
 گفت وگو با یک مقام مسئول
در ماجرای سیل اخیر و "ایران مال"

ننج�ون: تلفات و خسارات س��یل اخیر را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

مقام مس�ئول: هدف ش�ما از طرح این س�واالت 
تضعیف نظام است اما من به کوری چشم دشمنان اعالم 
می کنم که این س�یل هیچ تلفات و خساراتی نداشت 
بلکه خیلی هم فرصت توسعه برای ما ایجاد کرده است.

ننجون: اما برخی رسانه ها از زیر آب رفتن ده ها روستا 
و ناپدید شدن بسیاری از هموطنان ما خبر می دهند.

آنها ناپدید نش�ده اند. دارن�د آب تنی می کنند 
و خیلی هم بهش�ان خوش می گذرد.حتی بعضی ها 
پیامک می دهن�د و از این امکانات تفریحی رایگان 

از دولت تشکر می کنند.
ننجون: چند نفر هم در حادثه سیل از دنیا رفته اند.

ببینی�د. ش�ما داری�د فرافکنی می کنی�د. این 
حرف ه�ا مص�داق بارز نش�ر اکاذیب اس�ت و من از 
دادس�تان محترم می خواهم ش�ما را محاکمه کند. 
حاال یک سیل هم آمده و چند نفر همزمان با جاری 
شدن سیالب به دالیل مختلف از دنیا رفته اند. یکی 
سکته کرده و آپاندیس یکی دیگر ترکیده! اینها چه 

ربطی به سیل دارد؟
ننج�ون: به نظر می رس��د از س��یل اخیر خیلی 

راضی هستید.
صد البته که راضی هس�تیم. اگر می خواستیم 
این حجم آب را بخریم بای�د چند میلیاردتومان از 
بیت المال را خرج می کردیم. واقعا ش�ما دلتان برای 

بیت المال نمی سوزد؟
ننجون: راس��تی حاال که صحب��ت بیت المال به 

میان آمد از پرونده های اخیر اختالس چه خبر؟
من اگر شما خبرنگاران مارمولک را نشناسم که 
بای�د بروم بمیرم. از یک مس�اله پیش پاافتاده مثل 
سیل شروع می کنید و بعد سراغ اختالس می روید 
و آخ�رش ه�م درباره پرون�ده "ایران مال" س�وال 
می کنید و من مجبور می شوم درباره این مساله که 
پدیده شوم پولش�ویی در ایران وجود ندارد، حرف 

بزنم و همه اینها به ضرر نظام تمام می شود.
ننج�ون: مگ��ر در بازار ب��زرگ ایران ی��ا همان 

"ایران مال" هم ...
آقای دادس�تان لطفا تا این ننجون فرصت طلب 
اس�رار مگ�و را به س�مع و نظر ملت ایران نرس�انده 

خودت را از راه برسان!

ننجون

»رادیوکتاب«ازاولاردیبهشتمیآید
»رادیو کتاب« از یکم اردیبهش��ت به صورت ۲۴ 
ساعته با پخش برنامه های زنده و تولیدی فعالیت خود 

را آغاز می کند.
امس��ال نیز همزمان با س��ی و دومین نمایش��گاه 
بین المللی کتاب تهران، رادیو کتاب با هدف تقویت و 
ترویج فرهنگ کتابخوانی و حمایت از تولیدکنندگان، 
سیاستگذاران، صنوف نشر و خوانندگان کتاب از یکم 
تا چهاردهم اردیبهش��ت به صورت ۲۴ س��اعته پخش 
می ش��ود. رادیو کت��اب روی م��وج اف ام ردیف ۹۸.۵ 

مگاهرتز پخش خواهد شد.
برنامه ه��ای رادیو کتاب با ش��عار »رادی��و کتاب، 
صدای دانایی« در قالب ها و فرم های گوناگون با حضور 
کارشناسان، نویسندگان، مترجمان، ناشران، هنرمندان، 
پژوهش��گران حوزه کتاب و نخبگان فرهنگی طراحی و 

