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کردنرقیبخودهستند.
ننج�ون: البته یک عده دیگری هم هس��تند که 
همین فش��ارهای اقتصادی را ه��م تکذیب می کنند و 
س��عی دارند الق��ا کنند که همه چیز آرام اس��ت و ما 

چقدر خوشحالیم.
انسجامداخلیازنانشببرایکشورواجبتر

است.
ننجون: البته نان شب هم برای خودش اهمیتی 
دارد و مردم ما گاهی که "انسجام" سیرشان نمی کند 

به نان شب هم نیاز مبرم دارند.
مابایدبهدادملتبرسیم.

ننج�ون:خواه��ش می کن��م ای��ن کار را نکنید. 
آن دفع��ه ک��ه به داد مردم رس��یدید دالر به بیس��ت 

هزارتومان هم رسید.
ملتباغولیمثلآمریکامواجهاست.

ننجون: البته برای ما غول است وگرنه برای شما 
خاطره هم حساب نمی شود.

بایدمطمئنشویممعیشتمردمآسیبنمیبیند.
ننجون:مطمئن باش��ید همین حاال هم معیشت 

مردم جر و اجر شده است استاد!
مانیازمندتعقل،نوآوریدرراهکارهاهستیم.

ننجون:هنوز ج��ای تعقل ها و نوآوری های قبلی 
درد می کند.

ننجون

 سه شرط پلیس
برای تغییر طرح ترافیک و زوج و فرد

رئیس پلیس تهران بزرگ از سه شرط پلیس برای 
تغییر طرح ترافیک و زوج و فرد خبر داد.

سردار حسین رحیمی گفت: در حال حاضر معایب و 
محاسن طرح ترافیک و زوج و فرد در حال بررسی است 
و همانطوری که ما درخواست داشته ایم کار کارشناسی 
باش��د تصمیمی که گرفته می ش��ود بدون شک به نفع 
مردم خواهد بود. تقریبا همه افرادی که در جلسه بودند 
بیشترین توجه را به مردم داشتند که مردم دچار مشکل 
نش��وند و همچنین به این موضوعات نیز اش��اره شد که 
مردم در جریان طرح ترافیک و زوج و فرد در دسترسی 
به مراکز درمانی و بهداشتی و مراکز دولتی و وزارتخانه ها 

دچار محدودیت نباشند.
وی گفت: س��ه مولفه کاهش ترافیک، تسهیل در 
عبور و مرور و در مجموع ارتقای رضایت مندی مردم 
محور های بحثی است که در جلسات ارائه داده ایم. در 
این رابطه چند جلسه دیگر برگزار خواهد شد و نتیجه 

خوبی خواهیم داشت.

پلیس

اظهارات علی انصاریان 
در »ورزشگاه« قابل دفاع نیست

مدیر گروه اجتماعی شبکه پنج درباره حاشیه های 
واکن��ش عل��ی انصاریان ب��ه صحبت های گزارش��گر 
افغانس��تانی بیان کرد اظهارات وی قابل دفاع نیست و 

تالش خواهند کرد که دلخوری ها رفع شود.
مجید اکبرش��اهی گف��ت: علی انصاری��ان فایلی 
منتش��ر و ضم��ن آن از مردم افغانس��تان عذرخواهی 
ک��رد و با این کار نش��ان داد که نظ��رش روی جامعه 
افغانستانی نبوده اس��ت و قصدی برای بی احترامی به 

آنها را نداشته است. 
وی ادامه داد: خود ما هم با اتفاقی که رخ داد و یا 
تقلیدی که از لهجه افغانس��تانی صورت گرفت، موافق 
نیس��تیم و طبیعتا دفاع هم نمی کنیم ولی با فایلی که 
منتشر شد خیلی از سوءتفاهم ها می تواند برطرف شود 
و امیدوار هس��تیم که برنامه را به گونه ای پیش ببریم 

که دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد.
در  گذش��ته  انصاری��ان سه ش��نبه ش��ب  عل��ی 
برنامه »ورزش��گاه« نس��بت به صحبت های گزارشگر 
افغانس��تانی ک��ه در گزارش بازی ای��ران و یمن گفته 
ب��ود تصاویر ب��رای ایرانی ها با تاخیر پخش می ش��ود، 
واکنش��ی هم��راه ب��ا تحقی��ر نش��ان داد ک��ه بعد از 
 هجمه به وی،  با انتش��ار ویدیویی از مردم افغانس��تان 

عذرخواهی کرد.

