
کاسبی بهتر از درمان است
رئیس کل بانک مرک�زی: هر فرد تنها می تواند 
تا 10 هزار دالر با خود داش�ته باشد یعنی اگر به هر 
دلیلی به من�زل فردی مراجعه ش�ود رقم باالی 10 

هزار دالر قاچاق تلقی خواهد شد.
منظور از "به هر دلیل�ی" در عبارت فوق کدام 

یک از گزینه های زیر است؟
الف( برای دید و بازدید شب عید

ب( برای صله رحم والدین
ج( برای سرک کشیدن به حریم خصوصی ملت

د( برای امر خیر
رئی�س اتحادی�ه مش�اوران امالک: پزش�ک در 
ته�ران داریم که همزم�ان با کار طباب�ت، در حوزه 
واس�طه گری ملک نیز فعال هس�تند و مجوز بنگاه 

معامالت امالک دارند.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( کاسبی بهتر از درمان است.
ب( ثروت بهتر است از علم

ج( بعضی ه��ا ج��ای قس��منامه بقراط قس��منامه 
سقراط را ادا می کنند.

د( هر سه گزینه باال صحیح است.
وزیر آم�وزش و پرورش: هیچ عقل س�لیمی باور 
نمی کند که حقوق معلمان در تابستان قطع خواهد شد 
و افرادی که به این شایعات دامن می زنند اگر نیت شان 
طنز نباشد آرامش معلمان را تحت تاثیر قرار می دهند.

ب�ا توجه به این اظهارنظ�ر قاطعانه کدام یک از 
گزینه های زیر را صحیح می دانید؟

الف( حقوق معلمان در تابستان قطع خواهد شد.
ب( بی شک حقوق معلمان در تابستان قطع خواهد شد.

ج( به جان ننجون که حقوق معلمان در تابس��تان 
قطع خواهد شد.

د( محال است حقوق معلمان در تابستان قطع نشود.

ننجون

یال های تکراری یون در محاصره سر تلویز
عطیه موذن

جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روس��یه هم تمام ش��د و 
مخاطبان انتظار داش��تند آنتن تلویزیون با چند سریال 
متنوع پر ش��ود تا ش��ب ها برنامه ای برای تماشا داشته 
باشند ولی شبکه های مختلف سیما این روزها به جدولی 
برای پخش سریال های تکراری ایرانی و خارجی تبدیل 
شده اند آن هم در حالی که قرار بود شبکه آی فیلم برای 

پخش سریال های تکراری در نظر گرفته شود.
در حال حاضر هر ش��بکه باکسی جدا برای بازپخش 
آثار تکراری و تامینی دارد ولی شبکه پنج سیما این روزها 
نه تنها هیچ سریال جدیدی پخش نمی کند بلکه کنداکتور 
اصل��ی خ��ود را به بازپخش س��ریال »در جس��ت وجوی 
آرامش« به کارگردانی سعید سلطانی اختصاص داده است 
که درس��ت یک سال پیش با پخشی نامناسب روی آنتن 
همین ش��بکه رفت. این سریال در سال ۹۵ کلید خورد و 
س��ال ۹۶ روی آنتن رفت و ح��اال با چندین ماه فاصله از 

پخش اولیه، دوباره روی آنتن رفته است.
به تازگی در شبکه سه سریال های »درحاشیه« کاری 
از مه��ران مدیری و »س��ارق روح« ب��ه کارگردانی احمد 
معظمی پخش شد که البته »درحاشیه« پیش از این هم 

بازپخش داشته است و »سارق روح« برای دیده شدن بهتر 
ابتدا روی آنتن ش��بکه پنج رفت و بعد هم راهی ش��بکه 
سه شد. در کنار اینها »بهترین نقش زندگی« مینی سریال 
جدیدی است که این شب ها از شبکه سه پخش می شود.

