
آموزش روش های دستگیری

در خبره��ا آمده بود که قرار اس��ت یک نفر را در 
"موزابیک" یا "جزیره هونولولو" دس��تگیر کنند اما هر 

چقدر می گردند، پیدایش نمی کنند.
از عم��وم عالقه من��دان ب��ه "دس��تگیری" دعوت 
می ش��ود این تمرین های ننجون را انج��ام داده تا در 

این فن استاد شوند.
یک - برای دس��تگیری ی��ک خرگوش باید بروید 

پشت بوته ها و صدای هویج دربیاورید.
دو - ب��رای دس��تگیری یک س��نجاب باید بروید 

باالی درخت و ادای گردو را دربیاورید.
س��ه - برای دس��تگیری یک گنجشک باید بروید 

روی سیم برق بنشینید و صدای ارزن دربیاورید.
چهار - برای دستگیری یک انسان خاص! باید ادعا 
کنی��د که در خانه یک زرافه داری��د که با گلوله کاموا، 

روپایی می زند. بعد که به خانه آمد دستگیرش کنید.
پنج - برای دستگیری یک دزد دکل نفتی باید مقادیر 
معتنابهی "سماق" خریداری کرده و به خانه خودتان بروید 

و هفت هشت سال سماق ها را بمکید بلکه برگردد.
ش��ش - برای دس��تگیری همان بن��ده خدا که در 
موزابیک یا جزیره هونولوو گم ش��ده باید دعا کنید که 

پیدا بشود. به تجربه ثابت شده که جور دیگر نمی شود.

ننجون

سعید بیابانکی: 
شعر را باید رسانه انقالب دانست

نشست 40 سال شعر انقالب اسالمی روز گذشته 
در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

س��عید بیابانکی در این مراس��م با اش��اره به اینکه 
انق��الب اس��المی یک انق��الب فرهنگی ب��وده و ملت 
انقالبی در واقع به یک فرهنگ »نه«گفتند، یادآور شد: 
حمله هایی که طی س��ال ها به شعر انقالب شده نشان 
از توفیق ش��عر انقالب است. معتقدم هر انقالبی نیاز به 
رس��انه دارد و اگر به سال 57 بازگردیم می بینیم هیچ 
رسانه ای دست انقالبیون نیست و تنها شعر در دسترس 

است. از این رو باید شعر را رسانه انقالب دانست.
وی افزود: ش��عر بر خ��الف دیگر قالب های هنری 
نیاز به ابزار انتشار ندارد و تنها کافی است به دل مردم 

بنشیند تا خودش توسط مردم منتشر شود.
بیابانکی گفت: انقالب اسالمی پس از انقالب مشروطه 
یک نقطه برجس��ته در تاریخ معاصر اس��ت و با رجوع به 
فضای شعر پس از انقالب مشروطه و حرکت هایی که نیما 
در ش��عر انجام داده می بینیم جان تازه ای در فضای شعر 
دمیده شده اما در سال های پیش از انقالب، انقالب شعر 
نیما دچار توقف می شود و تنها در جلسات و نشریات شبه 
روشنفکری منحصر می شود. اما شعر انقالب در واقع نوعی 
تجمیع نظریات نیما با دیدگاه های امام خمینی است که 

نوعی شعر ابتکاری را به وجود آورده است.
او اضاف��ه ک��رد: معتقدم ش��عر در این 40 س��ال 
کارهای بس��یاری کرده اما سهم کمتری در امور برای 
او قائل ش��دند. یکی از کارهای بزرگ انقالب بازگشت 
به احیای سنت هاست که در شعر هم ما شاهد احیای 
س��نت های ش��عری بودیم. قالب رباعی و دیگر قالب ها 
پ��س از انقالب دوباره زنده ش��د و پیش از آن کس��ی 
به خود جرات نمی داد رباعی بس��راید. زیرا بر این باور 
بودند که اگر خوب شود منصوب به خیام است و بد هم 
بشود طبیعی است اما کسی مانند سیدحسن حسینی 

