
تحلیل اخبار روز
یک نماینده مجلس در یک اظهارنظر غیرتمندانه 
و عزتمندانه و شرافتمندانه و دردمندانه و ددمنیشانه 
... ددمشینانی... ددمناشی گفته: در شرایطی که به ما 
اجازه نمی دهند نفت بفروش��یم و کاالی مورد نیازمان 
را وارد کنیم، ممنون روسیه هم هستیم که به ما کاال 

می دهد تا از گرسنگی نمیریم.
مالحظ��ه فرمودی��د؟ چق��در ش��ان و حرمت ما 
ایرانی های غیور را حفظ می کنند؟ سوس��یس گربه و 
کالباس خوک می فرس��تند که ما از گرسنگی نمیریم 
اما ما در کمال نامردی کف خیابان ها پهن می ش��ویم 

و داد می زنیم:
سفارت روسیه 
النه جاسوسیه

خالص��ه ما ک��ه ننجون س��الخورده ای هس��تیم 
یادم��ان می آید یک روز نف��ت می فروختیم و هواپیما 
می خریدیم. کارخانه مرسدس بنز می خریدیم. رآکتور 
اتم��ی می خریدیم و ح��اال باید ریش تراش روس��ری 

بخریم که به هر حال ایشاال مبارکش باد.
در همین راستا یا در یک راستای دیگر هم اعالم 
شد که مدیرعامل موسس��ه اعتباری ثامن الحجج هم 
بازداشت شده اس��ت. خدای نکرده فکر نکنید ایشان 
اخت��الس کرده اند. اص��ال و ابدا! این بن��ده خدا که از 
وجنات خودش و موسس��ه اش پیداس��ت که اهل این 
حرف ها نیس��ت. طفلک��ی فقط دوازده ه��زار میلیارد 
تومان اختالف حس��اب پیدا ک��رده و دیگر هیچ! لطفا 
بیخ��ودی آبروی موم��ن را نبری��د. آزادش کنید برود 
یک لقمه نان بگذارد وس��ط سفره و با خانواده بخورد. 
انشااهلل به برکت همین گذشت و بزرگواری سفر کانادا 

نصیب تان شود.
ی��ک نماینده مجلس دیگر هم گفته اجازه ندهید 
ب��رادر "س��یف" از بانک مرک��زی اس��تعفا کند چون 
بالفاصله س��فیر ایران در چین می شود. بنابراین باید 

محاکمه بشود.
فل��ذا پیش��نهاد می کنیم ایش��ان را در راس��تای 
ص��ادرات غیرنفتی به چین صادر کنند تا هم وضعیت 
بانک ها درست شود و هم ایشان در انتخابات بعدی به 

عنوان رئیس جمهور انتخاب نشوند.

ننجون

پیکر مطهر 75 شهید دفاع مقدس 
از مرز شلمچه وارد شد

 سردار باقرزاده: عملیات تفحص
پیکر 4 هزار شهید دیگر ادامه دارد

پیکر پاک و مطهر ۷۵ ش��هید تازه تفحص ش��ده 
دوران هش��ت سال دفاع مقدس صبح امروز و همزمان 
با دهه کرامت، پس از سال ها غربت و بی نشانی از مرز 

شلمچه به خاک وطن بازگشت.
در این مراس��م جمعی از سران قبایل غیور عرب، 
خانواده ه��ای ش��هدا، م��ردم والیتمدار خوزس��تان و 

مسئوالن محلی حضور داشتند.
مسئول کمیته جس��ت وجوی مفقودین در حاشیه 
این مراس��م در جم��ع خبرنگاران از ادام��ه تالش برای 
تفحص پیکر 4 هزار ش��هید ایرانی دیگر در خاک عراق 
خبر داد و اظهار کرد: تاکنون پیکر 4۵ هزار شهید دوران 

دفاع مقدس در خاک ایران و عراق تفحص شده است.
سردار سیدمحمد باقرزاده با بیان اینکه بیرق عشایر 
عرب، پرچم های استقالل و شرف ملت ما هستند، گفت: 
امروز عش��ایر غیور عرب به نمایندگی از مردم ایران، از 