بازپخش س��ریال ها در ش��بکه های س��یما روندی 
تکراری اس��ت که هویت و دلیل راه اندازی شبکه هایی 
مث��ل آی فیل��م را زیر س��وال می برد چراک��ه اگر قرار 
اس��ت همه ش��بکه ها باکس��ی برای پخش سریال های 
تکراری داشته باش��ند دلیلی برای تاسیس و نگهداری 
ش��بکه های جداگانه و صرف هزینه های زیاد نیست آن 
هم در شرایطی که تلویزیون از بی پولی گالیه مند است 
و دعواهای حضور اسپانسرها و حاشیه های زیاد آن نیز 

ناشی از همین کمبود بودجه است.
به راستی اگر راه اندازی شبکه ای مانند آی فیلم در 
راس��تای یک ماموریت برای بازپخش آثار بوده اس��ت 
پس چرا ش��بکه های یک تا پنج آثار تکراری و تامینی 

پخش می کنند.
مدیران تلویزیون در یک س��ال گذش��ته بیشترین 
تاکیدش��ان بر این بوده است که همواره چندین سریال 
در ح��ال تولید وجود دارد و ش��بکه ها هیچ گاه از پخش 
تولیدات جدید خالی نخواهند بود این درحالیس��ت که 
حتی کیفیت پایین بعضی از سریال های جدید مثل »راه 
و بیراه« س��اخته داوود بیدل که ۲۹ تیرماه پخش آن از 
شبکه یک به پایان رسید مخاطب را با نوعی بی اطالعی 
از جدید بودن این سریال ها مواجه کرده است.  مهر

زاویه دید
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تولید  مرکز  مدیر  ج��م و فن��ی س��ازمان ج��ام 
صداوس��یما درب��اره اینکه چ��ه زمانی 
اچ دی  تلویزی��ون  ش��بکه های  تم��ام 

می شوند، توضیحاتی را ارائه کرد.
اچ دی  درب��اره  مجید ش��عبان پور 
ش��دن ش��بکه های تلویزیون��ی گفت: 
همانط��ور ک��ه می دانید اچ دی ش��دن 
هم��ان ارتق��ا کیفی��ت از اس دی ب��ه 
HIGH DIFINITION است که 
مس��تلزم ارتقای زیرس��اخت های ما از 
اس دی به اچ دی اس��ت و باید از لحاظ 

پخش به این امکانات برسیم.
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر 
تمامی ش��بکه های ما اچ دی نیس��تند. 
شبکه های سه، تماشا و مستند اچ دی 
هس��تند و ما سال هاس��ت ک��ه تمامی 
روی  را  تولیدم��ان  برنامه ریزی ه��ای 

اچ دی و باالتر از آن گذاشتیم.
مدیر مرکز تولید و فنی س��ازمان 
صداوس��یما در ادامه با اشاره به زمان 
دقیق اچ دی ش��دن تمامی شبکه های 
تلویزیون نیز گفت: مس��تلزم این است 
که زیرس��اخت های پخش تقویت شده 
و ارتق��ا پیدا کنن��د و همچنین بخش 

تولید زنده ای ک��ه باید در داخل هر 
ش��بکه انجام داده شود، بخشی از 

آن انجام ش��ده و سایر شبکه ها 
در دست برنامه و بررسی است. 
زمانیک��ه ش��بکه ای را اچ دی 
می کنیم باید تولیدهای پشت 
س��رمان هم اچ دی باش��د. ما 

االن کارهای نمایش��ی 
ال��ف و ال��ف ویژه و 
انیمیشن های فاخر، 
ن  یما ها مس��تند
اچ دی  همگ��ی 
تولی��د می ش��وند و 
از این  هر کاری که 

دس��ته تولید ش��ود با کیفیت اچ دی و 
باالت��ر از آن تولید می ش��ود. کارهایی 
که در س��طوح باالی تولید هس��تند و 
جز دس��ته بندی ج و د نیس��تند اغلب 
با دوربی��ن اچ دی و اچ دی باالتر تولید 
می ش��وند. ام��ا زمانیک��ه بخواهن��د با 
سیستم های امروزی آن را پخش کنند 
باید کیفیتش متناس��ب ب��ا پخش در 

شبکه های فعلی شود.
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که 
آیا تا پایان امس��ال شاهد اچ دی شدن 
تمامی ش��بکه های تلویزیونی خواهیم 
بود، گفت: نمی توانم قول بدهم چراکه 
بس��تگی به اعتبارات الزم دارد که باید 
تامی��ن ش��ود و قطعا بای��د تجهیزات 
بروزرس��انی ش��ود. برای مث��ال برنامه 
۲۰۱۸ کام��ال ب��ه ص��ورت اچ دی بود، 
 اس��تودیو به صورت زن��ده، پلی بک ها، 
ارتب��اط با روس��یه و... همگ��ی اچ دی 

