
کنتور نمی ندازه که
وزیر عل�وم: درباره برخی تغییر و تحوالت فعال 
به من چیزی نگفته اند، نش�نیده ام و بیشتر در حد 

شایعات است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( وزیر علوم قطعا رفتنی است.
ب( وزیر علوم صد در صد می رود.

ج( وزیر علوم برکنار شده و خودش هم خبر دارد.
د( به جان ننجون وزیر جدید علوم هم مش��خص 

شده و خودش هم خبر دارد.
اظهارنظر زیر از کیست؟

لطفا دروغ و چاخان رو در کنار یه حرف درست 
تحویل مل�ت ندید درس�ته کنتور نمی ن�دازه ولی 

ناسالمتی معاون وزیر هستید.
الف( سقراط حکیم
ب( پرفسور سمیعی

ج( عبدالقادر خفنی چاله میدانی اصل
د( مدیر یک پیام رسان داخلی

ک�دام یک از گزینه های زیر بیش�تر از دیگران 
پرواز می کند؟
الف( عقاب
ب( شاهین

ج( قرقی
د( قیمت دالر

ننجون

رئیس ستاد معراج شهدای مرکز مطرح کرد
عملیات تخصصی شناسایی برای پیکر 

۱۳۵ شهید تازه تفحص شده
رئیس ستاد معراج شهدای مرکز گفت: هم اکنون با 
احتساب ۷۵ شهیدی که به تازگی وارد معراج شده اند، 
پیکر مطهر ۱۳۵ ش��هید تازه تفحص شده برای انجام 

عملیات تخصصی شناسایی آماده می شوند.
س��رهنگ ابراهیم رنگین با اش��اره به ورود پیکرهای 
مطهر شهدای تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به معراج 
شهدای تهران گفت: پیکر مطهر ۷۵ شهید تازه تفحص شده 
که اخیراً از مرز ش��لمچه وارد کشور شده اند، روز یکشنبه 
وارد معراج ش��هدای تهران شدند. وی با اشاره به شهدای 
تازه تفحص ش��ده حاضر در معراج گفت: سه ش��نبه 26 
تیرم��اه 9۷ پیکر مطهر 60 ش��هید وارد معراج ش��دند و 
هم اکنون با احتساب ۷۵ شهیدی که به تازگی وارد معراج 
ش��ده اند، پیکر مطهر ۱۳۵ شهید تازه تفحص شده برای 

انجام عملیات تخصصی شناسایی آماده می شوند.
رنگین با اش��اره به برنامه زی��ارت عمومی پیکرهای 
مطهر ش��هدا در تهران گفت: روز پنج شنبه ۱۱ مردادماه 
9۷ مراس��م وداع عمومی با پیکر مطهر ۱۳۵ شهید تازه 
تفحص شده حاضر در معراج ش��هدا برگزار خواهد شد. 
بعد از برنامه زیارت مردمی شهدا در معراج شهدای تهران، 
عملیات شناسایی پیکرهای مطهر ۱۳۵ شهید آغاز خواهد 
شد و فرآیند نمونه گیری، آزمایش DNA، مراحل ژنتیکی 

و کارهای کارشناسی در این زمینه پیگیری می شود.
پیکرهای طیبه ۷۵ شهید دفاع مقدس که طی دوره 
اخیر در منطقه جنوب عراق در اس��تان های میس��ان و 
بصره عراق کاوش شدند؛ صبح روز چهارشنبه 2۷ تیرماه 
9۷ از مرز ش��لمچه وارد کشور شدند. طبق اعالم سردار 
محمد باقرزاده فرمانده کمیته جس��ت وجوی مفقودین 
س��تادکل نیروهای مسلح این شهدا از مناطق عملیاتی 
محرم در زبیدات و همچنین منطقه عملیاتی رمضان در 
نهر کتیبان و منطقه عملیاتی کربالی 4 و تک پشتیبانی 

عملیات والفجر8 در جزیره بوارین تفحص شده اند.
همچنی��ن پیکرهای مطهر 60 ش��هید تازه تفحص  
ش��ده در روز 20 تیرماه از مرز خس��روی در شهرستان 
قصرشیرین وارد کشور شدند. طبق اعالم سردار باقرزاده 
این ش��هدای گرانقدر مربوط به عملیات های مس��لم بن 
عقیل)ع(، کربالی6 و تک دش��من در فروردین سال 6۵ 
اس��ت که از منطقه مندلی واقع در اس��تان دیاله عراق 
توسط گروه های عملیاتی کمیته جست وجوی مفقودین 
کشف ش��ده اند. 42 ش��هید مربوط به منطقه عملیاتی 
مندل��ی حران، صالح الدین و ارتفاعاتی که در منطقه در 
داخ��ل خاک عراق قرار دارد، ب��ود، همچنین حدوداً ۱8 

