
تو خوبی تو ماهی فدات بشم الهی
ی�ک مق�ام عالی رتب�ه: بدانید تخری�ب، خرابی 

می آورد.
کدام یک از گزینه های زیر شبیه گزینه فوق است؟

الف(خیرهنمیشدبلکهمینگریست.
ب(حرفنمیزداماسخنمیگفت.

ج(بیتحرکنبوداماحرکتنمیکرد.
د(ازکراماتپیرماایناس��تش��یرهراخوردو

گفتشیریناست.
همان مقام عالی رتبه: پش�ت تریبون ها نگویید 
دچار بحران ش�ده ایم. ما در مرحله آسیبیم. گاهی 

در لبه آسیبیم، اما نه بحران. ما مشکل داریم.
به نظر ش�ما پشت تریبون چه بگوییم تا ایشان 

خوشش بیاید؟
الف(توخوبیتوماهیفداتبشمالهی

ب(ایکهبهش��بهامنورامیدیبیتواسیریدر
دامم

ج(همهچیآرومهمنچقدرخوشحالم
د(دوس��تدارمت��اپ��ایج��ونمیخ��وایبمون

میخواینمون
ایضا هم�ان مقام عالی رتب�ه: نمایندگان عزیز، 
می فرمایی�د یا در برج�ام بمانیم، یا بروی�م، اما راه 
س�وم هم داریم ک�ه اگر به نتیجه رس�یدیم، اعالم 

می کنیم تا همه بدانند.
به نظر شما راهکار سوم کدام یک از گزینه های 

زیر است؟
الف(بستنشیرسماور
ب(بستناگزوزخاور
ج(کاهشروغنترمز
د(بستنتنگههرمز

ننجون

 شهرداری متولی دوچرخه سواری
به عنوان حمل و نقل عمومی نیست

شهردارتهرانگفت:شهرداریبههیچوجهمتولی
دوچرخهسواریبهعنوانحملونقلعمومینیست.

محمدعل��یافش��انیدرآیی��نافتتاحنخس��تین
نمایشگاهدوچرخهشهریوصنایعوابسته،بابیاناینکه
حملونقلعمومییکیازمهمترینبخشهایزندگی
شهرونداندرشهرهایبزرگاست،اظهارداشت:یکی
ازشاخصهایمهمزیستپذیریشهر،امکاناستفاده

مردمازانواعحملونقلهاوقدرتانتخابآنهاست.
ویدرادامهبااشارهبهآلودگیهواگفت:استفاده
ازدوچرخهبهعنوانوسیلهایکههیچآلودگیندارد،
بس��یارحائزاهمیتاست.ش��هردارتهراندرخصوص
اینکهآیازیرساختهایالزمبرایاستفادهشهروندان
ازدوچرخهفراهماس��تیاخیر؟،گفت:بههرمیزانی
کهزیرساختهافراهمباشند،بایدازدوچرخهاستفاده
شود،حتیاگرزیرس��اختهامعدودوکمباشند.اگر
تعداددوچرخهس��وارانافزایشیابد،مسئوالنموظف

بهفراهمکردنزیرساختهامیشوند.

پایتخت

دختران شین آباد همزمان با جشنواره کودک 
به اصفهان سفر می کنند

دخترانش��ینآبادباحض��وردرش��هراصفهان،
میهم��انجش��نوارهبینالمللیفیلمه��ایکودکانو

نوجوانانمیشوند.
جمع��یازدانشآم��وزانپیرانش��هریمدرس��ه
شینآبادکهدرحادثهآتشسوزیسال۹۱سوختند،
درایامبرگزاریس��یویکمینجش��نوارهبینالمللی
فیلمهایکودکانونوجواناندرش��هراصفهانحضور
مییابند.آمن��هراک،فریدهامیدوار،س��یمامرادیو
مهنازمحمدپوردخترانش��ینآبادیهس��تندکهبه
همراهخانوادههایش��ان،ب��هتماش��ایفیلمهایاین