درحاشیه

ومیه  یاچه ار  مشکل در
کاهش بارندگی نیست

مهدی ابراهیمی

یست کارشناس محیط ز

دریاچه ارومیه به عن��وان بزرگ ترین دریاچه داخلی 
ایران و از مهم ترین و باارزش ترین اکوسیس��تم های آبی 
ایران و جهان به شمار می آید. تراز اکولوژیک این دریاچه 
)1274.1 متر(، مساحت دریاچه برابر 4348 کیلومترمربع 

و حجم آب آن حدوداً 14.5 میلیارد مترمکعب است.
بررسی گزارش شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 
نشان می دهد که چالش فعلی دریاچه از اواسط دهه 70 
ش��روع  و در طی 20 س��ال گذش��ته حدود 4 متر از تراز 
دریاچه کاسته شده است. همچنین با توجه به آمار فعلی، 
حدوداً 90 درصد از حجم و بیش از 50 درصد از وس��عت 

آن نسبت به تراز اکولوژیک کاهش پیدا کرده است.
حال سؤال اینجاس��ت که علت اصلی کاهش حجم 
دریاچه چیست؟ این کاهش حجم می تواند دو علت اصلی 

داشته باشد: 1- عوامل طبیعی 2- عوامل انسان ساخت.
کاه��ش بارندگ��ی، مهم ترین مته��م در بین عوامل 
طبیعی برای کاهش حجم دریاچه ارومیه می تواند باشد. 
طبق گزارش ستاد احیا دریاچه ارومیه: »مهم ترین 
مناب��ع تأمی��ن آب دریاچه، ب��ارش مس��تقیم بر روی 
دریاچ��ه و همچنین مناب��ع آب ورودی به آن از طریق 

رودخانه های حوضه آبریز است«.
همچنین مس��عود تجریش��ی مدیر دفتر برنامه ریزی 
و تلفیق س��تاد احیای دریاچه ارومیه، علت کم آب شدن 
دریاچه را اینگونه بیان کرده است: »علت کم آب شدن و به 

تبع آن خشک شدن دریاچه در سال های اخیر، کاهش 18 
درصدی میزان بارش و از سوی دیگر افزایش برداشت آب 
از این دریاچه است«. با توجه به اهمیت میزان بارندگی، این 

عامل در حوضه دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار گرفت.
برای بررس��ی صحت ادعای کاهش حجم دریاچه 
به دلی��ل کاهش بارندگی س��الیانه، الزم اس��ت تا روند 
ب��ارش در حوضه دریاچه ارومیه در 50 س��ال اخیر با 
حجم دریاچه ارومیه در این دوره زمانی مقایسه شود.

تا س��ال 1377 بی��ن بارندگ��ی در حوضه دریاچه 
ارومیه با حجم این دریاچه ارتباط منطقی وجود دارد. 
یعن��ی با افزایش بارش، حج��م دریاچه افزایش یافته و 
با کاهش بارش از حجم دریاچه کاس��ته شده است. اما 
از س��ال 1377 به بعد علیرغ��م ثابت بودن روند بارش 
در حوضه، حجم دریاچه افت ش��دیدی داشته است. از 
طرفی آمار میانگین بارش 10 سال اخیر 344 میلی متر 
ب��وده که با میانگین بارش 50 س��اله )342 میلی متر( 

تقریبا یکی است و روند کاهشی وجود ندارد.
با توجه به بررسی صورت گرفته، علت خشک شدن 
دریاچ��ه ارومیه، می��زان بارندگی نیس��ت. پس باید به 
دنبال عوامل دیگری برای خشک شدن دریاچه ارومیه 

بود که می توان به عوامل انسان ساخت اشاره داشت.
کارشناس��ان برای پاس��خگویی به این سؤال، دالیل 
متفاوتی بیان کرده اند که از جمله آن ها می توان به برداشت 
بیش ازحد مجاز از منابع آبی حوضه، توسعه بی رویه بخش 
کشاورزی، محصوالت با الگوی مصرفی آب زیاد در حوضه 

