
نماینده نابلد
یک نماین�ده: ایجاد س�قف و معی�ار پرداخت 
مهریه و ایجاد محدودیت قبال انجام ش�ده و امکان 

تحمیل مجدد وجود ندارد.
ما از این اظهارنظر نتیجه می گیریم که...

الف( ایشان نماینده مجلس نیست وگرنه می داند 
امکان تحمیل مجدد همه چیز وجود دارد.

ب( ایشان نماینده مجلس هست ولی هنوز خیلی 
چیزها را بلد نیست. انشاهلل یاد می گیرد.

ج( هی��چ چی��زی غیرممکن نیس��ت به خصوص 
وقتی قرار است برای مردم محدودیتی ایجاد کنیم.

د( هر سه گزینه فوق بدجوری صحیح است.
استاندار تهران: با توجه به اینکه قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان شامل اینجانب نیز می شود 

در صورت ابالغ در اسرع وقت اجرا خواهد شد.
با توجه به این اعتماد به نفس به نظر ش�ما این 

قانون کی به ایشان ابالغ می شود؟
الف( چهل سال بعد در چنین روزی

ب( تا آخر دنیا
ج( حاال حاالها منتظر نباش

د( برو بابا حال نداری
عبارت زیر از کیست؟

وقتی پرچم آمریکا را آتش می زنیم، اف ای تی اف 
را رد می کنی�م، باید بپذیریم ک�ه با آمریکا رودررو 

خواهیم شد. پس باید خود را آماده کنیم.
الف( یکی از عوامل فتنه وابسته به آمریکای جهانخوار
ب( یکی از عوامل جریان انحرافی وابسته به روسیه

ج( یکی از عوامل موساد در ایران
د( نایب رئیس مجلس

مرتضی حاجی: چون آدم قابل اعتماد نداش�تم 
ناچار پسرم را به روزنامه همشهری بردم و مسئول 
دفترم شده و قول می دهم وقتی بروم ایشان را هم 

با خودم ببرم.
ب�ه نظر ش�ما بع�د از پای�ان دوره مدیرعاملی 

ایشان کدام یک از اتفاقات زیر می افتد؟
الف( کارکنان همشهری تحصن می کنند و اجازه 

نمی دهند آقازاده جای دیگری برود.
ب( کارکن��ان همش��هری در اعت��راض به رفتن 

پسرحاجی استعفا دسته جمعی می کنند.
ج( کارکنان همش��هری دلش��ان برای پسرحاجی 

تنگ می شود.
د( ت��ا آن موقع این حرف ها فراموش می ش��ود و 

پسرحاجی مادام العمر در روزنامه همشهری می ماند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت: دریافت کنندگان ارز 
دولتی ۴۲۰۰ تومانی باید مابه التفاوت پرداخت کنند که 

این پرداخت به صورت اقساطی و غیرنقد است.
در عب�ارت فوق ک�دام ی�ک از گزینه های زیر 

حذف شده است؟
الف( پدر داماد رئیس جمهور

ب( موز
ج( مردی که یک شب در میان به خانه نمی رود.

د( در عالم خواب
ب�ا بررس�ی نتای�ج "پوی�ش مردم�ی فرزندت 

کجاست به این نتیجه می رسیم که ...
الف( فرزندان مس��ئوالن ارش��د مملکت یک مشت 

بیکار هستند.
ب( فرزندان مسئوالن ارشد مملکت حال کار کردن 

ندارند.
ج( فرزندان مسئوالن ارشد از فقر مالی و سوء تغذیه 

رنج می برند.
د( فرزندان مسئوالن ارش��د مملکت مظلوم ترین 

آدم های این مملکت هستند.