تهیه شده است.
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گروه زیست بوم   پلی��س پلی�����س رئی��س 
پایتخت از دستگیری 66۵ سارق، معتاد 

و مالخر در طرح رعد ۲۴ خبر داد.
سردار حسین رحیمی اظهار داشت: 
به حول و قوه الهی و با تالش همکارانم 
در مجموعه پلیس پیشگیری توانستیم 
با اجرای 30۹ حکم قضایی، 66۵ نفر از 
مالخران، زورگیران و س��ارقان منازل را 
شناس��ایی و دستگیر کنیم. وی تصریح 
کرد: 761 پرونده برای این افراد تشکیل 
شد؛ همچنین 1۴7 هزار و ۵1۹ عدد از 
اموال مسروقه و 170 دستگاه خودرو و 

موتورسیکلت کشف شد.
رئیس پلیس پایتخت با اعالم اینکه 
ارزش مالی اموال مس��روقه 6 میلیارد 
تومان اس��ت، اظهار داشت: 3۵3 نفر از 

دستگیرشدگان سابقه دار هستند. 
س��ردار رحیمی با بی��ان اینکه ۵ 
قبضه س��الح جنگی و ۴۹ قبضه سالح 
س��رد کش��ف ش��د، گف��ت: ۵0 نفر از 
قاچاقچیان کاال دس��تگیر و 1۴6 هزار 
کاالی قاچاق کشف شد؛ در یك مورد 
۵ تن اموال تاریخ گذش��ته و فاسد در 
حال توزیع کش��ف و ۵ باند قاچاق کاال 
نیز منهدم ش��د. وی اف��زود: تالش ما 
بر این اس��ت که یك وضعیت مطلوب 

امنیتی را در پایتخت ایجاد کنیم.
رئیس پلیس پایتخت بیان داشت: 
در دو س��ال گذش��ته 37 درص��د از 
سرقت و جرایم کل کشور در پایتخت 
رخ می داد که در این دو سال با اجرای 
طرح ه��ای رع��د به ۲3 ت��ا ۲7 درصد 
رس��یده است که نش��انه کاهش وقوع 

جرایم در پایتخت است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بح��ث 
پاکس��ازی پایتخت از وج��ود معتادان 
متجاهر از اولویت های ماست، گفت: در 
جن��وب پایتخت در محله های هرندی، 
ش��وش و دروازه غار ۹۲ باب منزل که 
حدود ۸60 اتاقك در آنها وجود داشت 
را پلم��ب کرده ای��م که برخ��ی از این 
اماکن مخروبه و محل جوالن مفسدان 
بوده است؛ البته آب، گاز و برق این ۹۲ 

منزل قطع شده است.

داش��ت:  اظهار  س��ردار رحیم��ی 
پس از حدود ۸0 روز از س��پری شدن 
طرح ه��ای پاکس��ازی معاب��ر جن��وب 
پایتخت از حضور معتادان متجاهر این 

محل ها اکنون پاك هستند. 
عالی ترین مق��ام انتظامی پایتخت 
تصریح کرد: بالغ ب��ر 60 تا 70 درصد 
معت��ادان متجاه��ر در ام��ر زورگیری 
س��رقت به عنف و س��ایر جرایم نقش 
داش��تند که با پاکس��ازی دروازه غار، 
هرن��دی و ش��وش مردم ای��ن مناطق 
هم اکن��ون در آرام��ش هس��تند. این 
طرح ها در تمام نق��اط تهران در حال 
انج��ام اس��ت و در ه��ر نقط��ه معتاد 
متجاهر رویت شد به سرعت نسبت به 

جمع آوری آنها اقدام خواهد شد.
ب��ا  مب��ارزه  پلی��س  گف��ت:  وی 
موادمخدر پایتخت ب��ا ایجاد پایگاهی 
قدرتمن��د در محله ه��ای ف��وق الذکر 
حتی کوچه پس کوچه های این اماکن 

