
تک مضراب بودار - قسمت دوم
همگالبیمیخورندوهمچرتمیزنند

روز گذشته بخش اول از بحث مهم تک مضراب 
در میان سخنان "برادر حس�ن کامران" - نماینده 
مجل�س - را تقدیم تان کردی�م و امروز طبق وعده 
بخش دوم آماده شده است که تقدیم تان می کنیم.

کامران: خرج تعمیر یک دستشویی در مجلس 
26 میلیون تومان ش�ده اس�ت، البته من جلوی آن 

را گرفته ام.
ننجون: ببخشید درست متوجه نشدم. جلوی چه 
چیزی را دقیقا گرفتید؟ یعنی مجلس االن مس��تراح 
ندارد؟ وقتی ب��ه نماینده ها فش��ار می آید چه جوری 
مشکالت شان را برطرف می کنند؟ روش خاصی دارد؟ 

لطفا شفاف سازی کنید.
دستش�ویی قبل�ی س�نگ مرمر و کاش�ی های 
مرتب داش�ت، اما مجلس یک دفعه تصمیم گرفت 
آن را تعمیر کند. دستش�ویی های س�الم را خراب 
کردند و دستش�ویی جدید س�اختند. االن مجلس 
هف�ت طبقه و در هر طبقه دو دستش�ویی دارد که 
روی ه�م رفت�ه و با حس�اب سرانگش�تی برای هر 
دستش�ویی 26 میلیون هزینه کرده اند که سرجمع 

آنها می شود چیزی حدود 300 میلیون تومان!
ننجون: آهان! اینکه چیز عجیبی نیس��ت. معموال 
هم��ه جاهای خ��وب را خراب می کنن��د و چیزهای بد 
می س��ازند و این وسط یک چیزی هم گیر پیمانکارش 
می آی��د. به هر حال هر کس��ی از یک جایی نانش را در 
می آورد. گاهی هم نان در دستشویی های مجلس است.

حاکم�ان ما هنوز ساده زیس�ت نش�ده اند و به 
عبارت دیگ�ر، جوجه خور از درد اش�کنه خور خبر 

ندارد.
ننجون: دوستان از استودیو اشاره می کنند ظاهرا 
میکروفن برادر حس��ن کامران در محدوده اس��تکبار 
جهانی نصب شده است. راستش ما که خودمان دست 
نش��انده ایادی ش��رق و غرب و در راس آن آمریکای 
جهانخوار هس��تیم تا ح��اال اینطوری به مجلس حمله 

نکرده بودیم.
به نماینده ها و مدی�ران می گوییم چرا افطاری 
می دهی�د، ای�ن کار خالف قانون اس�ت، می گویند: 
ب�ا هزینه ش�خصی می دهی�م، در حالی ک�ه دروغ 
می گویند. دروغ می گویند چون در س�النی این کار 
را می کنن�د که آب و برق آن مال بیت المال اس�ت. 
اگر راس�ت می گویند بروند و در بیرون سالن اجاره 

کرده و از جیب خودشان هزینه کنند...
ننج�ون: آهای پس��ر... دو میکروفون ایش��ان را 

خاموش کن.
اگر نماینده ای می خواهد به روس�یه س�فر کند 
و مس�ابقه ببیند و اگر ادعا دارد، با هزینه ش�خصی 
م�ی رود باید بلیت هواپیما، هزینه خروج، پول هتل 
و هم�ه هزینه های ای�اب و ذهاب خ�ود را از جیب 
خ�ودش بدهد، ن�ه اینکه برود و خ�وش بگذراند و 
هتل مجانی اس�تفاده کند بعد ه�م بگوید با هزینه 

خود رفته ام.
ننج�ون: این ط��وری که دیگ��ر نماینده مجلس 
نمی ش��ود. می ش��ود مثل یکی از ننجون که به خاطر 
چندرغاز باید بنش��یند اینجا و وسط حرف های بودار 

شما "تک مضراب" بزند.

