
گالبی بازی در مجلس
بی تردی�د م�ا نماین�دگان م�ردم در مجل�س 
درخصوص تخلفاتی که در حوزه ارز و سکه و خودرو 

انجام شده، مو را از ماست بیرون خواهیم کشید.
به نظر شما نمایندگان مجلس غیر از "حوزه ارز 
و سکه و خودرو" در کدام یک از موارد زیر مو را از 

ماست بیرون خواهند کشید؟
الف( گالبی های نطنز

ب( موزه لوبر... الوور... لور... الهور
ج( اف تی اف ای تی تی اف ای اف اف
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

معاون اول رئیس جمهور: اگر بتوانیم این وضعیت 
را به خوبی مدیریت کنیم و کش�ور را از این مرحله 

عبور دهیم، اقتصاد کشور به ثبات خواهد رسید.
اظهارنظ�ر فوق یادآور ک�دام یک از گزینه های 

زیر است؟
الف( معما چو حل گشت آسان شود.

ب( از کرام��ات پیر ما چه عجب / پنجه را باز کرد 
و گفت وجب

ج( از کرامات پیر ما این اس��ت / شیره را خورد و 
گفت شیرین است

د( یادآور یک ضرب المثل ناجور است که به دلیل 
رعایت شئونات اخالقی منتشر نمی شود.

عبارت زیر از کیست؟
ما که نباید ش�غل هایمان را در دس�ت دیگران 

بدهیم.
الف( ابوالمشاغل
ب( ابن المشغله

ج( اال یا ایها المشاغل ها
د( برادر علی الریجانی

ننجون

در واکنش به درخواست همایون شجریان اعالم شد؛ 
 آمادگی دفتر موسیقی

برای صدور مجوز کنسرت های رایگان
دفتر موس��یقی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
برای صدور مجوز کنس��رت های رایگان در حمایت از 

جامعه و مردم اعالم آمادگی کرد.
به دنبال اعالم آمادگی برخی هنرمندان موسیقی 
برای برگزاری کنسرت های موسیقی رایگان به منظور 
امیدافزایی و نشاط بخشی به قشرهای مختلف جامعه، 
دفتر موس��یقی نیز همگام با این حرکت مثبت، برای 

صدور مجوز این نوع کنسرت ها اعالم آمادگی کرد.
دفتر موسیقی ضمن تشکر از هنرمندانی که در همه 
ف��راز و فرودهای تاریخی، کنار مردم ایس��تاده اند؛ برای 
صدور س��ریع مجوزهایی برای این کنس��رت ها آمادگی 
خ��ود را اع��الم می کند و امیدوار اس��ت در ای��ن راه از 
همکاری و همیاری سایر ارگان ها و نهادهای موثر به ویژه 

شهرداری های کشور و نیروی انتظامی برخوردار باشد.
دفتر موسیقی در حالی این آمادگی را اعالم می کند 
که روز دوشنبه همایون شجریان در صفحه شخصی اش 
از تمایل برای برگزاری کنس��رت خیابانی سخن گفت. 
ش��جریان اعالم کرد که عالقه دارد برای شادی و بهتر 

شدن حال مردم، کنسرت خیابانی برگزار کند.
متن یادداش��ت همایون ش��جریان به ش��رح زیر 
اس��ت: عزیزان، در این ایام که چون س��یاوش در گذر 
از آتش هس��تیم نمی دانم چه کنی��م تا حالمان کمی 
به شود، چنانچه مشکل مجوز نباشد سراپا در خدمتم 
تا بدون هیچ انتفاعی کنس��رت خیابانی گسترده برای 
ش��ما عزیزان اجرا کنم، ش��اید دلمان در کنار یکدیگر 
آرام گیرد. دوس��تان مهربانم، در پاسخ به پیگیری شما 
عزیزان به اطالع تان می رسانم از اجرای کنسرت »ایران 
من« در سال گذشته که نیت کرده بودیم به قسمتی از 
درد و رنج زلزله زدگان کرمانشاه بپردازیم، چنین مقرر 
ش��د که با نظارت و همت دوست گرامی جناب متین، 
مجموعا چهارصد یخچال و کولر تهیه و به خانواده های 
مصیبت دیده اهدا ش��ود. باش��د که این ناقابل مقبول 

درگاه معشوق قرار گیرد. سالمت و برقرار باشی.