را تحت مدیریت خواهد داشت. 
س��ردار رحیمی با تأکی��د بر این 
مطلب که پاکس��ازی معابر از معتادان 
از اولویت های پلیس پایتخت اس��ت به 
بحث برخ��ورد با دالالن ارزی در نقاط 
مختلف از جمله س��بزه میدان، خیابان 
منوچهری، پاس��اژ افش��اری، چهارراه 
اس��تانبول و ط��ول خیابان فردوس��ی 
پرداخ��ت و گف��ت: ب��ه دالالن اخطار 
می دهیم که با ش��دت ب��ا آنها برخورد 
خواه��د ش��د و صرافی ه��ای غیرمجاز 
تحت کنت��رل بوده و پلم��ب خواهند 
شد همانگونه که در ایام نوروز نیز این 

طرح را با جدیت دنبال کردیم. 
وی درخصوص ط��رح زوج و فرد، 
گفت: منتظر دوس��تان در ش��هرداری 
تهران هس��تیم ت��ا مقدمات ت��ردد در 
محدوده زوج و فرد را تعیین کنند و این 
اقدامات را ب��ه مرحله اجرا بگذاریم، به 
دوستان در شهرداری یادآوری می کنم 

که این روند را سرعت ببخشند.
س��ردار رحیمی گف��ت: یك ریالی 
از عوارض زوج و فرد به حس��اب پلیس 
واریز نمی ش��ود؛ م��ا کم��اکان معتقد 
بر این هس��تیم که یك ف��رد باید یکبار 

جریمه ش��ود و کس��ی که ب��ه صورت 
غیرمجاز به مح��دوده زوج یا فرد ورود 
پیدا می کند باید یکبار جریمه شود آن 

هم جریمه ورود به محدوده ممنوعه. 
وی اف��زود: نامه ش��کایت راهور از 
عوارض  درخصوص  تهران  ش��هرداری 
زوج و ف��رد در دی��وان عدالت در حال 
بررس��ی اس��ت. در راس��تای حق��وق 
ش��هروندی و بحث آلودگی هوا، مقرر 
شده تا ش��هروندان بتوانند ۲0 روز در 
هر فص��ل در محدوده زوج و فرد تردد 
کنند. وی درخصوص تخلف پوشاندن 
پالك گفت: این تخل��ف نیز مانند زیر 
پا گذاش��تن حقوق ش��هروندی بوده و 
طبیعی اس��ت که اگر تخلفی در حوزه 
انضباط اجتماعی و ترافیکی انجام شود 

پلیس برخورد جدی خواهد کرد. 

 برخورد پلیس با هنجارشکنان
و مروجان سبک زندگی غربی

گفت:  پایتخت  انتظام��ی  فرمانده 
از نظ��ر قان��ون پلیس مکلف اس��ت با 
هنجارش��کنان و کسانی که شئونات را 
رعایت نمی کنند و مروج سبك زندگی 
غربی هس��تند، برخورد کند و در این 
وظیفه یك گام نیز عقب نخواهد آمد.

سردار رحیمی درخصوص برخورد 
با بدحجابی، اظهار داش��ت: بخش��ی از 
بحث شئونات اسالمی به رعایت حقوق 
سایر شهروندان برمی گردد و کسانی که 
ب��ا وضعیت ناهجار در خیابان ها حضور 
می یابند در اصل حقوق ش��هروندی و 

قانون کشور را زیر پا می گذارند. 
وی در پای��ان تأکید ک��رد: طبق 
قان��ون و آنچ��ه برعهده ناجا گذاش��ته 
ش��ده اس��ت، حفظ ارزش هاست و از 
نظ��ر قانون��ی پلی��س مکلف اس��ت با 
هنجارش��کنان و کس��انی که شئونات 
اسالمی را رعایت نکرده و سبك زندگی 
غربی را ترویج می کنند، برخورد کند. 
اقدام پلیس در این حوزه قانونی است 
و ما یك گام نی��ز در انجام وظیفه مان 
در ترویج فرهنگ اسالمی و برخورد با 
کسانی که هنجارهای اسالمی را زیر پا 

می گذارند عقب نخواهیم آمد. 