ننجون

مراسم وداع با پیکر شهید تازه تفحص شده 
مدافع حرم علی سلطان مرادی برگزار شد 

مراس��م وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم علی 
س��لطان مرادی صبح دیروز با حضور خانواده، دوستان، 
بستگان ش��هید و عموم مردم در معراج شهدای تهران 
برگزار شد. در این مراسم، خانواده شهید سلطان مرادی 
پس از 4 سال چش��م انتظاری، برای آخرین بار با پیکر 

شهیدشان وداع کردند.
مراس��م تشییع پیکر مطهر شهید همزمان با شب 
شهادت امام باقر)ع( با حضور عموم مردم تهران ساعت 
16 عصر در بزرگراه آزادگان محله خلیج )ش��ماره 2( 
خیابان فربت بیست متری سینا برگزار خواهد شد. بعد 
از مراسم تشییع پیکر مطهر جهت انجام مراسم تدفین 

به قطعه 29 گلزار شهدای تهران منتقل خواهد شد.
پاسدار شهید علی سلطان مرادی متولد 57 بود و 
36 ساله بود که در 22 بهمن سال 93 در منطقه درعا 
در س��وریه به شهادت رسید. هم اکنون از او یک دختر 

7 ساله و یک پسر 12 ساله به یادگار مانده است.

فانوس
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امام صادق علیه السالم:
شیطان به سپاهیانش می گوید: میان مردم حسد و تجاوزگری 

بیندازید چون این دو، نزد خدا برابر با شرك است.
کافی )ط-االسالمیه( ج۲، ص3۲7، ح۲

یاد« بابک باربد منتشر شد »شعر و فر
آلبوم موسیقی »شعر و فریاد« آوازهایی برای 

عود با صدای بابک باربد )غسالی( منتشر شد.
»ش��عر و فریاد« عن��وان آلبوم��ی با صدای 
بابک باربد)غس��الی( است که براساس اشعاری از 
فروغ فرخزاد و احمد ش��املو منتشر و روانه بازار 

موسیقی کشور شد.
آهنگس��ازی این آلبوم را بابک باربد به عهده 
داشته که خود در جایگاه نوازنده نیز در این آلبوم 
حضور پررنگی دارد. سبک این آلبوم فیوژن است 
و برای اولین بار قطعات صرفاً با س��از عود و و در 

همراهی با وکال اجرا شده اند.
»جنون، از دوس��ت داشتن، آی ستاره ها، باد 
م��ا را خواهد برد، پی��ش می آید، من و تو درخت 
و بارون و س��رود مرد س��رگردان« عنوان قطعات 
این آلبوم تلفیقی هس��تند که ب��رای اولین بار در 

همراهی با عود اجرا شده اند.

چهارمضراب

یور ح دوچرخه اشتراکی از شهر اجرای طر
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در 
حاشیه این برنامه با اشاره به اجرای طرح »دوچرخه 
اشتراکی« از ش��هریورماه امسال، به تاثیر دوچرخه 
سواری بر ارتقای سالمت عمومی شهروندان، کاهش 

آلودگی هوا و رفع معضل ترافیک پرداخت.
محس��ن پورس��یدآقایی گف��ت: نتایج مثبت 
ش��هروندان،  و  ش��هر  ب��رای  دوچرخه س��واری 
ش��هرداری تهران را بر آن داش��ت تا با همکاری 
بخ��ش خصوصی طرح دوچرخه اش��تراکی را در 

پایتخت اجرا کند.
وی با تاکید بر ویژگی های این طرح ادامه داد: 
در قالب این طرح، ش��هروندان با نصب اپلیکش��ن 
روی تلفن هم��راه می توانند تقاض��ای خود برای 
دریافت دوچرخه را ثبت و با اس��تفاده از دستگاه 
GPS که داخل بدنه دوچرخه نصب ش��ده است، 

نزدیک ترین دوچرخه را انتخاب کنند.