رویدادبینالمللیسینمایکودکمینشینند.
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و س��ازمانح��ج زی��ارتدر2بازهگردش����گر
زمانیمتفاوتوعدهکاهشقیمتسفر
بهعتب��اترادادهبودامااینس��فربا
افزایشقیمت60درصدیروبهروشد.
زمانزی��ادیازاعالمخبرافزایش
60درصدیقیمتس��فرهایهواییو
40درصدیسفرهایزمینیبهعتبات
عالیاتنمیگذرد؛بااعالموانتشاراین
خبرعاش��قانحسینبنعلی)ع(دچار
ش��وکش��دندچراکهدراینش��رایط
اقتصادیتامینهزینهس��فربهعتبات

آساننخواهدبود.
مدی��رکلعتباتس��ازمانحجو
زیارتچن��دروزگذش��تهدرخصوص
افزایشهزینهس��فرب��هعتباتاظهار
ک��رد:باتوج��هبهافزایشن��رخدالرو
بلیتهواپیما،هزینهس��فرکاروانهای
هوای��یب��هعتباتعالی��ات60درصد

افزایشپیداکردهاست.
مرتضیآقاییبی��انکرد:تاقبلاز
تغیی��راتدرنرخارز،هزینهس��فرهای
هوای��یبهعتب��اتح��دود2میلیونو
۱00هزارتومانب��ودکهامروزباتوجه
بهتغییراتنرخدالربهحدود3میلیون
و400ه��زارتومانافزای��شپیداکرده
است.هزینهسفرهایزمینیبهعتبات
نیزح��دود40درصدافزایشپیداکرده
اس��ت؛بنابرای��نامیدواریمب��اتوجهبه
سیاس��تهایکالننظامکههمیش��ه
ازس��فرهایزیارتیحمایتمیکردند،
تجدیدنظریدرقیمتارزصورتگیرد

تاتشرفزائرانتسهیلشود.

 سفر به عتبات
زیر یک میلیون می شود؟!

23بهمنس��الگذش��تهبودکه
آقاییوعدهارزانش��دنقیمتسفربه
عتب��اتوکاهشهزینهه��ابهزیریك
میلیونتومانرادادهبود.ویآنزمان
گفت:سازمانحجوزیارتدررویکردی
جدیدباهمکاریشرکتمرکزیدفاتر
خدماتزیارتیسراس��رایران)شمسا(
ب��هبرگ��زاریس��فرهایارزانقیم��ت

عتباتعالیاتاقداممیکند.
ویتصریحکرد:ثبتنامواعزامزائران
درقال��بکاروانه��ایارزانقیم��تطی
روزهایاخیرآغازش��دهاس��تواینامر
درجهتکاهشبارمالیسفرهایمعنوی
عتباتعالیاتانجاممیش��ود.افرادیکه
مشتاقتشرفبهعتباتعالیاتومتقاضی
س��فرهایارزانقیمتهستندباقیمتی
کمترازیكمیلیونتومان،بهمدت6شب

و7روزبهاینسفرمشرفمیشوند.

تالش حج و زیارت برای کاهش 
هزینه های سفر به عتبات عالیات

اماهمانزم��انآقاییگفت:تمام
ت��الشس��ازمانحجوزی��ارتبراین
امرمعطوفاس��تکههمهمش��تاقان
وآرزومندانس��فربهعتب��اتعالیات
باپرداختحداق��لهزینههاوالبتهبا
رعایتتمامجوانباس��تانداردوایمن
بهاینس��فرمعنویمشرفشوند.وی
اضافهک��رد:درحالحاضربرایاعزام
روزان��ه۱0کاروانبرنامهریزیش��ده
استوالبتهدرآیندهاینزدیك،اعزام
کاروانه��ایارزانقیمتتا2برابرآمار

اعزامفعلیافزایشخواهدیافت.

 کاهش 20 درصدی یا افزایش
60 درصدی سفرهای هوایی

کمترازیكماهپیش)مردادماه(نیز
آقاییازکاهش20درصدیقیمتسفر
بهعتباتخب��ردادوبیانکرد:هزینه
س��فرهایعتباتطیروزهایاخیربا
کاهش20درصدیروبهروبودهاس��ت
وتم��امتالشماایناس��تکهدغدغه
افزای��شقیمتس��فرهایعتباتبرای
مش��تاقاناینسفرمعنویایجادنشود
ودرش��رایطفعلیکهاوض��اعبازارارز
بانابس��امانیروبهرواست،خوشبختانه
هزینهس��فرب��هعتباتعالی��اتباارز
دولتیتامینمیشودومشکلخاصی