امام علی علیه السالم:
 یاد خدا عقل را آرامش می دهد،

 دل را روشن می کند و رحمت او را فرود می آورد.
تصنیف غررالحکم و دررالکلم

کرایه حمل ونقل عمومی در سال ۹۸ 
چقدر افزایش می یابد؟

رئی��س کمیس��یون عمران و  یتخ����ت حمل ونقل شورای شهر تهران پا
درب��اره میزان افزای��ش کرایه ن��اوگان حمل ونقل 

عمومی در سال ۹۸ توضیحاتی داد.
محمد علیخانی با اش��اره ب��ه افزایش حداکثری 
کرای��ه حمل ونقل عموم��ی در س��ال ۹۸ اظهار کرد: 
میزان افزایش کرایه ناوگان حمل ونقل عمومی در این 
کمیسیون نهایی ش��ده است و تنها منتظر اعالم نرخ 
رسمی تورم در سال ۹7 هستیم. هر ساله برای تعیین 
میزان افزایش نرخ کرایه را رقم نرخ تورم در انتهای سال 

که از سوی مرکز آمار ارایه می شود، قرار می دهیم.
وی با بیان اینکه در انتهای س��ال ۹7 رقمی که 
در سایت رسمی مرکز آمار منتشر شده چیزی حدود 
۲6.۹ اعالم شده است، افزود: با پیگیری های صورت 
گرفته از طرف رانندگان اتوبوس ها و تاکسی ها مرکز 
مل��ی آمار نرخ تورم را تائید ک��رده و ما تنها منتظر 

اعالم کتبی آن از سوی این مرکز هستیم.
علیخان��ی اف��زود: در کمیس��یون حمل ونقل 
ش��ورای شهر تهران تصمیم بر آن است که افزایش 
کرایه ن��اوگان حمل ونقل عمومی در س��ال ۹۸ به 
صورت حداکثری محاسبه شود و اگر هم بحثی در 

رابطه با کاهش آن باشد 1 تا ۲ درصد است.

 انتخاب رشته آزمون دکتری
وردین تا 3 اردیبهشت  از 3۱ فر

آزمون  اولی��ه  نتایج  کارنام��ه  دکتری بر روی سایت سازمان نیمک����ت
س��نجش ق��رار گرف��ت و داوطلبان با اس��تفاده از 
ش��ماره داوطلب��ی یا ش��ماره پرون��ده و همچنین 
مشخصات شناسنامه ای، می توانند به کارنامه نتایج 

اولیه آزمون خود دسترسی پیدا کنند.
داوطلبانی که براساس مندرجات کارنامه اولیه 
مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی شده اند، باید از 
روز شنبه 31 فروردین تا روز سه شنبه 3 اردیبهشت 
۹۸ نس��بت به ثبت کدرشته محل های انتخابی خود 
)حداکثر ۵0 کدرشته محل درصورت وجود( با توجه 
به رشته امتحانی که در آن آزمون داده اند، در پایگاه 

اطالع رسانی سازمان سنجش اقدام کنند.
حس��ین توکلی مشاور عالی س��ازمان سنجش 
گف��ت: داوطلبان ابت��دا دفترچه راهنم��ای انتخاب 
رش��ته های تحصیلی و اطالعیه های مرتبط به آن را 
مطالعه کنند و سپس کدرشته محل های مورد عالقه 
خود را، از کدرشته محل های مربوط به رشته امتحانی 
انتخ��اب و اولویت ها را به ترتیب عالقه، مرتب کرده 
و نس��بت به ثبت آن اقدام کنند. دفترچه راهنمای 
انتخاب رش��ته عصر روز چهارشنبه ۲۸ فروردین بر 

روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد

خوش به حال ما 
یم  که ققنوسی چون تو دار

مهدی رجبی

mhd.rjb17@gmail.com

دمت گرم آقا. دم ش��ما گرم آقا ابراهیم س��ینمای 
انقالب اس��المی. وقتی تو می ش��وی چهره ی سال هنر 
انقالب اسالمی، من یکی از آنهایی هستم که از شوق و 