سفر در شهر

»ناصر ارمنی« تجدید چاپ شد
انتشارات کتاب نیستان چاپ شانزدهم کتاب 

»ناصر ارمنی« را روانه بازار نشر کرد.
زبان نویسنده در این مجموعه اثر جذابیت  آثار 
داستانی بلند امیرخانی را دارد و ظرافت هایی که او در 
سوژه و نوع نگاه و پایان بندی های خاص داستان هایش 
دارد، آنها را دارای س��بک و سیاق منحصر به فردی 
کرده است. زمان همه داستان های این مجموعه زمان 
حال و اتفاق های رخ داده در آن تماماً اتفاق هایی است 

که در روزگار معاصر رخ می دهد.
زم��زم ، انگش��تر ، رتبه قبولی،  ی��ک پژوهش 
خش��ن، کوچولو، ناص��ر ارمنی، کمال، س��ه نفر، 
خیابان، سال نو و گوش شنوا عناوین داستان های 

این مجموعه است.
انتشارات کتاب نیستان چاپ شانزدهم کتاب 
»ناص��ر ارمنی« را با قیمت 14 ه��زار تومان روانه 

بازار نشر کرده است.

کافه کتاب

یاک و سمند با ۲۴۳ کیلو تر توقیف خودر
جانش��ین فرمانده انتظامی استان البرز گفت: 
درپی اقدامات اطالعاتی پلیس مبارزه با موادمخدر 
اس��تان البرز محرز شد که یکی از عناصر فعال در 
امر تهیه و توزی��ع موادمخدر، مقادیر قابل توجهی 
مواد را از قاچاقچیان در یکی از استان های مرکزی 
تحویل و پس از بارگیری با استفاده از یک دستگاه 
خودرو سمند، در حال انتقال به استان البرز است.

سردار سیدجعفر حسینی افزود: با ردگیری های 
اطالعاتی، خودرو در محدوده استان قم شناسایی و 
اکیپی از ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان 
البرز پس از دریافت نیابت قضایی به آن استان اعزام 
و خودرو مذکور را در محور قم - کاشان شناسایی 
و تحت تعقیب قرار داده و در یک فرصت مناس��ب 

دستور توقف خودرو را صادر کردند.
وی افزود: در بازرسی از داخل صندوق و صندلی 
عقب خودرو، مقدار 243 کیلو گرم تریاك کشف شد.

پلیس

مع��اون حقوق عامه دادس��تان کل  ی کش��ور از احال��ه پرون��ده س��قوط پیگی����ر
هواپیمای آسمان به تهران خبر داد.

محمدجواد حش��متی در پاس��خ به س��والی درباره 
آخرین وضعیت پرونده س��قوط هواپیمای آسمان، اظهار 
کرد: با پیگیری های خوب دادس��رای اصفهان و بازپرس 
ویژه، تحقیق��ات مقدماتی این پرونده به مراحل نهایی و 

پایانی رسیده و در شرف صدور کیفرخواست قرار دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه محل سکونت خانواده های 
جان باخت��گان این حادث��ه عمدتاً در تهران ق��رار دارد، 
تع��دادی از خانواده ها به خاطر مس��ئله بعد مس��افت از 
دیوان عالی کش��ور درخواس��ت کردند پرونده برای ادامه 
بررسی و رسیدگی ها به تهران بیاید که دیوان نهایتاً رای 

داد پرونده به تهران احاله شود.
حش��متی با بیان اینکه مقدمات احال��ه این پرونده به 
تهران در حال انجام است، گفت: به احتمال زیاد پرونده برای 
ادامه رس��یدگی ها به دادسرای جنایی ارجاع می شود اما باز 
هم باید دید دادستان تهران چه تصمیمی می گیرد و پرونده 

را به کدام یکی از نواحی دادسرای تهران ارجاع می دهد.
معاون حق��وق عامه دادس��تانی کل کش��ور، تعداد 
متهمان این پرونده 4-3 نفر خواند و گفت: اینها کسانی 

هستند که مس��ئول بودند و باید به وظایف خود عمل و 
مقررات و ضوابط را به درس��تی اجرا می کردند. به گفته 
حش��متی، این افراد پیشتر از س��وی دادسرای اصفهان 

احضار و از آنها تحقیقات الزم به عمل آمده است.
بنابر این گزارش، به دنبال وقوع این حادثه، عملیات 
امداد و کشف اجساد آغاز شد اما همچنان جسد 6 تن از 