شهید در منطقه غرب پیدا شده است.  پویا

فانوس

نتایج پنجمین آزمون استخدامی اعالم شد
کارنامه نتایج داوطلبان ش��رکت کننده در پنجمین 
آزمون اس��تخدامی در سایت س��ازمان  سنجش آموزش 
کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.

داوطلب��ان هریک از دس��تگاه های اجرای��ی اجرایی 
)ش��امل: وزارت آموزش و پرورش، س��ازمان دامپزشکی 
کشور، س��ازمان شیالت کش��ور، وزارت راه و شهرسازی، 
سازمان حفاظت محیط زیس��ت، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، سازمان بیمه سالمت، سازمان ملی زمین و مسکن 
و سازمان اوقاف و امور خیریه( باید با توجه به نتیجه مندرج 

درکارنامه و توضیحات اطالعیه مربوط اقدام کنند.
برای تمام داوطلبان حاضر در جلس��ه حسب مورد 
براساس اولین انتخاب کارنامه آزمون صادر شده است. 

آزمون
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فهیم  محمدتقی  منتق�د  منتقد پیشکسوت می�ز 
س��ینما در رابط��ه با عملک��رد برخی 
رسانه های تخصصی سینمایی و روابط 
عمومی ها گف��ت: در حال حاضر اغلب 
رس��انه ها فاس��د ش��ده اند و این فساد 
ناش��ی از وجود مدیرانی است که برای 
پنه��ان کردن ضعف ها، اش��تباهات و 
فسادهای شان، رس��انه ها را می خرند، 
هم��ه این اتفاقات باع��ث افول و نزول 

جدی ارزش رسانه ها شده است.
ای��ن عض��و انجم��ن منتق��دان و 
نویس��ندگان س��ینمایی ای��ران افزود: 
س��ال ها پی��ش و زمان��ی ک��ه بنده و 
امثال بنده کار رس��انه ای م��ان را آغاز 
کردیم همه مدیران و دس��ت اندرکاران 
جش��نواره ها احت��رام وی��ژه ای ب��رای 
خبرنگاران و اهالی رس��انه قائل بودند 
چراکه می دانستند آن ها به هیچ عنوان 
قابل خریداری نیس��تند! در س��ال های 
دور هی��چ رابطه ای می��ان خبرنگاران 
و نویس��ندگان و منتقدان ب��ا مدیران 
نبود؛ رسانه ها مستقل و آزادانه فعالیت 
می کردند و مدیران هرگز به خود اجازه 
نمی دادن��د ک��ه حتی فک��ر خریداری 
رسانه ها به ذهن شان خطور کند چراکه 
می دانس��تند با واکنش تندی از سوی 
اهالی رس��انه مواجه خواهند شد. همه 
این اتفاقات باعث ش��ده بود تا مدیران 
سعی کنند کمتر در سینما فساد ایجاد 
کنند تا رسانه ها هم آن ها را مورد نقد و 
نکوهش قرار ندهند اما امروزه با تغییر 
روی��ه در بین مدیران و رس��انه ها همه 

چیز شکلی معکوس گرفته است!
فهی��م ادامه داد: متأس��فانه روابط 
عمومی های جشنواره ها و دستگاه ها و 
نهادهای مختلف سینمایی و فرهنگی 
پایگاهی برای فاس��د کردن رسانه ها و 
خبرنگاران شده اند!؛ این اتفاق از جایی 
آغاز ش��د ک��ه برخی مدی��ران ضعیف 
در دس��تور کار خود جذب خبرنگاران 
و  رواب��ط عموم��ی  در حوزه ه��ای  را 
مدیریت های میانی دس��تگاه خود قرار 
دادند تا بتوانند دس��ت آن ها را از قلم 
کوتاه کرده و باعث شوند تا خبرنگاران 
زی��ر نظر آن ه��ا فعالیت ک��رده، نمک 