کار بزرگی کرد و دست به ریسک خطرناکی زد.
بیابانکی در پایان سخنانش گفت: شعر برای رسیدن 
به دست مخاطب حتما به رسانه نیاز دارد و در سال های 
اخیر یک رس��انه مهم شعر را از دست داده ایم که آن هم 
موسیقی اس��ت. حتی در رسانه ملی نیز شاعران انقالب 
حضورشان کمرنگ اس��ت و این عرصه تبدیل به عرصه 
تاخت و تاز پاپیست ها شده است و می بینیم در اوج ساعات 
پرمخاطب تلویزیون شاعران انقالب هیچ حضوری ندارند. 
من س��ؤالم این اس��ت که چرا باید خواننده های بی سواد 
و هنرپیش��ه های بیس��واد برای مردم حرف بزنند آن هم 
هنرمندی که به بی مطالعه بودن خودش افتخار می کند 
در صورتی که شاعران که هم شیرین سخن هستند و هم 

اهل مطالعه ولی جایی در این برنامه ها ندارند.
وی افزود: امروز ش��اهدیم مجعولیات زیادی پای 
ش��عر انقالب رفته و من به عنوان یک شاعر برای این 
موضوعات درد می کشم و ناراحتم که رسانه ملی پوشال 
پخش می کند. همچنین ما رس��انه مکتوب اثرگذار در 
ش��عر انقالب نداریم و تنها به دوره طالیی مجله شعر 
غبطه می خوریم. من بر این باورم که رس��انه ملی حق 
بچه های انقالب اس��ت و امروز آن را از دست داده ایم و 
خوب است امروز به آن فکر شود. در صورتی که آنهایی 
ک��ه از طریق تلویزیون تبدیل به چهره ش��ده اند امروز 

تبدیل به اپوزیسیون نظام شده اند. فارس
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امام علی علیه السالم:
 طمع نداشتن به آنچه در نزد مردم است،
)نشان( عزت نفس و بلند همتی است.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 398، ح 9245

و گران نمی شود دار
معاون کل وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی درباره نابس��امانی ارز و تأثیر آن بر گرانی 
دارو اظهار داشت: مردم در این زمینه دچار نگرانی 
بازار ارز نشوند و نیاز به تهیه زیاد داروی بیماری شان 

نیست چون دارو قرار نیست گران شود.
ای��رج حریرچی ادام��ه داد: بر این اس��اس با 
تأیید و ضمانت دکتر جهانگیری به عنوان فرمانده 
اقتص��اد مقاومت��ی در ح��وزه دارو تغیی��ر قیمت 
نخواهیم داش��ت. وی بیان داشت: بنابراین با قول 
مسئوالن دولت در حوزه قیمت دارو فعاًل تغییری 

رخ نخواهد یافت زیرا ارز الزم تأمین خواهد شد.
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی تصریح ک��رد: البته ش��اید تخلفاتی در 
ح��وزه دارو و گران��ی آن رخ ده��د ک��ه از مردم 
اس��تدعا داریم گزارش های تخلفات گرانی دارو را 

به سامانه 190 اعالم کنند.

وخانه دار

نتایج آزمون دکتری اعالم شد
کارنام��ه داوطلب��ان ش��رکت کننده در آزمون 
س��ال 97  نیمه متمرک��ز  دکت��رای  دوره  ورودی 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد 
بر روی سایت سازمان س��نجش آموزش کشور به 
نشانی اینترنتی www.sanjesh.org قرار گرفت.

داوطلب��ان ش��رکت کننده در آزمون ورودی 
دوره دکتری نیمه متمرکز س��ال 97 دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسالمی 
از دی��روز 27 فروردین م��اه می توانن��د با مراجعه 
به س��ایت سازمان س��نجش و وارد کردن شماره 
داوطلبی و س��ایر مش��خصات فردی نس��بت به 
مش��اهده کارنامه اولیه اعالم نتیجه اقدام کرده و 

در صورت لزوم از آن پرینت تهیه کنند.
همچنی��ن مهلت تکمیل فرم انتخاب رش��ته 
آزمون دکتری از روز 3 تا 8 اردیبهشت ماه از طریق 

سایت سازمان سنجش انجام می شود.

