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باحضورعواملمستندوکارشناسان؛
اکران، نقد و بررسی مستند »فروشنده۲« 

در »سینما روایت«
 »سینماروایت« در سومین برنامه از سری جدید 
خود، فیلم مستند »فروشنده ۲« را مورد نقد و بررسی 

قرار می دهد.
»فروش��نده ۲« تازه ترین اثر مرکز مستندس��ازی 
»فانوس فردا« اس��ت که روایتی از برنامه کش��ورهای 
غربی برای صنعت موشکی ایران، زمزمه های مذاکرات 

جدید و فشار بر صنعت موشکی کشورمان است.
این مس��تند در ادامه قس��مت اول »فروش��نده« 
ساخته شده است. قسمت اول این مستند، به اتفاقات 
پشت پرده برجام می پرداخت و در تالش بود تا تجربه 
برجام را یک بار برای مردم به تصویر بکشد. »فروشنده 
۲« به برجام های بعدی می پردازد، به این امید که این 
هش��دار باعث ش��ود این بار برخالف برجام هسته ای، 

زودتر از آن که دیر شود چاره ای اندیشیده شود.
جلس��ه نمایش و نقد و بررس��ی این مس��تند در 
برنامه »س��ینما روایت« امروز یکشنبه ۱۴ مردادماه، 
س��اعت ۱۷:۳۰ ب��ا حض��ور مصطف��ی خوش چش��م 
کارشناس مسائل بین الملل، آرش فهیم منتقد سینما 
و محس��ن حاج کرم��ی تهیه کننده اث��ر، در مجموعه 
فرهنگی-هنری اس��وه واق��ع در خیابان انقالب، نبش 

خیابان بهار جنوبی برگزار می شود.
ش��رکت در این مراسم برای عموم مخاطبان آزاد 

و رایگان است.

آپاراتخانه

»ریتم صلح« در ارسباران نواخته می شود
 جش��نواره »ریت��م صلح« با تک نوازی س��ازهای 
کوبه ای سه ش��نبه ۱6 مرداد ساعت ۱۰ تا ۲۰ در این 

فرهنگسرا برگزار می شود.
در این جشنواره، شرکت کنندگان نوجوان و جوان 
با رپرتوار از قطعات و کتاب های فربد یداللهی با حضور 
فرب��د یداللهی از تهران، محمد گ��ودرزی از الیگودرز، 
بهرنگ پادی��ر از تبریز، محمدعلی عص��ارزاده از یزد، 
مسلم زارعی از سنندج و سمانه گلکار از تهران در دو 

گروه طالیی و نقره ای به رقابت می پردازند.
همچنین اختتامیه جشنواره »ریتم صلح« با اعالم 
نفرات برتر جش��نواره و اهدای جوای��ز به برگزیدگان 
چهارشنبه ۱۷ مرداد س��اعت ۱۷ در ارسباران برگزار 

می شود.
عالقه مندان برای حض��وردر این برنامه می توانند 
به فرهنگسرای ارس��باران به نشانی خیابان شریعتی، 

سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.

فرهنگسرا
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چن��د روز پی��ش  دی�د یک��ی از بازیگران زاوی�ه
ت��وی  ابوقری��ب«  »تنگ��ه  فیل��م 
»پیشنهاد  بود:  نوش��ته  اینستاگرامش 
می کنم به مس��ئولین ب��ا اینکه خیلی 
فیل��م تنگه  درگی��رن حتم��اً حتم��اً 
ابوقری��ب رو وقتی اکران ش��د ببینن. 
ببینی��د تا اگ��ه نمی دونید ی��ا یادتون 
رفته، یادتون بیاد که دقیقاً ۳۰ س��ال 
پی��ش تو روزای پایان��ی جنگ، قبل از 
پذی��رش قطعنام��ه همی��ن م��ردم و 
جوون ه��ا چه ج��وری و به چ��ه دلیل 
جونش��ون رو گذاشتن وس��ط. ببینید 
ایرانی ها برای حفظ شرف و غرورشون 
چه کردند، ببینید ش��اید ش��اید شاید 