پیکر پاک شهدا استقبال کردند.
پیک��ر پ��اک ای��ن ۷۵ ش��هید واالمق��ام ک��ه در 
عملیات های محرم، کربالی 4 و تک پشتیبانی والفجر 
۸ به شهادت رس��یده اند، در مناطق علمیاتی زبیدات، 

کتیبان و جزیره بوارین تفحص شد.
پیک��ر مطه��ر این ش��هدای ت��ازه تفحص ش��ده 
دفاع مقدس دی��روز به بندر امام خمین��ی)ره( انتقال 
یافت تا این دیار را با قدوم خود متبرک کنند و سپس 
ب��ه معراج ش��هدای اهواز و برای شناس��ایی به معراج 

شهدای تهران منتقل خواهد شد.
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برنام��ه  مج��ری  گ���و گف��ت: گفت و "پای��ش" 
خوش��بختانه پایش توانست با مخاطب 
عام ارتباط برقرار کند. شاید هیچ برنامه 
اقتصادی تا امروز به این حد از موفقیت 

نرسیده است.
 کیاداوود اس��فندیاری درباره ادامه 
روند س��اخت و پخ��ش برنامه "پایش" 
گف��ت: برنامه پایش به دلیل ش��فافیت 
در ط��رح موضوع��ات جامع��ه به مدت 
چند س��ال آن هم بدون توقف توانست 
تولید و پخش خود را در تلویزیون ادامه 
دهد و خوش��بختانه امروز در بین مردم 

محبوبیت بسیاری پیدا کرده است.
وی با اشاره به موضوعات روز جامعه 
افزود: امروز همه خواهان انتشار اسامی 
دریافت کنندگان ارز دولتی هس��تند و 
خوش��بختانه ما پیش از حرکت جمعی 
در مسیر خواسته عمومی جامعه حرکت 
خود را آغ��از کرده بودی��م. همین هم 
حرکت در نهایت منجر شد تا شفافیت 
در ش��رح برخی مس��ائل به خواس��ته 

عمومی جامعه مبدل گردد.
وی در همین راس��تا افزود: تبدیل 
ش��دن کارآفرینان به قهرمان از مواردی 
بود که چند سالی است برنامه "پایش" 
روی آن کار ک��رده و ب��ه ج��ای خوبی 
رس��یده اس��ت. عالوه ب��ر پرداختن به 

مسأله کارآفرینی پایش طی چند سال 
گذش��ته درص��دد پیگیری مش��کالت 
تولیدکنندگان، رفع موانع کسب و کار، 
س��رمایه گذاری و تولید و مس��ائلی این 
چنین است. البته درخصوص این موارد 
هنوز هدف اصلی ما محقق نشده است.

وی ادامه داد: پایش از سال 91 آغاز 
به کار کرد و طی این 6 س��ال گذش��ته 
گروه با مدیریت سیدامیر سیاح و توحید 
آتش��بار )نویسنده و محقق برنامه( روی 
می کنن��د.  کار  محتوای��ی  بحث ه��ای 
خوش��بختانه آنچه باعث رش��د ما شده 
وج��ود دغدغه های مش��ترک در میان 
اعضای گروه س��ازنده پایش است. این 
همکاری گروهی از ابتدا تا امروز با وجود 
تمام س��ختی ها و فراز و نش��یب هایش 
ادامه داش��ته و توانس��تیم این برنامه را 
برای مخاطبان روی آنتن داشته باشیم.

اس��فندیاری ادام��ه داد: در زمینه 
موضوعاتی ک��ه در برنام��ه "پایش" به 
آن پرداختیم از جمله مبارزه با فس��اد، 
شفافیت، تولید و مسائلی از این دست، 
توانستیم تاثیر خوبی روی تصمیم گیران 
کش��ور بگذاریم، به عنوان منتقل کننده 
خواسته های افکار عمومی نقش خود را 
ایفا کنیم و در مواقعی که الزم بوده فشار 
خود را بیاوریم تا نتیجه را به نفع مبارزه 
با فساد، ش��فافیت و موانع تولید تغییر 