نیمکت

آغاز »خندوانه« از پایان اردیبهشت
پخ��ش فص��ل پنج��م برنام��ه »خندوان��ه« 
ب��ه تهیه کنندگ��ی س��یدعلی احم��دی از پایان 

اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.
اولین قس��مت از فصل پنجم برنامه تولیدی 
»خندوان��ه« از هفت��ه پایان��ی اردیبهش��ت ماه با 
طراح��ی و اجرای رامبد جوان از ش��بکه نس��یم 

پخش خواهد شد.
بنابر ای��ن گزارش، در ح��ال حاضر روزهای 
پنجش��نبه، جمعه و شنبه برای پخش این برنامه 

در نظر گرفته شده است.
دکور جدید خندوانه در بلوار ارتش س��اخته 
ش��ده و همچنی��ن عالقه من��دان ب��ه عروس��ک 
جناب خ��ان نیز می توانند پ��س از حل اختالفات 
بین خالق جناب خان و تهیه کنندگان خندوانه در 
سری پنجم این برنامه شاهد حضور این عروسک 

محبوب باشند. 

جعبه جادو

»پویه پایداری« به نمایشگاه کتاب می رسد
تازه تری��ن اثر علیرضا کمری ب��ا عنوان »پویه 
پایداری« در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می شود.

 کت��اب »پوی��ه پای��داری«، مش��تمل بر 40 
کوته نوشت، گفت وگو، خطابه و مقاله درباره ادبیات 
پایداری، ادبیات مقاومت، ادبیات انقالب اسالمی، 
ادبیات جن��گ و ادبیات دفاع مقدس به کوش��ش 

علیرضا کمری، پژوهشگر، روانه بازار کتاب شد.
ای��ن کت��اب مجموع��ه ای اس��ت منتخ��ب 
کوته نوش��ته ها،  س��خنرانی ها،  مصاحبه ه��ا،  از 
گفتارنوشت ها و مقاالت سه تن از پویندگان ادب 
پایداری که طی س��ه دهه اخیر از منظر و موضع 
خ��ود درباره ادبی��ات انقالب )اس��المی(، ادبیات 

جنگ/ دفاع مقدس اظهارنظر کرده اند.
س��وره مهر کت��اب جدی��د کم��ری را برای 
نخستین بار در سی ویکمین دوره نمایشگاه کتاب 

تهران عرضه می کند.

کافه کتاب

حس��ام  حمی��د  شناخته جناح فرهنگی نویسنده 
ش��ده حوزه دفاع مقدس یک شنبه شب 
گذش��ته و در چهارمی��ن دوره انتخاب 
چهره س��ال هن��ر انقالب اس��المی به 
عنوان چهره برتر هنر انقالب در س��ال 

1396 برگزیده شد.
حسام در حاشیه این مراسم ضمن 
اشاره به اینکه به باور او مهمترین دستاورد 
انقالب در چهل س��ال گذش��ته اتصال 
اندیشه نس��ل معاصر به اندیشه عاشورا 
بوده است، عنوان کرد: به نظرم ارتزاق از 
سرچشمه زالل عاشورا با وجود گذشتن 
1400 سال از آن حادثه، تضمینی برای 
زالل اندیشی، معرفت جویی و کمال طالبی 
همه هنرمندان انقالب اس��المی بوده و 

خواهد بود.
این نویس��نده دفاع مق��دس ادامه 
داد: من فکر می کنم اتصال به فرهنگ 
عاش��ورا نباید تنها در ابعادی باشد که 
م��ا را محزون کند و برداش��تمان را از 
عاش��ورا به یک روی��داد غمگین تنزل 
دهد، بلک��ه باید یک تعبیر حماس��ی 
و م��وج آفری��ن و توفن��ده و روبه جلو 
از آن ش��کل داده ش��ود ک��ه می تواند 
نیازهای جامعه ما  تضمین کننده همه 
در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی و 

فرهنگی باشد.
گف��ت:  زمین��ه  همی��ن  در  وی 
هنرمندان��ی که ب��ه درك این ظرفیت 
رس��یده اند توانس��ته اند بهترین آثار را 
خلق کرده اند. من هم در آثار امس��ال 
هنرمندان کاندیدای چهره س��ال هنر 