خجالت بکشید...«
کاری نداری��م ک��ه ح��اال همین 
همکاران��ش  از  خیل��ی  و  بازیگ��ران 
اردیبهش��ت پارس��ال برای رای جمع 
ک��ردن از م��ردم ب��ه نفع رنگ س��بز 
و بنف��ش چه ه��ا ک��ه نکردن��د. اما باز 
هم دم ش��ان گ��رم که مث��ل خیلی ها 
نیس��تند که وقتی »یار«شان »دوباره« 
خ��راب کاری می کند، به ج��ای نقد و 
اعالم موضع مردانه، سعی در ماله کشی 

می کنند و روزه سکوت می گیرند.
ب��رای  نوش��تم  را  مقدم��ه  ای��ن 
بچه های »تنگه ابوقریب« که چند روز 
دیگر، فیلم ش��ان روی پرده می نشیند 
و می ت��وان دوباره پابه پ��ای مظلومیت 

شیربچه های ایران اشک ریخت. 
خالص��ه  بگوی��م  ک��ه  نوش��تم 
داس��تان هایی که از فیلم خوانده اید و 

شنیده اید، اصل ماجرا را نمی گوید.
روز   ۱۳6۷ تیرم��اه   ۲۱« اینک��ه 
خاصی اس��ت در تاریخ هش��ت س��ال 
دفاع مقدس.« یا »در ۲۱ تیرماه ۱۳6۷، 
حمله وسیعی سراس��ر جبهه جنوب را 
درگیر می کند، یکی از نقاط حساس��ی 
که دش��من قصد عبور از آن و رسیدن 
به ش��هرها و جاده های کلیدی ایران را 
دارد تنگ��ه ابوقریب اس��ت؛ تنگه ای که 
نام و خاطره اش در میانه تاریخ رسمی 
روزهای پایانی جنگ گم شده ... تنگه ای 
که مح��ل مقاومت افراد گ��ردان عمار 

بود.« معرفی خوبی از فیلم نیست.
اصل قضیه این است که »داشتند 
برمی گشتند شهر. خبر قطعنامه رسیده 
بود و جنگ تقریباً تمام شده بود. ناگهان 
ولی صدام زد به دل مملکت ما، مجهزتر 
از همیشه، خش��مگین تر از همیشه. و 
بچه هایی که س��اك روی دوششان بود 
که س��وار قط��ار اهواز - تهران ش��وند، 
سوار کامیون ش��دند و رهسپار »تنگه 
ابوقری��ب«. و تنگ��ه ابوقری��ب باالت��ر 
از کرب��الی 5 و فت��ح المبی��ن و بیت 
المقدس، ش��د باالترین نشان رشادت 
و از خود گذشتگی »بچه تهرون«های 
بامرام گردان عمار. »بچه تهرون«هایی 
ک��ه رفتند ک��ه هموطن هایش��ان رنج 
نبینند، بال نبینند، سایه بمب و موشک 

باالی سرشان نباشد.«
فیل��م می گوی��د  بازیگ��ر  اینک��ه 
مس��ئوالن فیل��م را ببینن��د تا ش��اید 
خجالت بکش��ند، حرف درستی است. 
چ��ون بچه های گردان عم��ار قرار بود 
برگردند، اما جنگ بی موقع باعث ش��د 

ک��ه برگردند. نه به عق��ب که به خط 
مقدم. نه به اس��تراحت که به جنگ و 

تالش و »ایستادن«.
کاش می ش��د در یکی از جلسات 
مشترك س��ران قوا این فیلم را پخش 
کرد. کاش می شد از مانیتورهای هیئت 
دولت، صحن مجلس، جلسه مسئوالن 
عالی قضایی و... این فیلم را پخش کرد 
تا ش��اید در این اوضاع نابس��امانی که 
هم��ه فقط »حرف« می زنند، کمی هم 

