژوهشگاه
بیوتکنول��وژی کش��اورزی ک��ه از آن
بازدی��د کردی��د و در "فیلیپین" درس
خواندهاند ،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 س��تاد زیس��ت فناوری که
باید اس��مش را گذاشت س��تاد توسعه
تراریخت��ه ،آیا قب��ول دارید ب��ه دلیل
پس��ت و مقامی که در اختیار دارید در
هر چیزی نظر میدهید اما باید بدانید
قطعا مدیرانی متخصصتر ،شایستهتر،
صالحتر ،انقالبیتر و جهادیتر از ش��ما
برای آن پستها هست اما افسوس که
خانهنشینشان کردهاید!
در حرفه��ا ،اعم��ال ،رفت��ار و
گفتارتان خدا را در نظر بگیرید؛ امنیت
مل��ی و منافع مل��ی را در نظر بگیرید
و س�لامت مردم ،محیطزیست ،منابع،
ذخای��ر طبیع��ی و ژنتیک��ی را در نظر
بگیری��د و از یاد نبرید ک��ه همه ما از
ای��ن دیار فانی ،س��فر خواهیم کرد؛ به
این پست و مقامها دل نبندید که چه

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:

تولید کارت هوشمند ملی در داخل
س��خنگوی س��ازمان ثب��ت احوال
ش�هـــروند
کشور از برنامهریزیهای الزم برای
تولید کارت هوش��مند ملی در داخل کش��ور خبر داد و
گفت :مقدمات کار فراهم ش��ده و ت��ا آبانماه کارتهای
جدید با تولید داخل صادر میشود.
س��یفاهلل ابوترابی ضم��ن تکذیب خبر ع��دم صدور
کارت هوشمند ملی بدلیل تحریمها ،به تولید بدنه کارت
هوش��مند ملی در داخل کشور اشاره کرد و گفت :با توجه
به تحریمها و همچنین تأکید مقام معظم رهبری بر تولید

شرایط ثبتنام در رشتههای
بدون آزمون کارشناسی

مش��اور عالی رئیس س��ازمان س��نجش آموزش
کش��ور گفت :ثبتنام و انتخاب رشته برای گزینش در
رشتههای تحصیلی که پذیرش در آنها صرفا براساس
سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) صورت میگیرد
از روز دوشنبه  ۱۵مردادماه آغاز میشود.
حس��ین توکلی افزود :تمام داوطلبانی که در آزمون
سراسری سال  ۹۷ثبتنام کردهاند ولی در جلسه آزمون
غایب بودهاند و تمام متقاضیانی که در این آزمون حتی
ثبتنام نکردهاند میتوانند براس��اس ضوابط و ش��رایط
مندرج در سایت س��ازمان سنجش نسبت به ثبتنام و
انتخاب رشته اقدام کنند.

کاالی داخلی ،ب��ه همین دلی��ل برنامهریزیهای الزم را
برای تولید بدنه کارت ملی هوش��مند در داخل کشور و با
استفاده از متخصصین و نخبگان کشور انجام شده است.
س��خنگوی س��ازمان ثبت احوال کش��ور تأکید کرد:
همچنین براس��اس مصوبه هیأت وزیران کارتهای ملی
قبلی که مهلت آن به اتمام رسیده بود تمدید شده و آنها
نیز عجلهای برای دریافت کارت هوشمند نداشته باشند.
ابوتراب��ی درخصوص احتم��ال افزایش قیمت کارت
هوشمند ملی گفت :تولید داخلی این کارت و همچنین
باال رفتن قیم��ت ارز ،هیچگونه تغییری در قیمت نهایی
کارت هوش��مند ایج��اد نخواهد کرد و م��ردم نیازی به
مهر
پرداخت هزینه اضافی ندارند.

