
صیاد؟ شناور چینی؟ شیب؟ بام؟
"چین"  بود کشتی های صیادی  آمده  در خبرها 
وارد آب های کشور "هونولولو" شده اند و همینطور 
با  برای خودشان ماهی می گیرند. در همین راستا 
مصاحبه ای  هونولولو  دریانوردی  سازمان  معاون 

انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد.
حقیقت دارد کش�تی های صی�ادی چینی وارد 
آب های ش�ما شده اند و میلیون ها قطعه ماهی صید 

کرده اند؟
بنده این خبر را به شدت تکذیب می کنم. اوال این 
کشتی ها در اجاره "دولت تدبیر و امیدواری" هونولولو 
هس��تند و ثانی��ا خودمان از آنها خواه��ش کردیم که 
ماه��ی بگیرند و ثالث��ا میلیون ها قطعه هم نیس��ت و 

طفلکی ها اندازه قوت روزانه ماهی می گیرند.
ول�ی در خبره�ا آم�ده که ت�ا عمق دویس�ت 
متری می روند زی�ر آب و با تجهیزات مدرن روزانه 

میلیون ها قطعه ماهی صید می کنند.
حرف ش��ما درست اس��ت اما منافاتی با حرف بنده 
ندارد. به هر حال چین یک میلیارد و خرده ای جمعیت 
دارد و قوت روزانه آنها با قوت روزانه ما خیلی فرق دارد.

چرا چنین اجازه ای به چینی ها داده اید؟
چین کشور دوس��ت و برادر ماست. رفیق ماست.

جیگر ماس��ت. عشق ماس��ت. از تمام دنیا فقط همین 
چی��ن برای ما مانده و ش��ما قصد دارید با جوس��ازی 

رابطه ما را بهم بزنید.
پس تکلی�ف رزق و روزی صیادان خودتان چه 

می شود؟
صیادان م��ا کوفت بخورن��د. درد بخورند. زهرمار 
بخورن��د. صیادان ما دیگر خیلی پررو ش��ده اند. دیروز 
یک��ی از صیادان خودم��ان را دیدم ک��ه با یک قالب 
ماهیگیری داش��ت دری��ا را غارت می ک��رد. ما برنامه 

داریم که با این غارتگران برخورد کنیم.

ننجون

صادق صندوقی در خانه ابدی آرام گرفت
پیکر صادق صندوقی هنرمند تصویرگر کتاب های 
درسی و قصه صبح دیروز از مقابل خانه هنرمندان به 
س��مت قطعه هنرمندان در بهش��ت زهرا)س( تشییع 

شد.
در عصری که کامپیوتر و هیچ وس��یله پیش��رفته 
ب��ا  زنده ی��اد صندوق��ی  نداش��ت،  وج��ود  دیگ��ری 
تصویرگری های��ش روی جلد کتاب ها، بس��یاری از ما 
را در س��نین کودکی و نوجوانی جذب کتاب خواندن 

کرد.
شادی صندوقی )دختر این هنرمند(، سیدعباس 
عظیمی )مدیرعامل موسس��ه هنرمندان پیشکسوت(، 
حجت االسالم محمدرضا زائری، مصطفی رحماندوست، 
امیرمحمد دهس��تانی )فیلمساز انیمیشن( و قربانعلی 
اجلی )هنرمند خوش نویس( س��خنرانان این مراس��م 

بودند.
جلی��ل فرج��اد، داود رواس��انی،  محمدحس��ین 
عطارچیان، حس��ین علی پرس��تار، عبدالکاظم صادقا، 
بهمن عبدی، غالمحس��ین زمرش��یدی، رض��ا بانگیز،  
اسماعیل نیکبخت زاویه و عباس مشهدی زاده از جمله 

حاضران در مراسم تشییع صادق صندوقی بودند.
در پایان نماز میت توس��ط حجت االس��الم زائری 
قرائ��ت و پیک��ر ص��ادق صندوق��ی به س��مت قطعه 

هنرمندان بهشت زهرا)س( تشییع شد.
صادق صندوق��ی هنرمند تصویرگر ش��امگاه ۳۱ 
مردادم��اه بعد از یک هفته بس��تری در بیمارس��تان 

فیروزگر از دنیا رفت.

