
تکمیل ظرفیت اعزام زائران در ایام عرفه
آغاز ثبت نام های جدید از امروز

مدیرکل عتبات عالیات س��ازمان حج و زیارت از 
تکمی��ل ظرفیت اعزام زائ��ران در ایام عرفه خبر داد و 
گفت: ثبت نام برای اعزام از ۳۰ مرداد تا ۱۰ شهریورماه 

از امروز آغاز می شود.
مرتض��ی آقایی افزود: ظرفی��ت اعزام در این دوره 
۳۰ هزار نفر اس��ت و تا زمانیکه ظرفیت تکمیل ش��ود 
ثبت ن��ام ادام��ه دارد. وی همچنین در م��ورد ثبت نام 
زائ��ران عتب��ات در ای��ام عرفه گفت: در ح��ال حاضر 
ثبت نام های عرفه از مدتی قبل آغاز ش��ده و در طول 
عملیات اعزام زائران که تا ۲۹ مردادماه است در طول 

یک ماه ۷۵ تا ۸۰ هزار نفر اعزام خواهند شد.
آقای��ی از تکمیل ظرفیت ثبت نام عرفه خبر داد و 
گفت: تاکنون ۴۰ هزار نفر برای اعزام ثبت نام کرده اند 

که طی مدت مذکور اعزام می شوند.
مدی��رکل عتبات عالیات س��ازمان ح��ج و زیارت 
با اش��اره به اینکه در س��ه ماهه گذش��ته یعنی از ۱۵ 
اردیبهشت به بعد هزینه سفر ۲۰ درصد کاهش یافته 
اس��ت گفت: علی رغم تمام مش��کالت و تورم بر روی 
بخش های مختلف ما توانس��تیم در حوزه اعزام زائران 
به عتبات هزینه ها را ۲۰ درصد کاهش دهیم به طوری 
ک��ه قیمت اعزام ها از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به 

یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
آقایی در ای��ن دوره به دلیل افزایش قیمت بلیت 
هواپیما هزینه ها کمی افزایش پیدا کرده به طوری که 
از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان س��ال گذش��ته به ۲ 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است اما در مجموع 
باز ه��م هزینه اعزام در ایام عرفات نس��بت به س��ال 

گذشته با کاهش ۱۵ درصدی روبه رو بوده است.
وی در م��ورد تامین ارز مورد نی��از زائران عتبات 
تصریح کرد: چنانچه دولت ارز مورد نیاز زائران عتبات 
را تامی��ن کند ب��رای ارائه خدمات مش��کلی نخواهیم 
داش��ت اما اگر ارز تامین نش��ود با مش��کالتی روبه رو 
می ش��ویم و این موضوع در قیم��ت اعزام ها نیز تاثیر 

خواهد گذاشت.  مهر

گردشگر

 دستوری مبنی بر ممنوع الخروجی
ولی اهلل سیف نداریم

مع��اون اجتماعی پلیس مرزبانی گفت: دس��توری 
مبنی بر ممنوع الخروجی سیف به پلیس مرزبانی ابالغ 

نشده است.
س��رهنگ ابوالقاس��م خاتم��ی در رابطه با ش��ایعه 
ممنوع الخروجی ولی اهلل سیف اظهار داشت: هیچ دستوری 
مبنی بر ممنوع الخروجی رئیس س��ابق بانک مرکزی به 

پلیس مرزبانی ابالغ نشده است.  باشگاه خبرنگاران

پلیس
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چاوشی  محس��ن  خواننده ای درحـــاشیه تنه��ا 
اس��ت که حی��ن انتخاب��ات ۱۳۹6 در 
حمایت از حسن روحانی »بیست هزار 
آرزو« را به ص��ورت اختصاصی به وی 
تقدی��م ک��رد. او تنها خوانن��ده ای در 
جریان رس��می موس��یقی است که در 
ط��ول ۴۰ س��ال اخی��ر از کاندیدایی 
انتخابات��ی حمای��ت ک��رده اس��ت و 
رس��می  فض��ای  در  را  خوانن��ده ای 
موس��یقی نمی توان سراغ گرفت که به 
صورت خ��اص، تران��ه ای را به صورت 
اختصاص��ی ب��رای یک��ی از نامزدهای 

انتخاباتی تهیه و تولید کرده باشد.
اما یکس��ال و ۴ ماه از تقدیم این 
تران��ه و پی��روزی حس��ن روحانی در 
انتخاب��ات نمی گ��ذرد ک��ه اخباری در 
فضای مجازی منتش��ر ش��ده که دفتر 
موس��یقی وزارت فرهنگ و ارش��اد در 
اعط��ای مجوز ب��ه آخرین آلب��وم این 
خواننده تعلل می کن��د و در روزهایی 
آتی اع��الم نظر ای��ن خوانن��ده اخبار 
مذک��ور را تصدی��ق می کن��د. ب��ا این 
حس��اب باید محس��ن چاوش��ی را به 
لیس��ت بلندباالی سلبریتی های حامی 
حسن روحانی افزود که از سوی دولت 

مستقر لطمه حرفه ای می بینند.

