
تک مضراب
حرف راست را باید از دیوانه شنید

س�خنگوی س�ازمان تعزیرات حکومتی: قیمت 
مرغ در تهران تا ۲۳ هزار تومان هم رسیده بود که با 
هماهنگی سازمان حمایت و همکاری وزارتخانه های 
مختلف کنار هم به خروجی مطلوب رسیدیم و قیمت 

مرغ به ثبات رسید.
ننج�ون: راس��تش ما اص��ا به خاط��ر به نیش 
کشیدن لنگ مرغ و جوجه، راضی به زحمت این همه 

مقام مسئول نبودیم.
جرای�د: وزیر نفت درباره موضوع مطرح  ش�ده 
درب�اره آغ�از فرایند س�همیه بندی بنزی�ن از روز 

پنجشنبه، گفت: دروغ است.
ننجون: ما از این خبر نتیجه می گیریم که بنزین 
از پس فردا قطعا س��همینه بندی می شود و تازه دو سه 

هزار تومان هم روی قیمتش می رود.
مدیرکل سیاس�ی اس�تانداری: هی�چ تقاضایی 
برای برگ�زاری تجمع مقابل مجلس به اس�تانداری 
نرسیده است، بنابراین این تجمع غیرقانونی است.

ننجون: البته این جزو تجمعات خودجوش به حساب 
می آید که در زمان انتخابات خیلی به درد می خورد.

رئی�س ات�اق اصناف ای�ران: ت�ا به ام�روز هیچ 
ابالغی�ه ای مبن�ی بر افزایش قیمت نان به دس�ت ما 
نرس�یده اس�ت و انواع نان به قیمت های گذشته در 

اختیار مردم قرار می گیرد.
ننجون: ای داد و بیداد! نان هم رفت توی لیس��ت 

گرانی ها.
جراید: ویالی مجلل دختر وزیر س�ابق تخریب 

نشده است فقط کمی زخمی اش کرده اند.
ننجون: باز هم جای ش��کرش باقی است. معموال 
اگ��ر آدم به اموال دختر وزیر ن��گاه چپ هم بیندازند یا 
چشم هایش را از کاسه در می آورند یا خودش را زخمی 

می کنند.
مع�اون وزیر خارجه کره ش�مالی: وزیر خارجه 

آمریکا فردی "احمق و خطرناک" و دیوانه است.
ننجون: حرف راست را باید از دیوانه شنید.

ننجون

نمایشگاه مطبوعات دیگر برگزار نمی شود
مدیرکل مرک��ز مطالعات و برنامه ریزی رس��انه ها 

گفت: نمایشگاه ملی مطبوعات دیگر برگزار نمی شود.
حمید ضیایی پرور در اختتامیه چهارمین جشنواره 
مطبوعات و خبرگزاری ها و پایگاه های خبری آذربایجان 
ش��رقی که در تاالر خاقانی تبریز برگزار ش��د، با تأکید 
بر اینکه سیاست وزارت ارشاد این است که رویداد های 
ملی را کاهش داده و به سمت رویداد های استانی برود، 
ابراز داش��ت: نمایشگاه ملی مطبوعات که سال گذشته 
برگزار نش��د، دیگر برگزار نمی ش��ود. به دنبال تقویت 
جش��نواره های ملی و محلی می رویم و جش��نواره های 

موضوعی را هم تقویت می کنیم.
وی با اش��اره به اینکه کاغذ بحث روز است و مقام 
معظم رهبری هم در نمایشگاه کتاب دستور حل این 
موضوع را دادند، تصریح کرد: در س��ال گذش��ته ۲۶۰ 
هزار تن کاغذ با ارز دولتی واردشده و فقط ۱۰ درصد 
به دست مطبوعات رس��یده است. در این راستا ۱۳۰ 
بازرگانی تخلف داش��تند که تنها تخلفات ۴۰ شرکت 

بیش از ۱۰۰۰ تن است.
ضیایی پرور با بیان اینکه ش��رکت های متخلف ارز 
۴۲۰۰ گرفتند و با ارز آزاد فروختند، تأکید کرد: ثبت 
س��فارش همه کاغذ ها به ۵ ماهه اول ۹۷ مربوط است 
که بعد از تش��کیل س��تاد تنظیم بازار کاغذ در وزارت 
ارشاد، اقدامات قانونی برای تزریق کاغذ به بازار انجام 
ش��د و قرار اس��ت حواله کاغذ با قیمت مصوب قبلی 

توزیع شود.  باشگاه خبرنگاران

در حاشیه
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کل  دادس��تان  ن ا گف��ت: می�����ز کش��ور 
۲۵۰۰ پرون��ده اعطای ارز ب��ه افراد و 

شرکت ها به دستمان رسیده است.
حجت االسام محمدجعفر منتظری 
در مراس��م تودی��ع و معارفه دادس��تان 
عمومی و انقاب تهران، اظهار کرد: دوره 
کاری هر فردی آغاز و پایانی دارد و خوشا 
به حال فردی که مردم از کار او رضایت 
داشته باشند و در دوره کاری خود شاهد 
 کار س��نگین آق��ای دولت آب��ادی بودم.