یادمان

یگر«! »مردم« را »سیاه« نکنید آقای »باز
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کلی با خودم کلنجار رفتم که ننویسم. گفتم بگذار 
کن��ار و به قول قدیمی ها »ش��تر دیدی ندیدی« اما تِه 
دلم راضی نش��د. راضی نش��د که ننویسم برخی ها که 
ط��ی این چهل س��ال خوب جیب خ��ود را پر کرده اند 
و دوِر کمرش��ان را پهن تر کرده اند، حاال چگونه ژس��ت 
اپوزیس��یون گرفته اند. همان ها ک��ه در همه ی دولت ها 
خواه خاتمی و روحانی باشد یا احمدی نژاد، مقرری شان 
قطع نش��ده و توانس��ته اند همچنان بتازند و پول روی 

پول بگذارند.
گریه آور اس��ت ک��ه حاال یک��ی مث��ل »ر.ک« به 
رکیک ترین ش��کل ممک��ن روبه روی مملک��ت و نظام 
بایس��تد و اشک تمس��اح بریزد و فریاد بزند که »چهل 
س��ال از انقالب می گذرد اما ما یک روز خوش دیدیم؟ 
هر روز یک بحرانی اس��ت. هر روز یک مکافاتی اس��ت. 
هر روزی یک جوری است که ما حالمان بد می شود. ما 
مردم بدی نبودیم چرا نباید یک روز خوش ببینیم؟ ما 
چهل سال است که در بحران زندگی می کنیم و در این 
اوضاع طبیعی است که یادمان برود از دوستی هایمان. 

دری ۶۵ سالش بود چرا باید بمیرد؟«
فاجعه اس��ت که طرف، خودش را چنان به جهالت 
می زند که حت��ی کم کاری های خودش در فراموش��ی 
دوست را هم گردن نظام بیندازد. آن هم کسی که طی 
این چهل س��ال آنقدر از جیب دول��ت و پول نفت این 
مملکت، برای خودش اس��کناس جمع کرده که همه ی 
روزهایش »خوش« اس��ت و از »بحران« و »مکافات« و 

»حال بد« مردم چیزی نفهمد.
آقای »کاف« راس��تی اگر بیم��اری و اجل و تقدیر 
الهی را در مرگ »سیدضیاء« نادیده بگیریم، چه دلیلی 
مهم تر و دقیق ت��ر از اینکه »دری« را آنهایی کش��تند 

که از او کینه داش��تند. همان ها که ت��اب نمی آوردند، 
یک هنرمند پته ی خودش��ان و اعوان و انصارش��ان را 
با بازآفرین��ی تاریخ نه چندان دور همین مملکت روی 
آب بری��زد؟ همان ها ک��ه از مرگ او آنقدر خوش��حال 
ش��دند که یادشان رفت برای ظاهرسازی هم که شده، 
دو خط پیام تس��لیت بنویسند. همان ها که اغلب جزو 
دوستان و نزدیکان شما هستند و طی این سال ها حتی 
اجازه س��اخت فیل��م هم به او ندادند؟ راس��تی آخرین 
فیلم س��اخته و اکران شده سیدضیاء را یادتان هست؟ 
ش��ما که با خانه ی سینمایی ها رفیق گرمابه و گلستان 
هستید برای »دوس��تی« تان چه کردید؟ چه کردید تا 
کارگردان کیف »انگلیس��ی« کمی بیشتر زنده بماند؟ 
جسارتا همین دو سریال مشهور آن کارگردان فقید را 
هم رسانه ی به قول شما »میلی« همراهی و پشتیبانی 
کرد و دوس��تان شما جز سنگ و انگ زدن کار دیگری 

نکردند!
اص��ال مرح��وم س��یدضیاء را بی خیال. خ��دا او را 
رحم��ت کند. بیا درباره آن مردم��ی صحبت کنیم که 
نام ش��ان لقلقه ی زبان شما و »پ.پ« و امثال شماست 

