
مثل نوبخت نباشیم
برادر نوبخت: در یک گوشه بازار وقتی که یک 
اتفاق کوچ�ک رخ می  دهد، ارز باال م�ی رود و همه 
خبردار می  ش�وند و شاقول  ها با آن تنظیم می  شود. 
هم�ه مطلع می  ش�وند اما وقت�ی کار خوبی صورت 

می  گیرد اطالع  رسانی نمی   شود.
منظور از "اتفاق کوچک" در عبارت فوق کدام 

یک از گزینه های زیر است؟
الف( دالر هشت هزار تومانی

ب( سکه دو میلیون و پانصدهزارتومانی
ج( آپارتمان متری بیست میلیون تومانی

د( نفت در برابر غذای روسی
ایض�ا برادر نوبخت: ما عادت نداریم مش�کالت 
را گردن فردی دیگری بیندازیم ما باید مش�کالت 

را حل کنیم.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از اش�خاص 
زیر تمام مش�کالت را گردن دولت های نهم و دهم 

می انداخت؟
الف( خرزوخان

ب( ننجون
ج( عمه رهبر کره شمالی

د( عمو پورنگ
وضعیت بد نیس�ت؛ بله، مش�کالت وجود دارد و 
نمی  گویم همه چی آرام است اما وضع کشور مطلوب 
اس�ت و بد نیس�ت اما نمی   دانم چرا بعض�ی از ما آدم 
کوچولو سریال گالیور می  شویم و می  گویم نمی  توانیم.

اظهارنظر فوق از کیست؟
الف( وزیر اقتصاد آمریکا

ب( وزیر رفاه سوئیس
ج( وزیر خدمات اجتماعی فرانسه

د( برادر محمدباقر نوبخت

ننجون

احتمال آغاز ساعت کاری 
از 6:30 صبح در مرداد

اس��تاندار ته��ران از احتم��ال آغاز س��اعت کاری 
ادارات دولت��ی از س��اعت 6:30 صب��ح در مردادم��اه 

سال جاری خبر داد.
محمدحس��ین مقیمی در جلسه ش��ورای اداری 
اس��تان تهران با تاکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف 
ب��رق به وی��ژه توس��ط دس��تگاه های دولت��ی، گفت:  
خوشبختانه پس از ابالغ تغییر ساعات اداری، سازمان 
بهزیس��تی، مترو، اتوبوس��رانی و مجموعه شهرداری و 
س��ایر ارگان های مرتبط همکاری بس��یار خوبی را در 
اجرای این مصوبه داش��تند به گونه ای که در س��طح 
استان یک تعامل بسیار خوب برای اجرای این مصوبه 

ایجاد شد.
مقیم��ی ادامه داد: به احتمال زی��اد از اول مردادماه 
ساعات کار ادارات از ساعت6:30 آغاز خواهد شد و ساعت 

پایان کار ادارات را نیز به زودی اعالم خواهیم کرد.

در شهر

اذان ظهر:13:10 اذان مغرب: 20:39 اذان صبح فردا: 4:21 طلوع آفتاب فردا: 6:02
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چهل و چهارمین  رسانه ش��ب ش��اعر ب��ا گزارش 
پاسداشت سیدابوطالب مظفری، شاعر 
افغانس��تانی با حض��ور جمعی از اهالی 
فرهن��گ و ادب در س��ازمان هن��ری 

رسانه ای اوج برگزار شد.
اس��تاد  موالی��ی  محمدس��رور 
افغانس��تانی و عضو فرهنگستان زبان و 
ادب فارس��ی، در ابتدای این مراسم با 
اشاره به قوت ش��عر و توانایی مظفری 
در سرودن اشعار در قالب های مختلف 
گفت: اگر ش��ما هم تمام اش��عار او را 
بخوانی��د، همانن��د من او را س��تایش 
خواهی��د کرد. خوش��حالم ک��ه چنین 
شاعری به جامعه ادبی مهاجران تقدیم 
شده اس��ت. برگزاری مراسم تجلیل از 
او ثم��ره تالش ها و زحماتی اس��ت که 
مظفری طی این سال ها کشیده است.