دراینزمینهوجودندارد.
هرس��الهزائرانزی��ادیبهعتبات
سفرمیکنندودراینوادیبادلخود
رهس��پاراینسفرمیش��وندکهبدون
ش��كاینافزایشقیمته��ابرمیزان
سفرایرانیانبهعتباتعالیاتتاثیرگذار
استوموجبکاهشاعزامکاروانهای

زیارتیبهعراقخواهدشد.
مردادم��اه در آقای��ی همچنی��ن
س��الجاریافزای��شقیم��تارزرادر
افزایشقیمتس��فربهعتباتوعالیات
بیتاثیردانستوگفت:درصورتتامین
ارزدولتیموردنیازبرایانجامسفرهای
عتب��اتعالی��ات،ظرفیتاینس��فرها
افزایشپیداخواهدکردودرحالحاضر
تعدادسفرهایعتباتانجامشدهنسبت
بهس��الگذشتهبارش��د2.7درصدی
روبهروبودهاس��توب��هعلتتامینارز
موردنیازبرایاینسفرها،افزایشقیمت
ارزتاثیرچندانیدرافزایشقیمتسفر

بهعتباتعالیاتنداشتهاست.
افرادزیادیباشنیدنخبرافزایش

قیمتس��فرهایزمین��یوهواییبه
عتب��اتعالیات،دردلخودمیگویند
خوشابهحالآنهاییکهپیشازاین
تغییراتبهاینس��فررفتند،س��فری
کهقبلازافزای��شنرخدالرحدود2
میلی��ونو۱00تومانبود،باتوجهبه
سیاس��تهاوتغییراتارزییکبارهبا
افزایشچش��مگیرخودح��دودابه3
میلی��ونو400ه��زارتومانرس��یده
اس��تواکنونسوالیکهپیشمیآید
ایناستکهافرادیکهقصدوآرزوی
اینس��فررادارندام��اازتملكمالی

برخوردارنیستندبایدچهکنند؟
آقاییدرخصوصتغییراتدرواحد
پولیکش��ورعراقودرپاس��خبهاین
سوالکهچرابایدسفربهعتباتعالیات
بادالرمحاسبهشود؛تصریحکرد:واحد
پولیکشورعراق)دینار(،ارزشخودرا
دربرابردالرحفظکردهاس��تودینار
دربرابرریالرش��دقیمتداشتهاست.
ویاف��زود:قبلازای��نتغییراتارزی
یكدینارتقریبا3تومانبود،اماامروزه
یكدینارتقریبامعادل8توماناستو
گفتهمیشودکهتا۱0هزارتوماننیز

بهزائراندادهشدهاست.
افزایشن��رخدالرموجبش��دهتا
قیم��تبلیته��ایهوای��یوزمینیو
هتلهایموجوددرکش��ورعراقوسایر
هزینههایسفربهعتباتنیزدرنتیجهآن
افزایشیابد.حالبهدنبالاینتغییرات
انتظارمیرودتادولتومسئوالنمربوطه
بهاینتغییراتوافزایشقیمتهایسفر
بهعتباتنگاهجدیتریداش��تهباشند
وبرایتس��هیلس��فرزائرانبهعتبات
وافزای��شناگهان��یقیمتهاچ��ارهای