آبریز دریاچه و پل میان گذر دریاچه ارومیه اشاره کرد.
ب��ا توجه به اینکه پایه حل مش��کالت و پدیده های 
این چنینی، شناخت کامل مسئله و علل ایجاد پدیده ها 
است، بنابراین هر کدام از علل انسان ساخت اشاره شده، 

فارس قابلیت بررسی کارشناسی بیشتری دارند. 
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گروهزیستبوم م�ي معاون اش��تغال و ح����ا
خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( 
ب��ا تش��ریح سرنوش��ت 2ه��زار و 500 
میلیارد توم��ان اعتبار تخصیص یافته از 
صندوق توسعه ملی به کمیته امداد امام 
خمینی برای اش��تغال زایی مددجویان، 
توضیحات��ی درب��اره عدم اق��دام بان��ک 

مرکزی در این خصوص ارائه کرد.
درب��اره  عبدالملک��ی  حج��ت اهلل 
چرایی عدم پرداخت تسهیالت مصوب 
اشتغال زایی به کمیته امداد اظهار کرد: 
زمانی که قرار بود قانون اش��تغال پایدار 
روستایی و عشایری در مجلس شورای 
اس��المی تصویب ش��ود، کمیته امداد 
پیش��نهاد داد در قانون مزبور ذکر شود 
تا بخشی از این منابع برای خانواده های 
تحت پوشش کمیته امداد در روستاها و 
مناطق عشایری استفاده شود که مورد 
پذیرش واقع نشد و در قانون هم نیامد.

وی افزود: از اردیبهش��ت امس��ال، 
به پیش��نهاد خود دولت، قرار شد کمیته 
امداد هم برای در اختیار گرفتن بخشی 
از ای��ن منابع ورود کند؛ بر این اس��اس 
تفاهم نامه ای بین سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت رف��اه امضا و قرار ش��د 2 هزار و 
500 میلیارد تومان از منابع قانون مورد 
اشاره که مجموعاً 12 هزار و 800 میلیارد 

بود، در اختیار کمیته امداد قرار گیرد.
عبدالملک��ی توضیح داد: منابع این 
قضیه به این شکل است که رهبر معظم 
انقالب اس��المی اجازه دادند یک و نیم 
میلی��ارد دالر از صندوق توس��عه ملی 
برداش��ت و تبدیل به ریال ش��ود که 6 
ه��زار و 400 میلی��ارد تومان می ش��د؛ 
شبکه بانکی هم طبق قانون باید همین 
میزان اختصاص دهد که جمعاً 12 هزار 

و 800 میلیارد تومان می شود.
وی اضاف��ه کرد: از ای��ن عدد قرار 
ب��ود 2 هزار و 500 میلی��ارد تومان به 
کمیت��ه امداد ام��ام خمینی)ره( و یک 

هزار و 250 میلیارد تومان هم مشترکاً 
به بهزیس��تی و بنیاد شهید اختصاص 
یابد؛ بر این اس��اس الزم بود س��امانه 
»کارا« ک��ه در وزارت تع��اون، کار و 
رفاه اجتماعی متناس��ب ب��ا این پروژه 
طراحی شده بود، به نحوی اصالح شود 
تا فراین��د مربوط به مددجویان کمیته 

امداد هم در آن لحاظ شود.
وی ادام��ه داد: انج��ام فرایندهای 
یادش��ده، ی��ک مدتی طول کش��ید و 
بعد پرونده ه��ای مربوط به مددجویان 
کمیته امداد در حالی راهی بانک های 
عامل شد که دو قس��ط از مبلغ مزبور 
یعنی 50 درصد مبلغ 12 هزار و 800 
میلی��ارد تومان، واریز ش��ده بود اما ما 
وقتی مراجعه کردیم، گفتند پول تمام 
ش��ده و به متقاضی��ان دیگر در بخش 