دلنوازان

امیدوارم شهردار به وعده اش درباره 
جمع آوری متکدیان عمل کند

رئی��س پلیس پایتخت با اش��اره به وعده ش��هردار 
تهران برای جمع آوری متکدیان گفت: اینکه می گویند 
۷۰ درصد متکدیان خارجی هستند اصال این موضوع را 

تأیید نمی کنم.
سردار حس��ین رحیمی در حاشیه طرح رعد ۱۳ 
گفت: اراذل و اوباش در تهران آرامش نخواهند داشت. 
وی درباره وعده شهردار تهران مبنی بر اینکه در یک 
س��ال متکدیان ته��ران را جمع می کنی��م، گفت: این 
موضوع تحت اختیار شهرداری است و به پلیس ربطی 

ندارد با این حال امیدواریم این اتفاق بیفتد.
وی اف��زود: اما اینکه می گوین��د ۷۰ درصد متکدیان 
خارجی هستند اصال این موضوع را تأیید نمی کنم. از اول 
امسال تا امروز حتی یک متکدی خارجی هم به ما تحویل 
داده نشده است پس نمی توان چنین ادعایی را مطرح کرد.

پلیس

اذان ظهر:13:11 اذان مغرب: 20:29 اذان صبح فردا: 4:36 طلوع آفتاب فردا: 6:13

 چهارشنبه  10 مرداد 1397  شماره 4805 

یست بـوم ز

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور  مدیر مسئول: محمد پیرعلي  سردبیر: محمد صفري  دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 
 رویداد: کتایون مافی  رویکرد: مائده شیرپور  فرادید: قاسم غفوری  دیپلماسی: هدی دهقان بذرافشان  معیشت: سارا علیاری  زیست بوم: محسن رجبی  سایت: سید مهدی لنکرانی  ترجمه: حسین ارجلو  عکاس: ثنا صفری - فرجاد جوالنی 
 سازمان آگهي ها: 88۰۰6969  چاپ: بامشادسبز 44545۰54  نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، کوچه بابک، پالك ۱6  تلفن: 6-88۰۱۳8۷۰  نمابر: 88۰۰۷5۷5  کدپستي: ۱4۳86۳48۷۱  شاپا: ۳94۷ - 2۰۰8

محمد صابری

تصویب  هرچن��د  قانون درح���اشیه اصلی  متن 
»ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان« 
ک��ه در قالب ط��رح در مجلس مطرح 
س��وی  از  آن  اب��الغ  و  ب��ود  ش��ده 
رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی 
به بهار س��ال 95 بازمی گردد و بعد از 
آن در پاییز 96 رئیس سازمان بازرسی 
کل کشور برای تس��ریع در اجرای آن 
به همه نهادها اولتیماتوم داده بود، اما 
ح��اال و در تابس��تان 9۷ ای��ن قان��ون 
باردیگ��ر به واس��طه تصوی��ب برخ��ی 
اصالح��ات به ص��در خبرها بازگش��ته 

است.
سابقه این طرح البته به اواخر دهه 
8۰ بازمی گردد و در تمام این س��ال ها 
تحلیل های مثبت و منفی حول وحوش 
آن به حد کفایت مطرح شده است اما 
به نظر می رس��د آنچه ام��روز به عنوان 
متن صریح »قانون« در دس��ت است، 
در مرحله »اجرا« هنوز هم با ابهاماتی 

مواجه است.
فارغ از نکاتی ک��ه درباره برزمین 
مان��دن این قانون 2 س��اله می توان در 
حوزه های مختلف مطرح کرد، به طور 
خاص و ناظر به انتصابات صورت گرفته 
در سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی در این بازه زمانی، به 
نظر می رسد نه فقط در تغییر وضعیت 
مدیران بازنشسته سابق اراده ای وجود 
ندارد که در انتصاب��ات جدید هم این 

مالحظه لحاظ نشده است.