»عملگرایی« دید. 
ت��وی همی��ن روزهای س��کوت و 
آرامش مسئوالن، عوامل فیلم سینمایی 
»تنگه ابوقری��ب« تصمیم گرفته اند به 
خاطر ش��رایط ب��د اقتص��ادی مردم و 
کشور و تخصیص نیافتن امکانات اولیه 
زندگی به مناطق دفاع مقدس، به جای 
صرف هزینه برگزاری مراسم افتتاحیه 
ای��ن هزینه را صرف اکران فیلم »تنگه 

ابوقریب« در خوزستان کنند.
ب��ه ای��ن ترتی��ب بهتری��ن فیلم 
سی و ششمین جش��نواره فیلم  فجر در 
ش��هرهای مختلف اس��تان خوزستان 
که خط مق��دم نب��رد در دفاع مقدس 
بودند اکران خواهد ش��د. ضمن اینکه 
برنامه ریزی ه��ای الزم ب��رای اکران در 
ش��هرهای بدون سینما هم انجام شده 
اس��ت که برنامه دقیق اک��ران در این 

مناطق اعالم خواهد شد.
کاش مسئوالن این خبر را بخوانند 
و مث��ل بچه ه��ای گردان عم��ار، مثل 
بازیگران و عواملی که سه دهه بعد آن 
حماس��ه را به تصویر کش��یدند و مثل 
خیلی از بچه های جهادی، آس��تین ها 
را ب��اال بزنند و به جای سیاس��ی کاری 
و جناح ب��ازی، کم��ی از درد مردم کم 

کنند. این توقع زیادی نیست!

مناب��ع  مع��اون  یتخ����ت شهرداری پا انسانی 
تهران برخالف شعار مدیریت شیشه ای 
شورای پنجم از انتشار فهرست مدیران 

بازنشسته خودداری می کند.
»ش��فافیت« و »اتاق شیش��ه ای« 
دو مورد از ش��عارهای رایجی است که 
ش��ورای پنجم آن را س��رلوحه ادبیات 
مدیریت ش��هری خود قرار داده است، 
تا ش��هروندان تهرانی زندگی شهری را 

با لذتی فزاینده تجربه کنند.
ب��ر  تکی��ه  ب��ا  پنج��م  ش��ورای 
اینک��ه ش��فافیت باع��ث رانت زدایی و 
فسادستیزی می شود، همواره بر طبل 
عم��ل به این ش��عائر کوبیده تا خود را 

متفاوت از دوره های قبلی نشان دهد.
با گذشت یکس��ال از عمر فعالیت 
ش��ورای پنجم تا به حال فرصتی پیش 
نیامده بود تا این ش��ورا بتواند خود را 
ثابت کند که چه مقدار در شفاف سازی 
پیشقدم است و همچنان می تواند شعار 
شورای شیش��ه ای را سر دهد. اما حاال 
مدیریت ش��هری تهران ک��ه برآمده از 
همین شورا با شعار شفافیت است، در 

آزمونی سخت قرار گرفته است.
البت��ه پیش از این نی��ز در آزمونی 
نتوانس��ت  تهران  ش��هرداری  کوچکتر 
ب��ا انتش��ار اس��امی رس��انه هایی ک��ه 
ترافی��ک گرفته اند،  خبرنگارانش طرح 
از آزمون ش��فافیت سربلند بیرون آید و 
امروز در موضوع انتشار فهرست مدیران 
بازنشسته ش��هری در آزمونی سخت تر 

قرار گرفته است.
اگرچه ش��ورای ش��هر و شهرداری 
نتوانس��تند در آزم��ون خردادم��اه نمره 
قبولی کسب کنند، اما شهروندان تهرانی 
با توجه به تصویب قانون منع به کارگیری 
بازنشس��تگان در دس��تگاه های دولتی، 
فرص��ت دیگری به ش��ورا و ش��هرداری 

دادند، تا شاید قبول شهریور شوند.
به منظور تسریع در انجام عملیات 
شفاف س��ازی و تنوی��ر اف��کار عمومی 
نس��بت به اینکه چه کس��انی با وجود 
بازنستگی در ش��هرداری تهران شاغل 