و نان شان در دهان مبارک تان!
حال این روزهای مردم که از همیش��ه بدتر است، 
محصول آن بذر دروغی است که شماها اردیبهشت ماه 
سال قبل ریختید و حاال به جای جرات کردن و اعالن 
خطا و اعالم دروغ های تان، ژست دلسوز گرفته اید. شما 
که می دانس��تید از تدبیر برخی ها آبی گرم نمی ش��ود، 
اما جیغ »بنفش« کش��یدید و با هر روش��ی رای مردم 
را دزدیدی��د! ش��ما که به جای پذیرفت��ن خطا حاال نه 
جلوی دوربین که جلوی چش��م م��ردم خوب »فیلم« 
بازی می کنید و می خواهید »یواش��کی« از سِر سفره ی 
خالی ای که خودتان پهن کرده اید کنار بروید و ُرِل یک 

»پیکار«جو برای »خلق« را بازی کنید. 
کاش می ش��د همه ی س��یمرغ های بازیگری را در 
همه ی ادوار جشنواره های گوناگون »فجر« به نام شما 
و دوس��ت عزیزتان س��ند زد. چون »بازیگر«تر از شما 

نه تنها در سینما که در کل مملکت نداریم.
آقای »کاف« شما لطفا بیش از این زحمت مردم را 
بیشتر نکنید و با نمایش های روحوضی هر از گاهی تان 

مردم را »سیاه« نکنید.

زاویه دید
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یکم شهریور سال  یتخ����ت 9۶ ش��ورای شهر پا
تهران در دوره پنجم فعالیت خود را با 
2۱ عض��و خ��ود آغ��از کرد.نفراتی که 
برای حضور در شورای شهر شعارهای 
بس��یاری را داده بودند و امیدوار بودند 
که بتوانند با حضور در ش��ورای ش��هر 

اقدامات مؤثری را انجام دهند.
همزمان با آغاز به کار شورای شهر 
ته��ران در دوره پنج��م اعضای هیئت 
رئیسه ش��ورای شهر نیز انتخاب شدند 
و محسن هاشمی رفسنجانی با 20 رای 
موافقی به عنوان رئیس و سید ابراهیم 
امینی با کسب 2۱ رأی موافق به عنوان 
نایب رئیس  و بهاره آروین با ۱9 رای و 
زهرا نژاد بهرام با 2۱ رأی دو کاندیدای 
منش��ی های هیئت رئیسه و علی اعطا 
با ۱9 رای به عنوان سخنگوی شورای 

شهر تهران انتخاب شدند.
محسن هاشمی در نخستین جلسه 
رس��می پنجمین دوره شورای اسالمی 
ش��هر تهران گفت: بسیار مفتخریم که 
در این جلس��ه توفیق خدمت به مردم 
را داشته باش��یم. وی گفت: همچنین 
ب��ا حض��ور بی س��ابقه و افتخارآفرین 
مردم تهران در ای��ن دوره از انتخابات 
ک��ه نصاب رأی به س��ه برابر دوره های 
گذش��ته افزایش داد، پشتوانه مردمی 

بودن شورا را دوچندان کرده است.
ش��ورای  دوره  پنجمی��ن  رئی��س 
ش��هر تهران گف��ت: ش��وراها در قانون 
جای��گاه مهمی دارند، اصل هفتم قانون 
صراحت دارد که ش��وراها یکی از ارکان 
تصمیم گی��ری و اداره امور کش��ورند و 
اگرچه به لحاظ تصمیمات س��ازمانی و 
اداری دارای وظایف خاص خود هستند،  
اما از نظر قانون و حق حاکمیت در تراز 

سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند.
رئیس پنجمین دوره شورای شهر 
تهران تصریح ک��رد: حضور حداکثری 
کاندیداه��ا در مرحل��ه ثبت نام و تأیید 
صالحیت حداکثری توسط هیأت های 
اجرای��ی و نظ��ارت موج��ب ش��د ت��ا 
مشروعیت مردمی این دوره از شوراها 
افزایش بیشتری یابد. همچنین حضور 
بی نظیر مردم در انتخابات پش��توانه و 
امانت بزرگی برای این ش��ورا محسوب 
می شود که باید در جهت تحقق اهداف 

و مسئولیت ها بهره برداری شود.
هاش��می ضمن تش��کر از عملکرد 
ش��ورای ش��هر در چهار دوره گذشته 
به رغ��م فرازونش��یب ها و نق��اط ضعف 
و ق��وت گفت: همان گون��ه که عملکرد 
ای��ن ش��ورا خال��ی از نقاط کاس��تی و 
ضع��ف نخواهد بود، از ش��ورای چهارم 
که س��لف بالواس��طه این شوراست به 
جهت تالش های صورت  گرفته در دوره 