بیندیشند. باشگاه خبرنگاران

حمیدرضا بوالی

ی��ك بیای��د -۱ زندگي ذهن��یسبک  تمری��ن
س��ادهانجامدهی��م.اگرم��ردفحاش
ضاربپلی��سکهحس��ابیازخجالت
پلیسبینوادرآمدواینروزهافیلمش
حس��ابیجنج��الکردهاس��تمتوجه
میش��دکهحداقلدودوربینموبایل
مش��غولفیلمبرداریازاوهستندوبا
احتمالزیادیفیلمشبهزودیفضای
مج��ازیرادرمین��وردد؛رفتارشچه
تغیی��ریمیک��رد؟تص��وراینکههیچ
تغیی��رینمیکردتص��وردورازذهنی
نیست.شایدنمایشواغراقشرابیشتر
هممیکرد.یكشخصیتجدیدفضای
مجازیبای��كقهرمانبازیجدیدکه
رویقبلیه��اراکممیکند؛ازخوردن
غذاهایترکیبیح��البهمزنواعالم
پرداختهزینهه��ایدخترکانرنگو
وارنگوروس��ریس��رکردنپسرهاو
بقیهژانگولربازیهایسلبریتیهایاین
روزهایاینستاگرامفراتررفتهاستوبا
یكپلیسدرافتادهاستوکتکشزده
اس��ت.حاالاحتماالاوب��اواکنشتند
پلیسچندروزیاس��تکهترسیدهو
درخفاساکتاست.امابعیدنیستکه
چن��دهفتهبعدیاچندماهدیگرپیجی
درفض��ایمجازیبهعن��وان»صاحب
ماشینیكمیلیاردیچپشدهتوسط
پلیس«بزندوحسابیفالوئرجمعکند
وملتایرانهمبریزنددرصفحهاشو
لش��گر ب��ه دیگ��ر س��لبریتی ی��ك
س��لبریتیهایایرانیاضافهشود.تازه
پشتوانهماشینیكمیلیاردیهماست
وثروت��یواحتماالرابطهایکهاورابه
ایننتیجهرس��اندهک��همیتواندعلیه
افس��رپلیساینگونهبش��وردوبهاین
ترتیبس��لبریتیداس��تانم��اازنوع

الکچریاشهمخواهدبود.
»تواصالمیدونیی��همیلیاردچه
قدره«هم��انجملهایک��هازالبهالی
فحاشیهایزنندهمردماشینازدست
رفتهخطاببهافس��رپلیسبهزحمت
شنیدهشدهماحتماالبرصدرصفحهاش
خواهدنشست.باورنمیکنید؟ستارگان
فضایمجازیایرانیراتبارشناسیکنید.
چهشدهاست؟اتفاقجدیدیرخنداده.
منطقهایقدیمیتفسیررفتارایرانیها،
دیگرج��وابنمیدهدوپدیدهایبهنام
نمایشباابزاریبهناماینستاگرامبرصدر
عواملتغییردهندهرفتاروذهنیتاین
روزهایماایس��تادهاست.معناهاتغییر
پیداکردهاس��ت؛رفتارهاقابلتفسیربا
معناهایقدیمینیستومنطقیجدید

درحالشکلگیریوسیطرهاست.
»ت��واص��المیدونیی��كمیلیارد
چهقدره؟«گزارهماندگاردورانماس��ت.
ه��رچندناخودآگاهودرحینعصبانیت
صادرشدهاس��ت،امادرست،بهموقعو
دقیقاسرجاریخودشایستادهاست.در
س��الهایانتهاییدهه۹0،درروزگاری
کهچیزیبهنامنمایشبرصدرتحوالت
جامعهایرانایس��تادهاس��ت.نمایش��ی
پرزرقوبرقوحس��رتباروجذاببرای
هم��ه.روزگاریکهدرشهرس��تانهای
ایران��یکهتاهمینچندس��الپیشبه
درام��انماندنازهجومتوفانفردگرایی
ومنفعتطلبیخاصتهرانشهرهبودند
هرروزاخباریمبنیبرکش��فیكانبار

کااله��ایاحتکارش��دهدراینوضعیت
جنگیاقتصادیبهگوشمیرسد.منفعت
بیشتر،ثروتبیشترونمایشبیشتر.پسر
سفیرایرانبازیورآالتشنمایشمیدهد
وب��ادیبهغبغبمیان��دازدومیگوید
میخواهیدمثلمنشویدبرویدکارکنید
ونمیتوانی��دبرویدبمیریدوبهراس��تی
مخالف��انعمدهاشآرزوی��یجزمثلاو
شدندرس��ردارند؟واصالماشینیك
میلیاردیمردهجومبرندهکارکردیجز

