
دک شدن عاشقانه
برادر نوبخ�ت: درخواس�ت کناره گیری از همه 
مسئولیت های دولتی را تقدیم رئیس جمهور کردم.

اظهارنظر فوق یادآور کدام ضرب المثل شیرین 
فارسی است؟

الف(روغنریختهراوقفقندیلهایمسجدمیکنند.
ب(قرضکهرس��یدبهصدتومنهرش��ببزن

مرغوچلو
ج(بچهرفتنیازچشمانشمعلوماست.

د(ش��وخیمگهبذاریب��رینمونی/نوبختمنی
نشونبهاوننشونی

وزیر نیرو: از همکاری خوبی که مردم در هنگام 
قطع برق دارند صمیمانه تشکر می کنم.

منظ�ور از "همکاری" در عبارت فوق کدام یک 
از گزینه های زیر است؟

الف(باچراغقوهتلفهمراهخودبهآبریزگاهمیروند.
ب(روبهرویکولرخاموشخودشانرابادمیزنند.
ج(برایروحوروانهمهدرگذش��تگانایش��ان

آرزویمغفرتمیکنند.
د(هرسهگزینهصحیحاست.

ب�رادر نوبخت: اس�تعفای خ�ود را "صمیمانه" 
تقدیم رئیس جمهور کردم.

اس�تعفای صمیمانه، زیرمجموع�ه کدام یک از 
گزینه های زیر است؟

الف(برکناریمحترمانه
ب(دکشدنعاشقانه

ج(سلبمسئولیتعارفانه
د(سخنگفتنناشیانه

ننجون

اعالم جزئیات کسر خدمت ایثارگری در سال ۹۷
هر ماه ۱۲ روز کسر از خدمت

رئیسادارهس��رمایهانس��انیس��ربازس��تادکل
نیروه��ایمس��لحازآخری��نجزئیاتکس��رخدمت

ایثارگریدرسال97خبرداد.
سردارموسیکمالیدرصفحهشخصیخودنوشت:
همانطورکهقبالاعالمگردیدهبودنحوهاجرایبند
دماده۸۸قانونبرنامهششمتوسعهامروزدرکمسیون
امنیتمجلسش��ورایاسالمیبررس��یشدوتصویب
گردیدبهازایهرم��اهجبههودرصدجانبازیوهرماه
اسارت۱۲روزکسرخدمتس��ربازیبدونسقفداده
شود.قاعدتااینطرحبایدسیرمراحلقانونیرادرصحن
علنیطیکندولیاگرمنعقانونینداش��تهباشدجهت

سیرمراحلتصویببهستادکلارجاعدادهمیشود.
درموردزماناج��رابایدگفتکههرگاهنتیجهبه
س��تادکلاعالمش��ودبهمدتدوتاس��ههفتهاجرایی
خواهدشد.معافیت۲۸بهباالکماکانبهقوتخودش
باقیس��ت.کسرخدمتمحدودیتسنینداردوکسانی
کهواردسربازیشوندمیتوانندازکسرخدمتاستفاده
کنند.متولدین7۲بهقبلدرحالخدمتکهماهی9
روزثبتکردهاندهممیتوانند۱۲روزمحاسبهنمایند.

زیر پرچم

»آی فیلم« اچ دی پرید؟
شبکهآیفیلماچدیبدوناطالعقبلیبهمخاطبان

ازرویگیرندههایدیجیتالحذفشدهاست.
باای��نتصمیممخاطباندیگرنمیتوانندش��بکه
آیفیلمراباکیفیتاچدیتماشاکنندوبایدبهشبکه
آیفیلماسدیمراجعهکنندکهشمارهاینشبکهنیز
تغییرکردهواز۱۴به۱۲منتقلشدهاستوبینندگان
تلویزیونبرایدریافتشبکهاسدینیزبایدشبکههارا
دوبارهجستوجوکنند.اینتصمیمدرحالیگرفتهشده
کهدرحالحاضربسیاریازنقاطتهرانشبکهاسدی
آیفیلمقابلدریافتنیستوسازمانصداوسیمانیزدر

زمینهحذفشبکهاچدیاطالعرسانینکردهاست.
درهمینرابطهیکیازمسئوالنشبکهآیفیلمدرپاسخ
بهدالیلحذفاینشبکهگفت:واقعیتایناستکهمااز
تصمیمشبکهمبنیبرحذفآیفیلماچدیبیخبربودیمو
بهواسطهکامنتهایمخاطبانمتوجهاینموضوعشدیم.

