
بانکی ها همه شاعر بودند
شعر زیر از کدام شاعر معاصر است؟

برکسی پوشیده نیست 
که مهار مستمر اسب سرکش تورم 

در گرو تعامل جدی سیاست های مالی و پولی
و دسترسی بانک مرکزی

به ابزار های قوی و روز آمد است
الف( سهراب سپهری
ب( مهدی اخوان ثالث

ج( فروغ فرخزاد
د( دکتر عبدالناصر همتی

ب�رادر غرضی: امروز گوش�ت کیلویی صد هزار 
تومان ... شما را نمی سوزاند؟

نقطه چین باال را با یکی از گزینه های زیر پر کنید؟
الف( یکی از اعضای بدن

ب( عموق وجود
ج( سلول های خونی

د( هیچکدام
کدام یک از خبرهای زیر، مژدگانی بیشتری دارد؟

الف( جراید: نرخ مرغ کاهش می یابد.
ب( جراید: نرخ میوه شب عید افزایش نمی یابد.

ج( جرای��د: حق��وق کارکنان دولت بیس��ت درصد 
افزایش پیدا می کند.

د( رامی��د جوان: بع��د از تعطیالت عید خدمتتان 
نخواهم بود.

ننجون

دیدن این فیلم جرم است
عزت اهلل ضرغامی پ��س از رویت یکی از فیلم های 
جشنواره فجر واکنشی خاص نشان داد و نوشت: دیدن 
این فیلم جرم است« را با خانواده، دسته جمعی دیدیم 
که جز یک نفر بقیه موافق فیلم بودند و تحسین کردند؛ 
پیشنهاداتم را به آقای مومنی شریف منتقل کردم. در این 
فیلم زنجیره ای از آدم های خوب و بد نظام که در زمین 
دشمن بازی می کنند رونمایی می شوند. به همان دلیل 
که قیصر، تنگس��یر، حاج کاظم، زینال بندری و کمال 
را دوس��ت دارم، موسوی ها را هم دوست دارم؛ اونجا که 
میگه: یه دونه سیلی! فقط یه دونه سیلی بخوره بعد بره! 
نذارید »با شاخ نشکسته بره« خیلی به فیلم  گیر ندهید؛ 
درد دل بچه بسیجی ها و حزب اللهی های بی پناه است؛ 

بابا یه جو غیرت هم خوب چیزیه واهلل. 

زاویه دید

دیگر برنامه ای برای بخشش سراسری 
اضافه خدمت وجود ندارد

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای 
مسلح گفت: دیگر برنامه ای برای بخشش اضافه خدمت 

به صورت کلی وجود ندارد.
سردار موسی کمالی گفت: براساس قانون افرادی که 
مرتکب غیبت، س��ه و 6 ماه اضافه خدمت می ش��وند، در 
زمان اعزام و حین خدمت اگر حسن انجام وظیفه، شجاعت 
و رشادت داشته باش��ند، فرماندهان می توانند تا دو سوم 
اضافه خدمت این افراد را ببخشند. از سال 95 این موضوع 

براساس ضوابط به فرماندهان محول شده است.

زیر پرچم

شناسایی هویت یک شهید پس از ۳۰ سال
هوی��ت پیکر مطهر یکی از ش��هدای تازه تفحص 
ش��ده دوران دفاع مقدس پس از گذش��ت ۳۰ سال از 

شهادتش، شناسایی شد.
شهید حبیب اهلل کندوانی، فرزند صادق متولد سال 
1۳48 است. او پس از اعزام به جبهه در سال 1۳67 بر 
اثر " تک دشمن" در منطقه " زبیدات " به فیض شهادت 
نائل آمد. پیکر مطهر این شهید طی عملیات اخیر کاوش 

شهدا کشف و هویتش توسط اتیکت اسم احراز شد.