نمایشداشت؟
2-انگارواقعادریك»ترومنشو«*ی
واقعیهستیم.خبرازدواجدوبازیگردرجه
چندمسینمادستبهدستمیچرخد.
خبرمحبوبجامعهسلبریتیبازایرانی.
ام��ااینب��ارماجراکمیمتفاوتاس��ت.
همهمراحلازدواجای��ندوبازیگرگویا
ب��هآژانسهایتبلیغاتیفروختهش��ده
استواینگونهاستکهمااینروزهادر
اینس��تاگرامبافیلمهاییمواجههستیم
کهازابتدایمرحلهعاش��قش��دناین
دوبازیگردریكمسابقهتلویزیونیآغاز
میش��ودباآرایشعروسدریكسالن
آرایشمجللادامهپیدامیکندوبعداز
آندریكمراسمجشننامزدیعقدیا
عروسیخودمانیبهلبخوانییكقطعه
موس��یقیجدیدازیكخوانندهناآشنا
توسطعروسودامادختممیشود.تصور
اینکهبع��دازضبطاینفیلمهاعروسو
دامادبهپشتصحنهمیروندولباسهای
خودراعوضمیکنندوهرکدامپیکار
خودمیگیرن��دوبرمیگردندبهزندگی
عادیشاندرشرایطامروزجامعهمااصال
تصوردورازذهنینیست.پشتصحنهای
کهباکنارزدنهمانپردهانتهاییمشهور

»ترومنشو«بهآنمیرسیم.
یكنمایشعروسیبرایدرآمدزایی
درش��رایطیکهوضعاقتصادیبحرانی
شدهاستومگرفرقیهممیکند؟اصال
باهمزندگیکنندیانکنند.زندگیآنها
برایماتمامشدهاستحسکنجکاوی
مابرایاینکهکدامدوبازیگرباهمازدواج
کردهاندواصالازکیعاش��قشدهبودند
ومراسمهایش��انراچگون��هگرفتن��دو
عروسکدامآرایشگاهرفتهاندحاالارضا
شدهاس��ت.دیگراهمیتینداردتاچند
س��البعدکهخبرطالقیاحاملهشدن
عروسمنتشرشودودوبارهیكنمایش
دیگروتع��دادنمایشهادرجامعهامروز
ایرانبهطرزشگفتآوریباالرفتهاست.
هرچندروزیكنمایشفراگیرووسیع
برایخروجازدنیایواقعیوپرسهزدن
دردنیاینمایشیاینروزهایما.جالب
بودنماج��راالبتهانتهان��دارد.یكتار
مویعروسقصههممعلومنیست.یك
حجابکاملبهشیوهایسنتیومراسم
همعروسیرسمیاس��تنهپارتیهای
دهههشتادی.فقطجاییكروحانیآن
وسطخالیاستکهخطبهعقدراجاری
کندوبههمهچیزرسمیتبخشد.داماد
همریشوستتازه.آنکاردکردهودقیق.

بهن��وشبختیارییكس��لبریتی
نامآشنایدیگرکهششمیلیونوپانصد
هزارایران��یصفحهاورافال��وکردهاند؛
عص��رهم��انروزیکهاولی��نویدئوی
ایندوبازیگرمنتش��رش��دماجرارابه
روش��نیتفس��یرکردهبود:"مبارکتون
باش��هاینپیوند»باح��ال«..." »باحال«
صفتمناس��بیبرایتوصیفایندوره
بهنظ��رمیرس��د.دورهایکههمهچیز
بایدباحالباش��دتادرشمولگزارههای

ارزش��یجماعتایرانیبهحساببیاید.
آیاایننمایشج��ذابورنگیوباحال
رویدیگرس��که»تواصالمیدونییك
میلیاردچهقدره؟«نیس��ت؟برایهمه
جوان��انونوجوانان��یکهنشس��تهاندو
دس��تهازیرچانه،درحالباالوپایین
کردنویدئوهاوعکسه��ایدوبازیگر
ماهس��تندوآرزویداشتنیكماشین
باحالویكعروسیادامادباحالویك