دهیم. اگر تعداد برنامه های بیشتری در 
این حوزه تولید می ش��د بالطبع نتیجه 

بسیار بهتری به دست می آمد.
وی ب��ا اش��اره موفقی��ت "برنامه 
بیان کرد: خوش��بختانه پایش  پایش" 
توانس��ت با مخاطب عام ارتباط برقرار 
کند. ش��اید هی��چ برنام��ه اقتصادی تا 
ام��روز به این حد از موفقیت نرس��یده 
اس��ت. برنام��ه ای که با م��ردم ارتباط 
برقرار ک��رده و جذابیت هایی در حوزه 

کسب و کار ایجاد کند.
مجری برنامه "پایش" درباره تغییر 
در ادامه این برنامه خاطرنشان کرد: قطعاً 
وقتی نیاز یک کشور به برخی موضوعات 
بیشتر شود در آن حوزه باید برنامه سازی 
بیش��تری صورت گیرد. به عنوان نمونه 
با فرارس��یدن جام جهانی و نیاز مردم به 
دیدن فوتبال تولید برنامه های ورزش��ی 
بیش��تر از زمان های معمول قوت گرفت. 
برآورد من این است که هم اکنون مسئله 
مهم کش��ور ما موضوع معیش��ت مردم، 
اقتصاد و کس��ب و کار است. با توجه به 
همین مس��ائل باید تغییراتی در برنامه 
پایش صورت گیرد. البته این تغییرات تا 
حدودی رخ داده است. درخصوص زمان 
پخش پایش این را یادآور ش��وم که این 
برنامه عالوه بر یکشنبه ها، سه شنبه ها نیز 

روی آنتن خواهد رفت.  میزان

اردوگاه شهید باهنر  یک��ی از مهمترین درح���اشیه
مراکز فرهنگی آموزش و پرورش اس��ت 
که در شمال ش��هر تهران قرار دارد، این 
اردوگاه ب��ا امکان��ات مختلف ورزش��ی و 
س��الن های مختلف یکی از مراکز اصلی 
مورد استفاده برای معلمان، دانش آموزان 

و مسئوالن آموزش و پرورش است.
در روزه��ای اخی��ر، خب��ر فروش 
اردوگاه ش��هید باهنر فض��ای آموزش 
و پ��رورش را تحت الش��عاع قرار داده و 
حاال این سوال مطرح است که آموزش 
و پ��رورش یک��ی از مهمتری��ن مراکز 

فرهنگی خود را از دست داده است.
در نامه ای که حمیدرضا حاجی بابایی 
رئی��س فراکس��یون فرهنگیان مجلس 
خط��اب به رئیس جمهور نوش��ته آمده 
است:  براساس اخبار واصله مطلع شدیم 
آموزش و پرورش اردوگاه ش��هید باهنر 
تهران را به یک س��وم قیم��ت در قالب 
اجاره به ش��رط تملیک در اس��فندماه 
9۵ به فروش رس��انده است. این مرکز 
فرهنگ��ی مه��م آموزش و پ��رورش به 
ش��رکتی به نام واس��ط مالی ش��هریور 
س��وم، فروخته شده است و با توجه به 
نق��ش حیاطی ای��ن اردوگاه در عرصه 
تعلیم و تربیت بهره برداری از آن توسط 
دانش آموزان و فرهنگیان ضروری است 
و این اقدام آم��وزش و پرورش موجب 
جریحه دار ش��دن احساس��ات خانواده 

بزرگ فرهنگیان کشور می شود.

چرا باید به اموال آموزش و پرورش 
چوب حراج بزنند؟

حاجی بابایی این پرس��ش را مطرح 
می کند: چ��را باید به ام��وال آموزش و 
پ��رورش چوب حراج بزنن��د همان ایام 
ک��ه از اموال بیت الم��ال حقوق نجومی 
می دادن��د ب��رای پرداخ��ت مطالب��ات 
فرهنگی��ان امالک آم��وزش و پرورش 
را فروختن��د و برخی ب��ه جای اینکه از 
دولت در ای��ن رابطه پاس��خ بخواهند، 
دست به بازی های سیاسی زده اند. تمام 
حرف هایی که می گویم براساس حساب 
و کتاب است افرادی که می گویند ماجرا 
صحت ندارد بگویند شرکتی که اردوگاه 