خصوصی، پرداخت شده است!
این مقام مس��ئول در کمیته امداد 
ام��ام خمینی)ره( گف��ت: در ارتباط با 
50 درصد نخست این مبلغ، فقط 150 
میلی��ارد تومان ب��ه مددجویان کمیته 
امداد یعن��ی نیم درص��د از دو هزار و 
500 میلیارد تومان پرداخت شده است 
و براساس چیزی که اعالم کردند، قرار 
ش��ده الباقی مبلغ در قسط های سوم و 

چهارم پرداخت شود.
وی یادآور ش��د: در جلسه ای که در 
کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان 
دستگاه ها در ارتباط با این موضوع برگزار 
شد، به درستی نسبت به عملکرد وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گالیه ش��د 
مبنی بر اینکه وقتی مبلغی برای کمیته 
امداد در نظر گرفته شده، باید سهم او در 
ش��بکه بانکی بلوکه می شد تا به جاهای 
دیگر پرداخت نش��ود؛ وزارت کار مدعی 
ش��د، چون کمیته امداد دیر ملحق شد 
و از قبل اف��رادی هم در نوبت بودند، به 
آنها پرداخت ش��د اما از قسط های سوم 
و چه��ارم، مبال��غ مربوط ب��ه نهادهای 
حمایتی پرداخت می شود. سازمان برنامه 

و بودجه نامه ای به صندوق توسعه ملی 
ارسال کرد تا قسط سوم و چهارم را آزاد 
کنند و صندوق هم قسط سوم و چهارم 
را تخصیص داد و به بانک مرکزی اعالم 

کرد که زودتر نرخ ارز را تسعیر کنند.
وی با بیان اینکه متأسفانه نزدیک به 
دو ماه است که بانک مرکزی برای تسعیر 
نرخ ارز اقدام نکرده اس��ت، گفت: بانک 
مرکزی باید دالرهای صندوق را به ریال 
تبدیل و معادل ریالی آن را به حس��اب 
بانک ها واریز کند تا آنها بتوانند تسهیالت 

مددجویان ما را پرداخت کنند.
بانک  ش��د:  ی��ادآور  عبدالملک��ی 
مرک��زی قس��ط اول و دوم را با نرخ 4 
هزار و 200 تومان تس��عیر کرده بود و 
نظر سازمان برنامه و بودجه در ارتباط 
با تس��عیر نرخ ارز قس��طهای س��وم و 
چهارم، تس��عیر با نرخ نیمایی است اما 
تصور می کنم بانک مرکزی معتقد است 
اگر با نرخ نیما تس��عیر کند، عماًل نرخ 
نیما را به رسمیت شناخته در حالی که 
در بودجه 98، نرخ ارز را 5 هزار و 600 
توم��ان در نظر دارند. دو هفته یا س��ه 
هفته پیش هم جلسه شورای اشتغال در 
دفتر معاون اول برگزار و آنجا هم تأکید 
ش��د بانک مرکزی سریع تر با هر نرخی 
که مدنظر دارد، تس��عیر را انجام دهد و 

مبلغ را به حساب بانک ها واریز کند.
وی در پاس��خ ب��ه این س��ؤال که 
چه تع��داد از مددجوی��ان کمیته امداد 
در انتظار دریافت تس��هیالت اش��تغال 
پایدار روس��تایی و عش��ایری هستند، 
گف��ت: در س��امانه »کارا« 3 ه��زار و 
300 میلی��ارد تومان ب��رای مددجویان 
کمیته امداد، پرونده تش��کیل شده که 
از اعتب��ار تخصیص یافته به ما هم 800 
میلیارد تومان بیشتر است زیرا بخشی 
از مددجویان در مرحله مراجعه به بانک 
به خاطر مش��کالت مرب��وط به ضامن و 
مس��ائل دیگر، برگش��ت می خورند لذا 
بیشتر از ظرفیت پرونده تشکیل دادیم.