انقالب، این مساله را دیدم که هر کس 
بیشتر از این سرچش��مه ارتزاق کرده 

موفق تر بوده است.
نویسنده کتاب »وقتی مهتاب گم 
ش��د« در ادامه با اش��اره به مسئولیت 
دریافت عنوان »چهره سال هنر انقالب 
اس��المی«، گفت: این عن��وان تکلیف 
سنگینی روی دوش من می گذارد. در 
ذیل نام ش��هید آوینی قرار گرفتن، بار 
تعهد سنگینی روی دوش هر کسی از 
جمله من قرار می دهد که البته حسم 
این اس��ت این بار برای من، سنگین تر 

هم هس��ت چون روزه��ای جنگ را از 
نزدیک دی��ده ام و با حماسه س��ازانش 
زیس��ته ام. امیدوارم شهدا دست من را 
بگیرن��د تا راهم را با قل��م و قدم ادامه 
دهم و در آخرت نیز شهدا دستگیر ما 

باشند.
حسام در پاس��خ به سوال دیگری 
درباره مهم تری��ن دغدغه و نگرانی اش 
درباره جریان فرهنگی انقالب اسالمی 
گفت: مهمترین نگرانی من برای آینده 
هنر و فرهنگ انقالب اسالمی در حال 
حاض��ر تحریف واقعیت هاس��ت. هنر با 
هم��ه زیبایی هایش گاه��ی واقعیت را 
دس��تخوش تغییر می کند و به سمت 
خواس��ت و عالقه مخاطب می برد. این 
امر نه در کتاب که در س��ینما و سایر 

هنرها نیز در حال رخ دادن است.
وی تأکی��د ک��رد: یادمان باش��د 
ه��ر چیزی که در ه��ر مدلی به عنوان 
جریان انقالب معرف��ی می کنیم، باید 
اصل��ش بر م��دل واقعی��ت و حقیقت 
باش��د و عناصر زیبایی شناس��ی برای 
معرفی آن را بر شالوده آن حقیقت بنا 
کنیم. اصل حقیقت تاریخ اس��ت و دور 
ش��دن از آن با همه زیبایی و خالقیتی 
که هنر ما می تواند داش��ته باش��د کار 

پسندیده ای نیست.
گفتنی اس��ت حس��ن روح االمین 
)نقاش و گرافیست(، محمدرضا دوست 
محمدی )گرافیس��ت(، محمدحس��ین 
مهدوی��ان )کارگردان( و مهدی نقویان 
)مستندس��از(  دیگر کاندیداهای چهره 

سال 96 هنر انقالب بودند.

علیخانی  محم��د  یتخــــت کمیسیون پا رئیس 
حمل و نق��ل ش��ورای ش��هر ته��ران از 
الیحه ای جدید برای انتخاب ش��هردار 
بع��دی ته��ران س��خن گفته اس��ت. 
بنابرآنچه وی گفته الیحه جدید شامل 
شرایط شهردار بعدی تهران و جانشین 
محمدعلی  یعنی  مس��تعفی  ش��هردار 

نجفی خواهد بود.
ای��ن اظهارات در حالی اس��ت که 
با اعالم نتایج انتخابات ش��ورای ش��هر 
ته��ران، اصالح طلبان خب��ر از تنظیم 
الیحه ای برای انتخاب ش��هردار بعدی 
تهران داده بودن��د. خروجی آن الیحه 
و خیرالموجودین آن کس��ی نبود جز 
محمدعل��ی نجفی. به عبارتی الیحه یا 
دفترچه انتخاب ش��هردار ب��ه گونه ای 
تنظیم ش��ده ب��ود که بع��د از چندماه 
بررس��ی و الب��ی فردی با مش��خصات 
و کارام��دی نجف��ی خروج��ی آن بود. 
کسی که در س��ه بحران بزرگ دوران 
شهرداری خود مردود شد و تهران را از 
شهری بیدار و زنده به خواب زمستانی 