به آن فروخته شده دروغ است.
البت��ه پیش از این و در س��ال 9۵، 
حقانی رئیس وقت کمیته محیط زیست 
شورای ش��هر تهران در جلسه این شورا 
گفته بود: باخبر شدیم که یکی از بانک ها 
می خواهد در قسمتی از این باغ )اردوگاه 

شهید باهنر( س��اخت و ساز انجام دهد 
و در مکاتب��ه با بانک و وزارت آموزش و 
پرورش به آنها گفته شده که این پهنه، 
پهنه س��بز و حفاظت ویژه است و اجازه 

تغییر کاربری داده نمی شود.
ماجرا از این ق��رار بود که آموزش و 
پرورش در اواخر سال 9۵ برای پرداخت 
پ��اداش پایان خدمت فرهنگیان س��ند 
اردوگاه شهید باهنر را در گروی بانک قرار 
داد تا بتواند تم��ام اعتبار مورد نیاز برای 
پ��اداش پایان خدمت را تامین و آن را به 

صورت یکجا به فرهنگیان پرداخت کند.
حس��ین فرزانه معاون وقت توسعه 
مدیریت و پش��تیبانی وزارت آموزش و 
پ��رورش در رابطه ب��ا وضعیت پرداخت 
اقساط وام دریافت شده از بانک می گوید: 
طبق قانون سازمان برنامه و بودجه کشور، 
تا س��ال 1399 احکام الزم برای تعهد و 
بازپرداخت اصل، سود و هزینه های اوراق 
سررسید شده را در لوایح بودجه سنواتی 
کل کشور پیش  بینی کرده است و دولت 
مکلف به پرداخت این مطالبات همانند 

پرداخت حقوق است.
ح��اال زمزمه های ف��روش اردوگاه 
شهید باهنر به گوش می رسد و در نامه 
حاج��ی بابایی ب��ه رئیس جمهور آمده 
است:  این مرکز فرهنگی مهم آموزش 
و پرورش به شرکتی به نام واسط مالی 

شهریور سوم، فروخته شده است.
اما در این باره چند پرس��ش مطرح 
است؛ با توجه به اینکه دولت باید تا سال 
99 اعتبار الزم برای پرداخت اقساط این 
وام را تامی��ن می کرد، آیا هم اکنون این 
اعتبار از سوی دولت تامین نشده و سند 
اردوگاه نیز در گروی بانک اس��ت و این 
موضوع منجر به فروش آن شده است؟ 
شرکت واسط مالی شهریور سوم،  عامل 
اجرای��ی و نظارتی انتش��ار اوراق اجاره 
جهت تأمین مالی وزرات امور اقتصادی 
و دارایی است، آیا ممکن است به دلیل 
پرداخت نشدن اقساط مربوطه، اردوگاه 
باهنر توسط این شرکت به فروش رفته 

باشد؟
در همی��ن رابطه ش��هرام جمالی 
کارش��ناس آموزش��ی معتق��د اس��ت: 
در ای��ن فض��ا ک��ه معلمان نس��بت به 
حذف بندهای��ی از فیش حقوقی خود 
معترض هس��تند از س��وی دیگر برای 
جبران کمبود معلم مدیران، معاونان و 
مش��اوران مجبور به تدریس در کالس 
درس هستند اعالم خبر فروش اردوگاه 
شهید باهنر نگرانی هایی را برای جامعه 

معلمان ایج��اد می کند. در تصویب نامه 
مربوطه اعالم نشده است که اگر به هر 
دلیل دولت، اصل و سود اوراق پرداخت 
پ��اداش پای��ان خدمت فرهنگی��ان را 
پرداخ��ت نکرد وضعیت س��ند اردوگاه 
شهید باهنر که در گرو بانک است چه 
خواهد ش��د. با توجه به اینکه مطالبات 
فرهنگیان نیز پرداخت نمی ش��ود این 
س��وال مطرح است که آیا پرداخت این 
اقس��اط برای دولت اولویت بیش��تری 
نسبت به حقوق معلمان دارد که قطعا 
اینگونه نیس��ت. بنابراین بعید است در 
شرایطی که دولت گرفتاری مالی دارد 
اقساط مربوط به این وام پرداخت شود.
بازپرداخت این وام باید از س��ال 9۵ تا 
99 انجام می شد و دولت در این سال ها 
باید اعتبار پرداخت این اقس��اط را در 
بودجه لحاظ کند و این تکلیف سازمان 
برنامه و بودجه است.اما مشخص نیست 
که درسال 96 یا 9۷ این اقساط تأمین 

