
صدای خاطره انگیز »حسین عرفانی« 
به خاطره ها پیوست

پیشکس��وت  دوبل��ور  عرفان��ی«  »حس��ین 
عرص��ه تلویزی��ون و س��ینما ک��ه ب��ه علت 

س��رطان ریه ط��ی روزهای گذش��ته در 
بخ��ش مراقبت های ویژه بس��تری بود 

روز گذشته در سن 76 سالگی، در 
بیمارستان دار فانی را وداع گفت.
زنده ی��اد عرفان��ی متولد 
١٣٢١ ب��ود و ب��ا بی��ش از ٥ 
دهه فعالیت، دوبلور بازیگران 

داخلیو شخصیت های خارجی مانند 
آرنول��د، تامی لی جونز، س��اموئل 
ال جکس��ون ، دنزل واش��نگتون، 
الرنس فیش برن، مورگان فریمن 

و سیلوستر استالونه بوده است.
پیکر این هنرمند فقید امروز 

پنجش��نبه ٢٢ ش��هریورماه- ساعت 
۹:٣۰ از مقابل مس��جد بالل س��ازمان 
صداوس��یما به سمت قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا)س( برگزار خواهد شد. 
روزنامه سیاس�ت روز درگذشت 
این دوبلور پیشکسوت را به خانواده 
وی و جامع�ه هنری کش�ور تس�لیت 

می گوید.

یادمان

معرفی نامزدهای فیلم ایرانی اسکار ۲۰۱۹ 
بدون نگاه به سینمای استراتژیک
فهرست کوتاه، خیلی کوتاه!

هیات معرف��ی فیلم ایرانی به فرهنگس��تان علوم 
و هنرهای س��ینمایی به فهرستی کوتاه مرکب از سه 

فیلم برای بررسی های تکمیلی رسیده است.
 هیات معرفی فیلم ایرانی شامل آتوسا قلمفرسایی )طراح 
صحنه و لباس( و محمد آالدپوش )فیلمبردار(، امین تارخ 
)بازیگر(، فرهاد توحیدی )فیلمنامه نویس(، رامین حیدری 
فاروقی )مستندساز(، محمدمهدی عسگرپور )کارگردان( و 
قاسم قلی پور )تهیه کننده( و رائد فریدزاده )معاون بین الملل 

بنیاد سینمایی فارابی( تشکیل جلسه داد.
در نخس��تین جلس��ه این هیئت پس از بازخوانی 
مقررات، رائد فریدزاده در مقام سخنگوی هیات گفت: 
در رون��د بازخوانی مقررات و بررس��ی فهرس��ت کلیه 
فیلم های اکران ش��ده و حتی حاض��ر در نوبت اکران 
شامل بر ١١۰ عنوان و بازبینی برخی از عناوین مورد 
بررسی، هیات به فهرست کوتاه سه فیلم جهت انتخاب 
گزینه نهایی رسید: »بدون تاریخ، بدون امضاء« ساخته 
وحید جلیلوند، »تنگه ابوقریب« ساخته بهرام توکلی و 

»شماره ١7 سهیال« ساخته محمود غفاری.

آپاراتخانه

همه استثنائیم!

محسن  رجبی

mohsenrajabi.mr2@gmail.com

چندی پیش مجلس ش��ورای اس��المی طرحی را 
تصویب کرد که با اس��تناد به آن مسئوالن کشوری که 
بازنشسته ش��ده اند منع حضور در پس��تهای دولتی را 
پیدا می کردند، اندکی از این رای بهارس��تانی ها به منع 
بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی نگذشته 

بود که استثنائات ظهور کرد!
هر چند هنوز این مصوبه مجلس به تصویب نهایی 
ش��ورای نگهبان نرس��یده و این شورا مصوبه مجلس را 
تکمیل نکرده اس��ت اما س��خن درباره استثنا  شدن ها 
روز به روز بیش��تر می ش��ود تا جایی که شائبه چرایی 
و ض��رورت رای به قان��ون را در اذه��ان عمومی ایجاد 