ننجون

یست پولی! محیط ز

محسن   رجبی

mohsenrajabi.mr2@gmail.com

»هرکس بیش��تر پول بدهد اجازه شکار دارد« این 
پاس��خی است به پرسشی که یکی از رسانه های داخلی 
از رئیس س��ازمان محیط زیس��ت درباره ش��کار افراد 

امریکایی در ایران، شنید. 
این جمله اس��تدالل قوی عیس��ی کالنتری است 
در برابر پرسش��ی دلس��وزانه برای محیط زیس��ت. اگر 
با همین اس��تدالل قوی بخواهیم چرایی آلودگی هوا، 
وارونگی هوا، بهبود نیافت��ن اوضاع ریزگردها، منقرض 
ش��دن گونه های نادر جانوری و حتی نفوذ جاسوس��ان 
در این حوزه را بررس��ی کنیم به نتایج غیر قابل باور و 

خطرناکی می رسیم.
وقتی اس��تدالل رئیس س��ازمان محیط زیست به 
جای دلس��وزی برای این محیط و درنظر گرفتن منافع 
ملی کس��ب درآمد باشد، خب معلوم است که از همین 
مس��یر بسیای اتفاقات تلخ رخ می د هد، معلوم است که 
با این اس��تدالل قوی جاسوس��ان می توانند در کشور 
جوالن دهند! معلوم است که چرا جاسوسها سر از این 

سازمان در می آورند!
معلوم می شود چرا در برج سازی ها، دریاخواری ها 
و کوه خواری ها دادی از محیط زیس��ت بلند نمی شود، 

چرا شکارچیان باید مس��لح باشند و محیط بانان خلع 
سالح. 

قصد تهمت و افترا به کس��ی نداریم و اگر کالنتری 
چنین استداللی را که حتی فیلم و صوتش هم در رسانه ها 
منتشر ش��ده بیان نمی کرد به مخیله مان نمی رسید که 
ش��خصی که در راس س��ازمان بی دفاع محیط زیس��ت 

نشسته است اینطوری با مسایل برخورد کند.
اما چه کنیم که عین کالم را شخص معاون رئیس 
جمه��وری و رئیس س��ازمان محیط زیس��ت که اتفاقا 
رفاقت دیرینه ای با رئیس پیش��ین س��ازمان دارد بیان 

کرده است.
باورمان نمی ش��ود که رئیس سازمان محیط زیست 
در واکنشی عجیب نسبت به شکار آمریکایی ها در ایران 

گفته»هرکس بیشتر پول بدهد اجازه شکار دارد.«
اما انگار چاره ای نداریم جز باور کردن اس��تداللی 
که باعث می ش��ود برای سالهای آتی زمین و جایی که 
در آن زندگ��ی می کنیم نگران ش��ویم. حاال رفته رفته 
خب��ر چند روز قبل را نیز می توانی��م تحللی کنیم! راه 
اندازی خط تولی��د موتورهای کاربراتوری که روزگاری 
س��الها دویدند تا برای جلوگیری از کاهش آلودگی هوا 

تولیدش متوقف شود. 
اگر با همین رویه استدالها را ادامه دهیم به مسایل 
خطرناک دیگری می رسیم، به معامله کردن جان آدمها 
با پول و بستن چشم روی تخریب زمینی که باید امانت 
دارش باش��یم! امیدواریم همه این صوتها و تصویرهایی 
ک��ه از کالنتری دیدیم بعدا ش��وخی عنوان ش��ده و یا 
ناشی از خس��تگی باش��د تا فرمانده حمایت از محیط 

زیست را در قالب ضربه زننده به آن نبینیم.
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کل  دادس��تان  ش����هر ر دادستان د کش��ور 
عمومی و انقالب تهران را موظف کرد 
ادعاهای مطرح ش��ده در ی��ک برنامه 
تلویزیون��ی مرب��وط به نوع��ی بیماری 
کمتر شناخته ش��ده را در اسرع وقت 