ویادامهداد:اگرمازودترمتوجهاینموضوعشده
بودی��مقطعاازطریقزیرنویسوراههایدیگرآنرابه

مخاطبانخوداطالعمیدادیمتاسردرگمنشوند.
ویهمچنیندرپاس��خبهاینسوالکهآیاقطعی
شبکهاچدیآیفیلممقطعیاستیادائمینیزعنوان
داشت:ماهنوزازچراییایناتفاقبیخبریموعلتآن
رانمیدانیمولیبعیدمیدانمکهآیفیلماچدیدوباره

بهگیرندههایدیجیتالبرگردد. فارس
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به عن�وان مقدم�ه بح�ث بفرمایی�د 
چطور ش�د به این فکر افتادید کاری 
مخاطره آمی�ز مثل س�وژه س�ازمان 

منافقین را کار کنید؟
هم��وارهدردورانانقالبوجنگ
تحمیلیدنبالکارهایارزش��یبودم
وشناس��نامهامه��مگوی��ایهمی��ن
نکتهاس��ت.هیچوقتدنبالس��اخت
فیلمهایمتعددنبودمودوستداشتم
انقالبیگریام راخ��رج هنرمن��دیام
کنم.چهکس��یبای��دبهس��راغالقای
مفاهیمانقالبیومقابلهباموجسواری
منافقی��نبرود،قطعاًم��ابیشازبقیه
کهشایددغدغهنداشتهباشند،وظیفه
داری��م.اماان��گاربرخیازآنس��وی
مرزه��اوعدهایه��مدرهمینمرزو
بومبرنمیتابندکاریس��اختهشودو
جنایاتمنافقی��نرابهنمایشدرآورد.
ش��ایدبس��یاریبدانندکهمس��عودو
مریمرج��ویچهجنایتهاکهنکردند
امانشاندادنبهرویپردهنقرهاییك

اتفاقجذابتروتأثیرگذارتراست.
حاال ماجرا از چه ق�رار بود که جلوی 

این کار گرفته شد؟
فیلمنامهسینمایی»تباهی«پساز
دریافتپروانهساخت،دربیستوپنجم
دیماهس��الگذشتهبهبنیادسینمایی
فارابیتحویلدادهش��د.دربیس��تو
ششمتیرماهبهخالفانتظاراعالمکردند
که»تباهی«درچارچوباولویتفارابی
ق��رارن��داردوفیلمنامهراب��اقاطعیت
مثالزدن��یردکردند.ام��امگرموضوع
»تباه��ی«چ��هبودکهفاراب��یحتیبا

درخواستوامهممخالفتکرد؟
ب��ه راج��ع »تباه��ی« داس��تان
س��ازمانمجاهدینخلق)منافقین(و
فرق��هرجویوعاملینت��رور۱7هزار
ش��هیدمظلوماست،فس��اداخالقیو
رس��واییهایجنس��یمریمومسعود
رج��ویدرپ��ادگاناش��رفراهدف
قرارمیده��د.ازازدواجهاوطالقهای
اجباریتاجداکردنکودکانازپدرو

مادراناعضاءسازمانسخنمیگوید.
در»تباهی«ش��اهدطالقهایاجباری

صدهاتناززنانسازمانهستیم.
شاهدازدواجصدهازنمطلقهدر
یكروزبامس��عودرجوی؛پسازآن
بهمراسمیتحتعنوان"رقصرهایی" 
میرون��دکهزناندراینمراس��مباید
لختمادرزادش��وندوب��اترانهلََوندی
بی��ژنمرتضویدرح��وضمخصوص
رجویودرمقابلمریمومس��عودبه
رقصوپایکوپیبپردازندتابهاصطالح
ازقی��دوبندآزادش��وندوبهنوبتدر