کرده است!
در گام نخس��ت وزرا و اعض��ای هی��ات دول��ت و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از این طرح مستثنا 
ش��دند، در ادامه صحبت از استثنا شدن منصوبات مقام 
معظم رهبری)البته به استناد یکی از فعاالن فرهنگی در 
گفت و گو با ایرنا( ش��نیده شد و حاال هم درباره استثنا 
شدن ش��هردارها از این قانون سخنانی بیان می شود و 
حتی وزیر کش��ور در این باره به صراحت سخن گفته و 

می گوید که قصد نامه نگاری در این زمینه را دارد!

نکته تعجب آور اما ش��اید این باشد که چرا با همه 
این این تفاس��یر و تالش هایی که پست گیرندگان برای 
مان��دن در جایگاهش��ان ص��ورت می دهند ت��ا از منع 
بکارگیری بازنشس��تگان مستثنا ش��وند، چنین قانونی 

تصویب شده است!
اصال این قانون اگر قرار اس��ت مانن��د، ماده ای در 
قانون مدیریت خدمات کش��وری که برای تعیین سقف 
حقوق و مزایا و دس��تمزدها تصویب ش��ده، استثنائات 
بسیاری داشته باش��د و نهایتا تنها برای مردم عادی و 
افرادی که دستشان از استثنا شدن خالی مانده اجرایی 
شود و هر سال ابالغیه ای بلند و باال برای استثناها داده 

شود، چه نیازی به تصویب وجود داشت؟! 
ش��اید مردم عادی در ذهنش��ان بگذرد که با این 
وض��ع چه نیازی به هدر دادن وقت و س��رمایه مجلس 
ب��ود آنهم ب��رای تصویب قانونی که تنه��ا برای عده ای 

خاص قرار است اجرایی شود! 
ان��گار باید قانون تنه��ا برای موارد خاص اس��تثنا 
مصوب می ش��د، البته تاکی��د می کنیم که همه اینها تا 
زمانی که رای شورای نگهبان اعالم نشده و تحلیل این 
مرجع نهایی نیس��ت قابل تغییر است و اساس نوشتن 
ما در اینباره بر همین موضوع اس��توار بود که این شورا 
با همان درایت همیش��گی از ایجاد رانت و استثنا برای 
عده ای که منعش��ان از این قانون دستاوردی جز برای 
خودشان و خاندانش��ان ندارد، جلوگیری به عمل آورد 
تا همان تزریق نیروی جوان و تازه نفس در پس��ت های 
اجرایی با مش��اوران با تجربه در مدیریت کشور اجرایی 
ش��ود. به هر ح��ال همچنان جای دیوار کش��یدن بین 
اس��تثنائات و جداس��ازی برخ��ی، از مردم هس��ت که 

امیدواریم شورای نگهبان به این بخش ورود کند.
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س��ازمان  رئی��س  رسانه پدافن��د غیرعامل گزارش 
کش��ور، نظ��ام بانک��ی را ه��دف اصلی 
دش��منان در جنگ اقتصادی دانسته و 
گف��ت: با توجه به اینکه همه خانواده ها 
از فض��ای مج��ازی اس��تفاده می کنند 
ض��روری اس��ت ک��ه مقدمات��ی را در 
خصوص حفظ اطالعات و نحوه استفاده 

از فضای مجازی همه ما بدانیم.
س��ردار غالمرضا جاللی در همایش 
آگاه س��ازی حفاظتی کارکنان س��ازمان 
پدافند غیرعامل،  مردم را مهمترین عامل 
و هدف اصلی جنگ اقتصادی دشمنان 
دانست و افزود: شبکه های اجتماعی اثر 
جنگ اقتصادی بر مردم را برای دشمنان 
شفاف می کنند اگر بخواهیم بهتر بگوییم 
شبکه های اجتماعی دیده بان دشمن در 
جنگ اقتصادی هستند و برای دشمنان 
مشخص می کنند که این جنگ اقتصادی 