فانوس

یتی ها برای خودشان   سکوت سلبر
و جامعه مفیدتر نیست؟ 

امیر حمزه نژاد

جشنواره س��ی و هفتم فیلم فجر حواشی سیاسی 
سطحی و پیش و پا افتاده ای دارد که خود هنرپیشگان 
و سلبریتی های سینما رقم می زنند. سلبریتی هایی که 
با ژس��ت های نمایش��ی س��عی دارند خود را بیشتر در 
کانون توجه رس��انه ها قرار دهند و رسانه ها هم خریدار 

همین ناز و عشوهای جنجالی هستند.
از حواشی افتتاحیه جشنواره که به نوعی حاشیه سازی 
برای حاشیه سازی بود بگذریم به ماجرای سخنان یکی از 
سلبریتی ها در نشست حاشیه ای یک فیلم می رسیم. این 
هنرپیشه در سخنانی بیان کرد: »وقتی که هویت ملی و عرق 
به وطن را از مردم بگیریم نتیجه اش می شود فروش گوشت 

سگ کیلویی ۳7 هزار تومان با ثبت نام و کارت ملی.«
س��خنان وی نوع��ی واکنش هیجان��ی درباره خبر 
فروش گوش��ت س��گ بود که البته تکذیب شد و جزو 
فیک نیوز هایی اس��ت که اخیرا در فضای مجازی انتشار 
می یابند. از س��وی دیگر لغات��ی که وی درباره »مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام« بکار برد نش��ان می دهد که 

سواد کافی در این زمینه ندارد.
البته خود این بازیگر نیز اذعان می کند نه سواد و نه 
عالقه ای به سیاست دارد اما با این اوصاف به طور احساسی 
به این حوزه ورود کرده اس��ت. ای��ن بازیگر پس از به راه 
افتادن موجی از انتقادات مردمی، شب گذشته توضیحات 
جدیدی را درب��اره این ماجرا مطرح کرد تا به گفته خود 
ابهامات موجود را برطرف کند. اما سوال اساسی این است 
که چرا این افراد با وجود اینکه اعتراف می کنند از سیاست 

سررشته ای ندارند خود را وارد این فضا می کنند؟
نتیجه ورودهای سطحی این افراد را به فضای انتخابات 

ریاست جمهوری س��ال 96 به خوبی دیدم که سپس در 
چند مرحل��ه در موج های مختلف نس��بت به حمایت از 
دولت اظهار پشیمانی کردند و حتی در مرحله بعد ضیافت 
افطاری رئیس جمهور ب��ا هنرمندان را نیز تحریم کردند. 
رسانه های اصالح طلب نیز در برابر پشیمانی سلبریتی ها 
درحالی که پیشتر هنداونه زیر بغل شان می گذاشتند آنان 
را فرهیخت��ه و بافرهنگ توصیف می کردن��د، این افراد را 
بی سواد و هرهری مسلک و قورباغه هایی  نامیدند که وقتی 

شهر شلوغ می شود، سر و کله شان پیدا می شود! 
حمایت برخی از بازیگران از تروریست ها نیز در نوع 
خود بس��یار عجیب اس��ت. در همین رابطه، سه بازیگر 
زن طبق روال همیش��گی که با کمترین آگاهی اقدام به 
اظهارنظر در همه زمینه ها می کنند، در صفحات شخصی 
خود به ستایش از یک عضو گروهک تروریستی کومله که 
در حین انجام عملیات مسلحانه علیه کشورمان به هالکت 

رسیده بود پرداخته اند و برای وی سوگوار کردند! 
ورود غیرمنطقی و بی مباالت هنرپیشه ها در فضای 
سیاس��ی کشور جز جنجال های پراکنده نه سودی برای 
آنان داش��ته و نه چیز عاید مردم کرده است. بنابراین آیا 
به نظر نمی رسد سلبریتی ها به جهت کم عمق  بودنشان 
و همچنی��ن دس��ته گل های فراوانی که تا ب��ه اینجا از 
خود به جا گذاش��ته اند، سکوت پیشه کنند؟ آیا سکوت 