پیگیری و نتیجه را گزارش کند.
به گزارش روابط عمومی دادستانی 
کل کش��ور، در پی پخش برنامه ای در 
تاری��خ 97/3/8 در یکی از ش��بکه های 
سیمای جمهوری اسالمی ایران و طرح 
ادعاهای��ی درباره نوعی بیماری، معاونت 
حقوق عامه دادستانی کل کشور پس از 
انجام بررس��ی های الزم و اعمال و اعالم 
نظر کارشناس��ان و متخصصان ذی ربط 
درخصوص کذب بودن مطالب و ادعاهای 
مطرح ش��ده در آن برنامه، گزارش��ی به 

دادستان کل کشور ارائه داده است.
ب��ه دنبال ای��ن بررس��ی های اولیه، 
دادستان عمومی و انقالب تهران از سوی 
دادس��تان کل کش��ور مامور شد برابر با 
مقررات، در اسرع وقت و با توجه به آثار و 
تبعات ادعاهای مطرح شده در آن برنامه 
در جامع��ه، موضوع را پیگیری و تعقیب 
کند و نتیجه نیز برای عموم اعالم شود. 

حجت االس��الم منتظری همچنین 
دستور داد نسبت به وجوه جمع آوری 
شده نیز برابر مقررات اقدام و از تضییع 

حقوق عامه جلوگیری شود.
هش��تم خرداد ماه ج��اری بود که 
ف��ردی با ادع��ای ابتال به ی��ک بیماری 
نادر در گذش��ته، ضمن اب��راز نگرانی از 
شیوع بیماری سرطان در ایران و تاکید 
بر افزایش آگاهی زنان ایرانی نس��بت به 
سونامی سرطان و بیماری های جنسی، 
در برنامه ماه عس��ل حض��ور یافت و از 
 HPV مردم خواست برای تولید واکسن
کمک مالی کنند. ادعاهای نگران کننده 
اش��کی از یک سو و طرح یک ایده کلی 
آن ه��م در برنام��ه زن��ده تلویزیونی با 

واکنش های زیادی مطرح شد.

پس از آن سیل واکنش ها و انتقادات 
کارشناسان به اظهارات متناقض یاسی 
اشکی آغاز شد و ادعاهای اشکی یک به 
یک زیر سوال رفت؛ از ادعای شیمیایی 
ش��دن در حم��الت عراق به ته��ران تا 

بیماری ناشناخته مشابه ایدز و ..
در همین زمینه جمعی از پزشکان، 
دندانپزشکان، داروسازان، اساتید دانشگاه 
و متخصصین علوم انسانی با صدور بیانیه 
ای ضمن خالف واقع دانس��تن سخنان 
میهم��ان برنامه ماه عس��ل، خواس��تار 
برگزاری نشست علمی در این خصوص 

از جانب مدیران صداوسیما شدند.
بعد از این حاشیه ها روز شنبه گذشته 
احسان علیخانی در برنامه اش اعالم کرد 
ای��ن برنامه در روز یکش��نبه 20 خرداد 
)بدلیل پخش مسابقه والیبال( در ساعت 
معمول پخش نخواهد شد و به جای آن 
مناظره ای با موضوع واکس��ن HPV با 
حضور کارشناس��ان به روی آنتن خواهد 

رفت. اما این مناظره هم پخش نشد.
البت��ه به نظ��ر می رس��ید این لغو 
مناظ��ره هم با فش��ارهای همیش��گی 
وزارت بهداش��ت رقم خورده است. چه 
آنک��ه خود علیخان��ی در برنامه اش در 
واکنش به انتقادات مطرح ش��ده، این 
برنامه را مورد تایید وزارت بهداش��ت و 

شخص وزیر بهداشت اعالم کرد.