هس��تند، با ابراهیم شیخ معاون منابع 
انس��انی شهردار تهران تماس گرفت تا 
آماری از تعداد و اسامی این افراد تهیه 

کرده و به اطالع عموم برساند.
ش��یخ ب��ا تائی��د اینک��ه عملیات 
شناس��ایی بازنشستگان ش��اغل انجام 
ش��ده و اس��امی آنها هم در دس��ترس 
اس��ت، متاس��فانه در کمال ناباوری از 
اعالم اس��امی بازنشس��تگان ش��اغل و 
حتی آم��ار آنها در س��طوح معاونین، 
ش��هرداران مناط��ق، مدیران و س��ایر 

سطوح شهرداری خودداری کرد.
گفتنی است، هیچ بخشنامه و قانونی 
مبنی بر غیرقانونی بودن ارائه آمار و اسامی 
بازنشس��تگان شاغل ش��هرداری وجود 
ندارد، و لذا این رفتار معاون منابع انسانی 
شهردار بر خالف سخنان افشانی مبنی 
بر تالش در ایجاد شهری »زیست پذیر« 
است، زیرا یکی از ضروریات اولیه »شهر 
زیست پذیر« ایجاد شفافیت و خودداری 

از مخفی کاری است.
البت��ه ای��ن اقدام ش��یخ مغایرت با 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  
دارد و مشخص نیست معاون شهرداری 
تهران بر چه اساس��ی از انتشار فهرست 

اسامی بازنشستگان خودداری می کند.
از آنجایی که ش��عار شورای شهر 
مبنی ب��ر »ش��فافیت« الزم��ه تحقق 
ش��عار ش��هردار تهران مبنی بر »شهر 

زیست پذیر« است، لذا بیش از آنکه از 
شورا انتظار رود در مسیر شفاف سازی 
قدم بردارد، از ش��هرداری تهران انتظار 
می رود تا با دوری از پنهان کاری مسائل 
و موضوعاتی را که افکار عمومی تشنه 
آگاهی از آن هستند و قانونی هم مبنی 
ب��ر محرمانه بودن آنها وجود ندارد، در 
اختیار رسانه ها قرار دهد، تا این کشتی 
به گل نشسته ش��هرداری تهران را به 

ساحل مقصود برساند.
اگرچ��ه ش��یخ از مدی��ران ج��وان 
ش��هرداری تهران اس��ت و حضور او در 
ش��هرداری از حیث جوان ب��ودن مایع 
دلگرمی ش��هروندان تهرانی اس��ت، اما 
رفت��ار او در خودداری از اعالم اس��امی 
بازنشس��تگان ش��اغل ش��هرداری مایع 
دلسردی و در راستای منافع پیرمردهایی 
است که حاضر به جدایی از مسند کار و 

سپردن آن به دست جوانان نمی شوند.
البت��ه ناگفته نماند ک��ه علی اعطا 
سخنگوی شورای شهر تهران در اقدامی 
که بخشی از آن شایسته بود اعالم کرد: 
برکناری ۴۴ بازنش��ته شاغل شهرداری 
حتم��ی و ادامه به کار ۴۷ نفر دیگر هم 
تابع ش��رایط خاص است. گفتنی است، 
در این گفت وگو اعطا هم از بیان اسامی 
و محل اش��تغال بازنشس��تگان شاغل 
خودداری کرد و تنها به اعالم موارد فوق 

باشگاهخبرنگاران اکتفا کرد. 

امامعلیعلیهالسالم:
ظلم و تجاوز، انسان را زمین می زند و مرگ ها را نزدیک می سازد.