گیرشان شوند و نقدشان نکنند!
این کارشناس فرهنگی خاطرنشان 
ک��رد: دامنه ای��ن اتفاق��ات روز به روز 
گس��ترده تر از قبل شد و کار به جایی 
رس��ید ک��ه مطبوع��ات و رس��انه های 

تخصصی س��ینمایی و فرهنگی به طور 
کلی از مس��یر خود منحرف شوند! در 
واقع مدیران موفق ش��دند به واس��طه 
حضور برخی خبرنگاران در س��مت ها 
و پس��ت های رواب��ط عموم��ی کاری 
کنند که همت و غیرت ملی و دینی و 
انقالبی و وظیفه رسانه ای اهالی قلم به 

طور کل به فراموشی سپرده شود.
وی تأکی��د کرد: هم��ه این ها در 
حالی اس��ت که وظیفه اصلی رسانه ها 
در همه جای جهان افشاگری پلیدی ها، 
بی عدالتی ه��ا و مش��کالت دس��تگاه و 
نهاده��ا و نظارت بر عملک��رد مدیران 
بوده اس��ت؛ رس��انه ها همواره موظف 
بوده و هس��تند تا عم��وم افراد جامعه 
را ک��ه به مدیران دسترس��ی ندارند از 
وضعی��ت درون دفاتر و نهادهای آن ها 
آگاه کنند و افش��اگر باشند! اما امروزه 
ما ش��اهد رویه ای معکوس شده ایم که 
این اتفاق نیازمند تدبیر فوری از سوی 
ناظر بر عملکرد دستگاه های  نهادهای 

فرهنگی و هنری کشور را دارد.
ای��ن عضو انجم��ن روزنامه نگاران 
مسلمان سپس با بیان اینکه چه معنایی 
دارد که یک خبرنگار در سمت و پست 
روابط عمومی یک موسس��ه و سازمان 
و نهاد به کار گرفته ش��ود تصریح کرد: 
اصل کار روابط عمومی و کار خبری از 
یکدیگر کاماًل مجزا است؛ متأسفانه ما 
هنوز در کش��ورمان نتوانس��ته ایم و یا 
بهت��ر بگویم نخواس��ته ایم که این 2 را 
از یکدیگر تفکی��ک کنیم! اصوالً وقتی 
یک خبرنگار برای پست روابط عمومی 
نه��ادی ب��ه کار گرفته می ش��ود این 
وظیفه به او واگذار ش��ده تا رسانه های 
دیگ��ر و همکاران��ش را به هر ش��کل 
ممکن خریداری کند و همین مس��أله 
باعث شده تا ما امروزه با فقدان جدی 
رس��انه های تأثیرگذار و جریان ساز در 

سینمای کشور مواجه باشیم.
فهی��م در بخ��ش دیگ��ری از این 
گفت وگ��و تأکی��د ک��رد: ای��ن مای��ه 
شرمساری ما است که دیگر مخاطبان 
عام��ل موجودیت رس��انه ها نیس��تند! 
نش��ریات تخصصی ما که باید توس��ط 
مخاطبان شان استوار باشند امروزه یا با 
زد و بند س��رپا هستند؛ یا دنبال آگهی 
گرفت��ن و بیزینس ش��ده اند و یا اینکه 
اصاًل به طور کل برای هر هدف دیگری 
به جز اطالع رسانی شفاف و عادالنه در 

حوزه رسانه و مطبوعات حضور دارند!

این فعال و پیشکسوت مطبوعات 
تصریح کرد: این وظیفه دس��تگاه ها و 
نهادهای فرهنگ��ی و ناظران فرهنگی 
است که خیلی جدی به مسأله جدی و 
بغرنج رسانه ها ورود پیدا کنند؛ رسانه ها 
امروزه به نظارت بس��یار جدی و دقیق 
نیاز دارند و باید همه رس��انه های فعال 
س��اماندهی ش��ده و برای مسئوالن و 
کارکن��ان آن ها کالس های آموزش��ی 
برگزار ش��ود. ره��ا کردن رس��انه ها و 
س��پردن آن ها به دس��ت قضا و تقدیر 
الهی جز نتایج منفی هیچ عایدی دیگر 
برای ح��وزه فرهنگی کش��ور نخواهد 
داش��ت. گس��ترش بی رویه رسانه های 
مجازی باعث حضور افراد فاقد س��واد، 
دان��ش، تعه��د و تخص��ص ش��ده که 
متأس��فانه حتی نگارش ابتدایی را هم 
بلد نیس��تند! واقعاً چه کسی در کشور 
ما باید جلوی این پدیده ش��وم و زننده 
را بگیرد و اجازه ندهد که برخی از این 
رس��انه نماها! خبرنگارنماه��ا و امثالهم 
اختی��ار ح��وزه فرهنگی را در دس��ت 
خود بگیرند و خود را جزو بزرگان این 