 چاوشی با سایر سلبریتی ها
چه تفاوتی دارد؟

چاوشی یک تفاوت اساسی با سایر 
س��لبریتی های حامیان حسن روحانی 
دارد. شاید حمایت بازیگران سرشناس 
س��ینما، از کاندیدای��ی مث��ل حس��ن 
روحانی جنبه ش��و و ژس��ت سیاس��ی 
داش��ته و تبلیغ بازیگران��ی نظیر الهام 
پاوه نژاد، لیلی رش��یدی، باران کوثری، 
الدن مس��توفی، نیوشا ضیغمی، حمید 
فرخ نژاد و س��ایر بازیگران درجه چندم 
س��ینما تاثیری در سرنوشت انتخابات 
نداشته باشد، اما تاثیر محسن چاوشی 
در حمای��ت سیاس��ی از ی��ک کاندیدا 
انتخاباتی به ان��دازه وزن تمامی اهالی 

سینما ارزش سیاسی دارد.
ضم��ن اینکه بازیگ��ران درجه دوم 
سینما کنش فراگیری را برای تاثیرگذاری 
و هدایت افکار عمومی ندارند، اما محسن 
چاوش��ی یک ترانه بسیار دشوار را برای 
حمای��ت از کاندی��دای انتخابات��ی اش 
ساخت. اهالی موسیقی می دانند ترکیب 
اشعار موالنا و ساخت ملودی و تنظیم در 
موس��یقی پاپ امری بسیار دشوار است 
که چاوش��ی برای حمایت سیاسی خود 
در انتخاب��ات از کاندیدای پی��روز آن را 

انجام داده است.
ماج��رای مواجهه دفتر موس��یقی 
وزارت ارشاد با محسن چاوشی از زمانی 
علنی ش��د که ای��ن خوانن��ده پاپ در 
صفحه شخصی اش نوشت: »با سالم؛ در 
ابتدای فعالیتم بعد از شش سال تالش 
برای دریافت مجوز و فعالیت به صورت 
رس��می در چهارچوب معّین همیش��ه 
تالش کرده ام در اصول و قوانین حاال یا 
موافق یا بعضا مخالف سالیق شخصی ام  

جهت احترام قدم بردارم اما حاال...
من از مفصل این نکته مجملی گفتم/ 
تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل
مک��رر  پیگیری ه��ای  ب��ه  نظ��ر 

تهیه کنن��ده و مدی��ر اجرای��ی آلب��وم 
“ابراهیم” تا این لحظه موفق به دریافت 
مج��وزات از وزارت محت��رم فرهنگ و 
ارشاد اس��المی نشدیم. با توجه به وقفه 
طوالنی مدت و احت��رام به مخاطبینم و 
جهت دل گرمی این روزهای س��خت به 
اتفاق تهیه کننده تصمیم به انتشار آلبوم 
در مردادماه گرفتیم. بدیهی است که تا 
تاری��خ ۲۰ مردادماه مث��ل ۹ ماه پیش 
منتظر می مانیم در غی��ر این  صورت با 
احترام تقدیم خواهد ش��د. شایان ذکر 
اس��ت آلبوم دارای کپی رایت بین المللی 
اس��ت و قوانین حق و حقوق مولفین و 
مصنفین رعایت خواهد شد. من غریبم و 

غریب را کاروانسرا الیق است.......«
پس از انتش��ار این متن ابوالفضل 
صادقی نژاد مدیر ش��ورای ارزشیابی و 
نظارت دفتر موس��یقی وزارت ارش��اد 
ب��ه اعتراض محس��ن چاوش��ی گفت: 
پنج قطع��ه اصالحیه خورده اس��ت و 
پس از ثبت آلب��وم "ابراهیم" ما طبق 
روال اداری و قانون��ی روز ۱۸ مردادماه 
این آثار را به شورای شعر و ترانه دفتر 
موس��یقی ارس��ال کردیم ک��ه پس از 
بررس��ی ۲ قطعه تایید و پنج قطعه نیز 
اصالحیه خورد. تاکن��ون هیچ اقدامی 
ب��رای اصالحیه موارد یاد ش��ده انجام 
نگرفت��ه بنابراین اگ��ر ۹۰ ماه هم این 
موضوع از س��وی موسسه تولیدکننده 
آلبوم راکد بماند، دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی مجوزی به 
این آلبوم نمی دهد زی��را پرونده هنوز 