بازنشسته های سکان دار سینما
آزاد  دسترسی  س��امانه  راه اندازی 
ب��ه اطالعات در س��طح کالن دولت و 
جشنواره های  دبیران  صریح  اظهارنظر 
س��ینمایی درباره بودج��ه برگزاری و 
انتش��ار فهرس��ت حمایت های مالی از 
پروژه های س��ینمایی در سطح مدیران 
از  نش��ان  اخی��ر  دوره  در  س��ینمایی 
رویکردی دارد که مدیران دولتی تالش 
بس��یاری دارند با برند »شفاف سازی« 
آن را تبلی��غ کنن��د؛ رویک��ردی ک��ه 
هرچند می توان آن را مبارك دانس��ت 
اما تا تحقق کامل »شفافیت« فاصله ای 

زیاد دارد.
درباره ترکیب و کارنامه مدیران هم 
هرچند وزارت ارش��اد چند هفته پیش 
تالش  کرد با انتش��ار فهرست »مدارك 
زیرمجموعه خود  مدی��ران  تحصیلی« 
بخش��ی از فق��دان ش��فافیت در ای��ن 
ح��وزه را جب��ران کند اما هن��وز برای 
اط��الع از وضعی��ت ش��غلی و به ط��ور 
مصداقی اطالع از بازنشستگی مدیران 
ش��اغل در این وزارتخان��ه هیچ مرجع 
رسمی ای در دس��ت نیست و برهمین 
اس��اس هم برخی رس��انه ها به واسطه 
جستجو در رزومه غیررسمی مدیران، 
احتمال��ی  تغیی��رات  از  را   فهرس��تی 
مدیران س��ینمایی پس از ابالغ قانون 
ممنوعی��ت به کارگیری بازنشس��تگان 

فراهم آوردند.
فصل مشترك فهرست های منتشر 
شده نام محمدمهدی حیدریان رئیس 
س��ازمان سینمایی اس��ت؛ مدیری که 
می دانیم از س��ال 6۱ به صورت رسمی 
عهده دار مدیریت ارزش��یابی و نظارت 
در س��ینما بوده و در سال های پس از 
آن هم با تجربه های مدیریتی متفاوت 
در سطوح مختلف همواره از چهره های 
حاض��ر و تاثیرگ��ذار بر سیاس��ت های 
کالن س��ینمای ایران در دهه های 6۰ 

و ۷۰ بوده است.
حیدری��ان در مقطع��ی از مدیران 
نیز  تأثیرگ��ذار س��ازمان صداوس��یما 
محسوب می ش��د و تکیه 6 ساله او بر 
کرس��ی مدیریت س��یمافیلم و حضور 
سه ساله اش در ش��بکه جهانی جام جم 
از بخش ه��ای مه��م کارنام��ه فعالیت 
مدیریتی او در س��ازمان صدا و س��یما 

محسوب می شود.
حاال این مدیر 5۷ س��اله با مدرك 
کارشناس��ی و باسابقه بالغ بر ۳5 سال 
حض��ور رس��می در مدیریت س��یما و 
س��ینما، از مدیران بازنشسته ای است 
که البته حکم ریاس��تش بر س��ازمان 
س��ینمایی دولت یازدهم را ۱۷ اسفند 
95 یعن��ی 9 م��اه پس از اب��الغ قانون 
اولیه منع به کارگیری بازنشستگان در 

دولت، دریافت کرده است.
از دیگ��ر مدی��ران س��ینمایی که 
می توان��د ج��زو گزینه ه��ای تغییر در 
مس��یر اجرایی شدن این قانون قلمداد 
ش��ود، علیرضا رضاداد اس��ت؛ مدیری 
ک��ه فعالیت رس��می خود را از س��ال 
65 به عن��وان مدیرکل ط��رح  و برنامه 
و نیز قائ��م مقام ش��بکه دو تلویزیون 
در سازمان صداوس��یما آغاز کرد و در 
مس��یر کوچ مدیران س��یما به سینما 
از معب��ر مدیری��ت »س��یما فیلم« در 
میانه ده��ه هفت��اد، س��کان دار بنیاد 
س��ینمایی فارابی ش��د. رضاداد که از 
رک��وردداران دبی��ری جش��نواره فیلم 
فجر هم محسوب می شود، هرچند در 
سازمان سینمایی دولت یازدهم سمت 
رس��می ندارد اما از مهره های به شدت 
تأثیرگذار محسوب می شود و عضویت 
در هیأت امنای مدرس��ه ملی س��ینما 
و نیز دبیری جش��نواره فیلم کودك و 
نوجوان از تازه ترین احکامی اس��ت که 
از رئیس س��ازمان س��ینمایی دریافت 