زیست شهر

اعزام بالگرد های ایرانی به هورالعظیم

نیمکت

بسیار چون شما آمدند و رفتند و فقط
نام آنانی به نیکی ماند که شیفته پست
و مقام و دنیا نشدند.
تراریخت��ه فع�لا تا رف��ع نواقص و
معای��ب آن ب��ه نفع ایران نیس��ت ،چه
وارداتش چه کش��ت و مص��رف آن؛ به
خدا از این س��خنان چیزی جز رضایت
حق ،امنیت ایران و حراست از سالمت
مردم ،منابع ،ذخایر ،کش��اورزی ،غذای
س��الم و امنیت غذایی نداریم؛ نه مانند
برخی از دانشاموختگان بنیاد راکفلر به
دنبال ش��رکت ،تجارت ،پست و مقام و
شهرتیم و نه دنبال مطرح کردن خود.
ای مدیران��ی که دان��ش کافی در
ح��وزهای ندارید بر شماس��ت که همه
نظرها را بشنوید و انتخاب احسن کنید،
جوگیر نش��وید ،با اطالع��ات یکطرفه
سریع قضاوت نکنید ،از دانشمندانی که
نظرات علمی دیگری دارند هم بشنوید.
حتی لحظهای هم تصور نکنید که
منظور خود ما هس��تیم؛ خیر! ما نظرات
و مطالبمان را براس��اس اسناد و مدارک
علمی در رسانهها گفتهایم و حقیقتاً دیگر
هیچ عالقهای به مالقات چه با ش��ما یا
هیچکس 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 کردهایم.
چون هرچ��ه با س��ند و مدرک و
استداللهای تخصصی و هزاران صفحه
مقاله ،گزارش و مس��تند علمی درباره
مخاطرات نس��ل کنونی تراریختهها به
باالترین نهادهای دولت و  ...فرستادیم
و گفتیم جز اینکه بایگانی و فراموش
ش��د ،اتف��اق دیگ��ری را بی��ن
مسئوالن امر شاهد نبودیم؛ چراکه اگر
غی��ر از این بود ،ش��ما چنین عجوالنه
و با ی��ک بازدی��د یکطرف��ه قضاوت
نمیکردی��د؛ ح��ال ک��ه نظر خ��ود را
گفتهاید قطعا اگر کوهی از اسناد هم از
سوی اساتید و دانشمندان به شما ارائه
ش��ود ،برای حفظ آنچه گفتهاید سخن
ح��ق را نخواهید پذیرفت! مانند همان
قس��مهای جالله در مجلس که شاید
هنوز هم قبول دارید که درست بوده!
ب��ر ما تکلی��ف بود به ش��ما و همه
مدیران دیگری که به صندلیهای قدرت
چسبیدهاند و کنار نمیروند 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 اطالعات،
همه مدی��ران در اطاقهای شیش��های
نشس��تهاند و تمام کردار شما همچنان
که در معرض خداست ،در معرض ملت
هم هس��ت؛ قطع��ا روزی همه ش��ما از
صندلیهای قدرت خداحافظی خواهید
کرد ،مراقب آن روز و عاقبت کار باشیم.
خدای��ا چنان کن س��رانجام کار /تو
خوشنود باشی و ما رستگار» تسنیم

مدیرکل حفاظت محیطزیس��ت خوزستان با
اشاره به آتشس��وزی مجدد بخش عراقی تاالب
هورالعظیم از انجام مجدد عملیات اطفای حریق
از امروز با اعزام بالگردهای ایرانی خبر داد.
احمدرضا الهیجانزاده با اشاره به وقوع مجدد
آتشسوزی در بخش عراقی تاالب هورالعظیم اظهار
ک��رد :امروز عملیات مجدد اطفای حریق در بخش
عراقی تاالب هورالعظیم توس��ط بالگردهای آبپاش
ایرانی انجام میش��ود .وی اف��زود :مجوزهای الزم
برای انجام عملیات اطفای حریق در بخش عراقی
تاالب هورالعظیم اخذ شده و فردا مجددا عملیات
اطفای حریق در خاک عراق انجام میشود.
مدیرکل حفاظت محیطزیس��ت خوزس��تان
گفت :فعال عملیات اطفای حریق با دو فروند بالگرد
انجام میش��ود و در صورت نی��از ،اعزام هواپیمای
آبپاش به خوزستان نیز پیگیری خواهد شد.

درشهر

«لقمه پیچ» دستگیر شد

یک��ی از تبه��کاران س��ابقهدار مع��روف ب��ه
«لقمهپیچ» در شرق تهران دستگیر شد.
رئیس کالنتری  136فرجام با اشاره به دستگیری
یکی از موادفروشان بزرگ شرق تهران در تعقیب و
گریزی که منتج به شلیک  28گلوله شد اظهار کرد:
به دنبال گش��تزنیهای تیمهای موتوری کالنتری
در محدوده استحفاظی ،دو گشتی پلیس در حین
انجام ماموریت خود در خیابان سراج و فرجام به یک
دستگاه خودروی  206مشکوک میشوند که پس از
تعقیب و گریز نهایتا خودرو متوقف میشود.
س��رهنگ خلیل لطفی با اشاره به دستگیری
یکی از موادفروشان شناخته شده شرق تهران در
این خودرو به هم��راه مقادیری موادمخدر «گل»
گفت :این فرد که جزو موادفروشهای سابقهدار و
بهنام در منطقه سراج و شرق تهران بوده و معروف
به «لقمهپیچ» است با  7گرم «گل» دستگیر شد.