بود. همچنین زیرس��اخت های ش��بکه 
ورزش، مس��تند، تماشا اچ دی هستند 
و برخی از ش��بکه ها کارهای نمایش��ی 
و مستندش��ان را به طور اچ دی تولید 
می کنن��د و اگر از لحاظ پخش و تولید 
اعتبارات الزم تامین ش��وند و آمادگی 
الزم کس��ب شود ش��اهد اچ دی شدن 

شبکه ها خواهیم بود.
ش��عبان پور در ادام��ه با اش��اره به 
تعوی��ض گیرنده هایی که ب��ه تلویزیون 
متصل هستند، بیان داشت: مخاطبین 
بای��د برای دی��دن تمامی ش��بکه ها به 
ص��ورت اچ دی گیرنده ه��ای جدی��دی 
را خری��داری کنن��د و اگر ف��ردی این 
گیرنده ها را نداشته باشد نمی تواند با این 
کیفیت برنامه ها را تماش��ا کند. بالطبع 
گیرنده های اچ دی گران تر از گیرنده های 
اس دی اس��ت و ما س��عی کردیم هر دو 
کیفی��ت اچ دی و اس دی را در قالب دو 
شبکه برای تمامی شبکه ها داشته باشیم 
)مثل ش��بکه س��ه اچ دی و ش��بکه سه 
اس دی( ت��ا اگر مخاطب��ی توانایی مالی 
برای خری��دن گیرنده های اچ دی ندارد، 
از دیدن تلویزیون محروم نش��ود. کسی 
که گیرنده اچ دی داش��ته باشد می تواند 
برنامه هایی که از اچ دی پخش می شود 
را ن��گاه کند، اما کس��ی که 
اچ دی  گیرن��ده 
باش��د  نداش��ته 
نمی تواند  قطعا 
کیفی��ت اچ دی 
کند.  دریافت  را 

 فارس

چند ماهی اس��ت  شهر ک��ه بحران ه��ا در زیس�ت 
خوزستان با هم مسابقه گذاشته اند! هنوز 
مسئله قبلی تمام نشده که پشت بندش 
یک مس��ئله دیگ��ر در خوزس��تان رخ 
می هد، و این بار نوبت دود، آتش و هوای 
نامطبوع بود که خوزس��تانی ها را کالفه 
کند و باز باید پرس��ید چه کسی دست 

گل به آب داده است؟
از ۱۸ تی��ر دود غلیظ��ی به رنگ 
سفید و با بویی همچون بوی سوختگی 
آسمان اهواز را احاطه کرد به طوری که 
از شرق تا غرب اهواز دود مشهود بود. 
این دود که عمدتا شب ها سر و کله اش 
پیدا می ش��د به حدی بوی نامطبوع و 
مشمئز کننده دارد که تردد در شب را 
برای اغلب ش��هروندان به ویژه بیماران 

تنفسی مشکل کرده است.
ذرات معلق س��یاه، ب��وی گیاهان 
س��وخته، و این دود سفید خبر از یک 
آتش س��وزی وسیع در همین حوالی را 
می داد. براس��اس اظه��ارات احمدرضا 
الهیج��ان زاده مدیرکل محیط زیس��ت 
خوزستان، علت انتشار دود در اهواز و 
بیشتر شهرهای مرزی استان از جمله 
امیدیه، سوس��نگرد و دش��ت آزادگان 
ناشی از سوختن نیزارهای هورالعظیم 

در بخش عراقی این هور است. 
همچنی��ن فرماندار هوی��زه درباره 
آتش سوزی در تاالب هورالعظیم گفت: 
آتش سوزی در بخش عراقی این تاالب 
از ۱۲ تیرماه آغاز ش��د و س��بب آتش 

سوزی ۱3هزار هکتار در بخش عراقی 
و بی��ن 4۰۰ تا ۶۰۰ هکت��ار از بخش 

ایرانی تاالب در هویزه شده است.
برخالف وعده مهار دو روزه آتش سوزی 
تاالب هورالعظیم، مدیرکل محیط زیست 
این اس��تان گفت: این آتش سوزی به این 