از  بخش��ی  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
سختی های زندگی مهاجران افغانستانی 
در ایران گفت: متاس��فانه ش��عارهایی 
درب��اره نزدیک��ی دو ملت ب��ه هم داده 
می ش��ود، اما در عمل فقط این خواص 
جامعه هس��تند که به این شعار اعتقاد 
دارند. هرچن��د در بین خواص نیز عده 
اندکی هستند که مقید به این شعارها 

هستند.
او در ادام��ه به بخ��ش دیگری از 
مش��کالت مهاج��ران افغانس��تانی در 
ارتب��اط با ادام��ه تحصیل و ... اش��اره 
و اضاف��ه کرد: از محت��وای کتاب های 
درسی تاریخ و جغرافیا در ایران سخنی 
نمی گویم و اش��اره نمی کنم که چطور 
نوشته شده اس��ت و چه زیان هایی به 
هم��راه دارد، اما چه اش��کالی دارد که 
ما نیز در کنار شما ایرانی ها بر سر این 
خوان فرهنگی بنش��ینیم؟ مگر چیزی 
از ش��ما کم می شود؟ چه اشکالی دارد 
که ب��رای تس��کین درد مهاجرتمان با 
شما ایرانی ها سر این سفره بنشینیم؟

جمله  از  رئوف،  سیدغالمحس��ین 
فع��االن فرهنگی افغانس��تانی، از دیگر 
س��خنرانان حاض��ر در ای��ن مراس��م 
ب��ود. زادگاه، مح��ل تربی��ت، خانواده 
و اطرافی��ان در تربیت انس��انها خیلی 
نق��ش دارن��د. ابوطال��ب مظف��ری در 

ارزگان متولد شد که قلب خون چکان 
قرجس��تان اس��ت و قرجس��تان قلب 
مجروح خراسان است. ارزگان سرزمین 
حماسه ها و شهادت ها و اسارت ها بوده 
اس��ت. ش��اهدش هم چهل دخترانش 
است. خاندان استاد مظفری در چنین 
سرزمینی از ریشه ای اصیل و نامدار در 

قلب خراسان هستند.
محمدمهدی س��یار، شاعر، نیز در 
ادامه این مراسم، حضور افغانستانی ها 
در ادبیات فارسی را پاره جدانشدنی از 
پیکره و جریان ماندگار ادبیات انقالب 
اسالمی دانست و گفت: اگر این بخش 
را از ادبیات فارس��ی حذف کنیم، معنا 
را از آن خواهی��م گرف��ت. این حضور 
برای ش��خص من محکی اس��ت برای 
س��نجش میزان پایمردی مهاجران به 

انقالب اسالمی.
به گفته او؛ انقالب اسالمی نگاهی 
جهانی و فارغ از مرزها داش��ته و دارد 
و حض��ور ی��ک افغانس��تانی در ای��ن 
حرکت بزرگ، بس��یار معنادار است. ما 
همیشه خود را مدیون بزرگان ادبیات 
افغانستان می دانیم. شعر مظفری، شعر 
تراز این جریان اس��ت؛ با حماسه های 

پرجوش و خروش و الهام بخش.
وحی��د جلیل��ی نی��ز در ادامه این 
مراس��م بر همدلی بیش��تر نخبگان دو 
کشور ایران و افغانستان تأکید و تصریح 
کرد: نمی توان به صرف جلسات و کلمات 
محبت آمیز بسنده کرد. چه کسی باید 

این خاکریز را از بین ما بردارد؟
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری 
هم در جلس��ه ش��عرخوانی ش��اعران 
ب��ه محمدکاظم کاظمی ش��اعر افغان 
فرمودند چون ای��ن حرف هایی را باید 
دامن بزنید که از زمزمه به فریاد تبدیل 
شده و عالجی برای این درد بشوند. به 
ه��ر حال باید  فکری ب��ه حال این دو 

ملت با این همه اشتراکات کرد.

در  نی��ز  مظف��ری  س��یدابوطالب 
پایان این مراس��م با اشاره به مشکالت 
مهاجران افغانس��تانی در ایران سخنان 
خ��ود را آغاز کرد و افزود: اگر کس��ی 
مهاجر باشد دل نازکی دارد. اگر شاعر 
هم باشد این نازکی مضاعف می شود و 
دوستان ایرانی ما همیشه با این مسئله 
یعنی نازك دلی مان درگیر بوده اند. شما 
برخی اوقات م��ا را آزرده اید. از طرفی 
ش��عر و زبان و فیلم هنر را هم از شما 
یاد گرفتی��م حاال اگر حرف یا انتقادی 
مطرح می کنید علتش خودتان هستید 
چون اگر حرف��ی می زنید به این دلیل 
اس��ت که م��ا را رنجانده اید و از طرفی 
خودت��ان تکنی��ک و بی��ان را یادمان 