وی بیان کرد: جایگاه دادستانی در نظام 
قضایی جمهوری اس��امی ایران جایگاه 
خطیری اس��ت. اختیارات دادستانی در 
مقایسه با دادستان کل کشور گسترده تر 
اس��ت و دادس��تان به عنوان اینکه یك 
قاضی ایستاده و قانون مسئولیت زیادی 
ب��ه او داده اس��ت و وظیف��ه دادس��تان 

رسیدگی و تعقیب شکایات مردم است.
وی خطاب ب��ه دادس��تان جدید 
تهران گفت: در محیط کار ش��ما باید 
به روی مردم باز باش��د و رضایت مردم 
ش��رط موفقیت شما است و اینجا شهر 
تهران است و ۱۰ میلیون جمعیت دارد 
و استان فارس نیست و راه رضایتمندی 

مردم را باید با تدبیر پیدا کرد.
دادس��تان کل کش��ور تصریح کرد: 
مس��ئولیت دوم دادس��تان رسیدگی به 
حقوق عمومی اس��ت، اموری که شاکی 
خصوصی ندارد، ام��ا مورد مطالبه مردم 
است و اینجا دادستان باید ورود پیدا کند 

که در این حوزه مسائل گسترده است.
حجت االسام والمسلمین منتظری 
گفت: از زمان کار بنده در دادس��تانی 
کل کش��ور، به مس��ئله حقوق عمومی 
ورود کردیم و در سال اول رئیس سابق 
دس��تگاه قضایی در این موضوع تردید 
داش��تند، اما بعد از یك سال خودشان 

طرفدار پرو پا قرص آن شدند.
وی افزود: طی چهل س��ال انقاب 
دس��تور العمل��ی در رابطه ب��ا حقوق 
عمومی در مقام اجرا و سیاست گذاری 
نداشتیم و س��ال گذشته الیحه آن در 
دس��تگاه قضایی نوشته شد و به زودی 
ب��ه مجلس م��ی رود. ایج��اد امنیت از 
وظایف مهم دادستان است و حال اگر 
فردی در هر حوزه ای به دادگاه مراجعه 
می کن��د، وظیفه دادس��تان اس��ت که 

امنیت قضایی این فرد را تأمین کند.
حجت االسام والمسلمین منتظری 
تصریح کرد: مبارزه با فس��اد مهم است 
و این موض��وع تنها متوجه قوه قضاییه 
نیس��ت، بلکه ما معتقد هستیم و ثابت 
می کنیم که مبارزه با فساد اوال متوجه 
دستگاه های اجرایی است و دستگاه های 
اجرایی باید ب��ه گونه ای عمل کنند که 
مس��یر فساد بس��ته ش��ود و آن ها باید 
جلوی منش��أ فس��اد را ببندند، از وزیر 

گرفت��ه تا اس��تانداران و بانك ها و تمام 
دس��تگاه های اجرایی باید ب��ه گونه ای 

عمل کنند که منشأ فساد بسته شود.
وی افزود: در فساد های اخیر شاهد 
بودی��م که منش��أ تمام آن ه��ا کوتاهی 
مس��ئوالن بوده اس��ت و چرا باید بانك 
مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به همه دهد 
که فساد ایجاد شود و بنده بعد از تاش 
زیاد توانستم لیست ۲ هزار و ۵۰۰ نفری 
ک��ه ارز دولتی را گرفتن��د، پیدا کنم و 
امروز به پرونده ۱۵۰ نفر رسیدگی شده 
است و اگر بانك مرکزی از روزی که ارز 
را گرفت��ه و به آقای فان��ی داد، نظارت 

می کرد فساد ایجاد نمی شد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در 
بحث قاچاق کاال و کارت های بازرگانی 
اگ��ر نظارت کامل در مب��ادی این امور 
انجام می ش��د، قطعا ش��اهد این حجم 
فس��اد نبودیم. مجلس مسئول است و 
نمایندگان مجلس هم باید نماد مبارزه 
با فساد باشند، اما آیا این چنین است؟