مسئولیت خود تشکر می کنم.
رئیس پنجمین دوره شورای شهر 
ته��ران افزود: از ش��هردار فعلی تهران 
آق��ای قالیباف که با تصدی ۱2 س��اله 
این س��مت، نصاب دوران مسئولیت را 
در شهرداری تهران را به خود اختصاص 
داده، سپاسگزاریم. بدون تردید کارنامه 
عملکرد وی همانند هر مسئول دیگری 
با نقاط ضعف و قوت همراه اس��ت که 

باید منصفانه ارزیابی شود.
با آغاز به کار شورای شهر تهران در 
دوره پنجم شهروندان تهرانی امیدوار بودند 
که شورای شهر بتواند اقدامات موثرتری 
را نس��بت به ادوار گذش��ته انجام دهد و 
یا حداقل در مس��یری که ش��ورای های 
گذش��ته ریل گذاری کرده بودند حرکت 
کند که متاسفانه ش��ورای شهر در دوره 

پنجم در این مسیر ناموفق بود.
ع��دم تجرب��ه تع��دادی از اعضای 
ش��ورای شهر تهران به مسائل شهری و 
حزبی عملکرد اعضا در طرح ها و لوایح ها 
باعث ش��د که ش��ورا در س��ال نخست 
فعالیتش عملکرد نامناس��بی را داشته 
باشد و کارشناس��ان نسبت به عملکرد 

آنها نمره قابل قبولی را ندهند.
اگرچه محسن هاشمی رفسنجانی به 
عنوان رئیس شورای شهر تهران و احمد 
مسجدجامعی با توجه به سوابقشان در 
حوزه شهری تالش گسترده ای را برای 
موفقیت ش��ورا کردند اما نگاه حزبی و 
سیاسی به مسائل شهری آنها را از این 

موفقیت دور کرد.
و  در هش��تاد  هاشمی رفس��نجانی 
یکمین و آخرین جلس��ه علنی شورا در 
سال نخست ش��ورای پنجم اظهار کرد: 
در طول یکس��ال نخس��ت مس��ئولیت 
شورای پنجم، 80 جلسه در صحن علنی، 
چند جلسه هم اندیشی شورا، 7۳ جلسه 
هیئت رئیسه، ۵00 جلسه کمیسیون های 
تخصص��ی و صده��ا بازدی��د و جلس��ه 

کارشناسی، مالقات مردمی تشکیل شد.
رئیس شورای ش��هر تهران با بیان 
چراک��ه طبیعی اس��ت ک��ه مهمترین 
عرص��ه گروه و تبلور عملکرد ش��ورا در 
انتخاب ش��هردار نمایان می شود و این 
ش��هرداری اس��ت که ب��ازوی اجرایی 
ش��هری و محقق کننده سیاس��ت های 
شورای ش��هر و منتخبین مردم است، 
گفت: در شورای پنجم با وجود آنچه در 
ابتدای فعالیت ش��ورا، شهردار منتخب 
با اجماع اعضای ش��ورای شهر برگزیده 
ش��د اما به دالیلی پس از 7 ماه ناگزیر 
به اس��تفعا ش��د و انتصاب سرپرست و 
ش��هردار جدید موجب شد تا در سال 
نخس��ت ش��ورای شهر، س��ه تغییر در 
مس��ند مدیریت ش��هری رخ دهد و با 
توجه به ش��رایط اقتصادی ویژه کشور 

و حض��ور در صنعت س��اختمان، عمال 
ام��کان ب��روز تحول عین��ی و رونق در 
مدیریت ش��هری به میزان مورد انتظار 
محقق نش��د که خ��ارج از اراده و توان 

شورای پنجم بود.
مجتب��ی ش��اکری عض��و س��ابق 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر تهران با اشاره به عملکرد ضعیف 
شورای شهر تهران در یکسال گذشته 
گفت: در بحث آس��یب های اجتماعی 
توقف داش��تیم و کار جدی��دی درباره 
ادام��ه ط��رح مب��ارزه با آس��یب های 