به طور کامل تایید نشده است.
ناآگاه ترین مدی��ر فرهنگی در این 
کش��ور می داند که چاوشی حتی زمانی  
هم که ب��دون مجوز فعالی��ت می کرد، 
ترانه هایش نیاز به مجوز نداشت. چاوشی 
در کنار محس��ن یگانه و رضا صادقی از 
جمله  خوانندگان اثبات شده ای هستند 
که نباید بحث نظارت بروی تولیداتشان 
متمرکز شود.کمااینکه ابراهیم حاتمی کیا 
هیچ گاه فیلمنامه اش را برای تصویب به 
وزارت ارشاد ارسال نمی کند. هر کدام از 
این سه خواننده کارنامه بسیار شفاف و 
روش��نی دارند که با مرور فعالیت هایش 
پیشین آنان درخواهیم یافت که در یک 
چارچ��وب معین اخالق��ی - اجتماعی 
و  ادام��ه می دهن��د  را  فعالیت های��ش 
مجوزهای دفتر موسیقی صرفا اهرم هایی 
برای نخواندن آوازخوانانی اس��ت که با 
هیچ کدام از هفت تهیه کننده مش��هور 

موسیقی قرار داد ندارند.
ب��رای اثبات آنچه ب��ه عنوان یک 
ادع��ا مطرح محم��د بابای��ی خواننده 
رسمی س��ازمان صداوس��یما از پشت 
پرده موسیقی پرده در یک گفت و گوی 
جنجال��ی پ��رده برداش��ت. بابایی در 
آن مصاحبه گفت: "یک ش��عر س��الم 
را می ب��رم باره��ا ای��ن ش��عر ممیزی 

می خورد، ی��ک آهنگی را می برم بارها 
رد می ش��ود، می گویند ریتمش خیلی 
تند است بعد می بینم دوستان دیگری 
که با ای��ن ش��رکت ها )تهیه کنندگان 
خ��اص( دارند کار می کنند کارهایی را 
می برند و مجوز می گیرند که اصطالحا 
زهرش خیلی بیشتر است و شعر خیلی 
مورددارتر )اصطالحا(؛ ولی می بیند که 
سریع مجوز را گرفت. این سوال پیش 
می آید ک��ه وضعیت اخذ مجوز چگونه 
است؟ مثال من برای گرفتن مجوز یک 
آلبوم یک س��ال می روم و می آیم. منی 
که تا حاال یک کلیپ ماهواره ای ندادم، 
اما خواننده ای که سال ها با شبکه های 
مختل��ف ماهواره ای دارد کار می کند و 
کلیپ هایش را همه دیده اند، یک ش��به 
مجوز آلبومش را می گیرد، یک ش��به با 
فالن شرکت قرارداد می بندد و یک شبه 

هم کنسرت برگزار می کند."
بررس��ی چند آلبوم اخیر چاوش��ی 
نش��ان می دهد مسیر اخیر فعالیت های 
این خوانن��ده، مثل اغل��ب همکارانش 
تمرکز ب��روی ارائ��ه قطعات عاش��قانه 
کلیشه ای نیست. او مسیر نوینی را طی 
می کند و حذف او توسط دفتر موسیقی 
با استناد به اشاره محمد بابایی طبیعی 
اس��ت. در واقع اخذ مجوز از سوی دفتر 
موس��یقی به قطعات متفاوت چاوش��ی 
طبیعی است. قطعات متفاوت و موسیقی 
فاخر ۹۰ س��اله دیگر هم مجوز نخواهد 
گرفت و این همان دفتر موسیقی است 
که نس��ل اول موسیقی پاپ را به دلیل 