اعتبار و پرداخته شده است یا خیر.
همچنی��ن داوود محم��دی رئیس 
کمیس��یون اص��ل ن��ود می گوی��د که 
موض��وع ش��کایتی در بح��ث ف��روش 
اردوگاه ش��هید باهنر به این کمیسیون 
ارائه نش��ده اس��ت تا درباره آن بررسی 
کنیم. البته حسین فرزانه می گوید: در 
آن ایام که س��ند اردوگاه ش��هید باهنر 
را گرو گذاش��تیم، سازمان های نظارتی 
از جمله س��ازمان بازرس��ی نس��بت به 
موضوع حساس ش��دند و برای بررسی 
اقدام کردند، ما به آنها گفتیم این کار را 
مطابق قانون انجام داده ایم و این اختیار 

به وزارتخانه ها داده شده است.
هم اکنون در بحث اردوگاه ش��هید 
باهن��ر ابهامات��ی وج��ود دارد ک��ه به 
توضیح مس��ئوالن آم��وزش و پرورش 
یا س��ازمان برنامه و بودج��ه نیاز دارد، 
آیا س��ند اردوگاه همچن��ان در گروی 
بانک اس��ت یا به دلیل پرداخت نشدن 
اقساط مربوطه از سوی دولت، اردوگاه 
به فروش رفته اس��ت؟و چرا آموزش و 
پرورش ب��رای پرداخت پ��اداش پایان 
خدمت فرهنگیان باید سند امالک خود 
را گ��رو بگذارد تا بتواند بودجه مربوطه 
را تامین کند؟ آیا دستگاه های دیگر هم 
چنین وضعیت مشابهی را دارند و برای 
پرداخ��ت مطالبات کارمندان خود باید 
امالکش��ان را بفروشند؟ این موضوع تا 
چه اندازه از عدم توجه کافی به آموزش 
و پ��رورش و ناکافی ب��ودن بودجه این 

وزارتخانه ریشه می گیرد؟  تسنیم

رسول اكرم صلی اهلل علیه وآله:
 حق فرزند بر پدرش این است که... 

جز از راه حالل، روزی او را تامین نکند.
نهج الفصاحه ص 447، ح 1394

»آسمون هشتم« در شبکه افق
برنامه تلویزیونی »آسمون هشتم« ویژه سالروز 
میالد امام رضا)ع( طی 6 ش��ب از حرم رضوی به 

صورت زنده روی آنتن شبکه افق می رود.
این برنامه از جمعه 29 تیرماه تا چهارش��نبه 
هفته آینده س��اعت 22 به ص��ورت زنده از حرم 

مطهر رضوی روی آنتن می رود.
ش��هرام ش��کیبا اجرای این برنامه را برعهده 
دارد و س��تاره قطبی زاده و امی��د مهدی نژاد هم 
مجری آیتم های میان  برنامه »آس��مون هشتم« 

خواهند بود.
میهمانان ویژه و شناخته ش��ده ای که هر یک 
داس��تان خودش��ان را در عش��ق و محبت به امام 
خوبی  ها دارند در این برنامه حضور می یابند همچنین 
برندگان مسابقه سال گذشته برنامه آسمون هشتم 
نیز در قالب کاروانی زیارتی که به مش��هد مقدس 

سفر کرده اند در برنامه حضور می یابند.