تصنیفغررالحکمودررالکلمص345،ح7937

صدور احکام جدید در تئاتر فجر
دبیر جشنواره تئاتر فجر طی احکامی جداگانه 
اتابک نادری را به عنوان مدیر فجر استانی، سامان 
خلیلی��ان را به عنوان مدیر بخش خیابانی و دیگر 
گونه های اجرایی، پیمان شریعتی را به عنوان مدیر 
اجرایی، مه��دی حاجیان را به عنوان مدیر برنامه 
ری��زی و هماهنگی، وحید ل��ک را به عنوان مدیر 
تشریفات و تبلیغات و همچنین عباس اقسامی را 

به عنوان دستیار و مشاور منصوب کرد.
در مت��ن این احکام آمده اس��ت:»نظر به تجربه 
و شایس��تگی، ش��ما را به عنوان مدیران و مش��اوران 
بخش های مختلف سی و  هفتمین جشنواره بین  المللی 
تئاتر فجر منصوب مینمایم. امیدوارم با خرد، خالقیت و 

تعامل گروهی در انجام امور محوله موفق باشید.«
سی و هفتمین جشنواره بین الملللی تئاتر فجر 
ب��ه دبیری نادر برهانی  مرند از ۲۲ بهمن لغایت ۴ 

اسفندماه 9۷ برگزار خواهد شد.

جشنواره

وی سواری تصادف پنج دستگاه خودر
سرپرست سازمان اورژانس کشور از تصادف 
پنج دس��تگاه خودروی س��واری در محور زرین 
شهر به فوالد شهر خبر داد و گفت در این حادثه 

۱۴ تن مجروح شدند.
پیرحس��ین کولیوند گفت: ای��ن حادثه حوالی 
س��اعت ۱۲:۱۴ دیروز در محور زرین شهر به فوالد 
شهر رخ داده است. وی افزود: پس از تماس با سامانه 
۱۱5 اورژان��س بالفاصله آمبوالنس ه��ای اورژانس 

جهت اقدامات الزم به محل حادثه اعزام شدند.
سرپرس��ت اورژان��س کش��ور توضی��ح داد: 
متاس��فانه در این حادث��ه ۱۴ نفر مصدوم که ۱۳ 
نفر در محل با کمک تکنس��ین های اورژانس در 
محل مداوا ش��دند و یک نفر به نزدیکترین مرکز 
درمان��ی انتقال یاف��ت. وی در پای��ان گفت: این 
تصادف بین پنج دستگاه خودروی پیکان، سمند، 

پژو پارس، پژو ۴۰5 و پیکان رخ داده است.

حادثه

یک  فدایى خلق »شوکران« ميزبان چر
سومین قسمت برنامه تلویزیونی شوکران فرداشب 
)۱5 مرداد( با حضور دکتر هوشنگ ماهرویان از نسل 
اول چریک های فدایی خلق و جامعه شناس ۷۲ ساله 

از شبکه چهار سیما پخش می شود.
پ��س از مناظ��رات مع��روف در اولین س��ال 
پیروزی انقالب که برخ��ی از اعضای جریان های 
چپ در تلویزیون حضور یافتند، این نخستین باری 
است که یکی از پیشروان چریک های فدایی خلق 
در تلویزی��ون جمهوری اس��المی حض��ور خواهد 
یافت و با پیام فضلی نژاد س��ردبیر برنامه شوکران 

در شبکه چهار سیما گفت وگو خواهد کرد.
ش��وکران محصول مش��ترك حوزه هنری و 
ش��بکه چهار س��یما به تهیه کنندگی علی قربانی 
است که دوش��نبه ها حوالی ساعت ۲۱ روی آنتن 
م��ی رود و بازپخش آن نیز روزهای سه ش��نبه ۱۰ 
صبح، جمعه ۱۴ ظهر و یکشنبه ساعت ۱9 است.