ی��ک  ح��دود   -1 دی�د پی��ش زاوی�ه هفت��ه 
برنامه های شب یلدای تلویزیون به سبک 
و س��یاق هر س��ال پر از سلبریتی هایی 
می شود که فقط سالی دوبار؛ شب سال 
نو و ش��ب یلدا گذرش��ان ب��ه تلویزیون 
و  بازیگ��ران  و  خواننده ه��ا  می افت��د. 
ورزش��کاران معروف و پرطرف��دار از این 
شبکه تلویزیونی به آن شبکه تلویزیونی. 
الب��ه الی تعریف خاط��رات بی مزه 
س��لبریتی ها از ش��ب یلدا و کرس��ی و 
مادربزرگش��ان، روحانی��ون ه��م مث��ل 
همیشه در نقش سرعت گیر سلبریتی ها 
حاضر می ش��وند و چند کالم��ی درباره 
صله رحم و مودت با خانواده و... س��خن 
می گویند. اما یکی از روحانیونی که قرار 
است مثل همیشه نقش روحانی مهربان 
و خوشروی ماجرا را بازی کند از نقشش 

بیرون می آید. 
روحان��ی  زائ��ری،  حجت االس��الم 
میانسالی که انتقاداتش به روند مدیریت 
جامعه و اتفاقات فرهنگی و اجتماعی در 
سال های اخیر به ش��دت سروصدا کرده 
اس��ت و جنجال ساز شده اس��ت این بار 
میهمان برنامه عل��ی ضیاء مجری جوان 
و شهرت طلب تلویزیون ایران است. زائری 
درباره ش��ب یلدا هم ح��رف می زند، اما 
طبق پیش بینی ، گذری هم به مهمترین 
اتفاق آن روزهای جامعه می زند. فیلمی از 
یک نماینده مجلس که خواستار ورود به 
گمرك شده بود و بعد از ایستادگی کارمند 
حراست بابت ناهماهنگی ورود او به داخل 
ساختمان دادش به هوا بلند شده بود و با 
درشت گویی خواستار ورود سریع تر شده 

بود. اما این تازه آغاز ماجرا بود.
این فیلم یک دقیق��ه ای جنجالی 
وحش��تناك در فضای عمومی جامعه 
ایران��ی ب��ه راه انداخ��ت و در یکی از 
مع��دود موارد اتفاق��ات فضای مجازی 
از م��ردم عادی تا نخب��گان اجتماعی، 
اصالح طلب و اصولگ��را و... به صورتی 
کامال منف��ی به ای��ن رفت��ار نماینده 

مجلس واکنش نشان دادند.
در حالی که همه تصور می کردند 
ک��ه بع��د ازپخ��ش فیل��م اول از همه 
نماین��ده مذک��ور عذرخواه��ی خواهد 
کرد و بقیه نمایندگان نیز به سرعت از 
ماج��را کناره خواهند گرفت؛ به یکباره 
موقعی��ت همه چیز دگرگون ش��ده و 
جای ظالم و مظلوم جابه جا شده بود. 

در چنی��ن ش��رایطی ک��ه خش��م 
اجتماعی از عملکرد آن نماینده مجلس و 
نمایندگان دیگر به شدت فوران کرده بود 
حجت االسالم زائری در برنامه شب یلدای 
علی ضیاء به شدت به مجلس تاخته بود 
و ای��ن عملک��رد را باعث ش��رم مجلس 

خوانده بود. واکنش حجت االسالم زائری 
ب��ه اقدامات مجلس ی��ک دهم واکنش 
واقعی مردم ای��ران - حتی متدین ترین 
و حزب اللهی تری��ن آنه��ا- ب��ه ماجرای 
اخی��ر مجلس نبود. نمایش��ی کوچک و 
محدودش��ده و مودبانه از آنچه بیرون از 
قاب های تلویزی��ون در جامعه واقعی در 
جریان ب��ود و در یکی از مع��دود موارد 
تاریخ اتفاقات اجتماعی معاصر، تلویزیون 
به آن نزدیک شده بود و مردم نشانه ای از 
انعکاس واقعی ذهنیات و افکارشان را در 

تلویزیون می دیدند.
2- ط��ی روزهای گذش��ته خبری 
مبنی بر احض��ار علی ضی��اء به خاطر 
این گفتگو در رس��انه های غیررس��می 
دس��ت به دس��ت چرخید و س��رانجام 
رنجبرزاده عضو هیئت رئیس��ه مجلس 
به میان رسانه ها آمد و از نتایج نشست 
نمایندگان مجلس با مدیران صداوسیما 
و تهیه کننده برنامه فرمول یک س��خن 
گف��ت. نتایجی که جز بی��ان بدیهیاتی 
همیشگی درباره حفظ حرمت مجلس و 
شهدای مجلس حاوی یک نکته اساسی 
بود: رئیس صداوس��یما قول داده است 
ک��ه از این پس حضور حجت االس��الم 