عروسیباحالدارند.
3-ماجرااماجالبترهممیش��ود.
موطالییکالهیدرصندلیعقبماشین
احتماالمدلباالیشدوکودکنش��انده
اس��تکهازآنهابهک��ودکبلوچتعبیر
میکن��د.برایچهویدئوگرفتهاس��ت؟
۹00هزارتاییشدنپیجاینستاگرامش.
اوازفیلمب��ردارمیخواه��دکهدوربین
رابهس��متچهرهدوک��ودکبرگرداند.
اخالقیونسنتیاحتماالدرهمینچند
ثانی��هبهوج��دخواهندآم��دومنتظر
مچگیریموطالییکهچهرهدوکودک
رانش��انده��دودادوفری��ادکنندکه
حیثی��تکودکانایرانیراب��هباددادی
بانمایشچهرهش��انوح��االدرفردای
نامعلومشاندیگرچهطورسربلندکنند
و...اماموطالییکارشرابلداس��تروی
چهرهدوکودکهالهایانداختهاستکه
تصویرشاندیگرمعلومنیست.دستدر
جیببغلکتشمیکن��دوچندتراول
پنجاههزارتومانیقرم��زبیرونمیآورد
وبهکودکانتحویلمیدهدومیگوید
آنهاازاینبع��ددرحمایتمنخواهند
بود.صفحهاینستاگراماوترکیبجالبی
دارد.بعدازنوشتناسمشاینسهسطر
زیرهمآوردهش��دهاس��ت:بع��دازمن
هیچکستکرارمننخواهدش��د-تابع
قوانینجمهوریاسالمیایران-ماشاءاهلل

الحولوالوقهاالباهللالعلیالعظیم
موطالییراستمیگوید.اوقوانین
جمهوریاس��المیرابهخوبیآموخته
استوبهخوبیرعایتمیکند.داشتن
بادیگاردجرماس��تومخالفش��ئون
جمه��وریاس��المی؟یاپرس��هزدنو
عکسانداختنب��امازراتیوبوگاتیو
دیگرماشینهایمیلیاردی؟پولدادن
بهک��ودکانمحرومبلوچکهتش��ویق
ه��مدارد.آهازبلوچه��ا؛اینهمیش��ه
محرومانتاریخایرانکهبارس��نگین
کاه��شاحس��اسع��ذابوج��دانما
ایرانیهاراسالهابردوشکشیدهاند.

ماجراعوضش��دهاس��توایمان
آوردنبهاینگزارهاولینقدمشناخت
منطقجدیدزندگیایرانیهاست.این
منطقگیجکنن��دهجدیدزندگیبرای
مدیرانفرهنگیایران��یامافعالفقط
بهتآوراست.آنهافعالمشغولتماشا
هس��تندوالبت��هبرگ��زاریهمایشو

دورههایسوادرسانهای.
*ترومنش��و:نمایشترومنفیلمی
کمدی،علمیتخیلیودرامبهکارگردانی
پیترویرونویسندگیاندرونیکولساخته
س��ال۱۹۹8،بابازیگرجی��مکری،الرا
لینی،ادهریس،نواامریچوناتاش��امك
الوناست.فیلمزندگیمردیرانمایش
میدهدکهزندگ��یاشبدوناطالعوی
بهصورت24ساعتهازشبکهتلویزیونی
برایمیلیونهانفردرسراس��رجهاندر
ح��الپخشاس��ت.ترومنب��هواقعیت
زندگ��یخویشش��كمیکندوجهت
رسیدنبهحقیقتزندگیاششروعبه

کاوشمیکند. مهر

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله:
بهجماعت)یکپارچگی(رویآرید
همانادستخداباجماعاتاست.
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فراخوان جشنواره 34 موسیقی فجر
دبیرخانهسیوچهارمینجشنوارهموسیقی
فجرباگرامیداش��تچهلمینس��الگردپیروزی
انق��الباس��المیای��رانفراخ��وانای��نرویداد

موسیقاییرامنتشرکرد.
س��یوچهارمینجش��نوارهموس��یقیفجر
ازتاری��خ24تا30بهم��ن۱3۹7برگزارخواهد
ش��د.ستادجشنوارهباانتشاراینفراخوانازکلیه
گروههاوهنرمندانفعالدرعرصهاجرایصحنهای
دعوتمیکندتادرصورتتمایلبامطالعهدقیق
فراخوانوارس��الآثارومدارکخوددربرگزاری
وهرچهپربارترشدناینرویدادهنریمشارکت
کنند.مهلتارسالمدارکبرایمتقاضیانشرکت

تاتاریخ۹7/۹/۱5اعالمشدهاست.
عالقهمندانشرکتدراینرویدادمیتوانندجهت
کسباطالعاتبیشتربهسایتجشنوارهبهنشانی
www.fajrmusicfestival.comمراجعهکنند.