سلبریتی های برای خودشان و جامعه بهتر نیست.
البته این بدین منظور نیس��ت ک��ه در فضای هنری 
اظهارنظ��ر نکنند اما به نظر می رس��د الاق��ل در فضای 
غیرتخصص��ی تا آنجا ک��ه امکان دارد س��کوت این افراد 
بیشتر به نفع خود آنها و جامعه ای است که سنگ آن را به 
سینه می زنند. البته قوانین نیز در این عرصه چندان سفت 
و محکم نیست. در کشورهای دیگر اگر سلبریتی ها مانند 
کاری که برخی زنان هنرپیشه ایرانی انجام می دادند قطعا 
با برخورد ویژه ای روبرو می شدند. چراکه سخنان این افراد 
با توجه به شهرت ش��ان جامعه آماری بیشتری را درگیر 
خود می کند و تبعات آن گس��ترده تر است و بعضا جبران 

آن بسیار سخت و امکان پذیر نیست.  جهان نیوز

زاویه دید

اذان ظهر:12:18 اذان مغرب: 17:54 اذان صبح فردا: 05:35 طلوع آفتاب فردا: 07:01

 سه شنبه  16 بهمن 1397  شماره 4956 

یست بـوم ز

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور  مدیر مسئول: محمد پیرعلي  سردبیر: محمد صفري  دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 
 رویکرد: مائده شیرپور  فرادید: قاسم غفوری  دیپلماسی: هدی دهقان بذرافشان  معیشت: سارا علیاری  زیست بوم: محسن رجبی  سایت: سید مهدی لنکرانی  ترجمه: حسین ارجلو  عکاس: ثنا صفری - فرجاد جوالنی 

 سازمان آگهي ها: 88۰۰6969  چاپ: کارگر 66817۳16  نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، کوچه بابک، پالك 16  تلفن: 6-88۰1۳87۰  نمابر: 88۰۰7575  کدپستي: 14۳86۳4871  شاپا: ۳947 - 2۰۰8

م�ي گروه زیست بوم  کمیت��ه ح����ا رئی��س 
امداد امام خمینی)ره( از ساخت 1۰۰۰ 
واحد مسکن برای خانواده های ایتام در 
مناطق محروم کشور خبر داد و گفت: با 
اجرای برنامه های مس��کن در این نهاد، 
همه خانواده های ایتام تحت حمایت تا 

سال آینده صاحبخانه می شوند.
س��یدپرویز فتاح در مراسم امضای 
تفاهم نامه ساخت 1۰۰۰ واحد مسکونی 
ب��رای خانواده ه��ای ایت��ام در مناط��ق 
محروم کش��ور با حضور رئیس سازمان 
برنامه  و  بودجه اظهار کرد: براساس این 
تفاهم نام��ه، با مش��ارکت کمیته امداد، 
سازمان برنامه و بودجه و موسسه خیریه 
بوت��راب، ظرف مدت یک س��ال 1۰۰۰ 
واحد مس��کونی برای خانواده های ایتام 

در شش استان کشور ساخته می شود.
وی ادام��ه داد: ب��ا رون��د فعلی و 
براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده 
در کمیت��ه ام��داد، تا پایان س��ال 98 
هیچ خانواده ایتام��ی در کمیته امداد 
بدون مس��کن مناس��ب نخواهد بود و 
تمامی خانواده های ایتام تحت حمایت 

صاحبخانه می شوند.
رئی��س کمیت��ه ام��داد اف��زود: در 
روزهای آینده، افتتاح چند پروژه مسکن 
مددجویی در استان های شمالی و دیگر 
مناطق محروم کشور را خواهیم داشت.