زائری درتلویزیون ممنوع شود.
استداللی که این نماینده مجلس 
برای این اقدام آورده بود البته آشنا بود: 
مطمئن باشید هر برنامه ای که منجر به 
آسیب به سطوح نظام و اعتماد عمومی 
مردم شده و تخریب چهره های خدوم 
نظام جمهوری اسالمی را تخریب کند 
حتما آن مجریان هم به حاش��یه رانده 

خواهند شد.
به ای��ن ترتیب انع��کاس اعتراض 
صریح زائری به اتفاقات مجلس، چیزی 
که اکثریت م��ردم در فضای مجازی و 
واقعی با آن همراس��تا و همنظر بودند 

آسیب به سطوح نظام و اعتماد عمومی 
مردم خوانده ش��ده بود. چنانچه گفتیم 
ای��ن البته اس��تدالل جدیدی نیس��ت. 
سال هاس��ت که اتکا به استدالل کامال 
مغلطه آمیز مس��اوی بودن هر نماینده 
و وزیر وکی��ل و رئی��س اداره با کلیت 
نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران 
از تریبون ها تکرار می شود و سال هاست 
که انعکاس ص��دای اعتراضی مردم در 
رسانه ملی آس��یب و خدشه به اعتماد 
عمومی مردم��ی خوانده می ش��ود که 
سال ها جلوتر از رسانه های محافظه کار 
جمهوری اسالمی در حال نقادی مداوم 
عملکرد نهادهای مختلف نظام و در عین 
حال نمای��ش اعتماد به اصل جمهوری 
اسالمی هستند و با آمدن یا نیامدن یک 
روحانی به تلویزیون هم چیزی از نقادی 

یا اعتمادش کم نخواهد شد.
3- این سرنوش��ت عبور از مرزهای 
خودساخته محافظه کاری در رسانه های 
ایرانی اس��ت و این نمونه ساده، نمایش 
بسیار واضحی از فرآینده ساده وپیچیده 
نمای محافظه کار ش��دن رس��انه ها در 
ایران اس��ت. به محض عبور از مرزهایی 
که معلوم نیست کی و کجا در جمهوری 
اس��المی ایران س��اخته ش��ده اس��ت 
س��کانداران این نهادها خود را با کلیت 
نظام یکی فرض و طرح می کنند وبا هر 
اب��زار قانونی یا عرفی که دم دستش��ان 
برای فشار به رسانه مذکور داشته باشند 
سریعا به میدان می آیند و ماجرا را به در 
باالترین سطح ممکن به زعم خودشان 
حل می کنند. رئیس صداوسیما باید در 
جلس��ه ای با حضور نمایندگان مجلس 
ش��رکت کند و درباره 15 دقیقه از یک 
برنام��ه در هفته ها پی��ش توضیح ارائه 
کند و بعد ب��ه نمایندگان قول دهد که 
ی��ک روحانی را دیگ��ر از درب جام جم 
راه ندهند تا دس��ت از سرش بردارند و 
رئیس صداوس��یما حتم��ا از این به بعد 
ح��واس جمع تر خواهد بود و به مدیران 
و کارمندان توصیه خواهد کرد که دنبال 

دردسر نگردند و آرام تر رد شوند.
م��ردم بی��رون از مرزهای��ی ک��ه 
نمایندگان مجلس یا باقی س��کانداران 
نهاده��ا و اداره ه��ای مختل��ف دولتی 
برای خود س��اخته اند فارغ از تصوراتی 
ک��ه آنها درباره مردم می کنند در حال 
پیش رفتن هستند. مثل همیشه منابع 
رسانه ای خود را درست یا غلط از بین 
آنهایی ک��ه حرف های ناگفته ش��ان را 
بیش��تر می زند انتخ��اب خواهد کرد و 
ما همچنان به دنب��ال اعتماد عمومی 
آنهایی هس��تیم که روز به روز در حال 
دورتر ش��دن از آنها هستیم.این همان 

مهر محافظه کاری است. 