کرده است.
»مش��اور ارش��د رئیس س��ازمان 
س��ینمایی« هم از عناوینی اس��ت که 
رض��اداد در ط��ول این س��ال ها به  آن 
شناخته می شود و هرچند حکم رسمی 
این س��مت را در سال 92 از حجت اهلل 
ایوبی دریافت کرده اما کماکان در اخبار 
و مطالب رس��می سازمان سینمایی به 
این نام معرفی می ش��ود و به اس��تناد 
لیست رس��می تماس های قرار گرفته 
در سایت س��ازمان سینمایی، در محل 
این سازمان مستقر و به صورت رسمی 
جزو مدیران این س��ازمان محس��وب 
می ش��ود. حال س��وال این اس��ت که 
آیا رضاداد هم در مس��یر خانه نش��ینی 
بازنشس��ته ها مجبور به خداحافظی از 

سازمان سینمایی می شود؟

معاونان در نوبت تغییر؟
همان طور که اش��اره شد اطالعات 
دقیقی درب��اره رزومه رس��می و ثبت 
ش��ده مدیران دولتی در دست نیست 
و این فقدان ش��فافیت درباره مدیران 
بیش��تری  و س��وم ضری��ب  دوم  رده 
پی��دا می کن��د به همی��ن دلیل اطالع 
دقیق از تع��داد مدیرانی که در دوران 
بازنشستگی، مس��ئولیتی را در چارت 
عهده دار  سینمایی  سازمان  تشکیالتی 

هستند در دست نیست.
در می��ان معاون��ان و مدیران کل 
ام��ا باز هم هس��تند نام های آش��نایی 
ک��ه به واس��طه حض��ور پررنگ ت��ر در 
دوران  می ت��وان  رس��انه ای  فض��ای 
بازنشس��تگی آن��ان را پیش بینی کرد. 
محمود اربابی )معاون توس��عه فناوری 
و مطالعات سینمایی و سرپرست دفتر 
جشنواره ها و همکاری های بین الملل(، 

مجی��د مس��چی )مدیرعامل موسس��ه 
سینماشهر(، مهدی یزدانی )مدیرعامل 
تصویری(، سعید  رس��انه های  موسسه 
رجبی فروتن )مدیرکل حوزه ریاست(، 
بهم��ن حبش��ی )مدیرکل نظ��ارت بر 
مراک��ز مش��اغل و مجام��ع( و علیرضا 
قاس��م خان )مدیرعامل موزه سینما( از 
نام های شناخته شده حاضر در ترکیب 
مدی��ران فعل��ی س��ازمان س��ینمایی 
هستند که به استناد رزومه کاری شان 
احتمال بازنشس��تگی  آنها دور از ذهن 
نیس��ت و الزم اس��ت درب��اره وضعیت 
ادامه هم کاری آنها با سازمان سینمایی 

شفاف سازی شود.
به طور قطع عالوه ب��ر این نام های 
آش��نا مطرح ش��ده در فضای رس��انه، 
کم نیس��تند همکارانی در زیرمجموعه 
سازمان س��ینمایی که به رغم ورود به 
دوران بازنشس��تگی همچنان عهده دار 
و  هس��تند  اجرای��ی  مس��ئولیت های 
طبیعت��ا جزو مش��موالن ای��ن قانون 

محسوب می شوند.
ای کاش ش��عار »شفاف سازی« به 
این حوزه هم تس��ری یابد و زین پس 
هم زم��ان با انتصاب ی��ک مدیر در زیر 
مجموعه ه��ای دولت��ی، صراحتا درباره 
سابقه فعالیت رس��می و کارنامه مدیر 
منصوب هم اطالعات دقیقی در اختیار 

رسانه ها و افکار عمومی قرار بگیرد.

راه فراری نیست؟
فارغ از اینک��ه کدام یک از مدیران 
س��ینمایی امروز، مص��داق قانون منع 
بکارگیری بازنشستگان قلمداد می شوند، 
توجه به متن قانون مصوب در جلس��ه 
دوم مردادم��اه 9۷ در مجلس ش��ورای 
اسالمی نش��ان می دهد تنها درصورتی 
این مدیران امکان ادامه حضور در سمت 
اداری خ��ود و دریافت حقوق از بودجه 
دولتی را دارند که ش��امل »استثنائات« 