حجت االسام والمسلمین منتظری 
گفت: بعد از کشف فاسد، نوبت دستگاه 
قضایی اس��ت و بنده به عنوان دادستان 
کل کشور اعام می کنم که هر کجایی 
که دولت، مجلس، بانك ها و دستگاه های 
اجرایی بخواهند کمك می کنیم و بعد از 

آن از هیچ کوتاهی نمی گذریم.
وی با بیان اینکه امروز مبارزه با فساد 
از ضروریات کشور است، افزود: دادستانی 
ته��ران در خط مقدم مبارزه با مفاس��د 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 
است و دادسرا ها در حوزه مبارزه با جرم 
مسئولیت مستقیم دارند و باید در تمام 
مسائل حضور داشته باشند و گستردگی 

تهران ویژگی خودش را دارد.
دادس��تان کل کش��ور تصریح کرد: 
دادس��تانی تهران با پرونده ه��ای مهم و 
ملی مواجه است و حوزه صاحیت تهران 
ویژگی مهمی اس��ت و پرونده های ملی و 
بین المللی به دادس��تانی ته��ران می آید. 
دادستانی تهران دارای ۳۳ ناحیه است که 
۱۷ ناحیه آن تخصصی است و باید 8۱۲ 

قاضی داشته باشد که ۶8۰ قاضی دارد.
وی گفت: کارکنان دادس��رای تهران 
باید ۳ هزار و ۳۵۹ نفر باشد که از این تعداد 
فقط ۲۱۰۴ نفر مشغول به کار هستند که 
از ۲۱۰۴ نفر هم فقط حدود یك هزار نفر 
رس��می هستند و ما بقی از جا های دیگر 
مانند شورای شهر و شهرداری به صورت 

ماموریتی کار می کنند.
دادس��تان کل کش��ور بیان کرد: 
اصاح س��اختار از ضروریات دادسرای 
تهران است که دادستان جدید تهران 
باید انجام دهد. نکت��ه ای که در حکم 
انتص��اب رهب��ری ب��رای رئی��س قوه 
قضاییه تأکید ش��د، زمانبندی است و 
دادستان تهران باید تمام کار های خود 

را با زمانبندی انجام دهد.
وی افزود: دادسرای تهران ویژگی 
خاصی دارد و وضعیت آن مورد رضایت 
نیست و این نارضایتی ناشی از کار آقای 
دولت آبادی نیس��ت. زمان��ی که آقای 
دولت آبادی می بیند که به جای کارمند 
رس��می قوه قضاییه، کارمند شهرداری 
نشس��ته چه کار می توان��د انجام دهد؟ 
آیا این برای ما ش��رم آور نیست و کلید 
این مشکات دست دولت است و دولت 

باید به ما اجازه استخدام دهد.
دادس��تان کل کش��ور گفت: بنده 
از دادس��تانی تهران توقع دارم مس��یر 
تحول��ی که مدنظر رهب��ر و رئیس قوه 

قضاییه است را اجرا کند.
حجت االسام والمسلمین منتظری 
تصریح کرد: پیش��گیری از وقوع جرم 
بس��یار مهم اس��ت و کاری فرا قوه ای 
است و باید به جدیت پیگیری شود. ما 
در دوره آخر کار آیت اهلل آملی الریجانی 
توانس��تیم موضوع پیش��گیری از وقوع 
جرم را ج��ا بیندازیم ک��ه دوره کاری 
ایشان به اتمام رسید و دادستان ها باید 

پیشگیری را پیگیری کنند.
وی اف��زود: یک��ی از مس��ائل مهم 
فضای مجازی اس��ت و فضای مجازی 
امروز برای کش��ور در کن��ار آثاری که 

داشته، منشأ فساد هم بوده است.
دادس��تان کل کش��ور بی��ان کرد: 
آمار تکان دهنده دادس��رای امور فضای 
مجازی تهران نشان می دهد که میزان 
پرونده های سال ۹۵، ۳۱8۲۶ فقره و در 
س��ال ۹۶، ۳8۳۴۱ فقره بوده است که 
رش��د ۲۰.۷ درصدی داشته است و در 
س��ال ۹۷، ۴۶۷۴۱ فقره بوده که رشد 
۴۷.۶ درصدی داشته است که مسئوالن 
دولت��ی باید ان را ببینند و درپیش��گاه 
خ��دا پاس��خگو باش��ند و پرونده هایی 
در دادس��رای جرایم رایان��ه ای مطرح 
می شود که ش��رم دارم. فضای مجازی 
منشأ فساد شده و مسئول مستقیم آن 