زودی ها مهار نمی شود.
هر چند مدیرکل س��ازمان مدیریت 
بحران خوزس��تان س��ه روز پیش از آغاز 
عملیات اطفای حریق تاالب هورالعظیم از 
طریق ۲ فروند بالگرد آب پاشی خبر داده 
و وعده داده بود تا روز یکشنبه این آتش 
اطفا و لکه گیری به اتمام می رسد، اما این 
آتش نه تنها مهار نشده که با شدت یافتن 
شعله های آتش چند شهرستان خوزستان 

را به تعطیلی کشاند.
حمیدیه،  شهرستان های  مسئوالن 
ب��ا ص��دور  آزادگان  هوی��زه و دش��ت 
اطالعیه ای کلیه بانک ها و اداراتش��ان را 
ب��ه دلیل افزایش غلظ��ت دود حاصل از 
آتش سوزی در هورالعظیم تعطیل کردند.

مردم محلی می گویند شدت غلظت 
دود آتش هورالعظیم به قدری باال بوده 
اس��ت که بس��یاری از م��ردم به حالت 
خفگ��ی به بیمارس��تان های این ش��هر 
مراجعه کرده اند و ب��ه دلیل کمبود جا 
برای پذیرش، بیماران به شهرهای دیگر 
اعزام شده اند. دمای باال و خشک شدن 
نیزارهای تاالب عامل اصلی خودسوزی 
هورالعظیم است و نبود آب در هورالعظیم 

آتش را شعله ورتر می کند.
اس��تان  محیط زیس��ت  مدی��رکل 

خوزس��تان در این ب��اره گف��ت: آت��ش 
هورالعظیم به این زودی ها اطفا نخواهد 
شد و شاید چند هفته مهار آن زمان ببرد. 
الهیجان زاده اعالم کرد: ۱۸ هزار هکتار از 

سطح تاالب هورالعظیم سوخته است.
آزاد  می گویند:  کارشناسان  برخی 
کردن آب پش��ت سد کرخه و الیروبی 
انش��عاب های رودخانه کرخه در ورود 
آب به این تاالب در مهار آتش س��وزی 

تاثیرگذارتر از آب پاشی است.
معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق 
سازمان حفاظت محیط زیست در این باره 
گفت: مهار آتش س��وزی هورالعظیم در 
ش��رایط حاضر تنها از طریق آب پاشی 
ممکن است چون عمده آتش در بخش 
عراقی اس��ت که با بی توجهی عراقی ها 
مهار نش��ده اس��ت. مس��عود باق��رزاده 
کریمی افزود: با رهاسازی آب به درون 
تاالب ۱۵ تا ۲۰ روز زمان الزم است که 

این آب به بخش عراقی برسد.
گفتن��ی اس��ت، یک س��وم ت��االب 
هورالعظی��م در ایران اس��ت و مابقی در 
عراق. اگر چه رفتار غیرمس��ئوالنه دولت 
عراق در عدم اق��دام برای خاموش کردن 
آتش سوزی و عدم پاسخگویی به هنگام به 
درخواست مجوز ایران را نمی توان انکار کرد 
اما بدیهی است آتشی که در عراق خاموش 
نشود در مدت کوتاهی وارد ایران می شود 
چراکه این تاالب مشترک است. پس چرا 
نبای��د آتش را در همان ابت��دا در خارج از 
مرز خاموش می کردیم؟ کارد حتما باید به 

استخوان برسد تا قدمی برداریم؟

امام رضا علیه السالم:
 هرگز دو گروه با هم رویاروی نشدند،

مگر این که با گذشت ترین آنها پیروز شد.
کافی)ط-االسالمیه( ج2، ص108، ح8

با چه رویی به خانه برگردم؟! 
سعید بیابانکی

چمدان های خسته سنگینند
سالن انتظار سنگین تر

مثل دیشب نگاه ها ابری است
پشت شیشه پرنده ها پرپر

چشمه ای اشک و شور در چشمم
کاسه ای آب و دانه در دستم
با چه شوقی برای دیدن تو 
بار و بندیل خویش را بستم
چه کنم با نیاز این همه نذر
من محروم مانده از کویت