قربانیان آن پیدا نشده است. 
11 مرداد امس��ال هم قاضی ش��هریاری سرپرس��ت 
دادس��رای امور جنایی تهران در صفحه شخصی خود در 
شبکه اجتماعی اینس��تاگرام درباره دالیل اصلی سقوط 
هواپیمای آس��مان نوشت: 1- علت سقوط یخ زدگی بال 
هواپیماس��ت. هواپیما مجهز به سیستم AD )جلوگیری 
از یخ زدگی بال( نبوده اس��ت. 2- مجوز بهره برداری از 
هواپیما C of A غیرقانونی صادر شده است. 3- شرکت 
به��ره بردار در بکارگیری گروه ک��روی پرواز قصور کرده 
اس��ت. 4- سیس��تمELT هواپیما نقص داش��ته و عمل 
نکرده است. )دلیل فرعی( 5- هواپیمای ATR مناسب 
شرایط اقلیمی ایران نیس��ت و محدودیت های زیادی از 
جمل��ه دما و ارتفاع )high&hot( داراس��ت. 6- قصور 
ش��رکت فرودگاه ها ه��م مطرح اس��ت. 7- ربطی هم به 

تحریم ها ندارد و 8- تقصیر خلبان نیست.

پرونده سقوط هواپیمای آسمان به تهران منتقل شد
احضار و تحقیق از ۴ مدیر و مسئول

شهر  شورای  عضو  یتخ����ت تهران با اش��اره به پا
تخلف 216 هزار متری پروژه »ایران مال« 
گفت: بیشتر تخلفات »ایران مال« مربوط 

به تغییر کاربری است.
محمد س��االری با اشاره به تخلف 
216 ه��زار متری پ��روژه »ایران مال« 
گف��ت: بخش عم��ده ای��ن تخلفات از 
جن��س تغیی��ر کاربری ب��وده و بخش 

کمتر آن مربوط به اضافه بناست.
و  معم��اری  کمیس��یون  رئی��س 
شهرسازی شورای شهر تهران تصریح کرد: 
مالکین »ایران مال« طبق پروانه مجاز به 
ساخت یک برج اداری در کنار این پروژه 

هستند که هنوز آن را نساخته اند.
وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر 
اینکه کمیس��یون ماده 100 در مقابل 
این 216 هزار متر تخلف رای به تخریب 

خواه��د داد و یا به جریمه اکتفا خواهد 
ک��رد، گفت: چ��ون نماینده ش��ورا در 
کمیسیون ماده 100 حضور دارد، قطعا 
نسبت به سرنوشت آن تصمیمی گرفته 

خواهد شد که به مصلحت شهر است.
پیشتر نیز منوچهر نوذرپور شهردار 
منطق��ه 22 درخص��وص ای��ن پروژه 
گفته بود:  این پروژه توس��ط نهادهای 
حکومتی وابس��ته به دولت، شهرداری 
و نیروهای مس��لح ساخته شده است و 

دارای ایراداتی است.

تعزیرات  گش��ت  ش����هر ر تهران د حکومت��ی 
بزرگ در بازرسی های خود از انبار های 
لوازم خانگی احتکار شده در شهرستان 
ری ی��ک انبار از ل��وازم خانگی احتکار 

شده را شناسایی کرد.
رئیس گش��ت تعزی��رات حکومتی 
اس��تان تهران در این رابطه گفت: ما در 
بازرس��ی هایمان از انبار ها و سوله های 
لوازم خانگی در س��طح شهرستان ری 
این انبار را شناسایی کرده و برای بررسی 

تخلفات آن دست به کار شده ایم.
بهمن حسن بیگی افزود: مدیر این 
انبار باید اطالعات و موجودی انبار را در 
اختیار س��ازمان تعزیرات حکومتی قرار 
م��ی داد، اما با توجه به اینکه از این کار 
امتناء کرده است، تخلف مرتکب شده و 
با وجود کمبود ای��ن برند در بازار لوازم 