هم وزارت ارتباطات است.
حجت االسام و المسلمین خطاب 
به وزی��ر ارتباطات گفت: بن��ده به وزیر 
ارتباطات می گویم بیاید و در تلویزیون 
پاسخگوی سواالت ما باشد و بگوید که 
چرا ش��بکه ملی ارتباطات که خواسته 
رهب��ر معظم انق��اب و ش��ورای عالی 
فضای مجازی است، اجرا نمی شود. رهبر 
معظ��م انقاب و مراجع تقلید و مردم و 
قوه قضاییه می خواهند که این مصوبات 
اجرا ش��ود که اجرایی نمی ش��ود. شما 
موظف بودید شبکه اجتماعی داخلی را 
جایگزین اینس��تاگرام و تلگرام جهنمی 
کنید، چرا نمی کنید؟ چرا به شبکه های 
خارجی پهنای باند زیادی داده می شود؟ 
به م��ردم جواب دهید چرا طبق مصوبه 
شورای عالی فضای مجازی پهنای باند 
شبکه های مجازی خارجی کم نمی شود؟ 
حادثه ای که برای طلبه همدانی رخ داد، 

شاهد این اشکاالت است.
وی خطاب ب��ه وزیر ارتباطات گفت: 
ش��بکه جهنمی تلگرام در دست دشمن 
است، بعد شما می روید در جلسه ای از سند 
۲۰۳۰ صحبت و حمایت می کنید. مقام 
معظم رهبری به درس��تی سند ۲۰۳۰ را 
تشریح کردند و من به عنوان مدعی العموم 

می خواهم، شما پاسخگو باشید.

جوادی  محس��ن  رسانه و گزارش  س��ی  رئی��س 
دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
همزمان با آخرین روز این نمایشگاه در 
نشس��تی خب��ری ب��ه هم��راه مهدی 
اسماعیلی راد معاون اجرایی نمایشگاه به 

سواالت اهالی رسانه پاسخ داد.
جوادی در ابتدا با اش��اره به اینکه 
استقبال مردم از این دوره از نمایشگاه 
فراتر از تصورات ذهنی ما بود و نشان از 
عقبه فرهنگی قابل توجه در کش��ور ما 
داشت، عنوان کرد: امسال فعالیت های 
م��ا هم در حوزه نش��ر داخلی و هم در 
حوزه بین الملل ب��ه رغم محدودیت ها 
مطلوب بود. ما باالی ۳۰۰ هزار عنوان 
در بخش فارس��ی و بیش از ۱۴۰ هزار 
عنوان کتاب در بخ��ش عربی و التین 
عرض��ه کردی��م و س��عی ش��د در این 
مس��یر یارانه های نش��ر نیز به صورت 
هدفمند توزی��ع و در هر دو بخش در 
اختیار مخاطبان قرار بگیرد. در بخش 
دانشجویی، یارانه ها به ازای هر نفر ۲۰ 
هزار توم��ان افزایش داش��ت و برخی 
استان ها که به دلیل مشکات چند ماه 
اخیر نتوانستند حضوری در این رویداد 
داشته باش��ند را هم مدنظر داشتیم و 
اعام کردی��م یارانه دانش��جویان این 
اس��تان ها ن��زد ما محفوظ اس��ت و در 
رویداده��ای آت��ی اس��تانی کت��اب به 
دانشجویان این استان ها اهدا می شود.

جوادی ادامه داد: امسال با افزایش 
حدود ۶ برابری استقبال اساتید دانشگاه 
از یاران��ه روب��رو بودی��م. می��زان یارانه 
پرداختی ب��ه اهل قلم نیز به ۲ میلیارد 
و 8۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد 
و در بخش مؤسسات نیز ۴۰۰ مؤسسه 
یارانه دریافت کردند ک��ه این رایانه به 

صورت مشارکتی اهدا شده است.
وی همچنی��ن با اش��اره ب��ه آمار 
افزایش ۳۶ درصدی ف��روش کتاب در 
نمایشگاه امسال نیز عنوان کرد: این آمار 
به معنای این نیست که تعداد بیشتری 
کتاب خریداری ش��ده اس��ت. می دانیم 
که به ش��کل های مختلفی می شود آن 
را تحلیل ک��رد و این اتفاق در روزهای 
آتی خواهد افتاد. اما در مجموع نش��ان 
از اتفاقات قاب��ل توجهی دارد. در بحث 
تراکنش ها نیز حدود ۱۱ درصد افزایش 
تراکنش رخ داده که این نشان از افزایش 
تعداد دفعات خرید کتاب است و نشان 
می دهد که خریده��ای مردم با دقت و 