جعبه جادو

جزئیات سرقت مسلحانه از بانک ملی
صبح دی��روز م��رد ۵1 س��اله ای در اقدامی 
عجیب وارد بانک ملی شعبه نعمت آباد می شود و 

با استفاده از قفل درهای بانک را می بندد.
متهم که با اس��تفاده از سالح و فشنگ های 
مش��قی وارد بانک ش��ده بود دو فشنگ به سمت 
کارکنان ش��لیک می کن��د و یا رفتن به س��مت 
گاوصندوق از رئیس بانک تقاضا می کند پول های 

موجود در بانک را داخل کیفش بریزد.
کارمندان بانک کناری که متوجه شلیک ها شده 
بودند سریعا با کالنتری تماس گرفته و ماموران تجسس 
کالنتری در محل حضور می یابند. مأموران متهم را که 
قبل از خروج یادش رفته بود کلید قفل های زده به در 

بانک را کجا گذاشته است بازداشت می کنند.
س��رهنگ منصور حمیدوند س��رکالنتر پنجم 
پلیس پیشگیری پایتخت گفت: متهم انگیزه خود 

از سرقت را بدهی 60 میلیونی اش اعالم کرد.

پلیس

ین مهلت دوساالنه خوشنویسی آخر
هنرمندان خوشنویس تا پایان تیرماه جاری 
فرص��ت دارند آثار خود را به پنجمین دوس��االنه 

بین المللی خوشنویسی ایران ارسال کنند.
بین المللی خوشنویسی  دوس��االنه  پنجمین 
در  قزوین��ی  ملک محم��د  بزرگداش��ت  ای��ران 
گرایش های نس��تعلیق، شکس��ته نستعلیق، ثلث 
و نس��خ و در بخش ه��ای مس��ابقه و نمایش��گاه 
)آثار استادان و ش��رکت کنندگان( از سوی مرکز 
هنرهای تجس��می با همکاری موسس��ه توس��عه 
هنرهای تجس��می معاص��ر و اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اس��تان قزوین، شهریورماه امسال 

در قزوین برگزار می شود.
هنرمندان خوشنویس برای شرکت در بخش 
مس��ابقه این دوره دوساالنه می توانند حداکثر دو 
اثر در هر گرایش را تا 31 تیرماه جاری به سایت 
دوساالنه به نشانی www.bici.ir ارسال کنند.

تابلو اعالنات

ونده مربی متجاوز  یع پر پیگیری سر
درپ��ی انتش��ار خبری مبنی ب��ر آزار و اذیت 
و تجاوز یک مربی ورزش��ی به یک��ی از نوآموزان 
در ش��یراز دادس��تان عمومی و انقالب ش��یراز از 
دستگیری متهم در سریع ترین زمان پس از وقوع 

حادثه خبر داد.
عل��ی صالحی اظهار کرد: ف��رد متهم که 40 
س��اله و فاقد سابقه کیفری می باشد پس از اقدام 
مجرمان��ه خود بالفاصله دس��تگیر و هم اکنون با 

قرار بازداشت در زندان به سر می برد.
دادس��تان عموم��ی و انقالب ش��یراز با بیان 
اینک��ه ب��رای مته��م قرار جل��ب به دادرس��ی و 
کیفرخواست صادر ش��ده است گفت: پرونده هم 
اکنون در محاکم کیفری یک استان فارس مطرح 
رس��یدگی اس��ت. وی تأکید کرد: در این پرونده 
یک نفر شاکی اس��ت و تاکنون شاکی دیگری از 

متهم طرح شکایت نکرده است.

میزان

مدیرکل بهزیستی شهر تهران گفت:  يتخ����ت در حال حاضر 3۵0 تا 400 هزار نفر پا
از تهرانی ها معتاد هستند و 1۵ تا 20 هزار معتاد متجاهر 

و کارتن خواب در استان تهران شناسایی شده است.
سیدمحمدرحیم فاضلی نژاد گفت: در حال حاضر 3۵0 
تا 400 هزار نفر از تهرانی ها معتاد به موادمخدر هستند و 
خدمات درمانی و مداخله گرانه بهزیستی به این افراد ارائه 
می شود. براساس آمار در حال حاضر 1۵ تا 20 هزار معتاد 

متجاهر و کارتن خواب در استان تهران وجود دارند.
فاضلی نژاد گفت: اگر امروزه شاهد افزایش آسیب های 
اجتماعی به عنوان دغدغه اول رهبری هس��تیم و شرایط 
خ��اص و قابل تاملی را پی��ش رو داریم، یکی از دالیل آن، 
کمبود و یا عدم وجود آموزش های مناس��ب و پیشگیری 
محورانه است. وی افزود: یکی از علل خأل های فعلی، وجود 
ناهماهنگی های مورد نیاز در س��اختار های س��رمایه های 
اجتماعی در ابعاد مختلف است و موضوع ترویج و توسعه 
مس��ئولیت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی، موجب 

رشد و افزایش این سرمایه های اجتماعی می شود.