فرو برد. 
س��ه بحران یاد شده عبارت بودند 
از زلزله تهران که نجفی تا 12 س��اعت 
بع��د از زلزله اساس��ا در کمیته بحران 
غای��ب بود. در زمانی ک��ه مردم تهران 
هراس��ان در سرمای زمستانی پایتخت 
شب تا صبح را در خیابان ها خوابیدند، 
برخی از سفر آقای ش��هردار به کیش 
و س��واحل خلیج ف��ارس خب��ر دادند. 
امری که ش��هردار تهران مدعی دروغ 

ب��ودن آن بود اما باالخره معلوم نش��د 
آقای شهردار ش��ب پرحادثه تهران را 

کجا بود. 
حادثه دوم برف چند سانتی متری 
تهران بود که به گفته اعضای ش��ورای 
ش��هر، ش��هرداری در این ماجرا کامال 
غافلگی��ر ش��د و ته��ران 24 س��اعت 
کامال مس��دود بود و تا دوازده س��اعت 
بع��د از آغاز برف خبری از ش��ن ریزی 
و اقدام��ات مش��ابه نبود. ده ه��ا هزار 
ش��اخه درختان کهنسال و البته قبراق 
ته��ران در ماجرای برف تهران صرفا به 

واسطه سوءمدیریت و ناکارآمدی آقای 
شهردار شکس��ت و در نهایت شهردار 
از دانش آموزان تهرانی خواس��ت برف 

درختان را بتکانند! 
حادثه سوم آتش سوزی ساختمان 
وزارت نی��رو بود که آنجا نیز ش��هردار 
غیب��ت داش��ت و ف��ردا صب��ح بعد از 
خاموش شدن آتش به ساختمان سرد 

شده رفت و چند عکس گرفت. 
اکنون آنچ��ه از فحوای س��خنان 
اعضای ش��ورای شهر مش��خص است 
این نکته اس��ت که مصلح��ت مردم و 
شهر اساس��ا در انتخاب شهردار تهران 
جایگاه��ی ندارد و بیش��تر ب��ه دنبال 
تامین فضای سیاس��ی خود می باشند. 
الیحه جدید هم آنگونه که مش��خص 
است نه بر مبنای مصلحت مردم تهران 
بلکه براساس خواس��ته های سیاسی و 
باندبازی ها تنظیم می ش��ود و طبیعی 
اس��ت خروجی آن افرادی چون نجفی 
می شوند که در پایان دوران شهرداری 
خود حتی ی��ک خیابان ته��ران راهم 

خط کشی نکرده اند. 
تهران شهرداری می خواهد که به 
دنبال سیاسی کاری و تامین منافع باند 
و جناح خود نباش��د. محمدعلی نجفی 
نتیج��ه انتخاب ش��ورای ش��هر تهران 
اس��ت و خ��واب هفت ماه��ه تهران به 
پای اعضای ش��ورا هم نوشته می شود. 
باید دید آیا باید در انتظار فردی چون 
نجفی در ش��هرداری تهران باش��یم یا 
آنک��ه لیاقت و کارآم��دی مالك عمل 

خواهد بود.  فردا

چهره سال هنر انقالب مطرح كرد؛

ذیل نام شهید آوینی قرار گرفتن 
تعهد سنگینی ایجاد می کند

الیحه تعیین شرایط شهردار یا تداوم ناكارآمدی

 مصلحت شهر و شهروندان 
یا مصلحت اصالح طلبان؟

به گفته مدیر گروه اجتماعی ش��بکه  جـم س��ه س��یما، تالش می ش��ود برنامه جـــام 
»هفت« قبل از ماه مبارك رمضان روی آنتن شبکه سه برود.

 برنامه »هفت« آخرین بار همزمان با سی و ششمین 
جشنواره فیلم فجر روی آنتن شبکه سوم سیما رفت که با 
اجرای رضا رشیدپور همراه بود که این اجرا حاشیه هایی 
را هم به دنبال داش��ت. حاال مدیران س��یما دوباره درپی 

آن هستند که »هفت« را به تولید برسانند.
ناصر کریمان مدیر گروه اجتماعی ش��بکه سه سیما 
در تازه ترین اظهاراتش درباره این برنامه عنوان کرد که 
بررس��ی ها انجام خواهد ش��د و تالش ها بر این است که 
هفت جدید قبل از ماه رمضان به آنتن شبکه سه برسد.