گزینش بیشتری انجام شده است.
در ادام��ه اس��ماعیلی راد نی��ز در 
سخنانی با تش��کر از مدیریت مجموعه 
مصلی، ش��هرداری ته��ران و فرماندهی 

انتظامی تهران بزرگ به خاطر برگزاری 
مجموع��ه  اظهارداش��ت:  نمایش��گاه 
پیش بینی ما برای استقبال از نمایشگاه 
معادل این می��زان از حضور مردم نبود 
و در واقع ما هم ش��گفت زده اس��تقبال 
مردم از نمایش��گاه هس��تیم. می دانیم 
که در بخش تولید کتاب و توزیع کاغذ 
نیز مشکات زیادی امسال گریبان گیر 
ناشران بود که امیدواریم با تداوم توزیع 
کاغ��ذ از طریق کانال پیش بینی ش��ده 
در وزارت ارش��اد برای س��ال آینده این 

مشکات کمتر وجود داشته باشد.
در ادامه نشس��ت جوادی در پاسخ 
به سوالی درباره مجموعه مباحث مطرح 
ش��ده درباره حل بح��ران کاغذ به ویژه 
پ��س از بازدید مقام معظ��م رهبری از 
نمایش��گاه کتاب عنوان ک��رد: کاغذ در 
نش��ر ایران بحث مزمنی اس��ت و رهبر 
انقاب هم تاکید داش��تند که برای آن 
راه حل اساسی تدبیر شود. وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اس��امی در روزهای برگزاری 
نمایشگاه با وزیر صنعت معدن و تجارت، 
معاون اقتصادی رئیس جمهور و معاون 
اول رئیس جمهور در این زمینه جلساتی 
برگزار کردند. تصمیم بر این گرفته شد 
تا این مس��ئله در دو مقطع حل ش��ود. 
مقطع اول حل مشکات فعلی و تسهیل 
دسترس��ی ناش��ران به کاغذ و مس��ئله 
بعدی حل مشکل به صورت بلندمدت. 
براس��اس آنچه که به اطاع ما رس��یده 
است امیدواریم در همین هفته راه حل 
کوتاه مدت حل مش��کل کاغذ توس��ط 

آقایان جمع بندی و اعام شود.
در ادامه این نشست خبری، سوالی 
درباره انحصار فروش تبلیغات نمایشگاه 
کتاب در محوطه مصلی مطرح شد که 
رئیس نمایش��گاه کتاب در پاسخ به آن 
گفت: طی دو هفته آینده کل اطاعات 
مالی نمایشگاه از طریق پایگاه اینترنتی 
ما اعام می ش��ود و ش��ما خواهید دید 
پرفروش ترین ناشر امسال نمایشگاه نه 
تنها از ناشران آموزشی که برخی از آنها 
بیش��ترین حجم تبلیغات در نمایشگاه 
دارند نیس��ت، بلکه از ناش��ران عمومی 
اس��ت. جال��ب اینکه امس��ال ناش��ران 
دانشگاهی نیز از دانشگاه آموزشی فروش 
بیشتری داشته اند. من این مسئله را که 
نمایشگاه کتاب از حیث تبلیغات تبدیل 
به فروشگاه یك ناشر شده است را قبول 
ندارم و فکر می کنم که مجموعه اتفاقات 

تبلیغاتی در نمایشگاه در خدمت تقویت 
نشر عمومی نیز بوده است.

اس��ماعیلی راد نیز در همین زمینه 
عنوان کرد: امس��ال برای نخس��تین بار 
تبلیغات نمایشگاه کتاب در قالب مزایده 
برون سپاری شد. متأسفانه شرکت برنده 
مزایده نیز اعام نکرده است که تبلیغات 
نمایش��گاه را با چه مبلغی به مخاطبان 
واگذار کرده اس��ت. م��ن قبول دارم که 
به دلی��ل کمبود زمان ب��رای برگزاری 
مزایده برخی مسائل امسال از دست ما 
در رفته است اما در شیوه نامه تبلیغات 
نمایشگاه به این مسئله تاکید شده بود 
که هیچ برندی نمی تواند بیش��تر از ۳۰ 
درص��د فض��ای تبلیغاتی نمایش��گاه را 
برعهده بگیرد. حس ما نیز این است که 
در واگذاری تبلیغات به برخی برندهای 
خ��اص در نمایش��گاه امس��ال، تخلفی 
ص��ورت گرفت��ه و رق��م واگذاری ها به 
اندازه ای باال رفته که تنها یکی دو برند 