اجتماعی دیده نشده است.
وی با اش��اره به موضوع آسیب های 
اجتماعی اظهار داشت: خیلی از کارهای 
دیگ��ری ه��م هس��تند که ش��هرداری 
تهران باید نس��بت به آنها واکنش نشان 
ده��د. االن آمار  آس��یب های اجتماعی 
و معتادین��ی که وج��ود دارد و وظیفه 
ش��هرداری اس��ت که آنها را جمع آوری 
کند. اما چه سرنوشتی دارند؟ نهایت امر 
این است  که آنها را نگهداری می کنند تا 
به خانه برگردند و یا چراکه باز به چرخه 
اعتیاد باز می گردند؟ اینها به نوعی معلوم 
نیستند. لذا به نظر می رسد که فهرستی 
از عناوی��ن اصل��ی ک��ه ش��ورای پنجم 
می خواس��ت از شهردار انتخابی دریافت 
کند و آنها را به نتیجه برس��اند، آن را در 
صحن خود ش��ورا نصب کن��د تا معلوم 
ش��ود چه تعداد از این عناوین توانسته 

عملی شود و جایگاه خود را پیدا کند.
به اذع��ان بس��یاری از خبرنگاران 
حوزه ش��هری، ش��ورای پنجم شورای 
بس��یار ضعیف��ی اس��ت، ش��ورای که 
نتواسته است انتظارات برآورده کند به 
طوری که در یکسال گذشته پروژه های 
ش��هری متوقف شدند و دیگه خبری از 
پروژه های عمرانی، فرهنگی و... نیست.

ش��ورای ش��هر تهران در یکس��ال 
گذشته درجا کار کرده است و انگار نه 
انگار یکسال از فعالیت آنها گذشته است 
و همچنان ش��ورایی ناکارآمد هستند، 
شورایی پرحاش��یه و پرتنش علی رغم 
چراکه اعضای آن از یک لیس��ت واحد 

تحت عنوان لیست امید هستند.
در هر صورت ش��ورای شهر تهران 
در دوره پنچم یک سال از عمر خود را 
گذارند و سه سال دیگر فرصت خدمت 
به ش��هروندان تهرانی را دارد زمانی که 
م��دت آن کم نیس��ت ام��ا زود خواهد 
گذشت و به نظر می رسد که دیگر زمان 
خطا و اشتباه گذش��ته است و اعضای 
ش��ورا به جای مقاصد سیاسی کمی به 
فکر خدمت به شهروندان باشند چراکه 
س��ه س��ال دیگر فرصت آنها ب��ه پایان 
خواهد رس��ید و شورای بعدی عملکرد 
آنها را بررسی خواهد کرد.  تسنیم

فردوسی پور درح���اشیه گروه زیست بوم   عادل 
آدم جالب��ی اس��ت. ژس��ت عدال��ت و 
»م��ردم« داری می گیرد، اما بس��تگی 
دارد این »م��ردم« در مواجهه با کدام 

دولت باشند.
ی��ادم نمی رود آن زمان��ی را که او 
در مواجه��ه با س��ازماِن تربی��ت بدنِی 
علی آبادی بود و از تریبون صداوس��یما 
ب��رای کوبی��دن آنه��ا س��نگ تم��ام 
می گذاش��ت. آنجا که دع��وا آنقدر باال 

گرفت که کار بیخ پیدا کرد 
یادم نمی رود وقتی را که ساختمان 
پالسکو فرو ریخت و او دنبال »استعفا« 
و »اخ��راج« بود. اما ح��اال قضیه فرق 
می کند. حاال دولتی سِر کار آمده که با 
او سازگارتر است. برای همین دیگر نه 
دخالت های وزارت ورزش چندان مهم 
اس��ت، نه البی بازی ه��ا در کمیته ملی 
المپیک، نه حتی بحران ش��هر تهران. 

بحران هایی از جنس زلزله و برف!
ح��اال حتی اگ��ر دولتی ها هفته ها 
جل��وی پخ��ش »آیتم« برنام��ه اش را 
بگیرن��د صدایش در نمی آی��د و فقط 
برنام��ه را زودت��ر تم��ام می کند. فقط 
می گوید که »دیگر خسته شدم اینکه 
در ای��ن مدت برای پخش نش��دن این 
آیتم ها عذر خواستم و دیگر برای نوبت 
پخش ش��ان زمانی را اع��الم نمی کنم 
ول��ی واقعا هیچ چیز خاصی هم ندارند 
ای��ن آیتم ها اما ای��ن را بگویم که این 
مشکل اصال از بچه های گروه ما و تیم 
شبکه سه هم نیست اما باالخره دیگر؛ 

حاال...«
ای��ن »حاال« را ادام��ه نمی دهد. و 
نمی گوید »باالخره دیگر« چه کس��انی 
می توانند جلوی پخش آیتم را بگیرند.