عرصه قلمداد کنند؟
فهیم متذکر شد: رسانه نقش بسیار 
مهم��ی دارد و از قدی��م االیام به عنوان 
رکن چهارم دموکراسی شناخته می شود 
و ه��ر جامعه ای با وجود رس��انه هایش 
مورد س��نجش و ارزیابی قرار می گیرد؛ 
س��ینما هم از جامعه جدا نیست و نیاز 
به رس��انه دارد؛ در واقع س��ینما بدون 
رسانه و رسانه بدون سینما کمیت شان 
لنگ می زند و نمی توانند حرکتی رو به 
جلو داشته باشند از این رو باید همواره 
اف��رادی داری صالحیت در رس��انه ها و 

سینما فعالیت داشته باشند.
وی در پایان ای��ن گفت وگو تأکید 
کرد: اگر س��ینمای ما ام��روزه در ورطه 
ابتذال سقوط کرده و ما شاهد سینمایی 
بی در و پیکر هستیم یکی از دالیل اصلی 
آن همین رسانه ها هستند؛ رسانه هایی 
که فاقد جریان س��ازی و حرکت و رشد 
کیفی س��ینما ش��ده اند؛ رسانه هایی که 
خود را به قدرت و پول فروخته اند و اصاًل 
ارزش خ��ود را درک نکرده و نمی کنند. 
بنده تأکید می کنم بلبشویی که امروزه 
در س��ینمای کش��ور وج��ود دارد ب��ه 
واسطه حضور همین رسانه های ولنگار، 
خودفروخته و بی در و پیکر است که هر 
ش��خصی فاقد صالحی��ت اداره آن ها را 

برعهده دارد.  سینماپرس

اداره  رئی��س  ن  ا س��رباز می�����د انس��انی 
س��تادکل نیروهای مس��لح نس��بت به 
اظه��ارات اخیر ت��اج مبنی بر ش��روط 
کیروش برای معافیت فوتبالیس��ت های 
تیم ملی واکنش نشان داد؛ موضوعی که 
باعث ش��ده در روزهای اخیر، مردم هم 
نسبت به این موضوع واکنش های تندی 

را نشان دهند.
سردار موس��ی کمالی در واکنش 
به اظه��ارات اخیر مه��دی تاج رئیس 
فدارس��یون فوتب��ال کش��ور مبنی بر 
شروط کیروش برای همراهی تیم ملی 
فوتبال و یکی از ش��روط وی، وضعیت 
سربازی بازیکنان تیم ملی است، اظهار 
کرد: خدمت س��ربازی موضوعی است 
که به امنیت کشور و توان دفاعی ایران 
مرتبط اس��ت و تابع ضوابط و قوانین و 
مقرراتی است که برای همه جوان های 

کشور در نظر گرفته شده است.
رئیس اداره س��رمایه انسانی سرباز 
س��تادکل نیروهای مس��لح ب��ا انتقاد 
ش��دید از اظهارات اخی��ر درخصوص 
دور زدن قان��ون ب��ه بهانه های مختلف 
گف��ت: خدمت ورزش��کاران در قانون، 
تحت عنوان س��رباز قهرمان دیده شده 
است و برای رشته های ورزشی مختلف 
نیز ضوابط و مقررات��ی را تعیین کرده 
است؛ براساس این قانون که برای همه 
ورزش��کاران وج��ود دارد، اگر تیم ملی 
فوتبال همچون سایر تیم های ورزشی 
در رقابت های آسیایی مقام قهرمانی را 
کسب کند مش��مول بهره مندی از این 

قانون می شود.
وی ادامه داد: ولی با این همه یک 
س��وال وجود دارد؛ اینکه چرا برخی ها 
ب��ه ج��ای تکیه ب��ر تالش خودش��ان 
و بهره من��دی از ضواب��ط و مق��ررات 
دیده ش��ده در ای��ن قانون ک��ه برای 
همه ورزشکاران اس��ت، می خواهند از 