جشنواره

ضوابط کسر خدمت فرزندان ایثارگران
رئیسادارهسرمایهانسانیسربازمعاونتنیروی
انسانیس��تادکلنیروهایمس��لحازابالغضوابط

جدیدکسرخدمتفرزندانایثارگرانخبرداد.
سردارموسیکمالیافزود:بهمنظورفراهمکردن
زمینهاستفادهازهمهفرزندانایثارگرانازتسهیالت
کسرخدمتبنابهتوافقبهانجامرسیدهمیانمجلس
وستادکلنیروهایمسلحبهازایهردرصدجانبازی
هرماهاسارتوهرماهرزمندگی۱2روزکسرخدمت
بهفرزندانایثارگرانتعلقمیگیردکهضوابطاجرایی

اینمقرراتبهنیروهایمسلحابالغشدهاست.
ویتصریحک��رد:فرآینداخذگواهیوثبت
کس��رخدمتبرابرروالگذشتهاست.همچنین
مصوب��هقبل��یدرخص��وصمعافی��تفرزن��دان
رزمندگاندارای28و2۹ماهسابقهکهدرحال
اجرااستتاس��قف20هزارنفرپیشبینیشده

برایسال۹6بهقوتخودباقیاست.

یر پرچم ز

قسمت جدید »کاله قرمزی« برای عید غدیر
قس��متجدیدمجموع��ه»کالهقرم��زی۹7«
پنجشنبه)هشتمشهریور(ساعت۱5مصادفباعید
غدیرخمپخشمیش��ودوتکرارآننیزساعت23
همانروزخواهدبود.همچنینروزجمعهساعت2۱
نیزقسمتدیگریازاینمجموعهروانهآنتنمیشود.
ب��ا ن��وروز۹7 مجموع��ه»کالهقرم��زی«
عروسكهایجدیدیازجملهخونهبغلی،موش،
گرب��هوعروس��ك»داداشگلم«پخشش��دو
قس��متهایدیگریازاینمجموعهنیزدراعیاد

ومناسبتهایمختلفروانهآنتنمیشود.
»کالهقرمزی«کاریاستازگروهکودکو
نوجوانشبکهدوس��یمابهتهیهکنندگیحمید
مدرس��ی،کارگردان��یواجرایایرجطهماس��ب
کهباچندنس��لازمخاطبانخ��ودهمراهبوده
ولحظاتیبانش��اطراهمراهعروس��كهایاین

مجموعهبهمخاطبانخودعرضهمیکند.

جعبه جادو

یم کشف ۵۰۲ کیلوگرم مرفین در رباط کر
مامورانپلی��سمبارزهب��اموادمخدرغرب
اس��تانتهراندرعملیاتضربتی502کیلوگرم
مرفیندرشهرس��تانرباطکریمکشفو2نفررا

دراینرابطهدستگیرکردند.
سردارمحسنخانچرلیاظهارداشت:ماموران
پلی��سمبارزهب��اموادمخدرغرباس��تانتهران،
درپیکس��بخبریمبنیبرتهیه،حملوانتقال
موادمخدرتوس��طقاچاقچیان،بررسیموضوعبه
صورتویژهدردس��تورکارپلیسقرارگرفت.وی
افزود:مامورانپسازشناساییمخفیگاهقاچاقچیان
درشهرستانرباطکریمضمناخذمجوزقضاییدر
عملیاتیغافلگیرانه2قاچاقچیرادستگیرکردند.

فرمان��دهانتظامیغرباس��تانتهرانگفت:
ماموراندربازرس��یازمخفیگاهقاچاقچیان،502
کیلوگرممرفینکهدر507بستهلولهپولیاتیلنبه
صورتماهرانهایجاسازیشدهبود،کشفکردند.