شبزفافمسعودشرکتکنند.
پرداخت فیلمنامه ش�ما در »تباهی« 
دیگ�ر چه ابعادی از جنایات رجوی را 

نشانه گرفته است؟
درداس��تان»تباه��ی«ب��هرابطه
غیراخالقیمریمرجویباسروانفهمی

الربیعیمس��ئولاردوگاهالرشیدبغداد،
مخصوصاسیرانجنگیایرانپرداخته
میش��ود.»تباهی«نگاهیبهعملیات
فروغجاویدانس��ازمانهممیاندازد؛
جاییکهنیروهایسازمانددمنشانهبه
بیمارس��تانامامخمینی)ره(اسالمآباد
غ��ربحمل��همیکنن��دوفجیعترین
جنای��اتبش��ریرادرآنج��امرتک��ب
میش��وندوش��کمزنانب��اردارراپاره
میکنند،همهراقتلعامکردهواجساد
رادرمحوطهبیمارستانآتشمیزنند.

پادگان  ناگفته های  داستان  »تباهی« 
جهنمی اشرف است؛ اتفاقاً مدیران ما 
بایستی از این موضوع حمایت کنند؟
جالباس��تبدانیدوقتیموضوع
برایمدیرانمادرس��ازمانسینمایی
ارشادوبنیادس��ینماییفارابیروشن
ش��د،باع��دمحمایتفاراب��یمواجه
شدیم.بهدنبالاجرایعدالتدربیست
وششمتیرماهدوباربهدفترحیدریان
رئیسس��ازمانس��ینماییارشادپیام
)نمابر(ارس��الکردموپسازش��رح
ماجرا،درخواس��ترس��یدگیعادالنه
بهای��ناجح��افوبیانصافیدرحق
خودموفیلمنامهراازایش��انداشتم.
ام��اهنوزخبریازپاس��خایندوپیام
)نمابر(نیس��ت،آیاحیدریاناهمیتی
ب��هماج��رایفیلمنام��هضدمنافقین
میده��د؟فکرمیکنمدراینجابایداز
رئیسسازمانسینماییپرسیداگردر

مقابلاینرفتارفارابیهیچمسئولیتی
نداردپ��سخاصیتاینش��کوائیهها
چیستوبایدآنرابهکجابرد؟یعنی
بایدبگذاریمدِرکوزهآبشرابخوریم؟!
اگرمانورچش��میبودیمکهالحمدهلل
نیس��تیم؛اگرماباآقایانآمدوش��دو
دوستیداش��تیم،بینیوبیناهللاآلن

کارمانبهاینجاهامیکشید؟
اش�اره کردید که با مدیرعامل بنیاد 
س�ینمایی فارابی تماس�ی داشتید؛ 

ترتیب اثری داده نشد؟
واقعیتایناس��تکهبهترتیباثر
نرس��ید،چراکهبرایصحب��تباتابش
مدیرعاملبنیادسینماییفارابیبادفتر
ایش��انتماسگرفتمودرخواستوقت
مالقاتکردم.مسئولدفترایشانگفت
"فعالًمنتظربمانید".چندبارهمتماس
گرفتیمبازهممسئولدفترهمانحرفرا
تکرارکرد.اکنونچندروزاستکهجناب
تابشماراپش��تدرببس��تهدفترش
منتظرنگهداش��تهوتصورنمیکنماین
درببهرویامثالبندهتاهزارروزآینده