نتیجه داشته است یا خیر.
وی گف��ت: دش��منان در جن��گ 
اقتصادی می خواهند فشار بر مردم را به 
دول��ت انتقال دهند و اگر این فش��ار به 
خوبی انتقال پیدا نکند به این معناست 
که آنها در این جن��گ موفق نبوده اند. 
بنابر ای��ن مردم مهمتری��ن نقش را در 
جنگ اقتصادی دارند، آنها هدف جنگ 
اقتص��ادی، ابزارجنگ اقتص��ادی و پلی 
برای انتقال فشار به حکومت ها هستند.

وی ادام��ه داد: چنانچ��ه م��ردم به 
فروش��گاه ها ب��رای خری��د کاال هجوم 
ببرندد، بازی در استراتژی دشمن است. 
دش��منان با جنگ روانی و انتشار اخبار 
غلط تالش می کنند تا به مردم القا کنند 
در کش��ور کمبودهایی وج��ود دارد. در 
جنگ اقتصادی استراتژی دشمن پنهان 
است مثال سران آمریکا در سخنرانی های 
خودش��ان می گویند دوست مردم ایران 
هس��تند اما تاثیر تحریم ها و فشارهای 
اقتص��ادی آنها بر مردم اس��ت یا اینکه 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یك 
اقدام مضح��ك می گوید من می خواهم 
به م��ردم ایران ب��رای تامین آب کمك 
کنم اما در واقع بیشترین برنامه را برای 
آس��یب رس��اندن به منابع آب ایران را 

همین رژیم داشته است.
س��ردار جاللی اف��رادی را که مردم 
را ترغیب به خرید س��که و ارز می کنند 
س��ربازان دش��من در جن��گ اقتصادی 
دانس��ت و اف��زود: عملی��ات روان��ی و 
ش��بکه های اجتماعی در اختیار دشمن 
اصل��ی ترین نقش را در ش��رایط جنگ 
اقتصادی دارند، ما باید در جنگ اقتصادی 

استراتژی و نقشه داشته باشیم.
وی در ادام��ه ب��ه س��خنان مقام 
معظم رهبری در دی��دار با فرماندهان 
س��پاه اش��اره کرد و گفت: رهبری در 
ای��ن دی��دار فرمودند م��ن همراهی و 

پش��تیبانی خدا را احس��اس می کنم و 
یقین دارم که خدا با ماس��ت و دارد ما 

را هدایت می کند.
رئیس س��ازمان پدافند غیر عامل 
کش��ور جنگ اقتصادی را دارای س��ه 
ضلع دشمن، حکومت و مردم دانست و 
گفت: در جنگ اقتصادی تکلیف دشمن 
مشخص است، در جبهه انقالب اسالمی 
هم مقام معظم رهبری وارد عرصه شده 
و خ��ود فرمانده��ی را برعهده گرفته و 
مدام در جلس��ات متعدد استراتژی ها و 
روش مقابله با دشمن را اعالم می کنند. 
خوشبختانه اختیارات خوبی به دولت، 
قوه قضائیه و دس��تگاه های اطالعاتی و 
امنیتی برای ایفاء نق��ش موثر فراتر از 

قبل داده شده است.
وی اف��زود: مق��ام معظ��م رهبری 
برای س��رعت عمل در جنگ اقتصادی 
اختیارات بسیاری به قوا دادند تا بتوانند 
با سرعت تصمیماتی که اتخاذ می کنند 
را اجرای��ی کنن��د. مس��ئولین نیز تمام 
تالشش��ان را برای حل مس��ائل به کار 
گرفته ان��د، البته کاس��تی هایی وجود 
دارد ک��ه در دوران دفاع مقدس هم این 
مس��ائل و مشکالت وجود داشت، اگر ما 
از پیروزی ها و موفقیت های دفاع مقدس 
می گوییم به این معنا نیست که مشکالت 
وجود نداشته است پس باید اول مسائل 

و مشکالت خودمان را حل کنیم.