پلیس

ویزای اربعین برای عوامل اجرایی لغو می شود
و  ایران  اینکه تفاهم نامه  به  با اشاره  اربعین  دبیر ستاد مرکزی 
اربعین  ویزای  لغو  از  می رسد،  طرفین  امضای  به  آینده  هفته  عراق 
برای عوامل اجرایی و حذف ۱۰ دالر هزینه گردشگری برای زائران 

اربعین حسینی خبر داد.
شهریار حیدری با بیان اینکه تمامی مفاد پیش نویسی تفاهم نامه 
همکاری ایران و عراق در اربعین مورد توافق ایران است، افزود: در 
عراق نیز همان پیشنهادات ما در تفاهم نامه نهایی می شود، به طوری 
که این تفاهم نامه در چهار بخش تنظیم شده که سیاست اصلی ما در 

آن کاهش هزینه های زائران اربعین است.
حیدری با اشاره به اینکه در تفاهم نامه ایران و عراق برای اربعین 
لغو  با  عراقی  طرف  کرد:  خاطرنشان  بودیم،  روادید  لغو  خواستار  ما 
توافق های صورت گرفته دیگر  با  اما  نکرد،  اربعین موافقت  روادید 

موکب داران و عوامل اجرایی اربعین نیازی به اخذ ویزا ندارند. 
وی افزود: ما با دولت عراق به تفاهم  رسیدیم که ۱۰ دالر هزینه 
زائران  برای  می کند،  اخذ  مسافران  از  عراق  دولت  که  گردشگری 
اربعین حذف شود. همچنین با توجه به حجم باالی کاال برای موکب های 
اربعین، مقرر شد تا برای انتقال مواد و کاالهای موکب ها که با کمک های 
مردمی تأمین می شود، هزینه ای اخذ نشود که در مجموع در این سه 
مورد دولت عراق هم بیش از ۹۰ درصد به توافق رسیده است که 

امیدواریم به زودی نتیجه نهایی نیز مشخص شود.  فارس

نمای نزدیک

بگو علی و برون آی از زمیِن حباب
سیداحمد حسینی

بگوعلیوبرونآیاززمیِنحباب
کهآفتابتوانشدبهترِکدیِنحباب

زبحِرقدرِتتوهرکجاکهبگریزد
بجزحبابکسینیستدرکمیِنحباب

موالیاِنتورااهتمامطیِاالرض
مثاِلگردِشرنگاستبرزمیِنحباب
قسمبهبحرکهازذکِرموِجشمشیرت
نشستهصدعرِقخوفبرجبیِنحباب
همیشهعاقبِتدشمنتفناشدناست

بغیِرآهنگنجددرآستیِنحباب
بهپیِشغّرِشطوفاِنذوالفقاِرشما

صدایخصمگرفتهست،چونطنیِنحباب

ترنم احساس

امدادرسانی در کرمانشاه ادامه دارد
وانشناسی به مناطق زلزله زده اعزام تیم های ر
رئیسس��ازمانامدادونجاتبااشارهبه ی ادامهامدادرسانیبهحادثهدیدگانزلزلهپیگی����ر
5.۹ریش��تریدرکرمانش��اهگف��ت:تیمهایروانشناس��یبه

مناطقزلزلهزدهاعزامشدند.
مرتض��یس��لیمیاظهارداش��ت:حدود600ب��ابمنزل
مسکونیدراثراینحادثهتخریبجزئیوکلیداشتهو267نفر
نیزدراثراینزلزلهمصدومشدند.ویبااشارهبهدرمانسرپایی
۱43حادثهدی��دهگفت:نیروه��ایعملیاتیوامدادیهمچنان

درمحلحادثهحضورداشتهتااقداماتالزمراجهتکمكبه
زلزلهزدگانانجامدهند.

رئیسس��ازمانامدادونجاتخاطرنشانکرد:بیشاز7
هزاربطریآبمعدنی،تعدادزیادیبستهغذاییوفرشمیان

حادثهدیدگانتوسطنیروهایامدادیتوزیعشدهاست.
سلیمیگفت:حادثهدیدگانبرایسازگاریباشرایطبحرانی
نیازمندحمایتروانیدارندلذاتیمهایروانشناسیمیتواننددر
اینزمینهاقداماتالزمراانجامدهند.بنابراینهاللاحمرتعداد
زیادیازاینافرادرابهمناطقحادثهدیدهاعزامکردهتااقدامات
الزمرابرایغلبهبرمش��کالتروانیناشیازمواجههباصحنه

حادثهانجامدهند.

سه نشانه جدید برای تفسیر فضای مجازی و واقعی ایرانی

»تو اصال می دونی یه میلیارد چه قدره؟« 
دیالوگ ماندگار دهه ۹۰

 وعده کاهش قیمت سفر به کربال دادند
اما سفر ها ۶۰ درصد گران شد

کاسبی از دل های بیقرار