مدیر بهزیس��تی ش��هر تهران اضافه ک��رد: اقدامات 
آگاه س��ازانه و آموزش ه��ای تخصصی فراگی��ر مهمترین 
بخش فعالیت های بهزیستی در حوزه اجتماعی را شامل 
می ش��وند و ناگفت��ه نماند که ظرفی��ت و امکانات فعلی 

بهزیستی پاسخگوی نیاز جامعه هدف فعلی نیست.
فاضلی ن��ژاد از ثبت 246 هزار و ۷09 تماس با خطوط 
مشاوره 14۸0 در سال گذشته خبر داد و گفت: مشاوره های 
خانوادگی، طالق و اعتیاد با این خط حاصل می ش��ود که 
۸6 درصد تماس گیرندگان، زنان و مابقی مردان بودند که 
از این می��ان 46 درصد تماس گیرندگان دارای تحصیالت 
باالی دیپلم، ۷ درصد باالی لیسانس و همچنین 20 درصد 

تماس گیرندگان نیز افراد مجرد بوده اند.
وی تصری��ح ک��رد: ۵ هزار و 109 معت��اد متجاهر در 
فاصله زمانی خرداد تا تیرماه س��ال جاری به مراکز اقامتی 
بهزیستی منتقل شده است. براساس آخرین آمار یک هزار 
و 2۵2 نف��ر از افراد فوق پس از غربالگری به دالیلی، چون 
عدم احراز اعتیاد و یا نداشتن فاکتور های کارتن خوابی آزاد 
شدند و 400 نفر از آمار فوق را نیز زنان تشکیل می دادند.

آمارهايی از وضعیت اعتیاد در پايتخت
وجود 15 تا ۲۰ هزار معتاد متجاهر و كارتن خواب در تهران وایت آغاز فصل ششم سینما ر

 با انیمیشن »فیلشاه«
فصل شش��م برنامه »س��ینما  ج��م روای��ت« ب��ا نمای��ش و نقد و ج��ام 
بررس��ی فیلم سینمایی »فیلشاه« از یکشنبه آینده 

آغاز می شود.
این جلس��ه ک��ه ص��د و بیس��تمین برنامه از 
سلسله  نشس��ت های نقد و بررسی آثار تولید شده 
در س��ینمای ایران در قالب برنامه »سینما روایت« 
است، این بار پذیرای سازندگان انیمیشن سینمایی 

»فیلشاه« خواهد بود.
جلس��ه نمایش و نقد و بررس��ی این انیمیشن 
س��ینمایی روز یکش��نبه 31 تیرماه ساعت 1۷:30 
با حضور دکتر سیدبش��یر حس��ینی استاد دانشگاه 
صداوس��یما به عنوان منتقد و کارش��ناس و هادی 
محمدی��ان کارگردان و حام��د جعفری تهیه کننده 
فیلش��اه، در مجموعه فرهنگی - هنری اس��وه واقع 
در خیابان انقالب، نبش خیابان بهار جنوبی برگزار 
می ش��ود که ورود و حضور برای عموم عالقه مندان 

آزاد و رایگان است.