ماجرای نیمروز ٢  با عنوان »ردخون« جناح فرهنگی
کلید خورد. ماجرای نجات عاش��قانه ای 
که در عملی��ات مرصاد اتفاق می افتد و 
هیجان عجیب��ی در روایتش دارد و هر 
آنچه در قس��مت اول س��بب جذابیت 
فیلمنامه می شد و با اعمال فشار توسط 
عضوس��ابق س��وپرحزب اللهِی ش��ورای 
پروانه نمایش حذف ش��ده بود، در این 
»رد خون« گنجانده ش��ده است. کمال 
هم همچنان در پس فتح قله هاس��ت و 
کارزار ای��ن فیلم برای او ناموس��ی تر از 

ماجرای کشتن موسی خیابانی است.
شاید بتوان گفت که کلیت روایت 
فیلم صدها برابر جذاب تر از قسمت اول 
شده و البته نکته مهم این است بازهم 
نباید دنبال نخ واقعیت ها در فیلم بود. 
فیلم روایت هیجان آوری )تریلر( دارد و 
شاید کمتر فیلم ایرانی را می توان پیدا 
کرد که فیلمنامه اش چنین ساختاری 
داش��ته باش��د. ماجرای نیم��روز ٢ از 
حیث دراماتیك هی��چ تغییری نکرده 

و تنه��ا دو ش��خصیت به قص��ه اضافه 
شده اند که با کمال )هادی حجازی فر( 
ارتباط پیدا می کنن��د و ضریب تعلیق 
و هیجان را در فیلم به ش��کل عجیبی 
افزای��ش می دهند. ماج��رای نیمروز ٢ 
قصه نجات یك عش��ق اس��ت، عشقی 
که حتی ایدئولوژی سرش نمی شود. با 
توج��ه به اطالعاتی ک��ه از فضای قصه 
می توان کس��ب کرد، ماجرای نیمروز 
٢ هیجان انگیزترین فیلم تاریخ سینما 
مجاهدین  تروریستی  س��ازمان  درباره 

خلق خواهد بود.
اما همزمان ب��ا کلید خوردن فیلم 
پ��روژه دیگ��ری کلید خورده اس��ت و 
درفض��ای غیر رس��می دائم��ا در حال 
تکثیر است. طرح این شایعات همزمان 
ب��ا کلید خ��وردن ماج��رای نیمروز ٢  
کامال س��ازمان دهی شده است و قصد 
ط��رح کنندگان این ش��ایعات تخریب 
عوامل سازنده فیلم است تا نتوانند کار 
خودش��ان را به درستی انجام دهند یا 
خللی در روند تولید ایجاد ش��ود و در 

نهایت پروژه ماجرای نیمروز ٢ به انتها 
نرسد یا در شورای پروانه نمایش دچار 
مش��کالتی ش��ود. با توجه به اینکه دو 
نهاد خاص از مخالفان سر سخت فیلم 
هس��تند، این اتفاقات طبیعی اس��ت. 
س��ینمای ایران در 4۰ س��ال اخیر به 
ماجرای منافقین هیچ واکنش تاریخی 
نش��ان نداده است و نخواهد داد، چون 
دست هایی در کار است که مانع انجام 
این کار می شود. حاال سینماگرانی پیدا 
شده اند که با کمترین حمایت دولتی، 
اقدام به ساخت فیلمهایی خوش ساخت 
درباره سازمان مجاهدین خلق کرده اند 
و هرگون��ه تخریب احتمالی عوامل آن 
که بسیار سازمان یافته و با نیت قبلی 