توانسته اند از آن استفاده کنند.
در ادام��ه س��والی در م��ورد علت 
جم��ع آوری و حض��ور نیافتن برخی از 
آثار ناش��ران که ای��ن روزها در فضای 
مجازی مطرح اس��ت، پرس��یده ش��د. 
جوادی در پاس��خ به این سوال عنوان 
ک��رد از نظ��ر وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��امی دارا بودن مجوز انتشار کتاب 
برای فروش و عرضه آن کفایت می کند 
ام��ا در مورد یك س��ری از آثار برخی 
نهادهای نظارتی نظرات مختلفی دارند 
و عن��وان می کنن��د که برخ��ی از آثار 
مجوزدار صاح نیست در معرض فروش 
و تبلیغات نمایشگاهی قرار بگیرد. این 
نهادها نگاهش��ان به نمایش��گاه کتاب 
همانند نگاهش��ان به مسئله آموزش و 
پرورش اس��ت. با این همه امسال هم 
در حوزه حضور آثار در نمایشگاه کتاب 
نهادی فراتر از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��امی ورود نکرده اس��ت. دوستان 
نظارتی از بیرون از مجموعه وزارتخانه 
ب��ه ما پیش��نهاداتی دادند که برخی از 
آثار نباید حضور داش��ته باش��د و البته 
م��ا هم در این زمینه ب��ا آنها گفت وگو 
کردیم. چیزی حدود ۳۰ عنوان کتاب 
در همین زمینه به ما معرفی شده بود 
که نباید در نمایش��گاه حضور داش��ته 
باش��د و م��ورد تبلیغ ق��رار بگیرد که 
دوس��تان ما با گفت وگوهایی بخشی از 

این مشکات را حل کردند.

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله:
من مأمورم که صدقه )و زکات( را از ثروتمندانتان بگیرم 

و به فقرایتان بدهم. 
مستدرک الوسائل و مستنبط المسایل

»دلدار« از دوشنبه به آنتن می رسد 
س��ریال رمضانی شبکه دو همزمان با شروع ماه 
مبارك روی آنتن می رود و محس��ن چاووشی ترانه 
»دلدار« را برای این مجموعه تلویزیونی خوانده است.
مجموع��ه تلویزیونی »دلدار« کاری از برادران 
محم��ودی ب��رای پخش از ش��بکه دو س��یما در 
شب های ماه مبارك رمضان ساعت ۲۱:۳۰ در نظر 
گرفته شده است. همزمان با انجام آخرین مراحل 
فنی ترانه این س��ریال با ش��عری از حسین صفا، 

آهنگسازی و صدای محسن چاوشی منتشر شد.
عاشقانه برادران محمودی روایت زندگی جوانان 
امروز است و در خاصه داستانش آمده: دیری است 
که دلدار پیامی نفرستاد. محمدرضا غفاری، سوگل 
خلیق ، الناز حبیبی، حسام محمودی، بهزاد فراهانی، 
مریم بوبانی، علی اوس��یوند، کمند امیرس��لیمانی، 
پریوش نظریه، همایون ارش��ادی و علیرضا آرا، نیما 

رییسی و... در این سریال نقش آفرینی می کنند.

جعبه جادو

محتکر ۵۷ تن شکر دستگیر شد
سخنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی گفت: 
با خرید صوری که از این س��ایت اینترنتی انجام 
ش��د، فردی که با خرید و فروش غیرقانونی شکر 

موجب اخال در بازار شده بود، شناسایی شد.
سیدیاس��ر رایگانی گفت: ف��ردی که خرید و 
فروش صوری ش��کر از یك سایت اینترنتی انجام 
داده و موجب اخال در بازار شده بود، شناسایی 
شد. وی افزود: متعاقب آن با اعزام تیمی متشکل 
از تعزیرات حکومتی، پلی��س امنیت اقتصادی و 
بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت به محل 
انبار ف��رد مورد نظر اعزام و در بازرس��ی ۵۷ تن 

شکر کشف و فرد متخلف نیز بازداشت شد.
وی تصریح کرد: شعبه رسیدگی کننده در حال 
انجام تحقیقات پیرامون موضوع و بازجویی از متهم 
است و برای فرد متخلف نیز قرار وثیقه ای به ارزش 

یك میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال صادر شده است.