»هف��ت« که می ت��وان گفت پرحاش��یه ترین و البته 
مهمترین برنامه سینمایی تلویزیون است طی دوره های 
مختل��ف با چالش ها و حاش��یه های زیادی روبرو ش��ده 
اس��ت. این برنامه در س��ه فصل خود ب��ا اجرای فریدون 
جیرانی، محمود گبرلو و بهروز افخمی همراه بوده و بعد 
از اجرای افخمی دیگر نتوانس��ت به صورت منس��جم به 

پخش بازگردد.
س��ال گذش��ته نیز بعد از همه رایزنی ها و تش��کیل 
جلسات مدیران، »هفت« توانست با حضور رضا رشیدپور 

آن ه��م فقط در ایام جش��نواره فیلم فج��ر و در 10 روز 
روی آنت��ن برود. البته ش��روع همی��ن برنامه کوتاه مدت 
10 روزه ه��م ب��ا تایید و تکذیب های ف��راوان همراه بود 
و از محمدرضا ش��هیدی فرد تا مه��ران مدیری به عنوان 
مجریان این برنامه 10 روزه مطرح شده بودند تا باالخره 

سکان این اجرا به رشیدپور سپرده شد.
ش��اید نحوه اجرای رش��یدپور در برنامه که از همان 
قسمت اول انتقاداتی را درپی داشت و با مناقشاتی برای 
فیلم هایی چون »التاری« ساخته محمدحسین مهدویان 
ادامه یافت دلیل عمده ای بود که مدیران نخواستند این 
برنامه 10 روزه فراتر رود و اجرای رش��یدپور در آن ادامه 

یابد.
با این ح��ال هنوز صحبت رس��می درب��اره مراحل 
تولی��دی فصل جدید »هفت« مطرح نش��ده اس��ت و در 
حال حاضر گروه تولیدی این برنامه نیز از اتفاقات جدید 
خب��ر ندارند. معموال ه��م مهمترین چال��ش این برنامه 
همیش��ه انتخاب مجری بوده و بعد از مش��خص ش��دن 

مجری باقی مسایل تولید حل شده است.
باید دید این بار چه کس��ی بر صندلی »هفت« تکیه 
خواه��د زد و آی��ا انتخاب مجری به قب��ل از ماه رمضان 

خواهد رسید یا خیر.  مهر

»هفت« قبل از ماه رمضان برمی گردد
قرعه اجرا این بار به نام چه كسی می افتد

رئیس س��ازمان حج و زیارت گفت:  موضوع امنیت زائران عتبات عالیات گردشــــگر
خط قرمز ما محس��وب می ش��ود و در اعزام های استانی 

نیز باید این مهم مورد توجه ویژه قرار گیرد.
حمید محمدی در نشس��ت مدیران س��ازمان حج و 
زیارت ضمن بررسی برنامه های انجام شده در حوزه حج 
تمت��ع و عتبات عالی��ات اظهار کرد: ب��ا توجه به فرصت 
محدود تا شروع اعزام های حج، باید برنامه های مرتبط با 

آموزش، تغذیه و تدارکات هرچه سریع تر نهایی شود.
وی با بیان اینکه مش��اعر یکی از مهمترین بخش های 
حج تمتع اس��ت، توضیح داد: مشاعر اوج کار اجرایی حج 
تمتع محسوب می شود، بنابراین باید برای جلوگیری از بروز 
مشکل و مسائل مختلف، برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: برنامه ریزی استفاده 
بهینه از فضای بسیار محدود در منا با توجه به اقامت سه 
روزه زائران، و اطالع رسانی دقیق و جامع به حجاج بسیار 
حائز اهمیت اس��ت که بای��د در فرصت باقیمانده و هرچه 

سریع تر این موضوعات مورد توجه قرار گیرد.
وی به موضوع عتبات عالیات و برنامه ریزی مدون در این 
حوزه تاکید کرد و گفت: در این حوزه راهکار ما برون رفت از 

فضای فعلی و کم کردن دغدغه های زائران است.