دادستانعمومی
وانقالبتهران
مامورشدبرابر
بامقررات،در
اسرعوقتوبا
توجهبهآثارو
تبعاتادعاهای

مطرحشدهدراین
برنامهدرجامعه،
موضوعراپیگیری
وتعقیبکندو
نتیجهنیزبرای
عموماعالمشود

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان
 خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزی کن مرا
 در آن توفیق و خودداری و پاک کن دلم را از تیرگی ها

و گرفتگی های تهمت، ای مهربان به بندگان با ایمان خود.

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اي احداث مدرسه علوم دينى شهرستان كامياران

بنياد مسكن انقالب اسالمى كردستان در نظر دارد مناقصه عمومى يك مرحله اي احداث مدرسه علوم دينى شهرستان كاميارانرا از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
تجديد نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه  پيشنهادمناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت ) ستاد ( به 
آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاي الكترونيكى را جهت 

شركت درمناقصه محقق سازند . 
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ1397/3/27مى باشد .

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 13روز پنجشنبه مورخ1397/3/31
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد : ساعت 13روز يكشنبه مورخ1397/4/10

زمان بازگشايى پاكت ها : ساعت 9روز دوشنبه مورخ1397/4/11
« تذكر : مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه ، ارسال پيشنهاد و بازگشايى پاكت ها برابر تاريخ هاي مندرج در فراخوان منتشر شده در سامانه ستاد ميباشد . «

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار 
آدرس.سنندج ،خيابان بيمارستان توحيد،بنيادمسكن انقالب اسالمى كردستان و كدپستى66164-76961...

تلفن:33235003-33230155               دورنگار:087-33231605
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز راهبردى وپشتيبانى سامانه ستاد 021-27313131
دفترثبت نام استان كردستان:087-33626190

ساير موارد :
مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : سپرده تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار برابر آئين نامه تضمين معامالت دولتى به ميزان 5

درصد مبلغ اوليه برآورد و بصورت ضما نتنامه معتبر بانكى و يا رسيد بانكى واريز وجه به حساب متمركز وجوه سپرده به شماره2173684353006.نزد بانك ملى شعبه سنندج بنام 
بنياد مسكن انقالب اسالمى كردستان مى باشد . پاكت هاي « الف ، بايستى پساز بارگذاري در سامانه ستاد بصورت فيزيكى (الك و مهرشده) تاپايان وقت ادارى روز يكشنبه مورخ 

1397/4/10 به دبيرخانه بنياد تحويل داده شود.
به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصى و نظايرآن و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مدت 

مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
زمان اعتبار پيشنهاد : مهلت اعتبار پيشنهاد قيمتها ازتاريخ آخرين روز ارائه پيشنهادات به مدت 3ماه مى باشد و با نظر دستگاه مناقصه گذار تا سه ماه ديگر قابل تمديد مى باشد .

تنها پيمانكاران داراي صالحيت رشته ابنيه مجاز به شركت در مناقصه هستند .
قبل از خريد اسناد شركت در مناقصه و پرداخت هزينه هاي مربوطه به عنوان و شرح فراخوان كامالً توجه گردد .

هزينه خريد اسناد مناقصه 1000000ريال مى باشد .
ضمناً هزينه چاپ آگهى و انتشار در سايت ستاد طبق آخرين بخشنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت بر عهده برندگان مناقصه مى باشد .

روابط عمومى بنيادمسكن انقالب اسالمى استان كردستان

 استان كردستان

بی��ان  ضم��ن  فری��د«  »مه��رداد  دی�د مخالفتش با طرح پخش فوتبال در زاوی�ه 
س��الن های س��ینما، آن را اجحاف در حق صاحبان فیلم 
دانس��ت و اش��اره کرد پخش فوتبال در تمام دنیا، مکان 
مخصوص خودش را دارد و انتخاب س��الن س��ینما برای 

آن اشتباه است.
پیرو بح��ث نمایش بازی های فوتبال جام جهانی در 
س��الن های س��ینما »مهرداد فرید« رئیس انجمن تهیه 
کنندگان و کارگردانان گفت: من اصاًل موافق این جریان 
نیستم، چون سالن های س��ینمایی ساخته شده اند برای 