است، کامال طبیعی به نظر می رسد.
باید ماه های پی��ش رو را به انتظار 
نشس��ت و دی��د آیا عوام��ل »ماجرای 
نیمروز٢« از این میدان مین گذاری شده 
س��فر ب��ه ده��ه 6۰ به س��المت عبور 
می کنن��د ی��ا اتفاقات دیگ��ری در راه 

است؟  مشرق

امام سجاد علیه السالم:
 راضی بودن به سخت ترین مقّدرات الهی

از عالی ترین مراتب ایمان و یقین خواهد بود. 
مستدرك الوسائل: ج ۲، ص 4۱3

سینمای ایران در ۴۰ سال اخیر به ماجرای منافقین هیچ واکنش تاریخی نشان نداده است و 
نخواهد داد، چون دست هایی در کار است که مانع انجام این کار می شود. 

حاال سینماگرانی پیدا شده اند که با کمترین حمایت دولتی، اقدام به ساخت فیلم هایی 
خوش ساخت درباره سازمان مجاهدین خلق کرده اند و هرگونه تخریب احتمالی عوامل آن که 

سازمان یافته و با نیت قبلی است، کامال طبیعی به نظر می رسد

آگهي برگزاري مجمع عمومي انجمن حرفه اي راهنمايان 
گردشگري استان کرمان 

هيئت موسس انجمن راهنمايان حرفه اي استان کرمان 

در راستاي اجراي ماده ٢٥ آئين نامه ايجاد ، اصالح ، تکميل درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري 
فعاليت و  ايجاد  نحوه  العمل  مندرج در دستور  بر طبق ضوابط  و  آنها مصوب ١٣٩٤/٦/٤  بر  نظارت   و 
 انجمن هاي حرفه اي صنعت گردشگري ايران ، ابالغي به شماره ٢٦٦٧١/ ٩٥٢١٠٠ مورخ ٩٥/٨/١٠ به 
منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني خود ، همکاري و همياري با سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع 
دستي و گردشگري در جهت پيشبرد اهداف گردشگري و باال بردن سطح آگاهي هاي راهنمايان گردشگري 
استان کرمان و در راستاي تاسيس انجمن فوق جهت انتخابات هيئت مديره و بازرسان در تاريخ ١٣٩٧/٦/٣١ 

ساعت ١٨ در محل مجمع عمومي برگزار مي نمايد . 
لذا بدينوسيله از کليه همکاران راهنمايان کارت دار جهت شرکت در مجمع عمومي دعوت بعمل مي آيد . در 

تاريخ اعالم شده در مجمع حضور يابند . 

شماره  به  خاص  سهامى  كتاب  پاتوق  شركت  تغييرات  آگهى 
استناد  به  ملى 14006136643  و شناسه  ثبت 497796 
 1397,02,21 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت به آدرس استان قم 
- شهرستان قم - بخش مركزى - شهر قم-محله ترمينال-
همكف-كد  0-طبقه  18-پالك  خداكرم  (آخر)-كوچه  كوچه 
پستى 3718116937 تغيير يافت و ماده مربوطه اساسنامه 

اصالح شد 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (245347)

شهردارى كالله درنظر دارد آهن آالت اسقاطى (آهن و آلومينيوم) و ضايعات 
پالستيكى خود را از طريق مزايده عمومى با شرايط ذيل به فروش رساند.