مندرج در قانون شوند.
براس��اس تبص��ره یک ای��ن ماده 
قانونی »مقام��ات مذکور در ماده)۷۱( 
قان��ون مدیری��ت خدمات کش��وری و 
همترازان آن ه��ا و ایثارگران، فرزندان 
شهدا و جانبازان هفتاد درصد و باالتر، 
نیروه��ای مس��لح، وزارت اطالع��ات و 
دارن��دگان اجازات خاص��ه مقام معظم 
رهبری از ش��مول این قانون مستثنی 

می باشند.«
یک��ی از ش��روط قاب��ل توجه در 
این تبصره عبارت »ایثارگران« اس��ت 
که برمبنای تعری��ف قانونی به افرادی 
اطالق می شود که 6 ماه متوالی و یا 9 
ماه بصورت متناوب در جبهه های حق 
علیه باطل حضور داش��ته اند. بازهم به 
واس��طه فقدان شفافیت درباره کارنامه 
و رزومه مدی��ران باید منتظ��ر ماند و 
دید ک��دام یک از مدیران بازنشس��ته 
سازمان سینمایی می توانند به استناد 
بخش��ی از این »استثنائات« بر مستند 

سکان داری خود ابقا شوند.
حاال همه در انتظار ابالغ رس��می 
قانون اصالح ش��ده از س��وی دولت به 
زیرمجموع��ه اجرایی خود هس��تند تا 
شاید آن زمان ش��فاف تر بتوان درباره 
مشموالن این اصالح در بدنه مدیریتی 
کشور به طور عام و مدیریت فرهنگ و 

سینما به طور خاص حکم صادر کرد.
همان طور که در ابتدای گزارش اشاره 
شد قانون »منع به کارگیری بازنشستگان« 
تا به امروز بهار و پاییز و تابستان حضور در 
فضای رسانه ای را تجربه کرده دور از ذهن 
نیس��ت به مانند برخی نمونه های مشابه، 
زمستان فراموشی و بایگانی همیشگی را 

هم تجربه کند!  مهر

معماری  اس��تاد  ی  دانش��گاه ش��هید پیگی����ر
رجای��ی گف��ت: پیمانکاره��ای دولتی 
به دلیل افزایش قیم��ت دالر و مصالح 
ساختمانی از مناطق زلزله زده رفته اند 

و کارها زمین مانده است.
س��ردار س��عید قاس��می ک��ه در 
مناطق زلزله زده غرب استان کرمانشاه 
از نخستین روزهای وقوع زلزله حضور 
دارد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
اغلب پیمانکارها به دلیل افزایش قیمت 
دالر از مناط��ق زلزل��ه زده رفته ان��د و 
م��ردم می خواهند بدانن��د طرح دولت 
ب��رای عبور از بحران در س��رپل ذهاب 

چیست؟
قاس��می با اش��اره به کارش��کنی 
فعالی��ت  راه  در  دولت��ی  مس��ئوالن 
گروه های جهادی در مناطق زلزله زده، 
بی��ان کرد: ۱4۰ روس��تای در دش��ت 
ذهاب تخریب ش��ده بود ک��ه بنده به 
مس��ئوالن دولتی گفتم یک روس��تا را 
برای بازسازی در اختیار گروه جهادی 
متوس��لیان قرار دهید و ۱۳9 روستای 
باقیمان��ده را خودتان بازس��ازی کنید 

ولی مخالفت کردند.
اس��تاد معماری دانش��گاه ش��هید 
رجایی با بیان اینکه برخی مسئوالن با 
کار جهادی مخالف هستند، خاطرنشان 
ک��رد: کار بازس��ازی روس��تایی که در 
اختیار گروه جهادی احمد متوس��لیان 
قرار می گرفت تا مهرماه امسال به پایان 
می رسید ولی مسئوالن مخالفت کردند 
در حالی که برای شخصی مثل زیباکالم 
و با هماهنگی یک فردی از باال تمامی 

روستا در اختیار وی قرار گرفت.
ای��ن فرمان��ده دوران دفاع مقدس 
با بی��ان اینک��ه در مناط��ق زلزله زده 
گرم��ای 5۷درجه حاکم اس��ت، بیان 
ک��رد: از س��وی دیگر س��لبریتی ها در 
زم��ان زلزل��ه قول های بس��یاری برای 
بازسازی خانه ها دادند اما به قول خود 
عمل نکردند به طوری که آقای دایی 6 
میلیارد و خانم کریمی 4 تا 5 میلیارد 
و حتی زیب��اکالم 6 میلیارد پول جمع 
کردند ولی پس از 9 ماه هنوز در حال 