»لطف« بهره مند شوند؟
کمالی ب��ا تاکید بر اینک��ه قانون 
س��رباز قهرمان کاماًل مش��خص است 
گف��ت: ای��ن قان��ون دارای ضواب��ط و 
مقررات مشخص است و نمی دانم چرا 
برخی ها به دنبال امتیازخواهی در این 

ماجرا هستند؟
رئیس اداره انسانی سرباز ستادکل 

نیروهای مس��لح در واکن��ش به برخی 
حرف های مطرح ش��ده مبن��ی بر ربط 
دادن ه��ر موضوع به مس��اله س��ربازی 
گفت: خدمت س��ربازی بحث امنیت و 
توان دفاعی کشور است و من نمی دانم 
چرا هرکس به خودش اجازه می دهد هر 

موضوعی را به بحث سربازی ربط دهد.
بنابر این گ��زارش،  مهدی تاج در 
گفت وگوی��ی با حمایت از ش��رط های 
کیروش برای ادامه همراهی با تیم ملی 
گفت��ه بود: ح��ق قانونی اوس��ت که از 
رئی��س فدارس��یون درخواس��ت کند.
باالخ��ره یک مربی آم��ده و گفته من 
اگر نمی توانم س��ربازان خ��ود را ببرم 
نمی توانم س��رمربی تیم ملی باشم. آیا 

این حرف، حرف حقی نیست؟
وی همچنی��ن با اش��اره به قانون 
س��رباز قهرم��ان گفته بود: اس��تحضار 
دارید ک��ه این قهرمان��ان می توانند از 
معافی��ت اس��تفاده کنن��د. در فوتبال، 
ای��ن نیامده اس��ت. در ح��وزه فوتبال 
قهرمانی ما، اینکه در جام جهانی خوش 

بدرخشیم نیامده که معاف شوند.
مطرح شدن شروط اخیر کیروش 
و درخواس��ت وزی��ر ورزش و برخی از 
مس��ئوالن فدراسیون مبنی بر معافیت 
۷ فوتبالیس��ت در فض��ای رس��انه ای 
باعث ش��د تا اف��کار عموم��ی واکنش 
تندی ب��ه این ماجرا داش��ته باش��ند 
ش��بکه های  از  بس��یاری  کارب��ران  و 
اجتماع��ی، این درخواس��ت کیر وش و 
مس��ئوالن فدراس��یون فوتب��ال را زیر 
س��وال بردن عدالت و قانون دانسته و 
بس��یاری از مردم عن��وان کرده اند که 
چرا باید فوتبالیس��ت ها خود را از سایر 
ورزش��کاران جدا دانس��ته و به دنبال 

امتیازخواهی برخالف قانون باشند.
مازی��ار ناظمی در اینس��تاگرامش 
نوش��ت: س��ردار کمالی معزز هر بار به 
موض��وع فوتبال ورود داش��تن چند تا 
س��رمایه ملی را از دس��ت دادیم! االن 
هم بدون طی ش��دن سلس��له مراتب 
فرمانده��ی و اداری، فرمودن تقاضای 

وزیر ورزش و جوانان قانونی نیس��ت!؟، 
خواهشم از ایش��ان این است نگذارند 
م��دام ماج��رای مه��رداد پ��والدی در 

فوتبال ایران تکرار شود.
این اظهارنظر مدیرکل روابط عمومی 
وزارت ورزش در صفحه اینس��تاگرامش 
باعث شد تا عالوه بر مقایسه فوتبالیست ها 
با ورزشکاران س��ایر رشته های ورزشی، 
بس��یاری از کاربران این سوال را مطرح 
کنند که این فوتبالیست ها چه تفاوتی با 
نخبگانی دارند که س��ال های بسیاری از 
عمرشان را صرف تحصیل و کسب مدارج 

علمی کرده اند؟
این درحالی اس��ت ک��ه ناظمی در 
نوشته خود خواسته تا از اتفاقات مشابه 
مهرداد پوالدی جلوگیری شود ولی این 
را نگفت��ه که دقیقا چهار س��ال پیش با 
درخواس��ت های همین آقای��ان پوالدی 
راهی استرالیا شد و بعد به جای برگشت 
به کشور و انجام خدمت مقدس سربازی 
راهی لیگ های کش��ورهای عربی و بعد 
آسیای شرقی شد و او بود که راه را برای 