تولید موسیقی فاخر حذف کرد.
فرام��وش نکنیم ای��ن همان دفتر 
موسیقی است که مستقل از هر قضاوت 
سیاسی، به حامد زمانی هیچ گاه مجوز 
نداده اس��ت، این همان دفتر موسیقی 
است که اشعار خواننده ای مثل فرمان 
فتحعلیان که به صورت کامال مشخصی 
در م��ورد موالی متقیان چندین قطعه 
را س��اخت، مج��وز نمی ده��د و ای��ن 
همان دفتر موس��یقی اس��ت که نسل 
س��المت اول موسیقی پاپ را با همین 

ترفندهای خاص و ویژه حذف کرد.
حذف چاوش��ی از جریان رس��می 
موس��یقی کامال طبیعی اس��ت او غالم 
حلقه به گوش اژدهای هفت سر موسیقی 
ایران نیست. شش و هشت های کلیشه ای 
مرسوم را که خیلی سریع مجوز می گیرند 
را نمی خواند و نوکر مافیای کنسرت گذار 
موسیقی نیست. در این چنین شرایطی 
دولت روحانی که در سیاس��ت خارجی 
شکس��ت خورده، در مدیری��ت اقتصاد 
ناتوان اس��ت، ب��ا چنی��ن رفتارهایی از 
س��وی مدیران��ش در ح��وزه فرهنگ، 
موسیقی فاخر را پشت دروازه های مجوز 
ن��گاه می دارد ت��ا در عرصه فرهنگ هم 
سرشکسته باشد و هنرمندان حامی اش، 

پشیمان و دلشکسته.  مشرق

بی��ش از دو ماه از  ی ط��رح پیگیــــر اع��الم 
مش��کوك تبلیغ واکسن HPV توسط 
وزارت بهداش��ت در برنامه ماه عس��ل 
می گذرد، اما مس��ئوالن این وزارتخانه 
تنها س��کوت کرده اند و هیچ توضیحی 
درخصوص روند رسیدگی به این طرح 
و تعیین تکلیف میلیاردها تومان جمع 

شده از مردم ارائه نکرده اند. 
دو ماه قبل ش��خصی به نام یاسی 
اش��کی در آنتن زن��ده تلویزیون اعالم 
کرد که برای تولید واکس��ن باید پول 
جمع کرد، چراکه این واکسن وارداتی 
است و برای تولید داخل آن بودجه ای 
نیاز اس��ت که بنا به دالیلی دولت قادر 

به پرداخت آن نیست.
البته اشکی بعد از این برنامه فاش 
کرد که ش��خص وزیر بهداشت بر این 
پروژه نظارت داش��ته و شخصا خواسته 
اس��ت که او در این برنامه حضور پیدا 
کند. اش��کی، همچنین یادآور شده که 
وزارت بهداش��ت وی را ب��ه برنامه ماه 
عسل معرفی کرده و باالترین مقام این 
وزارتخانه از قبل در جریان س��ناریوی 

مطرح شده بوده  است!
همی��ن حضور و تبلیغ باعث ش��د 
ت��ا مردم بی��ش از دو میلی��ارد تومان 
از طریق یک س��امانه ب��رای کمک به 

ساخت این واکسن پرداخت کنند. 

تکذیب پروژه توسط معاون علمی 
و فناوری ریاست جمهوری 

البته ک��ه پس از ادامه دار ش��دن 
موج اعتراضات س��ورنا س��تاری معاون 
علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
درباره حاش��یه های ایجاد شده درباره 
واکس��ن HPV واکنش نش��ان داد و 
گفت: واکس��ن HPV ایرانی در یکی 
از ش��رکت های دانش بنیان تولید شده 

است و سال آینده وارد بازار می شود!
مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری با اش��اره به اقدام یاس��من 
اشکی مبنی بر جمع آوری پول از مردم 
برای ساخت واکسن HPV بیان کرد: 
برای س��اخت واکس��ن HPV نیازی 
نیس��ت که از مردم پولی را جمع آوری 

کنیم، زیرا این ش��رکت تسهیالتی در 
قال��ب وام از معاون��ت علمی و فناوری 
دریافت کرده اس��ت و به همین دلیل 

نیازی به پول ندارد.
از طرفی هم دبیر ستاد توسعه زیست 
فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری و 
رئیس سابق انستیتو پاستور کشور ضمن 
انتقاد از ادعاهای واهی یاسمن اشکی در 
برنامه ماه عسل، با اشاره به تولید واکسن 
HPV در یک شرکت دانش بنیان ایرانی 
به رسانه ها گفت: معاونت علمی ریاست 
جمهوری تاکن��ون معادل ۵۰۰ میلیون 
تومان از شرکت دانش بنیان تولیدکننده 

واکسن HPV حمایت کرده است.
قانعی بیان کرد: ق��وه قضاییه باید 
نسبت به پول های جمع آوری شده برای 
حمایت از تولید این واکسن ورود کند. 
زیرا این واکسن به مرحله تولید رسیده 
و اصال نیازی به اعانه جمع  کردن نیست 
و نباید اجازه داده ش��ود جریانی که به 
بهانه کمک به زلزله زدگان کرمانشاه راه 

افتاد، دوباره رخ دهد.