همین می شود که خبرگزاری دولت 
هم نان خود را به تنور می چسباند و در 

نقش وکیل مدافع »نود« و حامی »آزادی 
بیان« تیتر می زند که »دیوار »ندانستن«، 
همچنان دور جام جم/ چرا فردوس��ی پور 

در پرونده مشکوک ناکام ماند.«
بعد هم ناله سرمی دهد که »برنامه 
نود، سه هفته اس��ت که از پرداختن به 
اتفاق��ات مش��کوک فوتبال ای��ران منع 
می شود. سرانجام دیش��ب این نمایش 
عدم شفافیت و استراتژی جدید ندانستن 
مدیران رس��انه ملی برای مردم آش��کار 
شد. فردوس��ی پور دیشب از کلمات تلخ 
و ناامیدکننده برای نشان دادن خستگی 
روحی و جسمی خودش استفاده کرد و 
به اعتراض، نیم ساعت برنامه خودش را 

زودتر به پایان رساند.«
اما این بار مدیر شبکه سه به جای 
»فردوس��ی پور« جرات و جس��ارت به 
خرج داد و اجازه نداد این آب گل آلود 

بیش از این »کثیف« بماند.
علی فروغی مدیر شبکه سوم سیما 
نوش��ت »این سطور تیتر و بخش هایی 
از مطلبی اس��ت که خبرگزاری رسمی 
دول��ت آن را پیرامون آخری��ن برنامه 
نود منتشر کرده. رسانه ای که مسئول 

طرح مواضع رسمی دولت است.
در ای��ن م��دت ترجیح م��ا بر این 
ب��وده به ج��ای توجه به حاش��یه ها به 
برنامه س��ازی و آنت��ن و بپردازی��م که 
گمان می کنم این مهم، در برنامه های 
جدید ش��بکه و تغیی��رات برنامه های 

موجود مش��هود اس��ت. اما ب��ه نظرم 
آمد باید این یک م��ورد را برای مردم 
توضیح دهم تا عده ای متوجه باش��ند 
سوءاس��تفاده از نجابت رسانه ملی هم 

حد و حدودی دارد.
دلیل اصلی نپرداخت��ن به اتفاقات 
مش��کوک فوتبال و پرونده مشکوک به 
تبانی در لیگ )ک��ه البته ظاهرا اینطور 
هم نبوده(، فشار جدی برخی مسئولین 
دولت برای نپرداختن به این موضوع در 
سطوح مختلف سازمان است. به عبارت 
بهتر خبرگزاری رسمی دولت در حالی 
رسانه ملی را محکوم به بایکوت در این 
موضوع در فوتبال میکند که دلیل اصلی 
تجدیدنظر رس��انه ملی در پرداختن به 
ای��ن موض��وع، درخواس��ت مصران��ه و 
فشارهای مقامات دولتی تا دقایقی مانده 
به آنتن بوده است. حاال سوال اینجاست 
که چطور می شود که دولت موضوعی را 
از صداوسیما مطالبه کند و بعد از اجابت 
درخواستش، رسانه رسمی آن مجموعه، 
به دلیل اجابت تقاضای همان مجموعه 
تخریب و توهین را در دس��تور کار خود 
قرار دهد؟! این تفاوت در سیاس��ت های 

اعمالی و اعالمی، برای چیست؟«
کاش فردوس��ی پور به جمله ای که 
دی ماه 84 گفت اعتقاد داش��ت که »تا 
روزی ک��ه روی ای��ن صندلی سس��ت 
می نش��ینم، از ح��ق و حقیق��ت دفاع 

می کنم.«

حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله:
بلند مرتبه ترین مردم نزد خداوند در روز قیامت کسی است که 

در روی زمین بیشتر در نصیحت و ارشاد مردم قدم بردارد.
کافی)ط-االسالمیه( ج 2، ص 208، ح 5