دیگر فوتبالیست های اینچنینی بست.
در ضمن بهتر اس��ت آق��ای تاج و 
دیگ��ران این نکته را به ی��اد بیاورند که 
در این ش��رایط بد اقتصادی مردم وقتی 
بازیکنی ب��ا منت برای کش��ور خود در 
جام جهانی حاضر می شود و پاداش خود 
را دریافت می کند و همینطور قراردادهای 
میلیاردی می بندند که بطور حتم خیلی 
از افراد جامعه تا آخر عمر خود و با کار در 
دستگاه های دولتی و غیردولتی به اندازه 
یک فصل فوتبال بازی کردن آنها پول در 
نمی آورند این درخواست به شدت مردم 

را عصبی و ناراحت می کند.
نگاه��ی گذرا به واکن��ش مردم به 
درخواس��ت وزیر ورزش و مس��ئوالن 
فدراس��یون فوتب��ال در ای��ن ماج��را 
نش��ان می دهد که مهمترین خواسته 
مردم از مس��ئوالن س��تادکل نیروهای 
مس��لح آن اس��ت ک��ه اج��ازه ندهند 
چنی��ن درخواس��ت های غیرعادالنه و 

تبعیض آمیزی به سرانجام برسد.

امام جواد علیه السالم:
 رو آوردن به سوی خدای تعالی با دل،

از به رنج انداختن بدن در طاعت الهی مؤثرتر است.
بحاراالنوار)ط-بیروت( ج 75

خ ها« از این چهارشنبه می آید »دم سر
سخنگوی ش��ورای صنفی نمایش اعالم کرد 
فیلم »دم س��رخ ها« به کارگردانی آرش معیریان 

از این هفته اکران می شود.
غالمرضا فرجی با اشاره به جلسه دیروز شورا گفت: 
با توجه به اینکه کف فروش فیلم ها باال است می توانند 
به نمایش خود در سینماها ادامه دهند. وی گفت: از 
فردا فیلم سینمایی »دم سرخ ها« به کارگردانی آرش 

معیریان در باغ کتاب اکران می شود.
جواد رضوی��ان، بهن��وش بختیاری، اندیش��ه 
فوالدوند، رضا شفیعی جم، علی صادقی، رضا ناجی، 
اصغر سمسارزاده، ش��هره لرستانی، جمال اجاللی، 
س��عید پیردوس��ت، عباس جمش��یدی فر، شهین 
تسلیمی، نگین معتضدی، قاسم ژولی، مجید یاسر و 
ماشااهلل شاهمرادی زاده و بازیگران این فیلم هستند.

»ُدم س��رخ ها« یک فیلم کمدی اس��ت و به 
دغدغه و مشکالت جوانان می پردازد. 

گیشه

یم  ح ملی حفظ جزء سی ام قرآن کر طر
نظر به اهمیت و جای��گاه ویژه قرآن کریم در 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان و با عنایت 
به تاکیدات نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه، 
حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبری 
مبنی ب��ر اینکه اعضای انجمن های اس��المی باید 
»حداقل جزء س��ی ام قرآن کریم را حفظ باشند«، 
این اتحادیه با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه 
کشور، برنامه ویژه حفظ جزء سی ام قرآن کریم در 

تابستان 9۷ )مرداد و شهریور( را برگزار می کند.
این طرح با دو شیوه حضوری و غیرحضوری 
و ویژه دانش آموزان هر دو مقطع متوس��طه اول و 
دوم )برادران و خواهران( قابل برگزاری است. پس 
از اتم��ام دوره، آزمون حفظ در دو بخش کتبی و 
ش��فاهی صورت می پذیرد و به کسانی که امتیاز 
الزم در آزمون ها را دریافت کنند، از طرف سازمان 

اوقاف و امور خیریه گواهی اعطاء خواهد شد.

نیمکت

ج میالد یاری در بر کنسرت رحیم شهر
خواننده پاپ آذربایجانی این بار در برج میالد 

روی صحنه خواهد رفت.
رحیم شهریاری که از محبوبیت زیادی در بین 
آذری  زبانان پایتخت نشین برخوردار است، جدیدترین 
کنس��رت خود را در تاریخ ۱۵ ش��هریور و با اجرای 

قطعات آلبوم جدید خود روی صحنه خواهد برد.
به گفته تهیه کننده این کنس��رت، از یک گروه 
حرکات آیینی آذربایجانی برای این کنسرت دعوت به 
عمل آمده است و در حین اجرای کنسرت و در فواصل 
مختلف این گروه به اجرای برنامه آیینی آذربایجانی 
خواهند پرداخت و حاضرین در سالن تماشاگر رقص 

لزگی و محلی در این کنسرت خواهند بود.
کنس��رت ۱۵ ش��هریور رحیم ش��هریاری به 
همت موسس��ه کامیاب بهاران و به تهیه کنندگی 
علی حق شناس برگزار می شود و بلیت فروشی این 

کنسرت در سایت ایران کنسرت آغاز شده است.