همبازشودمگربرایسلبریتیها!
درش��رایطیک��همری��مرج��وی
بههمراهدارودستهجنایتکارشهرروز
علی��هنظامتوطئهمیکنندودرداخل
بهدنبالیارگیریهس��تندوعربستان
چمدانچم��داندالرهایآمریکاییرا
دراختیارشقرارمیدهدوآمریکاهم
تمامقدکنارشایس��تادهاس��ت،بنیاد
س��ینماییفارابیکهپولبیتالمالرا
دراختی��ارداردوبایدمدافعارزشها
باشد؛فیلمنامهضدمنافقین)ضدمریم
ومس��عودرجوی(تباهیرادراولویت
برنامههایشنمیداندوحتییكریال
ه��محاضرنمیش��ودبهس��اختاین
فیلمکمكکن��د،صدالبتهاحدیهم
حقن��داردازچراییای��نرفتارحتی
یكس��ؤالخیل��یکوچكبپرس��د،
بهقولشاعر:گوشاگرگوشتووناله
اگرنالهمن،آنچهالبتهبهجایینرسد

فریاداست.

آنک��ه از بع��د یتخ����ت نمایندگانمجلسپا
شورایاس��المیقانونمنعبکارگیری
بازنشس��تگانرابهتصویبرس��اندند،
درخص��وص بس��یاری خبره��ای
خداحافظیشهردارتهرانوتعدادیاز

معاوناناوبهگوشمیرسد.
ته��راندرطیم��دتکمتراز۱
س��ال،۲شهردارداشتهواگراینخبر
بهواقعیتبپیوندد،موجبمیشودکه
اعضایش��ورایپنجمش��هرتهراندر
آستانهیکسالگیحضورشاندربهشت
شهردارس��ومرابرایپایتختانتخاب

کنند.
درخبره��اآمدهاس��تکهعالوه
برمحمدعلیافشانیش��هردارتهران،
هماهنگ��ی مع��اون رباط��ی حس��ن
محس��ن ش��هرداری، مناط��ق ام��ور
پورس��یدآقاییمع��اونحملونق��لو
ترافی��ك،علیمحمدمخت��اریرئیس
س��ازمانپارکهاوفضایسبز،رسول
کش��تپورش��هردارمنطقه۲،عظیم
باباییش��هردارمنطقه6،س��یداحمد
صفویش��هردارمنطق��ه۲0،ولیاهلل
و اجتماع��ی مع��اون ش��جاعپوریان
فرهنگ��ی،فاطمهراکعیمش��اورامور
بانوانش��هردار،رس��تمعزیزیمعاون
برنامهریزیوتوس��عهش��هریمنطقه
۱9وس��عیداوحدیرئیسس��ازمان
فرهنگیوهنریش��هرداریتهراناز
جملهافرادبازنشس��تهایهس��تندکه
هماکنوندرشهرداریمشغولفعالیت

هستند.

واکنش افشانی به خبر 
کناره گیری اش از شهرداری تهران
دراینزمینهمحمدعلیافش��انی
ش��هردارتهراندرجمعخبرنگارانو
درواکنشبهتصویباینقانونگفت:
منجزوکسانیهستمکهبارهاوبارها
ازنماین��دگانتقاضاکردهامکهتالش
کنندتااینکارانجامش��ودوکسانی
که30س��الس��ابقهدارندباتوجهبه
ش��رایطعمومیمیتوانندب��هعنوان

مش��اوردربخشه��ایخصوصیبکار
گرفت��هودرچرخهاقتصادکش��ورهم

باعثرونقشوند.
ویدرپاسخبهبرخیاخبارمبنی
برکناررفتناوازش��هرداریتهرانبا
اجرایاینقانونتاپایانس��الگفت:
زیادبهای��ناخبارتوج��هنکنید،من
امیدوارمای��نقانونتصویبش��ودو

مشکلیباآنندارم.