یب« در مرز ۲ میلیارد »تنگه ابوقر
گیشه سینمای ایران در هفته ای که گذشت، 
رون��ق نس��بتاً خوبی داش��ت، رونقی ک��ه مدیون 
فیلم هایی همچون »هزارپا«، »دارکوب« و »تنگه 
ابوقریب« بود و این فیلم ها توانستند فروش خوبی 

را از آن خود کنند. 
»هزارپ��ا« ۳0 میلی��ارد و ۶0 میلی��ون تومان، 
»تگزاس« ۱4 میلیارد و ۶00 میلیون تومان، »دشمن 
زن« ۳ میلیارد و 920 میلیون تومان، »خاله قورباغه« 
2 میلیارد و 200 میلیون تومان، »دارکوب« ۱ میلیارد 
و 990 میلیون تومان، »تنگه ابوقریب« ۱ میلیارد و 
700 میلیون تومان، »دم سرخ ها« ۱ میلیارد و ۶۳0 
میلیون تومان، »کاتیوشا« ۱ میلیارد و ۶00 میلیون 
توم��ان، »من دیوانه نیس��تم« 440 میلیون تومان، 
»ش��عله ور« 2۵0 میلیون تومان، »همه چی عادیه« 
70 میلیون تومان، »پشت دیوار سکوت« ۵۵ میلیون 

تومان، »راه رفتن روی سیم« 2۵میلیون تومان.

آپارات خانه

خطر سکته بر اثر گرما
کارشناس مرکز اطالع رس��انی داروها و سموم 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: مراحل گرمازدگی 
شامل خستگی گرمایی، گرمازدگی )سرگیجه ناگهانی 
پس از مدت زمان طوالنی در معرض گرما(، گرفتگی 

عضالت و سکته گرمایی است. 
فاطمه دستغیب افزود: سکته گرمایی شدیدترین 
نوع گرمازدگی است که به اقدامات فوری پزشکی نیاز 
دارد. در این حالت درجه حرارت بدن فرد ممکن است 

تا 40 درجه سانتیگراد یا بیش از آن افزایش یابد.
وی گفت: عالئم گرمازدگی در مراحل مختلف 
می تواند از تهوع و اس��تفراغ، س��ردرد و سرگیجه، 
عدم تعریق،، پوس��ت داغ خشک و قرمز، ضعف و 
گرفتگی عضالت تا اختالل در هوش��یاری، ضربان 
قل��ب و تنفس س��ریع و غش متفاوت باش��د که 
اگ��ر این ح��االت ادامه یابد می تواند به نارس��ایی 

ارگان های مختلف بدن، کما و مرگ منجر شود.

هشدار

تمدید نمایشگاه عکس خیام
نمایش��گاه پنجمی��ن جش��نواره بین المللی 
عکس خی��ام برای بازدید عالقه مندان تا شش��م 

شهریورماه تمدید شد.
پ��س از اس��تقبال مخاطبان و به پیش��نهاد 
موسس��ه صب��ا نمایش��گاه آث��ار برت��ر پنجمین 
جشنواره بین المللی عکس خیام تا ششم شهریور 
تمدید ش��د و عالقه مندان می توانن��د هر روز از 
س��اعت ۱0 ت��ا ۱8 برای بازدید به فرهنگس��تان 
هنر، موسس��ه صبا، گالری خیال واقع در خیابان 
ولیعصر)عج(، نرسیده به خیابان طالقانی، شماره 

۱۵۵2 مراجعه کنند.
در پنجمی��ن جش��نواره بین الملل��ی عکس 
خی��ام ۱8 ه��زار قطعه عک��س از هنرمندان ۶8 
کش��ور به دبیرخانه جش��نواره رس��ید. اس��امی 
 برگزیدگان این دوره در سایت جشنواره به نشانی
www.khayyam.photo منتشر شده است.

نگارستان

تصادفی با ۷ کشته و زخمی
معاون فنی و عملیات اورژانس کش��ور گفت: 
در تص��ادف خ��ودروی ال 90 با پ��ژوی 20۶، 4 
نف��ر مصدوم و ۳ تن دیگر جان خود را از دس��ت 

دادند.
حس��ن نوری اظهار داش��ت: صبح دیروز بر 
اثر تصادف یک دس��تگاه خودروی ال90 با پژوی 
20۶ در محور ش��ازند ازنا س��ه تن از هموطنان 
جان خود را از دست دادند. همچنین این تصادف 

منجر به مصدومیت 4 تن دیگر شد.
معاون فنی و عملیات اورژانس کش��ور افزود: 
با اعالم این حادثه ب��ه اورژانس منطقه بالفاصله 

سه دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شد.
نوری در پایان تصریح کرد: متأس��فانه ۳ نفر 
از حادثه دی��دگان در دم ج��ان خود را از دس��ت 
داده بودن��د و 4 ت��ن دیگر توس��ط آمبوالنس به 

بیمارستان منتقل شدند.