 ورود قوه قضاییه
به پرونده واکسن پرحاشیه

پس از آنکه زوای��ای مختلف پروژه 
واکس��ن برمال ش��د و مردم هم نسبت 
ب��ه این موض��وع واکنش نش��ان دادند، 
حجت االسالم والمس��لمین منتظری با 
اعالم اینکه این موضوع را در قوه قضاییه 
بررسی خواهند کرد گفت: درپی پخش 
برنامه ای در تاریخ ۸ خرداد امسال در یکی 
از شبکه های سیمای جمهوری اسالمی 
ای��ران و ط��رح ادعاهایی درب��اره نوعی 
بیماری، معاونت حقوق عامه دادستانی 
کل کش��ور پ��س از انجام بررس��ی های 
الزم و اعم��ال و اعالم نظر کارشناس��ان 
و متخصصان ذی ربط درخصوص کذب 
بودن مطال��ب و ادعاهای مطرح ش��ده 
در آن برنامه، گزارش��ی به دادستان کل 

کشور ارائه داده است.
ب��ه دنب��ال بررس��ی های اولی��ه، 
دادستان عمومی و انقالب تهران مامور 
شد برابر با مقررات، در اسرع وقت و با 
توجه به آث��ار و تبعات ادعاهای مطرح 
ش��ده در آن برنامه، موضوع را پیگیری 

و تعقی��ب کند و نتیجه نیز برای عموم 
اعالم شود. 

حجت االسالم والمسلمین منتظری 
همچنین دس��تور داد؛ نسبت به وجوه 
جمع آوری شده نیز برابر مقررات اقدام و 

از تضییع حقوق عامه جلوگیری شود.
پس از دوم��اه پیگیر ای��ن موضوع 
شدیم، محمد ایازی معاون اجتماعی وزیر 
بهداش��ت که امضای وی در پای قرارداد 
با یاسی اشکی مشاهده می شود. وی در 
ویدیوهای��ی هم مردم را به ش��رکت در 
کمپین جمع آوری پول برای پروژه واکسن 
»اچ پی وی« تشویق می کند. اشکی هم از 

جلسات مختلف با ایازی گفته بود. 
حال بعد از گذشت این مدت ایازی 
گفت که قوه قضاییه اصال وی را احضار 
نکرده اس��ت. وی که از ابت��دا به عنوان 
شخص اصلی در پروژه واکسن پرحاشیه 
شناخته ش��ده اس��ت گفت که اصال از 
احضار هیچ شخصی در وزارت بهداشت 
برای پاسخگویی و پیگیری اطالع ندارد. 
همچنی��ن یاس��ی اش��کی هم در 
این ب��اره گف��ت که تنها ی��ک بار برای 
پاس��خگویی به قوه قضاییه رفته است 
ام��ا پس از این م��دت هیچ اطالعی از 

روند رسیدگی به پرونده ندارد.

برای مردم شفاف سازی کنید
بهداشت  ظاهرا مس��ئوالن وزارت 
مس��ئله را در س��کوت قرار دادند و از 
پاس��خگویی به درخواس��ت های قبلی 
خبرنگاران و اف��کار عمومی هم مبنی 
بر شفاف سازی در مورد چگونگی عقد 
قرار داد با یاسی اشکی و معرفی وی به 

برنامه ماه عسل خودداری کردند. 
ش��اید ای��ن موض��وع ه��م نوعی 
استراتژی برای فراموشی افکار عمومی 
و فرافکنی از داس��تان اصلی باشد، اما 
مردم همچنان منتظر روش��ن ش��دن 
تکلیف پول هایی که از آنها جمع شده  
اس��ت هس��تند، از طرفی اگ��ر در این 
پروژه دروغی به مردم گفته ش��ده باید 
با ش��خص خاطی از باب جنبه عمومی 
برای انحراف افکار عمومی و کسب مال 
از ای��ن روش، برخورد ش��ود و از مردم 