فتاح با اشاره به تفاهمنامه ساخت 
1۰ هزار واحد مسکن برای خانواده های 
نیازمند در جنوب کرمان که طی چند 
روز گذش��ته ب��ه امضا رس��ید، تاکید 
ک��رد: کمیته ام��داد و دولت در زمینه 
خانواده های  ب��رای  مس��کن  س��اخت 
ایت��ام پیش قدم ش��ده اند و ای��ن مایه 

برک��ت برای نظام اس��ت. وی با تقدیر 
از مش��ارکت موسس��ه خیریه بوتراب 
برای ساخت مسکن خانواده های ایتام 
گفت: این موسسه 75۰۰ یتیم را تحت 
پوش��ش دارد و در کنار دولت و کمیته 

امداد اقدامات خوبی انجام داده است.
براس��اس این تفاهم نام��ه، 1۰۰۰ 
واحد مس��کونی ب��ا مش��ارکت کمیته 
امداد، سازمان برنامه و بودجه و موسسه 

خیریه بوتراب برای ایتام در 6 اس��تان 
محروم کشور ساخته خواهد شد.

واحده��ای  ای��ن  از  واح��د   5۰۰
مس��کونی در مناطق روستایی و 5۰۰ 
واح��د در مناط��ق ش��هری پیش بینی 
ش��ده اس��ت ک��ه هزینه س��اخت این 
واحدها در مناطق روس��تایی 5۰ و در 
مناطق ش��هری 65 میلیون تومان در 

نظر گرفته شده است.

تیران��دازی  در  ث�����ه د اف��راد مس��لح به حا
کاروان زائ��ران آزاد ایران��ی در جنوب 
س��امرا در اس��تان صالح الدین عراق، 
یک زائر زن ایرانی ش��هید شد و 8 تن 
از زائ��ران زن ایران��ی و رانن��ده عراقی 

زخمی شدند.
براس��اس این گزارش؛ این حادثه 
در نزدیکی مرقد مطهر سیدمحمد)ع( 
رخ داد و رانن��ده زائ��ران ب��رای زود 
رسیدن مسیر جدیدی بر خالف مسیر 

همیشگی انتخاب کرده بود.
این مس��یر میانبر تامی��ن امنیت 
نش��ده و نیروه��ای عراق��ی از انحراف 
اتوب��وس به آن مس��یر مطل��ع نبودند. 

تالش ها برای مش��خص شدن جزییات 
بیشتر ادامه دارد.

براساس این گزارش یکی از زائران 
خانم ۳4 س��اله بر اثر ش��دت جراحات، 
ش��هید ش��د و راننده و 4 نفر از زائران 
به ش��هر کاظمین اعزام ش��دند و 4 نفر 
دیگر از مجروحین در ش��هر بلد بستری 
هستند. گفتنی است، تیراندازی از داخل 
نیزارهای حاشیه جاده انجام شده است.

اسامی زخمی ها
ب��ه گ��زارش ایرنا اتوب��وس در راه 
اصلی نبوده و از مسیر کشاورزی پشت 
مرقد امامزاده س��یدمحمد)ع( حرکت 

می کرد که مورد تعرض واقع شد. 

این کاروان متعلق به دش��ت مغان 
در استان اردبیل بود که حدود ساعت 
19 بع��د از نم��از مغرب و عش��ا مورد 

تعرض تروریست ها قرار گرفت. 
بنابر این گزارش اس��امی مجروحان 
به این شرح است: حجت بهروزی، مریم 
بهروزی، ابراهیم بیدار، اطلس شهباز زاده، 
سیران گل س��بالنی، نارنج فرزانه، ستاره 

عمرانی، صدیقه قبادی و اکرم عمرانی.

روایت منابع امنیتی عراق از 
حمله به زائران 

از س��وی دیگر ی��ک منبع امنیتی 
ع��راق در گفت وگ��و ب��ا خبرگ��زاری 
المصدر اع��الم کرد که در هنگام عبور 
ی��ک اتوبوس حامل زائ��ران در منطقه 
»بلد« در استان صالح الدین عراق، یک 

بمب کنار جاده ای منفجر شد.
این منبع امنیت��ی در ادامه افزود: 
درپی انفجار این بمب، یک تن کش��ته 

و سه تن دیگر زخمی شدند.
هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این 

حمله تروریستی را برعهده نگرفته است.