داده ایم پس تحمل کنید.
این ش��اعر در ادامه گف��ت: ما در 
افغانس��تان در گوش��ه انزوای خودمان 
بودیم و اگر انقالب اسالمی ایران نبود 
آن شور و حال در وجودمان نمی افتاد 
تا در کش��ورمان انقالب کنیم و نهایتا 
به ایران بیاییم. ش��ما بر سرنوش��ت ما 
تاثیرگ��ذار بوده اید پس زیان های ما را 

هم تحمل کنید.
من  گف��ت:  همچنی��ن  مظف��ری 
به حرف های دوس��تان ایران��ی درباره 
نزدیک��ی دو ملت ایران و افغانس��تان 
چن��دان امیدوار نیس��تیم اما نس��بت 
به نس��ل ام��روز مهاجران افغان ش��ما 
مس��ئولیت دارید. امروزم ما با نس��لی 
از مهاجری��ن در ایران روبه رو هس��تیم 
ک��ه متولد ایران هس��تند و آن خاطره 
و تجرب��ه حضور در افغانس��تان که ما 
داشتیم را ندارند و حتما باید برای این 
نسل سبک فکری جدید داشته باشیم 
که مثل نس��ل ما عقده ای و گله مند یا 
فراری نباش��ند. اگر برای ما پاسداشت 
هم نگیرید مش��رب خودمان را تعیین 
کرده ای��م اما اگ��ر برای ای��ن جوان ها 

کاری کنید کاِر کارستان کرده اید.

محسن رجبی

mohsenrajabi.mr2@gmail.com

نشس��ت خب��ری  م�ي رئیس کمیته امداد ح����ا
امام خمینی)ره( روز گذشته برگزار شد.

پرویز فتاح در این نشس��ت خبری 
درباره مس��تمری مددجوی��ان کمیته 
امداد، اظهار داش��ت: براساس تصویب 
دول��ت می��زان مس��تمری و حق��وق 
پرداختی به مددجویان دوسوم حداقل 
حقوق دریافتی مردم عادی اس��ت و بر 
این اس��اس از سوی دولت ماهانه برای 
یک خانواده دو نفره 215 هزار تومان، 
سه نفره 289 هزار تومان و خانواده های 
س��ه نفره 384 هزار تومان و 5 نفره و 
بیش��تر 416 ه��زار توم��ان پرداخ��ت 
می ش��ود و همچنین کمیته امداد نیز 
مانند گذش��ته عالوه بر این مبلغ برای 
خانواده یک نف��ره 50 هزار تومان و 5 
نفره 100 هزار تومان پرداخت می کند 
و در مجموع ب��ا در نظر گرفتن میزان 
یاران��ه هر خانواده، درآمدش��ان حدود 
دوسوم حداقل حقوق مصوب می شود.

وی ب��ه درآم��د کمیته ام��داد از 
مش��ارکت های مردم��ی اش��اره کرد و 
خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون 
میزان درآمدها به نس��بت مشابه سال 

گذشته 50 درصد رشد داشته است.
رئیس کمیته امداد اظهار داش��ت: 
بودجه 3 ماه اول سال مصوب دولت صد 
درصد پرداخت ش��ده که برای سه ماه 

هزار و 100 میلیارد تومان بوده است.

 ساختمان سوهانک را
به باالترین رقم فروختیم

فتاح درب��اره فروش س��وهانک نیز 
گفت: بعد از دو س��ال و نیم توانس��تیم 

سوهانک را بفروشیم.
وی تأکی��د ک��رد: قرار ب��ود هزار 
میلیارد تومان سوهانک به فروش برسد 
که 900 میلیارد تومان فروخته ش��د و 
تمام��ی تخلفات زیربنایی و هزینه اخذ 
پایان کار و تغییر کاربری به آن اضافه و 

قرار شد خریدار آن را پرداخت کند.
فت��اح با اش��اره به اینک��ه تاکنون 
300 میلی��ارد توم��ان قیم��ت فروش 
به امداد پرداخت ش��ده اس��ت، یادآور 
شد: براساس قرارداد ظرف سه سال و 
در چندین قس��ط مابق��ی هزینه به ما 

پرداخت خواهد شد.
رئیس کمیت��ه امداد خاطرنش��ان 
کرد: پول حاصل از فروش س��وهانک را 
در صندوق امداد والیت و برای پرداخت 
وام ضروری مددجویان س��پرده گذاری 
می کنیم ک��ه 300 میلیارد اولیه به این 
صندوق منتقل ش��ده اس��ت و با توجه 
به مبلغ جدید طی س��ه م��اه آینده در 
صندوق والیت هیچ پشت نوبتی برای وام 

ضروری نخواهیم داشت و اقشار نیازمند 
و مددجویان می توانند وام ضروری خود 

را از صندوق دریافت کنند.