عذرخواهی کند.  فارس

رسول اكرم صلی اهلل علیه وآله:
هر لحظه ای که بر فرزند آدم بگذرد و او به یاد خدا 

نباشد روز قیامت حسرتش را خواهد خورد
نهج الفصاحه ص 707 

اعالم فیلم های بین الملل جشنواره  کودک
تعداد ۱۵ فیلم از بیش از ۱۴ کشور جهان در 
بخش رقابتی بین الملل س��ی و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ش��رکت 

می کنند. اسامی این فیلم ها به شرح ذیل است:
زرافه من: محصول آلمان، بلژیک، هلند - شکارچیان 
جادوگر: محصول صربستان - دیده و ندیده: محصول 
اندونزی - شبی که شنا کردم: محصول فرانسه و ژاپن 
- آخرین جنگجو: محصول روسیه - خانه: محصول کره 
جنوبی - فلفل و نفرین پادشاه سیاه: محصول آلمان - تا 
قهرمانی: محصول کلمبیا - بچه های تابستان: محصول 
ایسلند و نروژ - کیشان: محصول هند - تنها: محصول 
فرانسه - کسپر و اِما: محصول نروژ - وِندی: محصول 
آلمان - فرزندان چنگیز: محصول مغولستان - قهرمان 

کوچک: محصول بلژیک. 
اسامی فیلم های ایرانی بخش رقابتی و همچنین 
فیلم های نمایش  ویژه بین الملل متعاقبا اعالم  می شود.

جشنواره

غرق شدن جوان ۳۲ ساله در نهاوند
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از غرق شدن 
جوان ۳۲ ساله در رودخانه ای که از سراب گاماسیاب 

این شهرستان منشعب می شد، خبر داد.
سرهنگ احمد ساکی در تشریح جزئیات این 
خبر، اظهارداش��ت: درپی کس��ب خبری از مرکز 
فوریت ه��ای پلیس��ی ۱۱۰ مبنی ب��ر وقوع غرق 
ش��دگی در رودخانه ای که از س��راب "گاماسیاب 
نهاوند" منشعب می شود، بالفاصله ماموران پلیس 
به محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: در بررسی 
به عمل آمده مشخص شد در این حادثه، جوانی 
۳۲ س��اله اهل و ساکن یکی از روستا های نهاوند 
در رودخانه غ��رق که با حضور عوامل هالل احمر 

جسد وی به پزشکی قانونی منتقل شد.
س��رهنگ ساکی با هش��دار به ش��هروندان و 
مس��افران، از آنان خواس��ت از شنا در رودخانه ها و 
مناطقی که به آن آشنایی ندارند، خودداری کنند.

حادثه

نمایشگاه هنرهای تجسمی دانش آموزان
بازدی��د از نمایش��گاه آثار هنرهای دس��تی و 
تجسمی سی و ششمین جشنواره فرهنگی و هنری 
دانش آموزان سراسر کشور از روز ۲۰ مردادماه آغاز و 

تا ۲۹ مردادماه ادامه دارد و برای عموم آزاد است.
در ای��ن دوره از جش��نواره، ۳۳6 اثر دس��تی و 
تجسمی دختران و پسران دانش آموز در بخش های 
مختلف شامل مجسمه سازی، کاشی کاری، سفال گری، 
عکاسی، آبرنگ، مرکب، نقاشی، مداد رنگی طراحی با 
زغال، رنگ روغن، طراحی با مداد، پاس��تل، مشبک، 
معرق، تذهیب، منبت، قلم فلزی، نگارگری، میناکاری، 
قلم زنی، تصویرسازی، نقاشی خط، نستعلیق، نقش 
قالی، گل مرغ، گلیم و جاجیم، فرش، پته دوزی و نمد، 

پوستر به مرحله کشوری راه یافته است.
عالقه مندان می توانند جه��ت دیدن این آثار 
به به فرهنگس��رای هنر واق��ع در خیابان ولیعصر 

نرسیده به تقاطع طالقانی مراجعه کنند.

نگارستان

کشف ۷۰ کانتینر برنج احتکار شده
رئیس پلیس امنیت عمومی استان هرمزگان 
از کشف ۷۰ کانتینر برنج احتکار شده خارجی در 

بندرعباس خبر داد.
س��رهنگ علی اصغ��ر عبادی نی��ک گفت: در 
راستای برخورد با اخاللگران و مفسدان اقتصادی، 
شناسایی باندهای سازمان یافته و احتکارکنندگان 
کاالهای اساسی در دستورکار مأموران قرار گرفت.