خانگی اقدام به احتکار کرده است.
وی گفت: در بررس��ی از لیس��ت 
کاال ه��ای موجود در ای��ن انبار 3 هزار 
قلم کاالی لوازم خانگی شامل ماشین 
ظرفشویی، یخچال، کولر گازی و لوازم 
یدکی است در این سوله وجود دارد و 
انبار شده است. کاال هایی در این سوله 
وجود دارد که از س��ال 95 وارد کشور 
شده اند، اما با گذشت دو سال هنوز در 

این انبار احتکار شده است.
وی گف��ت: چرا ما باید به کاالهایی 
بربخوری��م ک��ه از س��ال 95 در انب��ار 
مانده اند؛ مگر این کاالها با ارز حدود 3 
هزار تومان وارد کشور نشده است؟ چرا 
برخی س��ودجویان می خواهند آن را به 

قیمت ارز آزاد عرضه کنند.
حسن بیگی گفت: حکم این تخلف، 
پلمب س��وله و انبار است اما با توجه به 
لیست ارائه داده شده توسط مسئول این 
انبار مبنی بر اینکه انباردار و مدیرعامل 
این ش��رکت اجناس��ی را به مش��تریان 
فروخته ان��د و باب��ت آن وج��ه دریافت 

کرده ان��د، تا اطالع ثان��وی تمامی اقالم 
موجود در انبار توقیف شده و با توجه به 
لیست فروش ارائه داده شده به ماموران 
گش��ت تعزیرات حکومتی، می بایس��ت 

طبق این لیست تمامی کاال های فروخته 
شده از انبار خارج گردد و مابقی کاال های 
انبار ش��ده ظرف 10 روز ب��ا ارز دولتی 

4200 تومانی به بازار تزریق شود.

پیکر سیدضیاءالدین دری
وز به تهران منتقل می شود  امر

پیکر سیدضیاءالدین دری امروز بعد از وداع با 
حرم شاهچراغ و زیارت به تهران منتقل می شود.

نوید دری فرزند سیدضیاءالدین درباره مراسم 
تشییع این هنرمند بیان کرد: هنوز کامال مشخص 
نیست که مراسم تشییع چه روزی برگزار می شود.

وی بی��ان کرد: ضیاءالدی��ن دری قبل از عمل 
پیون��د، عالق��ه زیادی داش��ت به ش��اهچراغ برود 
و ام��روز ش��نبه 27 مرداد ابتدا پیک��ر او را به حرم 
ش��اهچراغ می بریم و بعد از زیارت به تهران منتقل 

می کنیم.
مرح��وم دری از مدتی پیش به دلیل مش��کل 
حاد کبدی در بیمارس��تان نمازی شیراز بستری و 

مورد عمل جراحی قرار گرفت.
زنده یاد دری متولد سال 1332 در تهران بود که 

فعالیت هنری خود را از سال 60 آغاز کرده بود.

عزت الله انتظامی فردا صبح
 به خانه ابدی بدرقه می شود

 مراس��م تشییع پیکر زنده یاد عزت اهلل انتظامی 
یکش��نبه 28 م��رداد از مقابل ت��االر وحدت برگزار 

می شود.
طب��ق هماهنگی های به عمل آم��ده و تصمیم 
ستاد برگزاری مراسم تشییع استاد انتظامی، آیین 
تش��ییع پیکر این هنرمند فردا 28 مردادماه ساعت 
9:30 صب��ح در مقابل تاالر وح��دت تهران برگزار 
و پ��س از آن به س��مت قطعه هنرمندان بهش��ت 

زهرا)س( تشییع می شود.
عزت اهلل انتظامی متولد س��ال 1303 در تهران 
ب��ود و در طول بی��ش از 5 دهه حض��ور در عرصه 
هنرهای نمایش��ی، آثار س��ینمایی ماندگاری را به 

یادگار گذاشت.
وی روز گذش��ته در بیمارستان باهنر تهران و 

در سن 94 سالگی درگذشت.