ذوقش بغض می کند. 
در روزگاری که خیلی ها »سلحش��ور« )نقشی که 
کیانیان در آژانس شیش��ه ای بازی کرد( شده اند، یقه ی 
پیراهن های سفید »دیپلمات« را تا خرخره بسته اند اما 
برای خوش آمد رس��انه های آن طرف آبی و اربابان شان 
هزار جور پش��تك و وارو می زنند یکی مثل تو می تواند 
باش��د که وسط جشنواره هفت خط و رنگ فجر، وسط 
آن هم��ه آدم های جورواجور و بزك کرده با صدای بلند 
بگوید »من خودم را سرباز این کشور و نظام می دانم«

فقط یکی مثل تو می تواند وقتی »سیمرغ« پرکنده را 
به دستش می دهند، تعارف و رودربایستی را کنار بگذارد 
و جش��ن پاره را کن فیکون کن��د و خنده های از بناگوش 
دررفته ی جلوی دوربین را به لب های »برخی ها« بدوزد و 

فریاد بزند »ن فیلمساز وابسته ام. فیلمساز این نظامم«
می دانم طی همه ی این سی چهل سال از خیلی ها 
خورده ای. از شبه روشنفکرها که »آزادی« کالم و بیان 
و اثر را تا جایی آزاد می دانند که پای شما و امثال شما 

روی دم آنها نرفته باش��د. بع��د از آن هزار و یك عیب 
و ایراد می گیرند و هزار جور تهمت و اس��م گذاری روی 

تو و فیلمت.
از آنهایی که تدبیرش��ان پدر این مردم و مملکت را 
در آورده است. که جز »پشت درهای بسته« مثال مذاکره 
کردن، کار دیگری را مشق نکرده اند. آنها که می خواهند 
از مدافعان و محافظان نظام، »بادیگارد«های بی خاصیت 
بس��ازند و اگر نشد، در تونل پرواپاگاندای رسانه های  بی 

جیره و مواجب شان!!! »حیدرها« را ذبح کنند. 
از آن خشك مقدس هایی که دود موتورهای شان امثال 
تو و عباس را خفه کرده است. از آنها که کاسه ی داغ تر از 
آش شدند و قیچی به دست برای فیلم هایت خط و نشان 

کشیدند و هر چه سنگ داشتند بر سر راهت ریختند.
اما به قول س��یدمرتضی »می دانم که چه می کشی 
خ��وب می دانم ام��ا تو ک��ه در دامنه آتشفش��ان منزل 
گرفت��ه ای باید بدانی که چگونه می توان زیر فوران آتش 
زیست. ما را خداوند برای زیستنی چنین به زمین آورده 
است چراکه مرغ عشق ققنوس است که در آتش می زید 
نه آنکه رنگین کمان می پوشد و در بوستان های عافیت، 
شکر می خورد و شکرشکنی می کند. مگر سوخته دلی و 

سوخته جانی را جز از بازار آتش می توان خرید؟« 
و ت��و حاال دقیق��ا ققنوس وار در قله ی آتشفش��ان 
ایس��تاده ای و به سالمت از آتش کینه ها گذشته ای. به 
قول خ��ودت »امروز هم تازه نفس ها ب��ه صبوری نیاز 
دارن��د« و خوش به حال تازه نفس ها ک��ه یکی مثل تو 
پیش روی شان اس��ت تا یادشان بیاورد که نمی توان از 

این راه دست کشید و عافیت طلبی را برگزید. 
ت��ا فراموش نکنن��د نیش زبان و متلك ه��ا را باید 
تحم��ل کرد ک��ه عزت مخص��وص خدا و رس��ول او و 

مؤمنان است و منافقان نمی دانند!