بررسی وضعیت هستند.
قاسمی اظهار کرد: برای گروه های 
جه��ادی ه��ر روز یک مش��کل ایجاد 
می کنن��د و یک روز گفتن��د چرا افراد 
افغانی در گروه جه��ادی حضور دارند 
که می گویم ای��ن افراد همان مدافعان 
حرم افغانی هس��تند که در س��وریه با 
بنده علیه تروریست جنگیدند و امروز 
در دشت ذهاب برای زلزله زدگان خانه 

می سازند.
ای��ن فرمان��ده دوران دفاع مقدس 
افزود: دولت باید دولت کوچک می شد 
و کارها را به مردم واگذار می کرد ولی 
حاال سئوال این است چرا بنیاد مسکن 
در مناط��ق زلزل��ه زده کار را به مردم 
واگذار نکرد که ام��روز کار گره بخورد 
و راه حلی برای آن نداش��ته باش��ند تا 
اینکه مردم ندانند چکار کنند؛ زیرا کار 
را پیمانکاران ش��روع کرده و رفته اند و 

مردم سرگردان هستند.
قاس��می با بیان اینک��ه اغلب کار 
س��اخت و س��ازها در مرحله اس��کلت 
فلزی خانه متوقف ش��ده است، گفت: 
در  م��ردم  ک��ه  بس��یاری  مش��کالت 
س��رپل ذهاب دارند و بی��کاری جوانان 
س��بب سواستفاده دش��من می شود و 
مردم ای��ن منطقه در حالی با کمترین 

درآم��د زندگ��ی می کنند ک��ه حقوق 
برخ��ی از مس��ئوالن را حتی نمی توان 

محاسبه کرد.
اس��تاد معماری دانش��گاه ش��هید 
رجای��ی افزود: خبرن��گاران را با کارت 
هدیه می خرند تا بگویند همه چیز در 
مناطق زلزله زده آرام اس��ت اما در این 
مناطق وضعیت مناسب نیست و کارها 
متوقف شده است زیرا امروز نسبت به 
دیروز همه چی گران تر ش��ده اس��ت 
و قیم��ت ۱۰۰ قلمی ک��ه یک خانه تا 
مرحله بهره برداری نیاز دارد چند برابر 

شده است.
قاسمی با بیان اینکه 6 سال سوریه 
درگیر جن��گ بود ولی لی��ر یک ریال 
تغییر نک��رد، بیان کرد: س��وریه حتی 
مناب��ع نفتی و گازی ما را هم ندارد اما 
دولت بدون بهره بردن از علم مدیریت 
وضعیت کشور را به این روز رسانده که 
بسیاری از کارها زمین مانده است ولی 
ما از طرف مردم از مسئوالن بی لیاقت 

و بی کفایت اعالم برائت می کنیم.
ای��ن فرمان��ده دوران دفاع مقدس 
اف��زود: ام��روز آقای جهانگی��ری برای 
بازدید از مناطق زلزله زده آمده که به وی 

می گوی��م آیا با پولی که به زلزله زدگان 
داده اید در نیاوران و مناطقی که ش��ما 
س��کونت دارید آیا می ت��وان حتی یک 
گربه دانی س��اخت؟ البت��ه قبل از عید 
ه��م وقتی رئیس جمهور برای بازدید از 
مناطق زلزله زده آمد شنونده مشکالت 

مردم نبود.
قاس��می بیان کرد: ش��هید رجایی 
گفت روزی که فش��نگ ما تمام ش��ود 
نخستین روز جنگ است و امروز نیز اگر 
گروه در جهادی متوس��لیان پولی برای 
ساخت خانه های مردم زلزله زده نداشتم 
باشیم با یک بیل و کنگ در کنار مردم 

قرار گرفته و خانه می سازیم.
ای��ن فرمان��ده دوران دفاع مقدس 
در م��ورد اقدامات این گ��روه جهادی 
اف��زود: در 9 ماه گذش��ته 2۷ خانه در 
مناط��ق زلزله زده س��اخته ش��د که 5 
خانه با کمک س��پاه ته��ران و 4 خانه 
با کمک تولیت آس��تان ق��دس و بقیه 
با کمک های مردمی س��اخته شد و از 
دو هفته گذش��ته که اعالم کردیم پول 
تمام ش��ده اس��ت مردم ۳۰۰میلیون 
تومان برای ادامه روند س��اخت و ساز 