پیامبراکرمصلیاهللعلیهوآله:
 از یکدیگر گذشت کنید

تا کینه  های میان شما از بین برود.
نهجالفصاحهص385،ح1155

یون می آید »گشت پلیس« به تلویز
مینی س��ریال »گش��ت پلیس« به کارگردانی 
مهرداد خوشبخت از ش��نبه 22 دی ماه روی آنتن 

شبکه سه سیما می رود.
این مجموع��ه کوتاه تلویزیونی به قلم حمید 
برزگ��ر و محمدرض��ا ریاحی در 7 قس��مت 45 

دقیقه ای نگارش شده است.
»گشت پلیس« داستان چند مامور نیروی انتظامی 

است که درگیر عملیات های شهرِی خاص می شوند.
فره��اد قائمی��ان، ب��رزو ارجمن��د، امیررضا 
دالوری، به��رام ابراهیمی، نیلوفر ش��هیدی، رضا 
کریمی ترکیب اصلی بازیگران س��ریال »گش��ت 
پلیس« را تشکیل می دهند و با توجه به داستان، 

بازیگران میهمان نیز به کار اضافه می شوند.
»گشت پلیس« از شنبه هرشب ساعت 20:45 
روانه آنتن می ش��ود و باز پخش آن 1:30 بامداد، 

9:30 صبح و 14 بعدازظهر، روز بعد می باشد.

جعبه جادو

کالهبرداری با وعده سفر به عتبات عالیات
فرمان��ده انتظام��ی غ��رب اس��تان ته��ران از 
دستگیری اعضای باند 6 نفره کالهبرداران با شگرد 
سفر به عتبات عالیات، اقدام به برداشت غیرمجاز از 

حساب شهروندان می کردند، خبر داد.
سردار محسن خانچرلی گفت: ماموران پلیس 
فتای شهرس��تان قدس پس از دریافت گزارش��ی 
مبنی بر برداش��ت غیرمجاز از حساب شهروندی، 

بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی ادامه داد: ماموران با بررس��ی تراکنش های 
بانک��ی، 3 نفر از اعض��ای این باند را شناس��ایی و 
دستگیر کردند. متهمان اعتراف کردند که 3 نفر از 
همدستان آن ها از داخل زندان با برخی از شهروندان 
تماس گرفته و به بهانه اینکه "ش��ما در قرعه کشی 
برنده سفر به عتبات عالیات شده اید" مال باختگان را 
به پای دستگاه های عابربانک کشانده و مبادرت به 

خالی کردن حساب بانکی این افراد می کردند.

مجازستان

مسابقه کتابخوانی با موضوع زندگی امام)ره(
به مناس��بت فرا رس��یدن چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی مسابقه بزرگ کتابخوانی 
ب��ا موضوع زندگی رهبر انق��الب بر مبنای کتاب 
»امام خمینی« نوش��ته امیرحسین فردی توسط 

انتشارات مدرسه برگزار می شود.
در کتاب »امام خمینی« فراز و فرودهای زندگی 

امام خمینی)ره( به شکل داستانی روایت می شود.
عالقه مندان به شرکت در مسابقه می توانند کتاب 
کاغذی »امام خمینی« را از فروشگاه های انتشارات 
مدرسه و همچنین فروش��گاه مجازی آن به آدرس 
enma.ir تهی��ه کنند. عالوه بر این نس��خه صوتی 
این کتاب در فروش��گاه مجازی انتش��ارات مدرسه، 
اپلیکیشن بوفه و فیدیبو و همچنین اپلیکیشن نوار 
موجود اس��ت. زمان مسابقه 19 دی ماه تا 22 بهمن 
97 است. در پایان مس��ابقه جوایز نفیسی براساس 

کسب امتیاز و به قید قرعه به برندگان اهدا می شود.