زاویه دید

هشتمین  مراسم  رسانه ادبیات گزارش  پاسداشت 
جهاد و مقاومت با انتشار و رونمایی از 
تقریظ حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اس��المی ب��ر کتاب »در 

کمین گل سرخ« همراه شد.
در این مراس��م که صبح دیروز در 
قطعه ۲۹ گلزار ش��هدای بهش��ت زهرا 
برگزار شد، سرلشکر فیروزآبادی مشاور 
رهبر انقالب، علیرضا مختارپور، دبیرکل 
نهاد کتابخانه ها، محسن مومنی شریف، 
نویس��نده اث��ر و رئیس ح��وزه هنری، 
حجت االس��الم رحیمیان، رئیس سابق 
بنیاد ش��هید انقالب اسالمی و خانواده 

شهید صیاد شیرازی حضور داشتند.
عطارزاده، معاون دفتر حفظ و نشر 
آثار آی��ت اهلل خامنه ای در این مراس��م 
اظهار داش��ت: موسس��ه و دفتر حفظ و 
نشر مسئولیت صیانت و نشر اندیشه های 
رهبر انقالب را عهده دار است و آنچه در 
منظومه فکری ایش��ان بیش از هر چیز 
مورد تاکید و توجه است، اشاعه فرهنگ 

ایثار و شهادت در جامعه است.
وی تصریح کرد: دفتر نش��ر نیز با 
انتش��ار آثار در جه��ت ترویج این مهم 
اهتمام دارد. رهبر انقالب در سال های 
اخیر همواره به بزرگداش��ت ایثارگران، 
رزمندگان و جانبازان اهتمام داش��تند. 
م��ا نی��ز پاسداش��ت ادبی��ات جهاد و 
مقاوم��ت را برگ��زار می کنی��م و امروز 
هش��تمین مراس��م را در جوار آرامگاه 
سپهبد صیاد شیرازی که به کتاب »در 
کمین گل سرخ« به قلم محسن مومنی 

شریف می پردازد، برپا خواهیم کرد.
علیرض��ا مختارپور، دبی��رکل نهاد 
کتابخانه ه��ا نیز در این مراس��م اظهار 
داش��ت: ممکن اس��ت در روزهایی که 

سیل تقریبا ۲۵ اس��تان کشور را در بر 
گرفته، برخی س��وال و گالیه کنند که 
چنین برنام��ه ای چه ضرورتی دارد؟ در 
پاسخ به منویات رهبر انقالب در دیدار 
روز گذشته با شرکت کنندگان مسابقات 
قرآن اشاره می کنم. ایشان پس از اشاره 
به مفاهیم ق��رآن به اتفاق اخیر و خیل 
سیل آس��ای مردم و گروه های جهادی 
پرداخته و فرمودند: این حضور و روحیه 

بسیج شوندگی آموزش شهداست.
وی ادامه داد: اگر اتفاقی که امروز 
در کش��ور رخ می دهد، آموزشی است 
که ما از ش��هدا داری��م بنابراین وظیفه 
ما تجلیل از معلمان جهاد و ش��هادت 
است و برای تجلیل، چه روزی بهتر از 
س��الروز شهادت سپهبد صیاد شیرازی 

و آستانه روز ارتش؟
امیر آراس��ته رئیس هیئت معارف 
جنگ و از همرزمان شهید صیاد شیرازی 

خاطراتی را از ایشان بازگو کرد.
محس��ن مومنی ش��ریف نویسنده 
کتاب »در کمین گل سرخ« اظهار داشت: 
دوشنبه شب گذشته اختتامیه هفته هنر 
انقالب اسالمی برگزار شد و خوشبخاته 
امروز ش��اهد ادبیات و هنری هستیم که 
توانایی هایی دارد که می تواند به عوالمی 
ب��رود که مکاتب دیگر چنی��ن امکاناتی 
ندارند، اما رشد و مهندسی این ادبیات را 

مدیون آیت اهلل خامنه ای هستیم.
وی با بیان اینکه معظم له در تمام 
دوران مسؤولیت خود بر هنر و ادبیات 
تاکی��د داش��ته و دارند، گف��ت: توجه 
ایش��ان به عنوان شخصیتی که ادبیات 
و هن��ر را می دانن��د و ب��ه کارآیی آن 
اعتقاد دارن��د از ابتدای انقالب تاکنون 
از دوران ریاس��ت جمه��وری تا دوران 
رهبری، موجب ش��ده صاحب ادبیات 