گیرم امشب برای اهل محل
ابرها را بهانه آوردم
من ناالیق زیارت تو

با چه رویی به خانه برگردم؟! 
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فراخوان ارزیابى کیفى ومناقصه عمومى 
یک مرحله اى
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چه زمانی همه شبکه های 
تلویزیون اچ دی می شوند؟

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقالب خبر داد
وستایی  آسیب به ۱۰۱ خانه غیرایمن ر

در کرمانشاه
مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن  ث�����ه د انق��الب از صدم��ه ۱۰۱ واحد حا
مسکونی روستایی به دلیل زلزله روز یکشنبه استان 
کرمانش��اه خبر داد و گفت: در این زلزله هیچ آسیبی 
به واحدهای بازسازی شده روستایی وارد نشده است.

مجید جودی با اشراه به وقوع زلزله ۵.۹ ریشتری 
در ثالث باباجانی، اظهار کرد: این زلزله آس��یب های 
جدی به خانه های غیرایمن ۹ روس��تا وارد کرد. وی 
ب��ا بیان اینک��ه ۱۰۱ واحد مس��کونی در این زلزله 
آسیب دیده اند، افزود: در حال حاضر ۲۵ اکیپ بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی در حال ارزیابی خسارت های 
وارد ش��ده به واحدهای مسکونی روستایی هستند، 
و  پرونده ه��ای مربوط برای نوس��ازی این واحدهای 

مسکونی طی هفته جاری آغاز می شود.
مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
با اش��اره به پرداخت 3۰ میلی��ون تومان وام برای 
س��اخت ب��ه روس��تاییان، گفت: عالوه ب��ر این ۱۰ 
میلیون وام معیشتی، ۵ میلیون تومان کمک هزینه 
)بالع��وض( و ۲ میلیون توم��ان کمک بالعوض به 

روستاییان پرداخت می شود.
جودی ب��ا تاکید بر اینکه واحدهای روس��تایی 
بازسازی شده این مناطق به دلیل زلزله هیچ آسیبی 
ندیده ان��د، افزود: این واحدها با وجود ش��دت زلزله 

کوچک ترین تَرکی هم نخورده اند.  تسنیم

مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی اعالم کرد
 پیشگیری از آسیب فضای مجازی 

در دستور کار
مدیرکل دفتر امور آسیب های  زندگي و سبک  برنامه ری��زی  از  اجتماع��ی 
تش��کیل جلسات برای کاهش آسیب ها و جرایم در 
اس��تان های مختلف خبر داد و گفت: پیشگیری از 
آسیب های فضای مجازی در دستور کار قرار دارد.

احمدرضا پرنده به برگ��زاری کمیته تخصصی 
آس��یب های ناش��ی از فضای مجازی اشاره و تاکید 
کرد: یکی از برنامه های مهم ما در سال ۹7 ورود به 
حوزه آسیب های فضای مجازی است که در همین 

رابطه قرار است با پلیس فتا نشستی برگزار شود.
وی به کمیته آس��یب ها و مسایل اجتماعی نیز 
اشاره کرد و گفت: در این شورا که زیرمجموعه وزارت 
کشور اس��ت تمامی آسیب های اجتماعی استان های 
مختلف ایران مورد بررسی قرار می گیرد و بزودی این 

کمیته در وزارت رفاه تشکیل خواهد شد.
پرنده به مهمترین برنامه های دفتر امور آسیب ها 
اشاره کرد و گفت: ارزیابی مراکز درمان اعتیاد کشور، 
شناس��ایی و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، 
بررس��ی مس��ائل و آس��یب های اجتماعی، برگزاری 
جلس��ات کارگروه مس��ائل اجتماعی ذیل ش��ورای 
اجتماعی کشور، ایجاد بستر اجرای آیین نامه اجرایی 
درمان و کاهش آسیب معتادین بی بضاعت، برگزاری 
جلسات ش��ورای ساماندهی کودکان کار و خیابان و 

شناسایی و... از جمله این برنامه هاست.  مهر

هور همچنان می سوزد
غلظت آتش شهرهای اطراف را تعطیل و مردم را راهی بیمارستان  کرد