وی اف��زود: ب��ه دنبال دریاف��ت خبری مبنی 
بر دپ��وی مقادیر زیادی برن��ج خارجی در یکی از 
انبارهای حاشیه بندرعباس، بالفاصله در یک اقدام 
عملیات��ی، مأموران تعزیرات حکومتی و بازرس��ان 
سازمان صنعت و معدن در محل حاضر شدند. وی 
با اش��اره به کش��ف ۷۰ کانتینر معادل یک هزار و 
6۰۰ تن برنج خارجی در بازرسی از محل مورد نظر 
اظهار داش��ت: بنا بر اعالم کارشناسان، ارزش این 

کشفیات ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

درشهر

 پرونده قضایی »یاسین رامین«
شیرخشک نیست

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر به 
تشریح مباحث دارویی در کشور و همچنین گوشه ای 
از جزئیات پرونده قضایی »یاس��ین رامین« که مربوط 
به موضوع شیرخشک نیست، پرداخت و گفت: استفاده 
از داروهای داخلی هر کشوری قانونی است که در اکثر 

کشورها رعایت می شود.
علی فرجی در نشست خبری خود درباره سرنوشت 
پرونده یاس��ین رامین که مربوط به سازمان تدارکات 
پزش��کی مربوط می شود، اظهار داشت: اول درباره این 
پرون��ده این توضیح را بدهم ک��ه پرونده قضایی آقای 
یاسین رامین ارتباطی به موضوع شیر خشک ندارد که 

در برخی رسانه ها به این مبحث اشاره شده است.
وی ادام��ه داد: این پرونده یک مس��ئله حقوقی و 
س��ازمانی اس��ت که مربوط ب��ه موض��وع فعالیت های 
اقتصادی یکی از شرکت های سازمان تدارکات پزشکی 
در اروپا بوده است ولی درباره جزئیات این پرونده طبق 

قانونی باید مقام قضایی توضیحات الزم را ارائه دهند.
فرجی درباره ورود مواد اولیه دارویی به کش��ور نیز 
توضیح داد: این مسئله و نگاه بدی که جامعه به مواد اولیه 
س��اخت چین و هندی دارند صحیح نیست زیرا این دو 
کشور فقط تولید مواد اولیه دنیا هستند و همه دنیا هم 
از مواد اولیه این دو کشور استفاده می کنند و مقرون به 
صرفه نیست که همه مواد اولیه را در داخل کشور تولید 

شود البته در ایام تحریم این مقوله متفاوت می شود.
مدیرعامل س��ازمان تدارکات پزش��کی هالل احمر 
درب��اره تهیه دارو و کمبوده��ای دارویی نیز توضیح داد: 
کمبود دارویی کش��ور حدود ۴۰ الی ۵۰ قلم اس��ت، که 
کمب��ود دارو در داروخانه های هالل احمر نیز بیش��تر از 
کمبودهای دارو در کل کش��ور نیست و براساس توصیه 
رئیس جمعیت هالل احمر تم��ام تالش خواهیم کرد تا 
کمبود شدیدی در حوزه دارو رخ ندهد. وی درباره ذخیره 
دارویی نیز عنوان کرد: در زمان عادی این ذخیره دارویی 
باید به مدت ۴ الی ۵ ماه باش��د ولی در ایام تحریم این 
ذخیره دارویی به مدت یکسال خواهد بود که این کار را 

سازمان برای ذخیره سازی دارو در حال انجام است.

گزارش رسانه

دستمزد انتخاباتی »محسن چاوشی«:

 حذف از جریان موسیقی
توسط دولت روحانی؟!

68 روز گذشت

 پرونده »یاسی اشکی«
و »وزارت بهداشت« به کجا رسید؟

 مشکل وام ۳۰۰ میلیونی 
کسبه ساختمان پالسکو حل شد

بسیاری از کسبه پالسکو به دلیل  یتخــــت ع��دم دریاف��ت وام ۳۰۰ میلیون پا
تومانی قادر به راه اندازی مجدد کار خود نشده بودند که با 
دستور محمدحسین مقیمی این مشکل حل خواهد شد.