فرهنگ و هنر متعهد و پیشرو باشیم.
مهدی صیاد ش��یرازی، فرزند امیر 
ش��هید صیاد ش��یرازی نیز در ادامه به 

بیان نکاتی از پدر پرداخت.
در ادامه این مراس��م امیر سرلشکر 
نی��ز  ارت��ش  فرمان��ده کل  موس��وی، 
در س��خنانی عن��وان ک��رد: یک��ی از 
شخصیت های برجس��ته و ممتاز تاریخ 
ایران و انقالب اس��المی ش��هید صیاد 
ش��یرازی اس��ت. ج��دای از موضوعات 
شخصی، به باور من خلوص در بندگی 
خدا عامل اصلی س��اختن شخصیت او 
بود و بس��یاری از ویژگی های دیگر وی 
نیز در ذیل همین قرار می گیرد و همین 
خلوص بود که چنین عزت و بصیرتی به 
او داد و قدرت تشخیص و عمل او و نیز 
دشمن شناس��ی و توان تشخیص او نیز 

حاصل از همین مساله بود.
در پای��ان مراس��م، تقری��ظ رهبر 
معظم انقالب بر کتاب »در کمین گل 

سرخ« رونمایی شد.
رهبر انقالب در این متن نوشته اند: 
»»ای��ن نمونه ی جالب و بی س��ابقه ئی 
است از گزارش جنگ در ضمن داستان 
ش��یرین زندگی یکی از شخصیت های 
آن. آن را یکس��ره مطالع��ه ک��ردم )تا 
۸۴/6/7( زیبا و هنرمندانه نوشته شده 
اس��ت. با بس��یاری از حوادث آن کاماًل 
آش��نایم. البته بسیاری دیگر از حوادث 
آن دوران و نیز مطالب بسیاری از آنچه 
مربوط به این شهید عزیز است ناگفته 

مانده است. و این طبیعی است.
ش��خصیت  برجس��تگی های  البته 
ش��هید صیاد ش��یرازی را در نوش��ته و 
کتاب به درس��تی نمی توان نش��ان داد 
او حقاً نمونه ئی از یك ارتش��ی مومن و 
شجاع و فداکار بود. رحمت خدا بر او.«

در آیین رونمایی از تقریظ رهبر انقالب بر کتاب »در کمین گل سرخ« مطرح شد

شکل گیری مکتب هنر و ادبیات انقالب 
مدیون مهندسی رهبری است

فراخوان مناقصه عمومى با ارزیابى ساده 

http://iets.mporg.ir 
www.setadiran.ir 

رئیس پلیس پایتخت اعالم کرد

دستگیری ۶۶۵ سارق و مالخر در رعد ۲۴

ین »رحمان ۱۴۰۰« شد »تگزاس۲« جایگز
عضو ش��ورای صنفی نمایش از جایگزینی فیلم س��ینمایی  »تگ��زاس ۲« به کارگردانی مس��عود اطیاب��ی به جای فیلم گی�����شه
»رحمان 1۴00« به کارگردانی منوچهر هادی در سرگروه سینمایی »ایران« خبر داد.

محمدرضا صابری افزود: شورای صنفی نمایش در اولین جلسه با توجه به 
اتفاقاتی که برای فیلم »رحمان 1۴00« رخ داد و با توجه به اینکه سرگروهی 
س��ینما ایران بدون فیلم مانده بود، جلس��ه فوق العاده تشکیل داد که در این 
جلس��ه ۲ فیلم برای نمایش اعالم آمادگی کردند و از آنجایی که حق انتخاب 
با سینمادار است فیلم سینمایی »تگزاس ۲« به کارگردانی مسعود اطیابی با 

کف اکران ۴ هفته از فردا اکران شود.
وی افزود: با توجه ش��رایطی که در کش��ور حاکم اس��ت و ۲0 استان ما 
درگیر سیل هستند و شرایط روحی مردم سخت است، شورا مصوب کرد در 
جهت حمایت از فیلم های نوروزی همه فیلم های نوروزی بدون در نظرگیری 
کف فروش تا 1۸ اردیبهشت ماه اکران داشته باشند و هفت هفته به نمایش 
دربیایند. ضمن اینکه مقرر ش��د پردیس هایی که بیش از 7 س��الن س��ینما 
دارن��د مثل مگامال و باغ کتاب و... باید یك سالنش��ان را به صورت کامل تا 