چارمضراب

یاک کشف ۴۰۰ کیلوگرم تر
فرمانده انتظامی اس��تان خراسان رضوی گفت: 
درپی کسب اطالعاتی مبنی بر حمل محموله سنگین 
مواد افیونی از اس��تان های جنوبی کشور به خراسان 

رضوی و شهر مشهد، ردزنی های گسترده آغاز شد.
سردار قادر کریمی افزود: ماموران پس از کنترل 
و مراقبت های پوششی، ساعت یک بامداد دیروز، در 
محور خواف به مشهد خودروی وانت مزدا دوکابین 
حام��ل موادمخدر را در نقط��ه کمین خود متوقف 
کردند. 2 سوداگر مرگ که قصد فرار داشتند دست 

به اسلحه بردند و درگیری مسلحانه آغاز شد.
وی گفت: ماموران خراسان رضوی و خواف در این 
درگیری مسلحانه یکی از سوداگران مرگ را به ضرب 
گلوله خود زمین گیر و قاچاقچی دیگر را نیز دستگیر و 
در بازرسی از خودروی وانت بار 400 کیلوگرم تریاک 
به همراه یک قبضه اس��لحه جنگی کالش، 4 تیغه 

خشاب و مهمات مربوطه کشف کردند.

پلیس

مهر  تجلی  انتش��ارات  مدیرمسئول  گف��ت: تهمیدات دولت ب��رای بازار درح���اشیه
کاغ��ذ معموال مثل تجویز قرص مس��کن ب��رای بیماری 

مزمن و مهلک است.
کامران شرفش��اهی درخص��وص تعیین قیمت ۱2۵ 
ه��زار تومان ب��رای هر بن��د کاغذ توس��ط دولت گفت: 
تهمیدات دولت برای بازار کاغذ معموال مثل تجویز قرص 
مس��کن برای بیماری مزمن و مهلک است. تجربه نشان 
داده دول��ت هر چند وقت یکبار نرخی را برای کاغذ ارائه 
کرده است؛ اما توانایی کنترل بازار را نداشته و نتوانسته 
است در کوتاه مدت یا میان مدت این مسئله را تضمین 
کند؛ چه بسا قیمت کاغذ افزایش یافته است. این بار هم 

همان داستان گذشته تکرار خواهد شد.
وی اف��زود: قیمت ۱2۵ هزار تومان هم برای هر بند 

کاغذ قیمت ایده آلی نیست و طبعا منجر به گران تر شدن 
هزینه تولید کتاب خواهد ش��د. این به تمام کس��انی که 
با فرهنگ س��ر و کار دارند، لطمه خواهد زد. این را باید 
کنار بازی هایی گذاش��ت که در بازار کاغذ ایجاد کردند. 
همچنی��ن این را باید در کنار ناتوانی دولت ها در تثبیت 
قیم��ت کاغذ و ایجاد آرامش ب��رای اهل قلم در خلق اثر 
گذاش��ت. ایج��اد تثبیت در قیمت کاغذ ب��ه اراده جدی 

دولت در این زمینه برمی گردد.
وی با اشاره به اینکه دولت ها هیچ وقت اراده جدی برای 
کنترل قیمت کاغذ و تثبیت قیمت در این بازار نداش��تند، 
بیان کرد: عده ای بودند که سودهای کالن از بی ثباتی قیمت 
کاغذ نصیبشان شد. تا وقتی دولت عزم خود را جزم نکند و 
باورمند به اهمیت فرهنگ نباشد، هر پیشنهاد و سخنی در 