اکران فیلم نه تماشای فوتبال.
وی اف��زود: در همه ج��ای دنیا وقت��ی می خواهند 
به صورت گروهی فوتبال تماش��ا کنند به ورزش��گاه ها، 

کافی شاپ ها، رستوران ها و... می روند نه سالن سینما.
این تهیه کننده س��ینما علّت مخالفتش با این طرح 
را اینگون��ه بیان کرد: نمایش فوتبال در س��الن س��ینما 
اجحاف اس��ت در حق فیلمی که دارد در همان سالن و 

همان زمان، اکران می شود و اصال این کار روا نیست.
وی همچنی��ن در خص��وص ای��ن بهان��ه از ط��رف 
طرفداران پخش فوتبال در سینما، مبنی بر اینکه هنگام 
پخش فوتبال خصوصا بازی های تیم ملی درصد کسانی 

که به سینما خواهند رفت کاهش پیدا می کند، لذا با این 
برنامه می توان این درصد خس��ارت را جبران کرد، گفت: 
اوالً س��ینما جای این کار نیست و سالن سینما برای کار 
دیگری تعبیه شده است که همان اکران فیلم سینمایی 

است و این جریان از مبنا غلط است.
فری��د اف��زود: دوماً صاح��ب آن فیلِم حذف ش��ده 
خسارت می بیند، چون در صورت اکران آن فیلم، شاید 
بخاطر همزمانی ب��ا پخش فوتبال بلیت کمتری فروخته 
شود، اما در صورت پخش فوتبال که هیچ بلیتی برای آن 

فیلم فروخته نخواهد شد و بیشتر ضرر خواهد کرد.
این نویس��نده و کارگردان مطرح کرد: گفته اند قرار 
اس��ت به فیلم هایی که بخاطر فوتبال اکران نمی ش��وند، 
درصدی از ف��روش بلیت های فوتب��ال تخصیص بگیرد، 
ام��ا من بعی��د می دانم این اتفاق بیفت��د و از این پول به 
صاحبان فیلم مبلغی پرداخت شود. که البته اگر هم این 
اتفاق افتاد و آن درصدی که قول داده اند به صاحب فیلم 
پرداخت ش��ود، آنجا می توانیم بگوییم اجحافی ش��کل 

نگرفته است.
فری��د افزود: حتی اگر این اجح��اف هم اتفاق نیفتد 
بازهم همچنان من بنا به دالیلی که اش��اره کردم با این 

طرح مخالفم.  تسنیم

مهرداد فرید: 
پخش فوتبال در سالن های سینما از مبنا غلط است

ج��ام  آغ��از  ب��ا  ت��ب درح���اشیه جهان��ی، 
در  را  دنی��ای  ج��ای  هم��ه  فوتب��ال 
می گی��رد. به خصوص کش��ورهایی که 
تیم های ملی ش��ان در جم��ع 32 تیم 

برتر این رقابت ها قرار دارند.
با شروع جام جهانی، اغلب افراد و 
اصناف س��عی می کنند تا از این رقابت 
برای خود ب��ازاری ایجاد کنند. در این 
بین سینمای ایران هم مستثنا نیست 
و می خواهد از این بازار پرس��ود، برای 

خود منفعتی کسب کند.
س��ینمادارهای ایران نیز در جهت 
پرکردن سالن های خود، طرح نمایش 
بازی های فوتبال را در سینماهای کشور 
راه اندازی کرده اند و اولین نمایش این 
طرح روز جمعه 25 خردادماه س��اعت 

19:30 خواهد بود.
به هرحال س��ینمادارها برای آنکه 
بتوانن��د س��الن های خود را پ��ر کنند 
)حت��ی پرت��ر از زمان��ی ک��ه برخی از 
فیلم ها اکران می ش��ود( به این نتیجه 
رس��یده اند که می ش��ود برای ساعاتی 
تغیی��ر کارب��ری داده و به جای پخش 
فیل��م، فوتبال را در ابع��اد پرده اکران 