جعبه جادو

سرطان خون در انتظار قليانى ها 
فوق تخصص هماتولوژی آنکولوژی گفت: قلیان 
مضراتی دارد که به مرور زمان خودش را نشان می دهد؛ 
براس��اس تحقیقات، استعمال سه تا پنج سال قلیان 
می تواند باعث س��رطان خون شود و پس از ۱5 سال 
قلیان کش��یدن مداوم، ابتال به سرطان ناشی از بنزن 

)ماده شیمیایی( مانند سرطان خون قطعی است.
زه��را نظ��ری گف��ت: قلیان ه��ای جیب��ی یا 
الکترونیکی که توسط باتری ایجاد حرارت می کنند، 
در ابتدا با هدف ترك سیگار تولید و عرضه شدند، 
هم اکن��ون بس��یاری از جوانان به اس��تعمال این 

قلیان ها معتاد شده اند.
وی افزود: در این قلیان های از تنباکو معس��ل 
استفاده می شود و در قلیان های جیبی عصاره تنباکو 
معسل به صورت مایع در آمده و استفاده می شود که 
همه آسیب های قلیان را دربر می گیرد و همچنین به 

علت حمل آسان احتمال استفاده آن  بیشتر است.

زندگى کن

کاش مسئوالن 
هم مثل بچه های 
گردان عمار، مثل 

بازیگران و عواملی 
که سه دهه بعد 
آن حماسه را به 
تصویر کشیدند 
و مثل خیلی از 

بچه های جهادی، 
آستین ها را باال 
بزنند و به جای 
سیاسی کاری و 

جناح بازی، کمی 
از درد مردم کم 
کنند. این توقع 

زیادی نیست!

شهدای فاجعه منا گفت: متأستفانه پیگی����ری س��خنگوی جمعی از خانواده های 
ت��ا به امروز به عن��وان خانواده هایی که درگیر این قضیه 
هس��تیم، کوچک تری��ن حرک��ت مثبت��ی را از س��وی 
دولت مردان و مس��ئوالن در پیگی��ری حقوق این گروه از 

خانواده ها ندیده ایم.
مرتضی رکن آبادی برادر ش��هید غضنفر رکن آبادی 
و س��خنگوی جمعی از خانواده های شهدا فاجعه منا روز 
گذش��ته در نشست »روز حقوق بش��ر اسالمی و کرامت 
انس��انی« که در دانش��گاه مذاهب اس��المی برگزار شد، 
گفت: بر اس��اس حقوق ش��هروندی هر مشکلی که برای 
هر ایرانی در هر نقطه ای از جهان رخ دهد، یکی از س��ه 
قوه کش��ور مسئول آن هستند چه رسد به اینکه در این 
فاجعه، ایران دانشمندان بزرگی را در عرصه های مختلف 
از دس��ت داد که متاسفانه به فراموشی سپرده می شود و 
افراد و نهادهایی که باید پیگیری این قضیه باشند، آن را 

به فراموشی سپردند.
وی با اش��اره به برخی مطالبات رهبر معظم انقالب 
از کارگزاران حج و س��ایر مسئوالن کشور مبنی بر انجام 
پیگیری ه��ای الزم در ارتب��اط با فاجعه من��ا اظهار کرد: 
ایش��ان تأکید کردند که مس��ئولیت ای��ن فاجعه باید از 
س��وی عربستان س��عودی پذیرفته ش��ود که متأستفانه 
از س��وی هیچ یک از دس��تگاه های مس��ئول این موضوع 

پیگیری نشده است.
برادر شهید غضنفر رکن آبادی، عذرخواهی سعودی ها 

از مس��لمانان را دیگر مطالبه رهبر انقالب خواند و گفت: 
تش��کیل هیئت حقیقت یاب و احقاق حقوق خانواده های 
شهدای این فاجعه از دیگر مطالبات رهبر معظم انقالب 

اسالمی در این زمینه بوده است.
رکن آب��ادی تصری��ح کرد: متأس��تفانه تا ب��ه امروز 
ب��ه عن��وان خانواده هایی که درگیر این قضیه هس��تیم، 
کوچک ترین حرکت مثبتی که باید از سوی دولت مردان 

و مسئوالن در این زمینه صورت می گرفته، ندیده ایم.
وی یادآور ش��د: حتی درص��دد پیگیری این جریان 
از طری��ق ی��ک NGO بوده ایم که باز هم ت��ا به امروز 
ب��ا مانع تراش��ی هایی اجازه ثبت ی��ک NGO را هم به 
خانواده های شهدا منا ندادند تا خود حداقل پیگیری این 
موضوع ش��وند و نگذارند این جنایتی که برای همیش��ه 
ن��ه تنها خاطر جهان اس��الم را بلکه خاط��ر یک به یک 
خانواده های این ش��هدا را خواهد رنجاند، به این صورت 