1- متقاضيان مى بايست مبلغ 3/000/000 ريال بابت سپرده شركت در مزايده به 
صورت ضمانتنامه بانكى و يا بحساب سپرده شهردارى به شماره 0106464486001 
نزد بانك ملى شعبه مركزى كالله واريز و فيش مربوطه و يا ضمانتنامه بانكى را به 

انضمام قيمت پيشنهادى خود تحويل دبيرخانه شهردارى نمايند.
 2- مهلت شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه 97/07/07 
مى باشد كه دو روز پس از آن در محل دفتركار شهردار كالله پيشنهادات قرائت 

و رسيدگى مى شود.
3-ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده درج مى گردد كه متقاضيان جهت 
دريافت اسناد مزايده در مهلت تعيين شده در بند 2 به امور مالى شهردارى 

مراجعه نمايند.
4- شهردارى در رد يا قبول كليه پيشنهادات مجاز و مختار مى باشد و در صورت 
انصراف نفر اول، سپرده او ضبط و الويت به ترتيب با نفرات دوم و سوم برنده 
 گان مى باشد كه در صورت انصراف، سپرده آنان نيز به نفع شهردارى ضبط 

خواهد شد.

* آگهى مزايده عمومى *   

عبدالحميد حق شناس – شهردار كالله

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى  همراه با ارزيابى كيفى (نوبت دوم)
شماره مجوز:  2753 /1397

1- شماره مناقصه :  970122
2- موضوع مناقصه : تهيه و تامين وسايل نقليه سبك مورد نياز (با راننده)   جهت انجام خدمات  سرويس دهى .

3- محل و مدت انجام كار : استان خراسان رضوى ،  منطقه عملياتى خانگيران (سرخس) / دولت آباد / شهرستان سرخس و حومه / شهر مشهد مقدس و حومه - يك سال
4- نام و نشانى مناقصه گزار: شركت بهره برداري نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخيام ، بلوارارشاد، خيابان پيام ، نبش  پيام 6 ، پالك 18 .

5- شرايط مناقصه گر : 
5-1- دارا بودن شخصيت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي .

5-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمينه موضوع پروژه .
5-3- دارا بودن گواهى نامه صالحيت انجام كار از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى .

5-4- ارائه صورتهاى مالى حسابرسى شده منتهى به سال 1396 .
5-5- توانايي تهيه ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار (مناقصه) به مبلغ 2/680/000/000 ريال از انواع تضامين مجاز اعالم شده در آئين نامه تضمين معامالت دولتى .

6- متقاضيان براى دريافت كاربرگ هاى استعالم ارزيابى كيفى مناقصه به پايگاه اينترنتى مناقصه گزار به نشانى WWW.EOGPC.IR ( بخش مناقصات ) مراجعه و پس از تكميل كاربرگ هاى 
مذكور ، كليه مدارك درخواستى را در قالب يك لوح فشرده ( CD ) به انضمام نامه اعالم آمادگى جهت شركت در مناقصه، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز  سه شنبه مورخ 1397/07/10  به امور 

حقوقى و پيمان هاى مناقصه گزار به آدرس مندرج در بند 4  تحويل نموده و رسيد دريافت نمايند .
7- پاكت هاى مناقصه در ساعت  14 روز سه شنبه مورخ 1397/09/06 در حضور پيشنهاد دهندگان گشوده خواهد شد .

8- در صورت نياز به اطالعات بيشتر ، متقاضيان ميتوانند با تلفن هاى  323   و  319   و 3704718 -051 تماس حاصل نمايند . 
ضمنا موضوع مناقصه در پايگاه اطالع رسانى مناقصات با شماره 3173961  ثبت شده است.

تاريخ  انتشار نوبت اول:1397/06/20   -    تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/06/22  
روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

شركت نفت مناطق مركزي ايران 
شركت بهره برداري نفت و گاز شرق  

  

آگهى برگزارى مناقصه عمومى
وزارت نيرو

شركت آب و فاضالب استان اصفهان
(سهامى خاص)

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايى به شرح زير را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شركت ، اتاق 292: تا ساعت 15/30 روز شنبه به تاريخ 97/6/31
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ 97/7/1

دريافت اسناد: سايت اينترنتى
 WWW.abfaesfahan.ir :شركت آب و فاضالب استان اصفهان

 WWW.iets.mporg.ir :پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گويا: 031-36680030-8

(داخلى335)