خانه ها کمک کردند.  تسنیم

رسول خدا صلی اهلل  علیه  وآله:
 در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید،

زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست می رسد. 
شرح فارسی شهاب االخبار ص320

وایت اصفهان« منتشر می شود آلبوم »ر
دومین آلبوم از مجموعه دوازده تایی »روایت ها« 
که در قالب دس��تگاه ها و آوازهای ردیف موسیقی 
ایران اجرا می شوند با عنوان »روایت اصفهان« ۱2 
مردادماه منتش��ر خواهد شد و این در حالی است 
که راویان این اثر در همین تاریخ در تاالر رودکی 

روی صحنه خواهند رفت.
حسام اینانلو با ساز کمانچه، پریچهر خواجه 
با س��از قانون و پویان بیگلر با س��از تار هر کدام 
برداشت شخصی و موسیقایی خود را از مایه آواز 
اصفهان ارائه کرده ان��د. در اجرای روز جمعه هم 
هر نوازنده )به ترتیِب مشخص شده کمانچه، تار، 
قانون( حداکثر ۱5 دقیقه برداشت خود را از مایه 
آواز اصفهان روایت می کند. هر نوازنده در انتخاب 
کوك، نوع ورود به ضربی ها، تعداد ریتم های اجرا 
ش��ده، سرك کشیدن به گوش��ه های مختلِف ُمِد 

اصفهان و... آزادی کامل دارد.

چارمضراب

اعالم اسامی نفرات برتر کنکور سراسری
اسامی نفرات برتر کنکور سراسری 9۷ از سوی 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعالم شد.
نفر اول گروه علوم ریاضی علیرضا شاطری )بابلسر(، 
نفر دوم سیدمحمد صادق کشاورزی )تهران( و نفر سوم 
به��ار رادمهر )قم(، نفر اول گروه علوم تجربی امیررضا 
براتی )قوچان(، نفر دوم علی عبداهلل زاده )تربت حیدریه( 
و نفر سوم عرفان آبادی فرد )تبریز(، نفر اول گروه علوم 
انسانی فاطمه ملکی )تهران(، نفر دوم طنین زاهدی کیا 
)اصفهان( و نفر سوم علی مرتضی قلی )تهران(، نفر اول 
گروه هنر فروغ رنجبر )اصفهان(، نفر دوم آذین دهقان 
)تهران( و نفر سوم نگار علیمحمدی )تهران( و نفر اول 
گروه زبان های خارجه علی عبداهلل زاده )تربت حیدریه(، 
نفر دوم پریس��ا عالوی طوس��ی )سمنان( و نفر سوم 

محمد کاظمی)کرج( هستند.
نتایج اولیه کنکور سراسری 9۷ امروز بر روی 

سایت سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.

نیمکت

»آرماندو«را از شبکه یک ببینید
مجموع��ه تلویزیونی»آرماندو« به کارگردانی 
احس��ان عبدی پور از شنبه ۱۳ مرداد روی آنتن 

شبکه یک سیما می رود.
این س��ریال در ۱۷ قس��مت 45 دقیقه ای به 
قلم امیرطاهری، عباس نعمتی و صادق خوشحال 
نگارش ش��ده اس��ت. این مجموعه ژانری کمدی 
دارد و درباره آرمان پس��ر خ��وش دل و مهربانی 
اس��ت که ت��الش می کن��د مش��کالت خواهر و 
فرزن��دان خواه��رش را برطرف کند ک��ه در این 

مسیر درگیر موقعیت هایی جذابی می شود. 
حمید آذرنگ، مرجانه گلچین، سحر ولدبیگی، 
الی��کا عبدالرزاق��ی، محمدرضا هدایت��ی، علیرضا 
استادی، علی مس��عودی، علی اوجی و... از جمله 
بازیگران این س��ریال هستند. این مجموعه از ۱۳ 
مرداد هر شب به غیر از پنج شنبه ها حوالی ساعت 

22:۱5 از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

جعبه جادو

خبر خوش هواشناسی برای تهرانی ها 
در  ته��ران  اس��تان  هواشناس��ی  کل  اداره 
اطالعیه ای از ب��ارش پراکنده ب��اران و وزش باد 
ش��دید در ارتفاعات اس��تان طی امروز و فردا از 