پیش چشم مخاطب قرار دهند!
به گفته مدیر سایت سینما تیکت، 
در این طرح حدود 40 سینمای کشور با 
حدود 8 هزار صندلی به نخستین بازی 
تیم ملی کشورمان اختصاص یافته است 
و تم��ام فرآیند فروش به صورت آنالین 
انجام می شود و بلیت فروشی در گیشه 
انجام نمی شود. امید ترکیان تأکید کرد: 
در صورت اس��تقبال و پرشدن سالن ها، 
ظرفیت های سالن ها قابل افزایش است. 

به همین دلی��ل اکثر پردیس های 
س��ینمایی بازی ه��ای ج��ام جهانی را 
نمایش می دهند، به طور مثال پردیس 
سینمایی چارسو و مگامال هر کدام 4 
سالن س��ینمای خود را در اختیار این 

طرح قرار داده اند. 
نکت��ه قاب��ل تأمل در ای��ن طرح، 
قیمت بلیت هاس��ت. قیمت بلیت ها در 
ای��ن طرح بین 15 ت��ا 20 هزار تومان 
اعالم ش��ده اس��ت؛ اما طبق اطالعات 
س��ایت س��ینماتیکت همه سینماهای 
نمای��ش دهند بازی ه��ای جام جهانی 
بلی��ت 20 ه��زار تومان��ی را به فروش 
بلیت ه��ای  از  خب��ری  و  می رس��انند 

ارزان تر نیست. 
به فرض اینکه همان 8 هزار صندلی 
را در نظر بگیریم، با یک حساب ساده 
سرانگشتی مشخص می شود پخش هر 
ب��ازی 160 میلیون تومان درآمد برای 

سالن های سینما دارد.
نکته دیگر در قیمتگذاری بلیت ها 
این است که چرا بازی هایی که نمایش 
آن هزین��ه خاصی برای س��ینماداران 
ن��دارد، باید بلی��ت 20 ه��زار تومانی 
بفروش��د؟ این قیمت در حالی اس��ت 
که بلیت فیلم های س��ینمایی که شاید 
س��اخت آنها ماه ه��ا به ط��ول انجامد 
15 هزار تومان اس��ت و در آن س��هم 
تهیه کننده و پخش کننده هر دو لحاظ 

شده است.
از س��وی دیگ��ر، تلویزی��ون ب��ه 
عنوان س��ازمانی که با پرداخت هزینه 
حق پخ��ش بازی ه��ای جام جهانی را 
خری��داری کرده اس��ت، در ای��ن بازار 
پرس��ود جایگاه��ی ن��دارد. بای��د دید 
واکنش معاونت حقوقی س��ازمان صدا 

و سیما به این طرح چیست؟
نمای��ش بازی ه��ای ج��ام جهانی 
فوتبال بعد از ش��ایعه ها و ش��ائبه های 
بس��یار، روز سه شنبه 22 خرداد توسط 
شورای عالی اکران به جمع بندی رسید 
و وارد مرحله عملیاتی شد. در این جلسه 
مقرر ش��د تا تمامی بازی های تیم ملی 
ایران ب��ه عالوه  بازی های نیمه نهایی و 
فینال جام جهانی در سینماهای کشور 
ب��ه نمایش درآی��د. همچنی��ن قیمت 
بلیت های سینمای کشور برای نمایش 
بازی های جام جهانی از 15 تا 20 هزار 

تومان اعالم شد.

وقتی حق پخش فوتبال را تلویزیون می دهد 
و صاحبان سینما از هر مسابقه 160 میلیون تومان به جیب می زنند

درآمد بی دردسر سینمادارها

با دستور دادستان کل رقم خورد؛

ورود دادستانی تهران 
به داستان »اشکی« ماه عسل