ساخت ده هزار مسکن برای 
مددجویان روستایی با مشارکت سپاه

رئیس کمیته امداد از تفاهم نامه با 
سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام 
خبر داد و گفت: براساس این تفاهم نامه 
سه جانبه در طی سه ماه 10 هزار واحد 
مس��کن روستایی در 14 استان محروم 
کشور در طی سه ماه احداث می شود و 
مزیت این تفاهم نامه این است که برای 
س��اخت واحدهای روستایی از هیچ وام 
دولتی و بنیاد مسکن استفاده نمی کنیم 
ضمن اینکه تمام خانه ها نیز ضد زلزله 

ساخته می شود.
وی همچنین تأکید کرد: در بودجه 
س��ال 97، 50 ه��زار واحد مس��کونی 
را قرار اس��ت دولت و وزارت مس��کن 
تکمیل کنند که ظرف دو روز گذشته 
آیین نامه آن در کمیس��یون اقتصادی 
دولت تصویب ش��د و به صحن می رود 
و بع��د از تصویب و ابالغ، اجرای آن به 
س��رعت آغاز می ش��ود و برای تکمیل 
این واحدها نی��ز از وام و کمک دولت 

استفاده نخواهیم کرد.
فتاح در مورد واحدهای مس��کونی 
مددجویان زلزله کرمانشاه نیز تصریح 
کرد: در 7 شهرس��تان کرمانش��اه، سه 
هزار و 400 واحد مسکونی آسیب دیده 
بودن��د که خانه هایی ک��ه ترك خورده 
بودند نیز به این آمار اضافه ش��د و در 
مجموع قرار ش��د 5 هزار و 400 واحد 
در این اس��تان تکمیل و تجهیز شوند 
ک��ه تمامی ای��ن واحدهای مس��کونی 
از وام روس��تایی 30 میلی��ون تومانی، 
ش��هری 35 میلی��ون تومان��ی و 6-5 

میلیون بالعوض بهره مند می شوند.
رئیس کمیته امداد گفت: در سفر 
دو هفت��ه قبل مان به کرمانش��اه 500 
واحد را افتتاح کردیم و تا پایان مهرماه 
1500 واحد دیگر را تحویل می دهیم و 
بقیه واحدها را نیز تا پایان سال تحویل 

مددجویان خواهیم داد.
از  هیچ ی��ک  ش��د:  ی��ادآور  وی 
در  م��ا  پوش��ش  تح��ت  مددجوی��ان 
کرمانش��اه، هیچ پولی برای منازلشان 
پرداخت نمی کنند و تماماً با کمک های 

مردم��ی و هزینه ه��ای ام��داد احداث 
خواهد شد.

و  اش��اره  اش��تغال  وام  ب��ه  وی 
میلی��ارد   2500 ک��رد:  خاطرنش��ان 
توم��ان از مح��ل توس��عه روس��تایی، 
1400 میلیارد توم��ان از محل تبصره 
16 پرداخت می ش��ود و در مجموع 3 
هزار و 900 میلیارد تومان وام اشتغال 
می دهیم که از این محل های اعتباری 
می توانیم در س��ال جاری ب��ه بیش از 
200 هزار نفر وام اش��تغال اعطا کنیم 
که تمامی وام ها قرض الحسنه است و 

بدون نوبت پرداخت می شود.
در  فتاح درخصوص س��خت گیری 
پرداخت وام تأکید کرد: در گذشته برای 
پرداخت 15 میلیون تومان 2 ضامن نیاز 
بود اما براساس تفاهم انجام شده در حال 
حاضر 20 میلیون تومان را با یک ضامن 
پرداخ��ت می کنیم و معوقات ما کمتر از 
دو درصد اس��ت و در کشور اول هستیم 
و اگ��ر س��خت گیری نکنیم ب��رای خود 

مددجویان مشکالتی ایجاد می شود.
فت��اح درخص��وص رف��ع فق��ر و 
اقدام��ات کمیته امداد گف��ت: در این 
خص��وص در مح��دوده قان��ون عم��ل 
می کنیم و کمک های مردمی و دولتی 
نیز اس��تفاده می ش��ود. در سال جاری 
مس��تمری و کمک دولت در س��ه ماه 
ب��ه طور کام��ل پرداخت ش��د و مردم 
کمک های موثری داشتند و با توجه به 
اینکه شرایط نیازمندان سخت تر شده 