مبلغ تضمين (ريال)برآورد (ريال)محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

97-3-135/3
عمليات بهره بردارى از تصفيه خانه فاضالب ، نصب و اصالح انشعابات آب و 

فاضالب ، قرائت كنتور و خدمات ادارى در خوانسار
5/031/200/691252/000/000جارى

8/345/915/191418/000/000جارىعمليات بهره بردارى ، خدمات عمومى و امور مشتركين نائين (با ارزيابى كيفى)97-3-151/2

97/3-152/2
عمليات اجرايى بهره بردارى از شبكه و انشعابات فاضالب منطقه شاهين شهر و 

ميمه (با ارزيابى كيفى)
10/128/970/789507/000/000جارى

2/974/220/906149/000/000جارىاصالح و نصب انشعاب آب و فاضالب منطقه يك97-3-168
32/209/365/9621/611/000/000جارىرسيدگى به حوادث شبكه آبرسانى منطقه يك اصفهان (ارزيابى كيفى)97-3-169

هزار مرتبه پرسیده ام زخود 
او کیست

فاضل نظری
نشسته سایه ای از آفتاب بر رویش

به روی شانه ی طوفان رهاست گیسویش
ز دوردست سواران دوباره می آیند

که بگذرند به اسبان خویش از رویش
کجاست یوسف مجروح پیرهن چاکم

که باد از دل صحرا می آورد بویش
کسی بزرگ تر از امتحان ابراهیم

کسی چنان که به مذبح برید چاقویش
نشسته است کنارش کسی که می گرید

کسی که دست گرفته به روی پهلویش
هزار مرتبه پرسیده ام زخود او کیست

که این غریب نهاده است سر به زانویش
کسی در آن طرف دشت ها نه معلوم است

کجای حادثه افتاده است بازویش
کسی که با لب خشك و ترك ترك شده اش

نشسته تیر به زیر کمان ابرویش
کسی است وارث این دردها که چون کوه است

عجب که کوه ز ماتم سپید شد مویش
عجب که کوه شده چون نسیم سرگردان

که عشق می کشد از هر طرف به هر سویش
طلوع می کند اکنون به روی نیزه سری

به روی شانه ی طوفان رهاست گیسویش

دست به کار شدن سمپات ها

برخی ها چشم دیدن »رد خون« را ندارند!

عذرخواهی آناهیتا همتی 
یست  ور به خاطر حمایتش از یک تر

آناهیت��ا همت��ی، بازیگر س��ینما و  تلویزی��ون، ب��ا انتش��ار پس��تی در درح���اشیه
اینس��تاگرام، عذرخواهی خود را بابت متنی جنجالی که 

منتشر کرده بود، اعالم کرد.
این بازیگر شنبه گذشته در اینستاگرام خود از اعدام یك 
نفر از اعضای گروهك تروریستی کومله ابراز ناراحتی کرده بود 

که با واکنش منفی کاربران شبکه های مجازی مواجه شد.

او با انتش��ار پس��تی در صفحه اینس��تاگرام خود، از 
انتشار متن جنجالی اش در پست قبلی عذر خواهی کرده 

و مخالفت خود را با اقدامات تروریستی تایید کرد.
او در تازه ترین پست خود نوشت: »هموطنان عزیزم، 
از اینک��ه با ندانم کاری، احساس��ات ش��ما را جریحه دار 
کردم ، متاس��فم و ازتون معذرت می خوام. من هم مثل 
شما با اقدامات غیرانسانی و کارهای تروریستی مخالفم. 
جنایت و کش��تار را هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد و حق 
حیات، حق همه انس��ان هاست. در پایان از همه کسانی 
که در مرزهای کش��ور عزیزمون برای امنیت همه ایران 

خالصانه می کوشند، سپاسگزارم.«

رئیس سازمان پدافند غیرعامل:

آموختن نحوه استفاده از فضای مجازی ضروری است