مهدی رجبی

mhd.rjb17@gmail.com

هنوز چش��م هایم  و یادم�����ان نشده  باز  کامل 
آفتاب جمعه توی چش��مم نرفته است 
ک��ه همس��رم می گوی��د »... عزت اهلل 

انتظامی فوت کرد«
دو  واکنش��م  اولی��ن  ناخ��ودآگاه 
کلمه اس��ت »خدا بیامرزدش« اما بعد 
یکدفعه »مش حس��ن« گاِو مهرجویی 
جل��وی چش��مم می آی��د. هم��ان که 
خودش »گاو« شده بود و فریاد می زد 
»من مش حس��ن نیستم. من گاو مش 

حسنم«
بعد »رس��ول رحمانی« روس��ری 
آبِی بنی اعتماد ک��ه دلش گره خورده 
ب��ود به دل »نوب��ر کردانی«. همان که 
روی پله های خانه اش ایستاده بود و رو 
به بچه هایش می گفت »رسول رحمانی 
امروز م��رد. این ک��ه اینجا ایس��تاده، 
می خواد با نوب��ر کردانی، دختر غربتی 
پاپت��ی بی ک��س و کار، بمونه تا بمیره، 
خوش��بختی اون چیزی نیست که هر 
کس��ی از بی��رون ببینه. خوش��بختی 
ت��و دل آدم��ه، دل که خوش باش��ه، 

خوشبختی«
بعد از آن همینطور ذهنم نقش های 
دیگ��ر را مرور می کن��د. نقش هایی که 
انتظام��ی به ت��ِن آنها ج��ان داده بود. 
فیلم هایی که خوش به حال شان بود که 

»آقای بازیگر« مثل نگین در دل ش��ان 
کمال المل��ک،  مث��ل  می درخش��ید. 
اجاره نشین ها، کش��تی آنجلیکا، گراند 
س��ینما، هامون، بانو، ناصرالدین ش��اه 
آکت��ور س��ینما، روز فرش��ته، جن��گ 
نفتکش ه��ا، روز واقع��ه، دیوان��ه ای از 

قفس پرید و...
مثل »هزاردس��تان« که هرچقدر 
هم تماشایش می کنم، از تر و تازگی اش 
نمی افت��د ب��ه لطف قلم و ن��گاه »علی 
خیال انگیزی  نقش ه��ای  و  حاتم��ی« 
که س��تاره های واقعی س��ینمای ایران 
در آن ب��ازی کرده اند و یکی ش همین 

عزت خان بود که هنوز هست.
...توی صفحات مجازی تا چش��م 
کار می کن��د، عکس ه��ای مختلفی از 

عزت خان است. 
هرکس��ی به یک ش��کلی تسلیتی 
گفت��ه و خاطره ای مرور کرده اس��ت و 
برای »مرحوم انتظامی« آرزوی سفری 
به س��المت کرده است. مرحوم؟ چقدر 
به اس��م او نمی آی��د. حتی اگر مدت ها 
باشد که جلوی هیچ دوربینی نایستاده 
باشد. حتی اگر آخرین نقش آفرینی اش 
را ب��ه یاد نیاوریم. ام��ا اینقدر نقش به 
دی��وار دل ما زده که ب��ه این زودی ها 
نه پاك می ش��ود و نه غباری روی آن 
می نشیند. اینقدر از او خاطره داریم که 
تا تِه عمرمان برای مرورش��ان فرصت 
کم می آوری��م و هربار یک چیز جدید 

کشف می کنیم.
حاال وس��ط همه ی ای��ن عکس ها 
و تس��لیت ها، س��یدمحمود رضوی هم 
پی��ام می گذارد ک��ه »دومین خبر تلخ 
ب��رای س��ینمای ای��ران در جمعه 26 

م��رداد. آق��ای س��یدضیاءالدین دری 
 کارگ��ردان متعهد س��ینمای ایران نیز 

درگذشت«
صورت��م  روی  ه��م  دوم  س��یلی 
اینک��ه »کی��ف  از  قب��ل  می نش��یند. 
انگلیس��ی«، »کاله پهلوی«، »س��ینما 
سینماس��ت« و... را ت��وی ذهنم مرور 
کنم، یادم می آید که آقا ضیاء قرار بود 
یک سریال جدید را کلید بزند. اسمش 