محمدی تصریح کرد: یکی از مهمترین راهکارها توجه 
به اعزام های اس��تانی است، بنابراین این مهم از این پس با 
جدیت دنبال می شود و باید سازوکار آن نیز هرچه سریع تر 
فعال شود. وی افزود: تمامی شرکت های مرکزی کارگزاران 
در اس��تان ها دارای مجوز اعزام به عتبات عالیات هستند و 

روند قانونی برنامه های خود را هرچه سریع تر آغاز کنند.
رئیس س��ازمان ح��ج و زیارت ادام��ه داد: اعزام های 
اس��تانی باید با اصول و برنامه ه��ای قبل همانند امنیت، 
پزش��کی، بیمه، مسائل فرهنگی و خدماتی زائران تطابق 

داشته باشد و تغییری در این زمینه صورت نگیرد.
محمدی ادامه داد: بسته های سفر ارائه شده از سوی 
اس��تان ها باید به س��رعت و پس از ثبت سیستمی مورد 
بررس��ی قرار گیرد. وی گفت: در حال حاضر اصالح فضای 
اعزام های عتبات عالیات، منوط به اصالح خدمات با کیفیت 
و با قیمت مناسب در این حوزه است. موضوع امنیت زائران 
عتبات عالیات خط قرمز ما محسوب می شود و در اعزام های 

استانی نیز باید این مهم مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رئیس سازمان حج و زیارت اظهار کرد: همان شیوه ای 
که برای حمایت از شمسا در برنامه ریزی ها و اعزام ها انجام 
می گرفت، برای اعزام های اس��تانی نیز باید در دستور کار 

قرار گیرد.  باشگاه خبرنگاران جوان

تازه ترین برنامه ریزی ها برای حج 97
اعزام های زائران عتبات عالیات دچار تغییرات شد

» کاغذ« به کاالهای اساسی پیوست
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی از  وزیــر اف��زوده ش��دن کاغذ به فهرس��ت آقای 
کاالهای اساس��ی ب��رای برخورداری از تف��اوت ارزی که 

دولت تامین می کند،  خبر داد.
س��یدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
در صفح��ه ش��خصی خ��ود در توئیت��ر از ورود کاغذ به 

 لیس��ت کاالهای اساس��ی برای برخورداری از ارز دولتی
 خبر داد.

وی نوش��ت: »کاغذ در لیست کاالهای اساسی چون 
م��واد غذایی و دارویی قرار گرف��ت و از تفاوت ارزی، که 
دولت تامین می کند، برخوردار خواهد بود. برای ناشران، 
نویس��ندگان و اصحاب مطبوعات، خبر خوشایندی است 
که دولت نیاز فرهنگی را چونان غذا و دارو برای کش��ور 

مهم و اساسی می داند«.

همه  چیز در خصوص انتشار یک فیلم
پلیس درخصوص انتشار فیلمی که  اف��راد در آن آزادان��ه و بدون هیچ پلیـــــس
ت��رس و واهمه ای با س��الح جنگی در خیاب��ان اقدام به 

تیراندازی کرده اند، توضیحاتی ارائه داد.
پلیس لرستان اعالم کرد که فیلم مربوط در آذرماه سال 
96 در منطقه ماسور خرم آباد در حاشیه یک مراسم عروسی 

ضبط ش��ده و در همان ابتدای امر افراد متخلف شناسایی 
شده و 4 نفر از آنها دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند 

که پس از تشکیل پرونده با قرار وثیقه آزاد شدند.
درپی انتشار این فیلم در تاریخ 25 فروردین سال جاری 
مجدداً 4 نفر از عوامل اصلی دس��تگیر و تحویل دادستانی 
شده و در نهایت به زندان رفتند. نامبردگان به جرم ارتکابی 
خود اعتراف کرده و نفر پنجم که این فیلم را منتشر کرده 

نیز تحویل مراجع قضایی شده است.  فارس