سخنگو

استقبال از »خون دلی که لعل شد«
»خون دل��ی که لعل ش��د« در صدر فروش 
انتش��ارات انقاب اسامی در سی و دومین دوره 
نمایش��گاه کتاب تهران قرار دارد؛ به طوری که با 
اس��تقبال مردم از این اثر، ش��مار نسخه های این 

کتاب از ۵۰ هزار نسخه گذشته است.
این کتاب خاطرات رهبر معظم انقاب است که 
پیش از آغاز سال جدید به فارسی ترجمه و از سوی 
ناشر روانه بازار کتاب شد. پیش از این، همزمان با 
چهلمین سالروز پیروزی انقاب اسامی، کتاب به 

زبان عربی در لبنان منتشر و رونمایی شد.
محمدعلی آذرش��ب، گردآورنده خاطرات رهبر 
انقاب، درباره اهمیت انتش��ار این اثر به زبان عربی 
و پی��ام این خاط��رات می گوید: یک��ی از مهمترین 
پیام های این خاطرات که عنوانش هم »اّن مع الصبر 
نصراً« این است که انسان ها نباید در راه خدا و تکامل 

انسانی خسته شوند، باید اصیل باشند و به روز. 

کافه کتاب

یافت 4 میلیونی برای کارت ملی انتظار در
سخنگوی سازمان ثبت احوال از عدم ثبت نام 8 تا 
۱۰ میلیون نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند خبر 
داد و گفت: ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده 

ولی هنوز کارت ملی هوشمند خود را نگرفته اند.
س��یف اهلل ابوترابی گفت: ت��ا این لحظه برای 
۴۵ میلی��ون و ۵۰۰ ه��زار کارت ملی هوش��مند 
صادر ش��ده است. وی با ابراز امیدواری نسبت به 
تولید کارت ملی هوشمند ایرانی توسط چاپخانه 
دولتی گفت: ۴ میلی��ون و ۵۰۰ هزار نفر فرآیند 
تکمیل ثبت نام خ��ود را انجام داده  و هنوز کارت 

ملی هوشمند دریافت نکرده اند.
وی با اشاره به امکان ثبت نام طی هفته های آینده 
گفت: بهتر است متقاضیانی که هنوز اقدام به ثبت نام 
و تکمیل مش��خصات خود در ارتب��اط با کارت ملی 
هوشمند نکرده اند، برای ثبت نام مراجعه کنند و آن را 

به روزهای پایانی مهلت باقی مانده موکول نکنند.

در شهر

الماسی: 
مدیران فرهنگی باید از تولید آثار چالشی 

براساس فرهنگ انقالب حمایت کنند
بازیگر و کارگردان س��ینما درپی نامگذاری  منتق�د سال ۹8 به عنوان »رونق تولید« گفت: امروزه می�ز 
ما با ش��یوع آثار نازل در س��ینما و تلویزیون روبه رو هس��تیم بنده 
معتقدم مدیران فرهنگی در گام اول برای جلوگیری از پیشروی این 
بحران باید از تولید آثار چالشی براساس فرهنگ ملی پس از انقاب 
اسامی حمایت کنند تا در گام های بعدی بتوان ضمن تغییر ذائقه 

مخاطبان، تولید آثار نازل و بی ارزش را به صفر رساند.
جهانگیر الماس��ی افزود: یکی از تفاوت های عمده و اصلی 
فرهنگی ما با غربی ها در این اس��ت که غربی ها مرادشان از هر 
فعالیتی کس��ب قدرت اس��ت و از طریق قدرت اهداف شان را 
تأمی��ن می کنند ام��ا ما برخ��اف آن ها همواره درپی کش��ف 
حقیقت هستیم؛ اما متأسفانه مسائلی باعث شده تا ما به پیروی 

از غربی ها گرایش پیدا کنیم که این بسیار بد است.
وی ادامه داد: در ش��عار امس��ال که مقام معظم رهبری با 
هوش��مندی و ظرافت تمام آن را انتخاب کرده اند نکات بس��یار 
مهم��ی وجود دارد؛ بن��ده معتقدم فقدان نگاه اس��تراتژیك به 
موضوع تولید داخلی و گرایش ۱۰۰ درصدی به فرهنگ غربی 
فاجعه بار است. ما باید بدانیم و آگاه باشیم که یکی از مهمترین 
مشکات کش��ور ما این بوده که طی سال ها نگاه مان به سمت 

غربی ها معطوف شده و این ما را دچار بحران کرده است.
الماس��ی خاطرنش��ان کرد: م��ا باید در مبح��ث تولید از 
بهره اقتصادی صرف فاصل��ه بگیریم؛ ما باید دنبال آرمان ها و 

ارزش هایی باشیم که به خاطر آن انقاب کردیم و خودمان را 
از سلطه استکبار جهانی نجات دادیم. موفقیت ما در تولید، چه 
در تولی��دات صنعتی، چه در تولیدات فرهنگی و هنری زمانی 
اس��ت که فقط به فکر درآمدزایی و س��ودهای کان نباشیم و 