چه بود؟...»سنجرخان« 
نمی دانم چرا دل نگران این سریال 
می ش��وم. می دانم. چون یادم هس��ت 
که بعد از رفتن فرج اهلل سلحش��ور هم 
س��ریال »حضرت موس��ی« عاقبت به 

خیر نشد.
س��یدضیاء قرار بود از روی تخت 
بلند ش��ود و کار دلیرمرد کردستانی را 

دوباره دست بگیرد، اما این هم نشد.
می دانم خبر رفتن او در میان سر و 
صدای ناشی از شوك اول ممکن است 
به گوش نرس��د. اما این را هم می دانم 
ک��ه خیلی ها ب��ا »منص��ور ادیبان« و 
»مس��تانه« و »زهره« و خان و خانزاده 
اینقدر خاطره دارند که کم کم یادشان 
می آید این مرد ریزنقشی که با »آقای 
بازیگر« در یک روز دس��ت در دس��ت 
را  داده ان��د و چمدان های ش��ان  ه��م 
برداشته اند و رفته اند، همانی است که 
دو تا از خاطره انگیزترین س��ریال های 
تلویزیون��ی بعد از انق��الب را به جعبه 
تلویزی��ون هدی��ه داده اس��ت که هر 
چند سال یکبار می تواند آنها را پخش 
کند و خیالش راحت باش��د که هنوز و 
همچنان مردم دوس��ت دارند ببینند و 

لذت ببرند.

درگذشت »عزت اهلل انتظامی« و »سید ضیاءالدین دری« در یک روز، اهالی سینما را شوکه کرد

مرِگ مردادِی دو مرِد هنر

رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران اعالم کرد

 شناسایی انبار احتکار
3 هزار قلم لوازم خانگی

کاال های احتکارشده در بازار عرضه می شود
و  مالکان  گفت:  تهران  استان  حکومتی  تعزیرات  گشت  رئیس 
واردکنندگان چه بخواهند و چه نخواهند اگر کاالیی را احتکار کنند این 

کاال پس از صدور حکم در سطح بازار عرضه می شود.
لوازم  از  انبوهی  می شویم  انباری  هر  وارد  ما  افزود:  بیگی  حسن 
هیچ وجه  به  مردم  اساس  همین  بر  و  می بینیم  را  کاالها  دیگر  و  خانگی 

نگران کمبود کاال نباشند و این کاالها باید در شبکه توزیع شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از این همه کشف کاالهای 
احتکارشده در انبارها چه زمانی موجودی این انبارها به سطح بازار عرضه 
می شود؟ گفت: کاالهای احتکار شده پس از صورت برداری بارگیری می شود 
و قطعا پس از تشکیل پرونده و صدور حکم به سطح عرضه بر می گردد و ما 
به مردم قول می دهیم که برای تنظیم بازار این کاالها را با نرخی که سازمان 

حمایت از مصرف کنندگان اعالم می کند به بازار عرضه کنیم.
رئیس گشت تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: صاحبان کاالهایی 
که کاالیشان در سطح بازار دچار کمبود شده است بدانند که باید کاالی 
مردم می خواهیم در صورت مشاهده  از  و  کنند  بازار عرضه  به  را  خود 
هرگونه احتکار و امتناع از عرضه، به سامانه 124 و 135 اطالع دهند. 
احتکارشده  کاالی  مبلغ  برابر  چندین  تا  را  محتکران  ما  افزود:  وی 
در  که  کسانی  و همه  نداریم  رودربایستی  آنها  با  و  می کنیم  جریمه 
انبارهایشان لوازم خانگی و یا کاالیی دیگر دارند باید در بازار توزیع 

کنند تا قیمت ها بشکند.
حسن بیگی گفت: در این مدت که رصد ما از انبارها جدی تر شده 
است اخباری دریافت کرده ایم مبنی بر اینکه برخی کاالهایشان را به 
صورت شبانه با کامیون به مکان های دیگر از جمله باغ و گاوداری ها 

منتقل کرده اند که حتما رد آنها را هم خواهیم گرفت.

نمای نزدیک

بخش کمی از تخلفات ایران مال مربوط به اضافه بناست