بیشتر کمک کرده اند.
وی با اش��اره به اینکه در اشتغال 
ضعف داریم گفت: اش��تغال باید رونق 

پیدا کند و بیشتر به آن توجه شود.
رئیس کمیته امداد در مورد تورم 
ماه ه��ای اخی��ر توضی��ح داد و گفت: 
مس��تمری ها 14 درص��د افزایش پیدا 
کرده است و 30 هزار پشت نوبتی وارد 
چرخه حمایت ش��ده اند ک��ه این روند 

ادامه پیدا می کند.
وی گف��ت: درخص��وص رف��ع فقر 
و کم��ک به نیازمندان و اقش��ار محروم 
جلسات متعددی در دولت تشکیل شده 
به طوری که مسئوالن نظام از نیازمندان 
غاف��ل نیس��تند و ما نی��ز از بخش های 
تخصصی درخواست کردیم میزان تورم 

مددجویان را مشخص کنند.
فت��اح با تاکی��د بر اینکه دوس��وم 
خان��وار مددجویان ما زن سرپرس��ت 
هس��تند، گفت: خوش��بختانه طی دو 
سال و نیم گذشته 15 درصد از تعداد 
خانوارهای تحت پوش��ش ما کم شده 
اس��ت و 274 ه��زار خان��وار از چرخه 

حمایت خارج شده اند.
رئی��س کمیت��ه ام��داد در م��ورد 
اعتراض برخی از مددجویان برای خروج 
از پوش��ش کمیته ام��داد افزود: معاون 
حمایتی کمیت��ه امداد در ابالغیه ای به 
تمامی اس��تان ها اعالم کرده که مجددا 
خانواده هایی که از چرخه حمایت خارج 
ش��ده اند مورد بررسی قرار گیرند تا اگر 

اشتباهی رخ داده جبران شود.

رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله:
آنچه بیش از هر چیز بر امتم بعد از خود می ترسم، 

درآمدهای حرام، هواپرستی پنهان و رباست.
بحاراالنوار)ط-بیروت( ج 100، ص 54، ح 26

آگهى مناقصه عمومى 

شهردارى شهر قدس درنظر دارد نسبت به احداث پارك محله اى در بلوار امام حسين (ع) با برآورد اوليه 6/069/176/289 ريال از طريق مناقصه عمومى و عقد پيمان با 
پيمانكار حائز صالحيت (شركتهاى داراى حداقل رتبه 5 ابنيه ) اقدام نمايد.

متقاضيان مى توانند ظرف 10 روز كارى از تاريخ چاپ نوبت دوم آگهى كه به فاصله يك هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قرارداد هاى شهردارى واقع در: 
شهر قدس- بلوار انقالب اسالمى – ساختمان مركزى شهردارى شهر قدس – طبقه دوم با ارائه معرفينامه نسبت به دريافت و تحويل اوراق مناقصه اقدام نمايند.

-خريد اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ريال قابل واريز به حساب 0105708298000  بانك ملى شعبه شهر قدس 
-سپرده شركت در مناقصه معادل 5 درصد برآورد اوليه ميباشد.

- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمى گردد.
-شهردارى در رد يا قبول پيشنهاد ها مختار است.

-هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه است.
-پرداخت مبلغ قرارداد بصورت 50درصد  نقد و 50درصدتهاتر ميباشد.

   تاريخ چاپ نوبت اول:1397/04/20
روابط عمومى شهردارى شهر قدس            تاريخ چاپ نوبت دوم:1397/04/27

 دوم
نوبت

ت اول 
نوب

آگهى مناقصه عمومى

اداره كل راهدارى وحمل ونقل جاده اى استان قزوين

جمهورى اسالمى ايران
وزارت راه و شهرسازى

سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور
اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان قزوين

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان قزوين در نظر دارد پروژه ى ذيل را بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات ،اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد 
مناقصه از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد صالحيت واگذار نمايد.