کمی براساس خرد و اندیشه الهی و اسامی عمل کنیم.
این س��ینماگر با بیان اینک��ه مهمترین وجهی که متوجه 
حوزه س��ینما و تلویزیون و رس��انه های تصوی��ری و فرهنگی 
می ش��ود خود مبحث »اس��تراتژی تولید« است اظهار داشت: 
بیش از اینکه ما از س��ینما و تلویزیون توقع داشته باشیم تنها 
ب��ه عنوان مبلغ، فقط تبلیغ رونق تولید را برعهده گیرد اینکه 
چه تولیدی داش��ته باشد و ظرفیت داخلی چه چیز باید باشد 
باید تعریف ش��ود. ما نیاز ب��ه تولیدات اس��تراتژیك داریم بر 

حسب شایستگی ملت ایران!
بازیگر فیلم س��ینمایی »افس��انه آه« تأکید کرد: تولید ملی 
ارزش بس��یار زی��ادی دارد چراکه در تم��ام جوانب، تولیدکننده 
داخل��ی حضور دارد. نی��روی کار داخلی کار می کند. این وظیفه 
تمامی مسئوالن است که براساس نگاه استراتژیك دست به تولید 
بزنند و از همه ظرفیت های فکری وطنی به خصوص ظرفیت هایی 

که در نسل جوان کشور وجود دارد به خوبی استفاده کنند.
وی متذکر ش��د: ما به خصوص در ح��وزه فرهنگی و هنری 
نیازمند آن هستیم که با تولیدات ارزشمند، استاندارد و با کیفیت 
این مسأله غلط که در ذهن برخی افراد جا افتاده و فکر می کنند 
که کاالی فرهنگی خارجی بهتر از کاالی ایرانی است را پاك کنیم. 
ما نباید در تولیدات مان بدل تولیدات غربی را تولید کنیم چراکه 
اگر این اتفاق بیفتد مردم ترغیب می شوند به اصل آن رجوع کنند 

و دیگر کسی تولید کپی شده را ارجح نمی داند.  سینماپرس

رئیس پلیس پایتخت مطرح کرد؛
 اعالم زمان فعالیت فست فودها، رستوران ها

و سینما ها در ماه رمضان
گروه زیس�ت بوم  فرمان��ده انتظامی  ته��ران ب��زرگ درب��اره زم��ان فعالی��ت پلی�����س

رستوران ها و سینما ها در ماه مبارك رمضان توضیحاتی داد.
سردار حسین رحیمی با اشاره به مرکز سروش اظهار کرد: 
این مرکز حدود س��ه ماه اس��ت که راه اندازی شده است. این 
مرکز یك مرکز بازپروری نمونه در جهان اس��ت و قرار است تا 

۴ ماه دیگر این مرکز به ظرفیت ۵ هزار نفری برسد.
وی گفت: نگاه ما صرفا دید بازپروری و س��م زدایی نیست 
بلکه نگاه به بازگشت معتادان به خانواده است. حدود 8۰ درصد 

فعالیت های کمپ سروش توسط مددجویان انجام می شود.
رئی��س پلیس پایتخت درخص��وص فعالیت پلیس در ماه 
مبارك رمضان گفت: ب��ا ورود به ماه رمضان رعایت و حرمت 

این ماه از سوی تمام شهروندان مورد انتظار ماست.
سردار رحیمی افزود: از شهروندان و کسانی هم که مشکل و 
یا بیماری دارند درخواست داریم در این ماه تظاهر به روزه خواری 
در ماء عام نکنند، چراکه با این افراد برخورد خواهیم کرد. مراکز 
طبخ غذا، فست فودها، رستوران ها و سینما ها تا یك ساعت قبل 
از اذان باید فعالیت خود را آغاز و تا قبل از آغاز سحر تمام کنند.

سردار رحیمی خاطرنشان کرد: اگر مراکزی قصد توزیع غذا 
به بیرون از رس��توران ها را دارند باید با هماهنگی پلیس اماکن 
این اقدام را انجام دهند. همچنین تردد ش��هروندان پایتخت در 

محدوده زوج یا فرد در ماه رمضان اعام خواهد شد.

دادستان کل کشور:

منشأ تمامی فساد های اخیر 
کوتاهی مسئوالن بود

یر ارتباطات مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرا کند وز

در نشست خبری پایانی نمایشگاه کتاب عنوان شد؛

دو راه حل برای کاغذ