دبیران ۳ بخش »هنر مقاومت« 
منصوب شدند

»مسعود نجابتی« طی احکامی  ه ر ا دبی��ران بخش های جش�ن�و جداگان��ه 
تایپوگراف��ی، گرافی��ک متحرک و پرچ��م و کتیبه 

پنجمین جشنواره »هنر مقاومت« را منصوب کرد.
دبیرکل جشنواره »هنر مقاومت« طی احکامی 
جداگانه سیدمهدی حسینی، عباس صانعی و علی 
حیات��ی را ب��ه ترتیب به عنوان دبی��ران بخش های 
تایپوگرافی، گرافیک متحرک و پرچم و کتیبه این 

جشنواره منصوب کرد.
پیشتر نیز انتصاب سیدمسعود شجاعی طباطبایی 
به عنوان دبیر اجرایی، حس��ن روح االمین به عنوان 
دبی��ر بخش نقاش��ی دیجیتال، محمدرضا دوس��ت 
محم��دی به عن��وان دبی��ر بخش تصویرس��ازی و 
سیدمحمدرضا میری به عنوان دبیر بخش پوستر و 

تبلیغات شهری این جشنواره صورت گرفته بود.
پنجمین جش��نواره »هنر مقاومت« توسط گروه 
هنرهای تجس��می بنیاد فرهنگی روایت فتح و در 10 

بخش دی ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

عصر ش��عر آیینی »مه��ر رضا« در  خانه مهر رضا برگزار می شود.از ترمه و تغزل
در آس��تانه میالد حضرت رضا)ع(، عصر شعر »مهر 
رضا« با حضور س��ید حمید رضا برقع��ی، هادی جانفدا، 
جواد ش��رافت، س��عید بیابانکی، محمود حبیبی کسبی، 
مجید ت��ال، محم��د غفاری، س��اجده جبارپ��ور، اعظم 
س��عادتمند و زهرا س��ادات هاش��می در خانه مهر رضا 
وابسته به خیریه متوسلین به امام رضا)ع( روز شنبه 30 
تیرماه 139۷ س��اعت 1۸ برگزار می شود. این برنامه در 
امتداد سلسله برنامه های آیینی خانه مهر رضا)ع( است. 

و از شبکه سوم سیما نیز پخش خواهد شد.
خانه مهر رضا در خیابان ولیعصر باالتر از توانیر نبش 
کوچه نیلو روبه روی ایستگاه بی آرتی پل همت واقع شده 

است.
ای��ن برنامه ش��نبه 30 تیرم��اه س��اعت 1۸ برگزار 

می شود و ورود برای عموم آزاد است.

در خانه »مهر رضا« برگزار می شود
عرض ارادت شاعران به پیشگاه شمس الشموس

 مجری برنامه »پايش«:

سعی کردیم به نیاز های مردم پاسخ دهیم

شهردارى كالله درنظر دارد طبقه همكف سالن سرپوشيده ورزشى جنب فرماندارى 
خود را  بصورت اجاره ماهيانه به مدت يكسال از طريق مزايده عمومى ( نوبت دوم ) با 

شرايط ذيل واگذار نمايد.
1) متقاضيان مى بايست مبلغ 7/200/000 ريال بابت سپرده شركت در مزايده به صورت 
ضمانتنامه بانكى و يا بحساب سپرده شهردارى به شماره 0106464486001 نزد بانك 
ملى واريز و فيش مربوطه و يا ضمانتنامه بانكى را به انضمام قيمت پيشنهادى خود 

تحويل دبيرخانه شهردارى نمايند.
 2) مهلت شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت ادارى روز پنج شنبه 97/05/11 
مى باشد كه دو روز پس از آن در محل دفتركار شهردار كالله پيشنهادات قرائت و 

رسيدگى مى شود.
3) ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده درج مى گردد كه متقاضيان جهت دريافت 

اسناد مزايده در مهلت تعيين شده در بند 2 به امور مالى شهردارى مراجعه نمايند
4) در صورت انصراف نفر اول، سپرده او ضبط و الويت به ترتيب با نفرات دوم و سوم 
برنده گان مى باشد كه در صورت انصراف ، سپرده آنان نيز به نفع شهردارى ضبط 

خواهد شد.
5) شهردارى در رد يا قبول كليه پيشنهادات مجاز و مختار مى باشد.

آگهى مزايده ( نوبت دوم) اجاره سالن
 ورزشى جنب فرماندارى          

عبدالحميد حق شناس – شهردار كالله 

چاپ اول

چوب حراج به اردوگاه باهنر برای پرداخت مطالبات آموزش و پرورش

تب انتخابات دانش آموزان را سوزاند