1۸ اردیبهشت ماه در اختیار این آثار نوروزی قرار بدهند.
این عضو ش��ورای صنفی اکران افزود: قرار اس��ت یك تیم در خود شورا 
متشکل از یك نماینده از تهیه کنندگان، یك نماینده از کانون کارگردانان و 
یك نماینده از س��ینماداران جهت »نظارت بر اکران« گزارشی تهیه کنند. با 
توجه به اینکه دیگر کمیت��ه انضباطی وجود ندارد این تیم جایگزین کمیته 

شده و امور را بررسی می کنند.
صابری درباره نیم بها بودن بلیت های س��ینما در روزهای شنبه در سال 
گذش��ته هم عنوان کرد: روزهای ش��نبه از روزهای نیم به��ا بودن بلیت های 
س��ینما حذف شده اس��ت مگر اینکه س��ینمادار به ش��ورای صنفی نمایش 

درخواست بدهد که در روزهای شنبه بلیت نیم بها ارائه دهد.

یتالین مرگ ناگهانی در انتظار جوانان مصرف کننده ر
رئیس اداره سالمت جوانان وزارت بهداشت گفت: متاسفانه  باشید دانش��جویان تصور می کنند با مصرف ریتالین در  شب های سالمت 
امتح��ان، تمرکز بیش��تری پی��دا می  کنند، اما بع��د از مصرف این ق��رص، دچار 

پرخاشگری، عدم تمرکز، تپش قلب و افزایش فشار خون و مرگ  ناگهانی می شوند. 
گالیل اردالن با بیان اینکه براساس اسناد باالدستی حفظ سالمت آحاد 
جامعه برعهده وزارت بهداش��ت است و با توجه به اینکه ۲1 درصد جمعیت 
کش��ور را جوانان تش��کیل می دهند، گفت: از آنجا که جوانان تصور می کنند 
نسبت به سایر گروه های سنی جامعه سالم تر هستند، کمتر به سالمت خود 

اهمیت داده و از سالمت روانی، اجتماعی و فیزیکی خود غافل می شوند.
رئیس اداره س��المت جوانان وزارت بهداشت با اشاره به عدم نظام ادغام 
یافته برای ارائه خدمات به جوانان تا قبل از س��ال ۹۲، اظهار کرد: حدود ۵ 
میلیون نفر از جوانان دانشجو هستند و در خوابگاه زندگی می  کنند و ممکن 

 است مصرف فستفود زیادی داشته باشند.
اردالن با بیان اینکه ۴7 درصد جوانان کش��ور فعالیت فیزیکی کمتر از یك 
ساعت و نیم در روز دارند و 3۲ درصد فعالیت فیزیکی بیش از  یك ساعت و نیم 
یا بیش��تر دارند، گفت: حدود یك و نیم درصد جوانان اختالل افس��ردگی و نیم 
درصد آنان به اختالالت روانپزشکی دو قطبی دچار هستند. وی افزود: همچنین، 
0.7  درص��د جوانان دچار صرع هس��تند، حدود ۴ درص��د جوانان یکی از انواع 
تنباکوها را مصرف کرده و 0.7 درصد از آنها، یکی از ترکیبات  افیونی، ۲ درصد 

از قرص های آرامبخش و 0.3 درصد نوشیدنی  های الکلی مصرف می  کنند. 
رئی��س اداره س��المت جوان��ان وزارت بهداش��ت در پایان با اش��اره به 
عوارض مصرف ریتالین در میان دانش��جویان، گفت: متاس��فانه دانشجویان 
تصور می کنند با مصرف ریتالین در  ش��ب های امتحان، تمرکز بیشتری پیدا 
می  کنند، اما بعد از مصرف این قرص، دچار پرخاش��گری، عدم تمرکز، تپش 

قلب و افزایش فشار خون و مرگ  ناگهانی می شوند. 