این خصوص بی فایده است.  باشگاه خبرنگاران

شرفشاهی:
دولت  اراده جدی برای کنترل قیمت کاغذ در بازار ندارد

واکنش سردار کمالی به اظهارات تاج درباره معافیت 7 ملی پوش

ادامهزیادهخواهیها

ومان  افزایش دوبرابری مراجعه محر
به کمیته امداد امام خمینی

عضو هیات رئیس��ه کمیسیون  م�ي اجتماعی مجلس گفت:  مشکالت ح����ا
اقتص��ادی جامعه س��بب افزای��ش دو برابری پش��ت 

نوبتی های کمیته امداد امام خمینی)ره( شده است.
روح اهلل بابایی با اشاره به اظهارات رئیس کمیته 
امداد امام خمینی)ره( مبنی بر اینکه میزان پش��ت 
نوبتی های این نهاد نسبت به گذشته دو برابر افزایش 
پیدا کرده است، گفت: به گفته رئیس کمیته امداد 
امام)ره( به دالیلی چون افزایش مشکالت اقتصادی 
و ع��دم تامین مایحت��اج روزانه افراد میزان پش��ت 
نوبتی ه��ا و افراد خواهان ورود به کمیته امداد برای 
دریافت کمک به دوبرابر افزایش پیدا کرده است، اما 
تمایل به استفاده از کمک های کمیته امداد به دلیل 

افزایش مستمری ها دلیل قابل قبولی نیست.
نماین��ده م��ردم بویین زهرا با اش��اره به اینکه 
متاس��فانه برخی در تامین نیازه��ای اولیه زندگی 
خود دچار مش��کل ب��وده و نمی توانند امرار معاش 
کنند، افزود: به دلیل ش��رایط نامناس��ب اقتصادی 
تعداد متقاضیان برای استفاده از کمک های کمیته 
امداد دو برابرافزایش پیدا کرده است، درحال حاضر 
تنها نهادی که می توانند به مددجویان کمک کند، 

کمیته امداد و بهزیستی هستند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در 
ادامه خاطرنشان کرد: کمیته امداد در صورت داشتن 
منابع کافی می تواند به مددجویان و افراد پشت نوبتی 
کم��ک کند، در غیر این ص��ورت در ارایه خدمات به 
مددجویان فعلی هم دچار مشکل می شود؛ چه رسد 

به افرادی که پشت نوبت قرار دارند.  تسنیم

وستایی   اعطای تسهیالت اشتغال ر
به زلزله زدگان کرمانشاه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی  ی استان کرمانش��اه گفت: تاکنون پیگی����ر
۵00 میلیارد ریال تسهیالت در قالب طرح های اشتغال 

روستایی به مناطق زلزله زده تخصیص یافته است.
خس��رو ش��هبازی با اش��اره به اینکه بر اساس 
مصوبه هیئت وزیران 2000 میلیارد ریال تسهیالت 
برای اشتغال زایی روس��تایی و عشایری در مناطق 
زلزله زده مصوب شده اس��ت اظهار داشت: تاکنون 
۵00 میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع صندوق 
توس��عه ملی اختصاص یافته است. وی عنوان کرد: 
تسهیالت صندوق توسعه ملی موضوع قانون حمایت 
از توس��عه و ایجاد اش��تغال در مناطق روستایی و 
عش��ایری جهت کمک به خسارت دیدگان ناشی از 

زلزله بخش کشاورزی استان کرمانشاه است.
ش��هبازی با بیان اینکه 22 ه��زار و ۳۷0 فقره 
پرونده تس��هیالت اشتغال روس��تایی و عشایری از 
محل اعتبارات زلزله تش��کیل و تکمیل شده است 
گفت: مبلغ این تعداد پرونده بیش از ۳6۳6 میلیارد 
ری��ال بوده که بع��د از تکمیل ب��ه مدیریت بحران 

استانداری و بانک های عامل ارسال شده است.
ش��هبازی با اش��اره به اینکه تاکنون ۱20۵ فقره 
از این تس��هیالت به زلزله زدگان پرداخت شده است 
افزود: مبلغ این تعداد پرونده بیش از ۱6۱میلیارد ریال 

است که به خسارت دیدگان پرداخت شده است.
وی افزود: اختصاص تسهیالت اشتغال زا به مردم 
در مناط��ق زلزله زده یکی از راه های کمک رس��انی، 
بازتوانی افراد و ایجاد اشتغال برای آنها است که بعد 

از زلزله به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

محمدتقی فهیم:

مدیرانبرایپنهانکردنضعفهایشان
رسانههارامیخرند

یکی از دالیل ابتذال سینما همین رسانه ها هستند