به فراموشی سپرده شود.
س��خنگوی جمعی از خانواده های ش��هدا فاجعه منا 
در پای��ان تصریح کرد: اتفاقی که در ف��رودگاه جّده رخ 
داد، فاجعه منا، سقوط جرثقیل و...، اگر این جنایت هایی 
که به دس��ت س��عودی ها رقم می خ��ورد، در یک جایی 
متوق��ف نش��ود و جل��وی آن نایس��تیم، همچن��ان باید 
منتظر جنایت های بعدی و بزرگ تر آنها در جهان اسالم 
باش��یم و امروز می بینیم که در یمن و س��ایر کشورهای 
اسالمی جنایت را انجام می دهند که سر منشأ همه آنها 

پویا سعودی ها هستند. 

سخنگویجمعیازخانوادههایشهدایفاجعهمنا:
حرکتمثبتیازسویدولتدرپیگیریفاجعهمناندیدهایم

شورای نظارت بر سازمان صدواسیما  صدور هرگونه مصوبه درباره مستند درح���اشیه
»قائم مقام« را تکذیب کرد.

 چن��دی پیش و مق��ارن با س��الروز عملیات مرصاد 
مس��تند »قائم مق��ام« با موضوع چگونگ��ی خلع آیت اهلل 
منتظ��ری از قائم مقامی حضرت امام)ره( از ش��بکه س��ه 
سیما پخش شد که منجر به بروز واکنش های مختلف از 

سوی جریان های مختلف سیاسی شد.
بنا بر این گزارش، در ادامه »محمود صادقی« نماینده 
م��ردم تهران در توییتر خ��ود آورد: اعتراض آقای احمد 

منتظ��ری به تحریف مصاحبه اش 
در مس��تند قائم مق��ام دی��روز 
ش��ورای نظارت بر صداوسیما 
مط��رح ش��ده و طب��ق اظهار 
ش��ورا،  نمایندگان،  از  یک��ی 
به ویژه نماین��دگان تدبیر و 
امید )آقای��ان علی جنتی و 
درخواست  با  آش��نا(  حسام 
او موافق��ت نکرده اند و مقرر 

شده است این رویه در آینده تکرار نشود!
انتشار این مطلب منجر ش��د احمد منتظری فرزند 
مرحوم آیت اهلل منتظری ب��ه نمایندگی از خانواده ی آن 
مرح��وم از ش��ورای نظارت بر صداوس��یما به خاطر رای 
اکثریت آن شورا در نقد مستند »قائم مقام« تشکر کند و 

نامه ای نیز در این باب منتشر کند. 
اما در نهایت روز گذش��ته - شنبه 
۱۳ مردادماه - شورای نظارت بر سازمان 
صداوس��یما درخصوص انتشار اخباری از 
مصوبه این شورا درباره مستند »قائم مقام« 

اطالعیه ای به شرح زیر صادر کرد:
نظ��ر ب��ه انتش��ار ادعاه��ای 
مختلف در فضای مجازی درباره 
ورود ش��ورای نظارت بر سازمان 
صداوس��یما ب��ه موضوع پخش 
بدینوسیله  قائم مقام؛  مس��تند 
نظارت  شورای  مصوبه  هرگونه 
تکذی��ب  خص��وص  ای��ن  در 

می گردد.

شورایسازماننظارتبرسازمانصداوسیمااعالمکرد
تکذیبصدورهرگونهمصوبهدربارهمستند»قائممقام«

بهبهانهاهدایهزینهافتتاحیه»تنگهابوقریب«بهخوزستان

»باغیرت« مثل بچه های گردان عمار

فهرستمدیرانبازنشستهشهرداریتهرانمحرمانهشد؟!

شفاف مثل شورای پنجمی ها

یم
سن
ت