1-مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: از تاريخ 97/4/27 الى 97/5/1
انجام  www.setadiran.ir از طريق درگاه سايت بازگشايى پاكات  ارائه پيشنهاد مناقصه گران و  تا  از دريافت اسناد مناقصه   2-كليه مراحل برگزارى مناقصه اعم 

 خواهد شد.
3-آخرين مهلت ارائه پيشنهاد :حداكثر تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 97/5/11

4-تاريخ جلسه بازگشايى پاكات پيشنهاد قيمت در روز شنبه مورخ 97/5/13 راس ساعت 9صبح مى باشد.
5-ارسال پاكت الف (اصل تضامين شركت در مناقصه) به اداره كل راهدارى وحمل ونقل جاده اى استان قزوين – اداره حراست الزامى است.

6-ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.
7-جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33659499-028 ويا به آدرس قزوين- چهارصد دستگاه – انتهاى بلوار حكيم اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 

استان قزوين اداره پيمان ورسيدگى مراجعه نمايند.
8-اطالعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه (www.setadiran.ir) در استان قزوين 02833241067 ومركز تماس 02127313131 ميباشد.

نوبت اول: 97/4/27 
نوبت دوم:97/4/28

شناسه آگهى : 204121

نوع مناقصهشماره مناقصهصالحيت مورد نيازمبلغ تضمين(ريال)مبلغ برآورد(ريال)موضوع مناقصهرديف

مرمت و بازسازى ابنيه فنى حوزه استحفاظى1
 (تاكستان-آوج – بوئين زهرا)

3/996/520/734
يك مرحله اى200971316000021رتبه 5 راه و ترابرى200/000/000

يك مرحله اى200971316000022رتبه 5 راه و ترابرى7/204/517/816361/000/000مرمت و بازسازى ابنيه فنى حوزه استحفاظى (الموت-آبيك- البرز)2

مرمت و بازسازى ابنيه فنى حوزه استحفاظى3
يك مرحله اى200971316000023رتبه 5 راه و ترابرى 3/998/113/115200/000/000 (قزوين – كوهين – طارم  )

ايمن سازى و بهسازى چهارنقطه حادثه خيز در محورهاى 4
يك مرحله اى200971316000020رتبه 5 راه و ترابرى10/391/305/808520/000/000الموت و طارم 

رئیس کمیته امداد:

۳۰ هزار پشت نوبتی وارد چرخه حمایت شدند
ش��ورای نظارت بر صداوس��یما  مصوبه ای اعالم کرد که پخش طی درح���اشیه
مس��تند »بیراهه« بدون هماهنگی با ق��وه قضاییه بوده 

است و از این حیث به صداوسیما تذکر داده می شود.
 در جلسه 449 شورای نظارت بر سازمان صداوسیما 
درباره پخش مستند »بیراهه« در رسانه ملی تصمیماتی 

اخذ شد.
جلس��ه 449 شورای نظارت بر س��ازمان صداوسیما 
روز دوش��نبه 25 تی��ر 97 ب��ه ریاس��ت حجت االس��الم 
محس��نی اژه ای و با حضور نمایندگان قوای س��ه گانه در 

محل دبیرخانه شورا برگزار شد.
در این جلس��ه پس از بررسی و اس��تماع گزارشات 
واصله، مصوبات زیر درباره پخش مس��تند »بی راهه« به 

تصویب رسید:
1- جریانی فعال و هدایت ش��ده از خارج از کش��ور 

وجود دارد که حرمت شکنی، هنجارستیزی و اباحه گری 
در فضای واقعی و مجازی را در دستور کار خود قرار داده 
اس��ت. شورای نظارت، س��ازمان صداوسیما را موظف به 
روش��نگری و تنویر افکار عمومی نسبت به وجوه مختلف 
و ابعاد متنوع این پدیده می داند و از رویکرد این سازمان 
در مواجهه منطقی و حرفه ای با مفاسد اجتماعی سازمان 

یافته حمایت می کند.
2- در موضوع مستند اخیر »بیراهه« بررسی شورای 
نظارت نش��ان داد که پخش این برنامه بدون هماهنگی 
با قوه قضاییه بوده اس��ت، از این جهت به سازمان تذکر 

الزم داده می شود.
3- ب��ه س��ازمان توصی��ه می ش��ود در پرداختن به 
موضوعاتی ک��ه دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی و قضایی 
است از مشاوره های الزم بهره مند شود و هماهنگی های 

الزم را با نهادهای ذیربط انجام دهد.

 تذکر شورای نظارت به صداوسیما:
»بیراهه« را بدون هماهنگی با قوه  قضاییه پخش کردید!

 در آیین تجلیل از »سیدابوطالب مظفری« شاعر افغانستانی مطرح شد

ادبیات افغانستان پاره جدانشدنی
 از پیکره ادبیات انقالب اسالمی است