آیا افشانی باید از شهرداری 
خداحافظی کند؟

نماینده حاجیدلیگانی حسینعلی
مردمشاهینش��هردرمجلسشورای
اس��المی؛بااش��ارهبهمصوب��هوکالی
مل��تمبن��یبرط��رحاص��الحقانون
ممنوعیتبهکارگیریبازنشس��تگان،
اظه��ارکرد:براس��اساینطرحس��ه
طبقهازمس��ئوالنش��املروسایسه
قوه،معاونانرئیسجمهورونمایندگان
مجلسش��ورایاس��المیازاینطرح

مستثنیشدند.
ویادامهداد:برایناس��اسدیگر
مس��ئوالنازس��طحمع��اونوزی��رتا
س��طوحپایینتر،درصورتبازنشسته
ش��دندیگرنمیتواننددرپس��تهای
خ��ودبمانن��دوبای��دازس��متخود

کنارهگیریکنند.
ک��رد: تصری��ح حاجیدلیگان��ی
همچنی��نایثارگرانش��املجانبازان
ب��االی50درص��د،آزادگانب��االی3
سالاسارتوفرزندانشهداازشمول
اینقانونمستثنیهستندوالبتهباید
دردستگاههاییچوننیروهایمسلح
ووزارتاطالع��اتفعالیتکنندودر
دس��تگاههایدیگربهآنانمجوزداده

نمیشود.
نماین��دهم��ردمشاهینش��هردر
مجلسشورایاسالمیدربارهوضعیت
محمدعل��یافش��انیش��هردارتهران
کهدرص��ورتتصویبای��نطرحدر
مجلسبایدازسمتخودکنارهگیری
کند،گفت:مابایدمنتظرنظرشورای

نگهباندربارهاینمصوبهباشیم.

ویادام��هداد:درصورت��یک��ه
شوراینگهبانمالحظهخاصینداشته
باش��دواینمصوبهراموردتأییدخود
ق��راردهد،نهایتااینافرادتاس��هماه
آین��دهبای��دتعیی��نتکلیفش��وندو
چنانچهدرپستخودبمانند،مرتکب

جرمشدهاند.

قانون منع بکارگیری بازنشستگان 
مشکلی برای افشانی ایجاد نمی کند
رئیسشورایشهرتهراندرپاسخ
بهاینس��والمبنیب��راینکهآیاپس
ازافش��انیشماشهردارخواهیدبودیا
خیر،گفت:اینموضوعمعلومنیس��ت
ولیآقایافش��انیانش��ااهللتا3سال

دیگرشهرداراست.
در هاشمیرفس��نجانی محس��ن
پایاندرپاسخبهسوالیمبنیبراینکه
آیادرنهایتش��ماشهردارمیشویدیا
خی��رگفت:اینموضوعمنتفیاس��ت
ومنبعی��دمیدانمکهای��نموضوع
دوبارهمطرحش��ود؛زیراخوش��بختانه
آقایافشانیباشدتمناسبیکهشورا
انتظاردارد،درحالکارکردناست.

رئیسشورایشهرتهراندرپاسخ
بهس��والیدیگرمبنیبراینکه»آیادر
صورترأیگیریمجددبرایشهرداری
ته��رانکاندیدمیش��وید؟«ازتاییدیا
تکذی��بآنخودداریکردوگفت:این

موضوعیكسوالانحرافیاست.

نمایندگان بر اجرای درست قانون 
نظارت کنند

حجتنظریعضوش��ورایش��هر
ته��راننیزبعدازتصوی��باینقانوندر
توییترخودازاجرایآناستقبالکردو
نوشت:»تصویبطرحاصالحقانونمنع
بکارگیریبازنشستگاناقدامیمهمبرای
فراهمکردنامکانحضورجوانانتوانمند
ومتخصص،فارغازجنسوجناجوژندر
پستهایاجراییاست.امااینگامنخست
مجلساستونمایندگانبایدبراجرای
درستآن،نظارتجدیداشتهباشند.«

 باشگاه خبرنگاران

امام علی علیه السالم:
شرافتبههّمتهایبلنداستنهبهاستخوانهایپوسیده.
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»خانه نم زده« در عمارت نوفل لوشاتو
نمایش»خانهن��مزده«بهکارگردانیش��ادی
اسدپوربهمدتیكماهازیازدهممردادماهدرعمارت