حادثه

انجمن صنفى كارفرمايى پيمانكاران عمرانى استان كردستان  به اطالع  كليه 
شركتهاى  عضو ميرساند  مطابق ماده 15 اساسنامه  اين انجمن  جلسه عمومى 
مجمع فوق العاده  انجمن صنفى كارفرمايى پيمانكاران  عمرانى استان كردستان  
در  روز يكشنبه  مورخ 97/6/18 ساعت 17 بعد از ظهر  در محل سالن اجتماعات  
پست  بانك  شعبه مركزى واقع در سنندج خيابان امام خمينى (ره) روبروى 
اداره گمرك استان برگزار ميگردد. خواهشمند است  با عنايت  به دستور جلسه  

در اين مجمع حضور بهم رسانيد 
دستور جلسه

1-تغيير و اصالح ماده 1 اساسنامه
2-ضمنا: انتقادات و پيشنهادات  مكتوب خود را  جهت بهبود  ارتقا سطوح 
مختلف خدمات رسانى  و طرح در جلسه  مجمع عمومى  پيشاپيش به اين 

انجمن ارسال فرماييد.

آگهى  تشكيل مجمع عمومى فوق العاده 

انجمن صنفى كارفرمايى پيمانكاران  عمرانى استان كردستان 

رفوزه شدن لیست امید در شورای شهر تهران

َتکرار سرنوشت شورای اول

آالینده های هوای تهران در مردادماه
مردادماه امس��ال در حالی به  شهر پایان رسید که هوای پایتخت زیس�ت 
طی این مدت، آالینده های ازن، ذرات معلق کمتر 
از 2.۵ میکرون و ذرات معلق کمتر از ۱0 میکرون 

را در خود جای داده بود.
هوای پایتخت طی مردادماه براس��اس شاخص 
AQI 27 روز س��الم و 4 روز ناسالم برای گروه های 
حس��اس بود همچنی��ن در این ماه ه��وای تهران 
براساس ذرات معلق کوچکتر از 2.۵ میکرون 2 روز 

در شرایط ناسالم برای گروه های حساس بود.
الزم به ذکر است که منبع تولید ذرات معلق کمتر 
از 2.۵ میکرون خودروها و موتورس��یکلت ها هستند. 
طی مردادماه هوای تهران از نظر آالینده ازن نیز ۳ روز 

ناسالم برای گروه های حساس بود.  ایسنا

وز آغاز بازگشت حجاج به کشور از امر
با پایان یافتن عملیات حج از  روز پنج شنبه، بازگشت زائران گردش����گر

ایرانی به کشور از امروز ۳ شهریور آغاز می شود.
حج��اج حج تمتع 97 که از روز چهارش��نبه 27 
تیرم��اه به مکه و مدینه اعزام ش��ده بودند، از امروز به 
ایران باز خواهند گشت. اولین گروه هایی که مکه را به 
مقصد ایران ترک می کنند، زائران مدینه اول هستند 
و زائ��ران مدینه دوم که قبل از انجام اعمال به صورت 
مستقیم به جده و از آنجا به مکه اعزام شده بودند، پس 

از حضور ۶ روزه در مدینه به کشور باز می گردند.
بنابه گفته علی رس��تمی مع��اون بهره برداری 
شهر فرودگاهی امام خمینی)ره(، 9۵4 پرواز برای 
برگشت حجاج در نظر گرفته  شده و تاریخ برگشت 

آنها از سوم شهریور تا 24 شهریورماه خواهد بود.

افشاگری مدیر شبکه ۳ از حاشیه  سازی خبرگزاری دولتی 
و نقش دولت در سانسور برنامه »نود«

تدبیر دروغ گویی
سکوت مصلحتی فردوسی پور تمام نمی شود؟