تابلو اعالنات

یق کارگاه مبل سازی اطفای حر
سخنگوی س��ازمان آتش نش��انی و خدمات 
ایمنی ش��هرداری تهران از عملیات اطفای حریق 

در یک کارگاه مبل سازی خبر داد
 جالل ملکی اظهار داش��ت: س��اعت 10:16 
دقیقه دیروز آتش س��وزی در ی��ک کارگاه نجاری 
در خیابان دماوند خیابان ناصری به س��امانه 125 
آتش نش��انی ش��هردرای تهران گزارش شد و سه 
ایستگاه در عرض سه دقیقه به محل اعزام شدند.

وی گف��ت: مح��ل حادث��ه یک س��اختمان 
دوطبقه که هر طبقه 120 متر وس��عت داش��ت 
بود و در خرپش��ته نیز لوازم ناایمن چیده ش��ده 
بود. آتش در طبقه دوم که محل رنگرزی مبل ود 
آغاز و به بخشی از خرپشته نیز سرایت کرده بود. 
وی افزود:خوشبختانه آتش نشانان حریق را اطفا و 
مشغول لکه گیری کردند. این حادثه هیچ مصدوم 

و فوتی و فرد گرفتاری نداشت.

حادثه

مردم بیرون از مرزهایی 
که مسئوالن برای 

خود ساخته اند فارغ از 
تصوراتی که آنها درباره 
مردم می کنند در حال 
پیش رفتن هستند. 
مثل همیشه منابع 

رسانه ای خود را از بین 
آنهایی که حرف های 
ناگفته شان را بیشتر 

می زند انتخاب خواهد 
کرد و ما همچنان به 
دنبال اعتماد عمومی 

آنهایی هستیم که روز 
به روز در حال دورتر 
شدن از آنها هستیم

ین نماز صبح آخر
حسن روانشید

وزنامه  نگار پیشکسوت ر

دلمان نمی آمد بخوابیم چون می دانستیم برای ادای 
این منظور وقت بس��یار است اما چاره ای نبود که قبل از 
طلوع آفتاب به س��وی فرودگاه نجف اشرف روان شدیم 
درحالی که آخرین نماز صبح را در حرم امیرالمؤمنین)ع( 

بجا آورده و اشک ریزان ناچار به ترك آن می شدیم. 
وضعیت این فرودگاه به اصطالح بین المللی ام القرای 
تشیع هم کمتر از بغداد نبود زیرا بیننده را به یاد دیگر 
فرودگاه هایی می انداخت که شهرشان دارالعباده جهان 
اسالم نیست. وجود انواع فروشگاه های برند اروپایی به 
خصوص بزرگترین فروش��گاه عطر و اودکلن از پاریس 

بیننده را به تعجب وا می داشت. 
تنه��ا فرقی ک��ه بین این ف��رودگاه با بغ��داد دیده 

می ش��د حفظ حجاب توسط کارکنان آن بود اما دلمان 
نمی خواست در این آخرین ساعات خروج از عراق مورد 
تمسخر کارکنان این فرودگاه به خاطر تأخیر هشت ساعته 
شرکت هواپیمایی دس��ت چندمی کشورمان باشیم که 
معلوم نیس��ت چگونه توانسته در مناقصه سازمان حج و 
زیارت برنده شود درحالی که همه پروازهایش در داخل و 

خارج با تأخیر و بی نظمی روبه روست! 
ای کاش حداقل وقتی می دانند زائر باید 8 ساعت در 
فرودگاه معطل بماند اجازه می دادند این زمان را به زیارت 
حرم مطه��ر مولی الموحدین)ع( برود که ش��اید آخرین 
زیارت باشد تا مجبور به پرسه زدن و تماشای مکان هایی 

که با فرهنگ زیارت عتبات عالیات منافات دارد نباشد. 
ام��ا در نهایت جای همه کس��انی که عاش��قانه در 
انتظار به دس��ت آوردن این توفیق هس��تند خالی بود. 
التماس دعا از هم��ه آن هایی که موفق به خواندن این 

سفرنامه شدند.
پایان

پاورقی)45(

چرامسئوالنخطاکارخودراهمترازبانظاممقدسمیدانند؟

»زائری«وعبورازمرزهایخودساختهمحافظهکاری!

معاوناشتغالوخودکفاییکمیتهامدادامامخمینی)ره(مطرحکرد؛

پرداخت"تسهیالتاشتغالزاییمدجویان" 
معطلاقدامبانکمرکزی