نوفللوشاتوازساعت۲۱:30رویصحنهمیرود.
ایناثربیانگرگمگش��تگیانسانعصرحاضر
اس��تومفاهیمیرامطرحمیکندکهمخاطب
مایلبهش��نیدنآناس��ت.متنایننمایشنامه
راحامدمکملینگاش��تهاس��ت.مه��دیرزمجو
تهیهکنندهایناثراس��تکهپیش��تراعالمکرده
بودبخشیازدرآمدحاصلازاجرایایننمایش

برایکودکانبیسرپرستهزینهمیشود.
ره��امبیگل��و،رادپورجبار،نیلوفرش��هفری،
ش��اهیناسماعیلی،س��یمینعس��گریدراین
نمای��شایفاینقشمیکنن��دوعطیهچهرقانی

دستیارکارگردانآناست.
عالقهمندانمیتوانندب��رایتهیهبلیطاین

نمایشبهسایتتیوالمراجعهکنند.

تیاتر شهر

و زانتیا ونده دو جسد در خودر کشف راز پر
سرپرستپلیسآگاهیتهرانازکشفجسد
دوآقاوخانمجواندرداخلیكدستگاهخودرو

زانتیاسفیدخبرداد.
سرهنگحمیدرضایاراحمدیگفت:روزسهشنبه
بهکالنتری۱36فرجامخبرکشفجسدمتعلقبه
یكخانم35سالهویكآقای37سالهدرحالیکههر
دوازناحیهسرمورداصابتگلولهقرارگرفتهبودند،در

محدودهجنگللویزاناعالممیشود.
ویافزود:پسازحضورتیمبررسیصحنهدر
محلمشخصمیشودکهابتدامقتولهازناحیهسر
م��وردهدفقرارگرفتهودرادامههمراهوینیزدر
پشتفرمانخودروباشلیكگلولهبهزندگیخود
پایاندادهاس��ت.دستنوشتهایدرمقابلشیشه
سمترانندهپیدامیشودکهنشانمیدهدایندو
نفرزنوشوهربودهوخودشانبهدلیلاختالفات

خانوادگیبهزندگیخودخاتمهدادند.

حادثه

پایان فصل اول 360 درجه با »قطع برق«
آخرینقسمتازفصلاولبرنامهتلویزیونی
»360درجه«بهماجرایقطعیبرقدرکشورو

تحلیلعلتهایآنمیپردازد.
تابستانامسال،اولینتابستاندرچندسال
اخیردرکش��وراس��تکهقطعیهایمنظمبرق
درآنرخمیده��د.اینقس��متازبرنامه»360
درج��ه«ضمنبررس��یمعضلقطع��یبرق،به
دالیلاینموض��وعپرداختهوکاهشتولیدبرق
کش��وررادرمقایسهباس��الیانگذشتهبررسی

میکند.
اینقس��مت،آخرینقس��متازفصلاول
ب��ودهوفص��لدوماز۲هفتهدیگ��ررویآنتن

شبکهمستندخواهدرفت.
»360درج��ه«باتهیهکنندگیوکارگردانی
محمدهادینعمتاللهی،جمعههرهفتهس��اعت

۲۱:30ازشبکهمستندپخشمیشود.

جعبه جادو

یداران اینترنتی هشدار پلیس فتا به خر
رئی��سادارهاجتماع��یپلیسفت��اناجادر
توصیهبهشهروندانگفت:هموارهبایددراستفاده
ازسایتهایفروشکاالونیازمندیهایآنالین،

چوندیواروشیپورمراقبوهوشیاربود.
سرهنگرامینپاشاییاظهارکرد:عدهایازافراد
سودجووکالهبرداربادرجآگهیهایدروغینفروش
اجناسدرس��ایتهایفروش��گاهیخریدوفروش
اجناسدستدوممانند»دیوار«و»شیپور«اقدامبه

کالهبرداریوسودجوییازشهروندانمیکنند.
ویاف��زود:اینافرادباه��دفتهییجوایجاد
انگیزهدرخریداران،اجناسخودراکهاکثراًخودرو
ولوازممنزلهس��تندراب��اقیمتهایپایینتراز
عرفبازارارائهوباجلباعتمادمش��تریانازآنان
مبالغیراتح��تعنوانبیعان��هازطریقواریزبه
شمارهکارتدریافتمیکنندوپسازاخذمبالغ،

دیگرپاسخگوتلفنخودنیستند.