در جلس��ه بررس��ی مش��کالت و رف��ع موانع 
اجرایی پروژه س��اختمان پالس��کو موضوع مصوبه 
دولت درخصوص س��اختمان پالس��کو بررسی شد، 
اس��تاندار تهران نیز با اش��اره ب��ه مطالبات بانک ها 
گفت: بدهی های اهالی پالس��کو و جریمه و س��ود 
آنها طبق این مصوبه باید اس��تمهال شود و بانک ها 
در اجرای مصوبه دولت باید به س��رعت اقدام کنند 
و در صورت عدم همکاری بانک ها در اجرای مصوبه 

دولت،با مدیران بانکها برخورد قانونی می شود.
در مصوب��ه ۳۰ ش��هریورماه ۹6، قی��د بخ��ش 
»مجتمع نور« موجب شده بود وام تنها به کسبه ای 
که در مجتمع نور مستقر شده اند تعلق بگیرد، در این 
جلسه با دس��تور استاندار تهران مقرر شد؛ وام ۳۰۰ 
میلیون تومانی به همه کسبه ساختمان پالسکو تعلق 
بگیرد. به گفته نمایندگان کسبه پالسکو، بسیاری از 
کسبه به دلیل عدم دریافت این وام قادر به راه اندازی 

مجدد کسب و کار خود نشدند.

 دستگیری همه متهمان
ونده تجاوز به دختران ایرانشهر ی  پر

رئیس کل دادگس��تری استان  ن ا سیس��تان و بلوچستان گفت: میـــــز
تمام افرادی که از آنها در پرونده تجاوز به دختران 

در ایرانشهر شکایت شده بود، دستگیر شدند.
حجت االس��الم ابراهیم حمیدی درباره آخرین 
وضعی��ت پرونده تج��اوز به دختران در شهرس��تان 
ایرانشهر اظهار کرد: همه متهمان این پرونده و تمام 
کسانی که از آنها شکایت شده بود، تحت تعقیب قرار 
گرفتند و دستگیر شدند.پرونده مزبور در دادسرا قرار 

دارد و مراحل تحقیقات دادسرایی را طی می کند.
حمیدی ادامه داد: همچنین در مدت گذش��ته 
شاکی جدیدی به این پرونده اضافه نشده و شکات 

آن، همان شکات اولیه هستند.
رئی��س کل دادگس��تری اس��تان سیس��تان و 
بلوچس��تان در پایان و در پاس��خ به این سوال که 
آیا ادعای تجاوز از سوی پزشکی قانونی تایید شده 
است یا خیر؟ گفت: پزشکی قانونی نمی تواند بحث 
تجاوز را تایید یا رد کند بلکه این موضوع در دادگاه 
مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتاً هم دادگاه آن را 
تایید یا رد می کند؛ پزش��کی قانونی فقط نفس کار 

را مورد بررسی قرار می دهد.  تسنیم

 فصل دوم ویژه برنامه های شبکه نسیم
بعد از ماه صفر آغاز می شود

پخش »چهل تیکه« در محرم ۹۷
مدی��ر ش��بکه نس��یم با اش��اره ب��ه ویژه  جــم برنامه های شبکه نسیم برای ماه محرم، از جــام 
شروع فصل جدید برنامه های این شبکه بعد از ماه صفر خبر داد.

محمد احس��انی گفت: ما در این ش��بکه موج اول برنامه ها را 
همزمان با ش��روع فصل تابستان آغاز کردیم که تا ماه محرم ادامه 
دارد. پس از آن با شروع ایام عزاداری ساالر شهیدان امام حسین)ع( 
رن��گ و بوی برنامه ها تغیی��ر خواهد کرد و بع��د از آن با آغاز ماه 

ربیع االول، فصل دوم برنامه های شبکه نسیم آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ش��بکه نسیم جزو شبکه های اصلی 
در ای��ام محرم به ش��مار نم��ی رود، اظهار کرد: ن��وع و تعداد 
ویژه برنامه های مناس��بتی شبکه نس��یم در ایام محرم و صفر 
به میزان دیگر ش��بکه های سیما نیس��ت؛ اما چند ویژه برنامه 
تلویزیونی مانند »هوش برتر«، »هزار داس��تان« و »کتاب باز« 
را خواهیم داشت. همچنین امسال نیز برنامه »چهل تیکه« را 

به فراخور ایام محرم و صفر روی آنتن خواهیم برد.
احسانی بیان کرد: شبکه نس��یم با توجه به تعریف نشاط 
و س��رگرمی که دارد، طرح های زیادی از برنامه های ورزشی به 
آن پیشنهاد می شود؛ اما ما نمی خواهیم به شکل تخصصی وارد 
تولید و پخش برنامه های ورزش��ی شویم. اگر اعتبارات مالی به 
ما اجازه بدهد، بعد از ماه صفر برنامه ای جدید خواهیم داشت.