ساعات بعدازظهر خبر داد.
براس��اس بررس��ی و تحلیل آخرین داده ها و 
نقش��ه های پیش یابی هواشناس��ی، طی امروز و 
فردا وضعیت جوی اس��تان صاف ت��ا کمی ابری 
گاهی با وزش باد و در ساعات بعدازظهر در نیمه 

شمالی استان با افزایش ابر پیش بینی می شود.
کمینه و بیشینه دمای هوای تهران در روز های 
چهارشنبه و پنجشنبه به ترتیب )2۷، ۳9( و )2۷، 

۳8( درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.
براساس این گزارش ایستگاه های فیروزکوه با 
دمای ۱2 درجه سانتیگراد و ورامین با دمای 42 
درجه سانتیگراد به ترتیب خنک ترین و گرم ترین 

نقاط استان در طول ساعات گذشته بوده اند.

یست شهر ز

سردار سعید قاسمی:

پیمانکارهای دولتی به  دلیل قیمت دالر 
از مناطق زلزله زده رفته اند

وه های جهادی کارشکنی دولتی ها در برابر فعالیت گر

گرانی ها سبب وقفه در بازسازی ها می شود
استاندار کرمانشاه گفت: امیدواریم گرانی که سبب وقفه در بازسازی 

مناطق زلزله زده می شود با تصمیمات صحیح دولت رفع شود.
واحد  پنج هزارمین  از  بهره برداری  آیین  در  دیروز  بازوند  هوشنگ 
مسکونی روستایی بازسازی شده در استان کرمانشاه اظهار داشت: زلزله 
به 9 شهرستان و 1920 روستا 8000 میلیارد تومان  استان کرمانشاه 
خسارت وارد کرد. وی به حضور بی سابقه مسئوالن در مناطق زلزله زده 
اشاره و عنوان کرد: مردم این مناطق با وجود کاستی های موجود همکاری 

مناسبی داشتند.
ابالغ  اعتبار  تومان  میلیارد  تاکنون 5356  اینکه  به  اشاره  با  بازوند 
شده که بخش عمده آن تخصیص یافته است، گفت: 881 میلیارد تومان 
کمک بالعوض بابت دام های تلف شده، صنعت و پرورش ماهی اختصاص 

یافته که این رقم در زلزله های گذشته کمتر اتفاق افتاده است. 
زیرساخت های  به  تومانی  میلیارد   1241 خسارت  بابت  افزود:  وی 
 270 و  شده  ابالغ  اعتبار  تومان  میلیارد   525 تاکنون  زلزله زده  مناطق 
میلیارد تومان اعتبار نیز تخصیص یافته است. بازوند با اشاره به اینکه 
کمک های مردمی و دولتی تخصیص یافته 256 میلیارد تومان بوده است، 
گفت: 69 میلیارد تومان از منابع هالل احمر و 70 میلیارد تومان کمک های 

مردمی به مردم زلزله زده کمک شده است.
وی با بیان اینکه در مجموع هزینه های هالل احمر برای مناطق زلزله زده 
400 میلیارد تومان بوده است، افزود: امید داریم این گرانی که سبب 

وقفه در بازسازی می شود با تصمیمات صحیح دولت رفع شود.
و درخواست  افزایش قیمت آهن  به  اشاره  با  کرمانشاه  استانداری 
برای توزیع آهن با قیمت قبلی بین زلزله زدگان، گفت: پیشنهاد می شود 
میلیون  پنج  بالعوض  کمک های  و  تومان  میلیون   10 میزان  به  تسهیالت 

تومان برای هر واحد شهری و روستایی افزایش یابد.
بازوند با بیان اینکه حدود 20 هزار تن آهن توزیع شده اما همچنان 
قیمت باال است، افزود: در زمینه فضاهای آموزشی 78 مدرسه تخریب شد 
و تا مهرماه بازسازی مدارس تخریب شده در روستاها به اتمام می رسد اما 
در شهر به صورت دو شیفت استفاده می شود. وی با اشاره به اینکه 61 
از  آنها 50 درصد  بازسازی  اعتبار  بهداشتی تخریب شده که  باب فضای 
اعتبارات دولتی و 50 درصد توسط خیران تأمین اعتبار شده است، بیان 

کرد: 90 مسجد تخریب شده که خیران کمتر به این سمت آمده اند.

نمای نزدیک

معادله چندمجهولی سکان داری بازنشستگان در سینما

پایان کار »پاتال«های همیشه حاضر؟!