مجازستان

در شرایطی که مریم رجوی به همراه دارودسته جنایتکارش 
هر روز علیه نظام توطئه می کنند و در داخل به دنبال یارگیری 
هستند و عربستان چمدان چمدان دالرهای آمریکایی را در 
اختیارش قرار می دهد و آمریکا هم تمام قد کنارش ایستاده 
است، بنیاد سینمایی فارابی که پول بیت المال را در اختیار 

دارد و باید مدافع ارزش ها باشد؛ فیلمنامه ضدمنافقین تباهی 
را در اولویت برنامه هایش نمی داند

شروع  نقطه  »طلوع«  16میلی متری  کوتاه  فیلم 
گ���و فیلمسازی اش بود. هیچ گاه وابسته به هیچ حزب و گفت و

در  را  ارزشی  فیلم های  ساخت  و  نبوده  گروهی 
فیلم  تولید  مراحل  در   62 سال  است.  داده  قرار  خود  کار  دستور 
کار  که  بود  عراق  و  ایران  جنگ  مقدم  خط  در  »پیک«  به نام  کوتاهی 
به دالیلی متوقف شد ولی دوباره در سال 66 تکمیل شد و توسط خود 
تدوین رسید. رحیم زاده در سال 73  به مرحله  اسماعیل رحیم زاده 
به همراه حمید خیرالدین اقدام به نگارش فیلمنامه ای ضدآمریکایی 
پویافیلم  مؤسسه  به  را  آن  اتمام،   از  پس  که  کرد  »دام دار«  به نام 
واگذار کرد. این مؤسسه به صورت پنهانی بازنویسی این فیلمنامه را 
انجام داد و نام »بهشت پنهان« را به روی آن گذاشت، این در حالی بود 
بازنویسی فیلمنامه بدون نظر نویسندگان خالف اساسنامه کانون  که 
فیلمنامه نویسان بود. در سال 81 فیلم او با نام »قلعه یاسین« برای 

بخش مسابقه نهمین جشنواره فیلم دفاع مقدس انتخاب شد.
شاید بسیاری اسماعیل رحیم زاده را با فیلم سینمایی »فیالدلفی« 
که سال 90 در سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر اکران شد 
را  کارگردانی  بهترین  جایزه  ملی  اراده  تجلی  در بخش  که  بشناسند 
به خودش اختصاص داد. رحیم زاده این روزها از مدیران سینمایی 
فیلم  نمی گذارند  که  دارد  گالیه  فارابی  سینمایی  بنیاد  و  ارشاد 
تأثیرگذار »تباهی« که سال گذشته پروانه ساخت گرفته، کار خودش 
را آغاز کند، کاری که او به دنبال تجربه ساخت فیلم »هشت و نیم 
شب« که سال 65 درباره منافقین ساخته شد، حاال با تعمیق و جزئیات 
بیشتر قصد دارد روی پرده نقره ای به نمایش درآورد. اما ماجرا از 
چه قرار است که آقای کارگردان از دی ماه سال گذشته هنوز منتظر 
دیدن آقایان مسئول سینمایی ارشاد و بنیاد فارابی هستند ولی تا 
اآلن که وقت مالقات به او نداده اند و حتی اعالم کرده اند که ساخت 
مریم  و  مسعود  جنایات  از  واقعی  مستندات  با  ضدمنافقین  فیلم 
رجوی، در اولویت نیست. تسنیم با این نویسنده و کارگردان گپ و 

گفتی داشته که در ادامه می خوانید:

نمای نزدیک

پشت در ماندن فیلمنامه »تباهی« در گفت وگو با اسماعیل رحیم زاده:

 تولید فیلم ضدمنافقین
در اولویت کاری فارابی نیست

کدام مدیران شهرداری تهران بازنشسته هستند؟

هت تریک انتخاب شهردار برای پایتخت

یه اضافه« »شهر
۳ مدرسه در تهران را منحل کرد

مدی��رکلآم��وزشوپرورش ش��هرتهرانگفت:تاچندروزنیمک����ت
پیش،بیشاز300رایرسیدگیبهتخلفاتبرای

مدارسغیردولتیصادرشدهاست.
عباس��علیباقریدربارهروندنظارتبرمدارس
درفص��لثبتناماظهارکرد:نظ��ارتبرمدارسدر
ایامثبتنامهمدرم��دارسدولتیوهمغیردولتی
درحالانجاماس��توتاسهچهارروزگذشته300
واندیرایرس��یدگیب��هتخلفاتب��رایمدارس
غیردولتیصادرشد.ویافزود:یکیازمواردشکایت
دریافتشهریهاضافهبودکهمتاسفانهبهسهمدرسه

بهعلتتخلفاتزیادرایانحاللدادهشد.
مدیرکلآموزشوپرورششهرتهراندرپاسخبه
اینکهطبقاظهاراترئیسمرکزمنابعانسانیوزارتخانه
مبنیبرافزایش5000نفریمربیانپرورشیدرسال
جدیدوس��همیهشهرتهرانگفت:اطالعیازافزایش
تعدادمربیانپرورشیندارم،ولیمعموالبهتهرانکمتر
نیرومیدهند.درحالیکهوقتییكمعلمبازنشسته
میشودبایدیكمعلمدیگرجایگزینکنندوربطیبه

محرومویابرخورداربودناستانندارد.
باقریدرپایانخاطرنشانکرد:درحوزهفضای
آموزش��یونیرویانسانیجزوسه،چهاراستاناول
فقیرکشورهس��تیمگفت:س��عیمیکنیمامسال
علیرغممش��کالتوکمبودها،شاخصهاینیروی
انس��انیرابهبودون��رمکالسرامخصوصادردوره

ابتداییافزایشدهیم. ایسنا

ح ساماندهی  اجرای دوباره طر
کودکان کار و خیابان در دستور کار

مع��اوناجتماع��یوفرهنگی ش����هر ر شهرداریتهرانازاجرایدوبارهد
طرحساماندهیکودکانکاروخیابانخبرداد.

ولیاهللش��جاعپوریانبااش��ارهبهاجرایطرح
جم��عآوریوس��اماندهیک��ودکانکاردرمرحله
نخس��ت،گفت:اینطرحس��الگذشتهباهمکاری
بهزیستی،نیرویانتظامیودیگردستگاههااجراشد
امابهدلیلمشکالتیکهبهوجودامدمتوقفشد.

ویافزود:درجلس��هاخیرش��ورایاجتماعی
کش��ورکهبهریاستوزیرکش��وربرگزارشد،مقرر
ش��دتاطرحجمعآوریوساماندهیکودکانکارو
خیاب��ان،متکدیانومعت��ادانمتجاهرباردیگربه

اجرادربیاید.
مع��اوناجتماعیوفرهنگیش��هرداریتهران
تاکی��دکرد:اجرایطرحجم��عآوریکودکانکار
وخیاباندراولویتاقداماتش��هرداریقرارگرفته
استودیگرنهادهاودستگاههایمسئولهمباید
دراجرایطرحباشهرداریهمکاریخوبیداشته

باشندتابهنتیجهبرسیم.
ش��جاعپوریانگفت:دراینمرحلهمقرراست
ش��هرداریتهراندرفازجم��عآوریکودکانکار
اقدامکندوس��پسغربالگریموردنی��ازراانجام
ده��دتاهرک��دامازکودکانباتوج��هبهموقعیت
سنی،وضعیتخانوادگیو...بهیكمرکزنگهداری
فرستادهشدهیابااخذتعهداتالزمتحویلخانواده

شوند. مهر