پس  توکلی  بهرام  فجر از حض��ور با فیلم جشنواره 
»تنگه ابوقریب« در س��ی و شش��مین 
جش��نواره فیل��م فجر، این ب��ار با فیلم 
»غالمرض��ا تختی« ب��ه تهیه کنندگی 
س��عید ملکان جایگاه خود را در عرصه 

کارگردانی بخوبی تثبیت کرد.
کارگردان��ی خوش فک��ر، خالق و با 
اخالق که با این فیلم نه تنها اسطوره ای 
بنام تختی را برای نس��ل جدید بخوبی 
روایت می کند بلکه با هوشمندی قهرمان 
را به س��ینمای ای��ران بازم��ی گرداند. 
قهرمانی که مدت هاس��ت جایگاهی در 
بین س��ینمای ایران ن��دارد و قهرمانان 
غربی ب��دون رقیب داخل��ی، یکه تازی 

می کنند و الگوی مخاطب ما می شوند.
بازگشت قهرمان به سینمای ایران 
در قالب شخصیت اسطوره ای تختی، به 
نظر بازگشتی مقتدرانه است و کارگردان 
برای اینکه موقعیت شخصیت داستانش 
در بین مخاطب نکته س��نج خدش��ه دار 
نشود، هوشمندانه ساختار مستندگونه 
را برای فیلمش تعریف می کند و در کنار 
طرح زندگ��ی یک فرد تاریخی، فراتر از 
یک فیلم مس��تند پرت��ره در فیلمنامه 
خود می کوشد برشی از زندگی کودکی، 
نوجوانی و بزرگس��الی غالمرضا تختی 
را براس��اس پژوهش های��ش و حقای��ق 
تاریخی بازسازی و تا جایی که اختیارات 
دراماتیک اجازه می دهددر قالب مستند 

داکیودراما به نمایش بگذارد.
بازی گی��ری و بازس��ازی گذش��ته، 
مخصوصا مسابقات کشتی جهان پهلوان 
تختی و کمک رسانی و صحنه های استقبال 
م��ردم از این قهرمان همه و همه حس و 
غ��رور ملی در مخاط��ب ایجاد می کند و 
س��کانس هایی که تختی توس��ط دولت 
مهجور مانده و از ورزش و ورزش��گاه دور 

می ماند محبوبیتش دوچندان می شود.
ام��ا نکت��ه ای در فیلمنامه و کلیت 
آزار می ده��د و آن  را  بینن��ده  فیل��م 
ش��خصیت پردازی غالمرضا تختی است 
که کامال مثبت و سفید است و در برابر 
او همه اطرافیانی که سیاه یا خاکستری 
هستند البته می توان یک قهرمان بی نقص 
در سینما را پذیرفت، اما به شرط آن که 

آن شخصیت از ابتدا توسط نویسنده ای 
خلق شده باشد که رفتارهایش می تواند 
گلچین��ی از نمادهای عینی و بیرونی از 
چند شخصیت محبوب در جامعه باشد. 
اما توکلی خالق شخصیت تختی نیست 
بلکه این شخصیت در این جامعه بوده، 
نفس می کش��یده و مراودات اجتماعی 

داشته است.
پس چنی��ن کاراکت��ری از دنیای 
م��اورا یا ذهن خالق یک نویس��نده پا 
به این دنیا نگذاش��ته ک��ه بخواهیم او 
را خ��وب مطلق معرف��ی کنیم اگر چه 
رفتارهای متفاوت او با نزدیکان و مردم 
تضادی را نش��ان می دهد ک��ه اورا به 
شخصیت خاکستری متمایل می کند. 

اینک��ه تخت��ی در  پای��ان  نکت��ه 
اذه��ان یک قهرمان و اس��طوره بوده و 
بهرام توکلی با نش��ان دادن س��کانس 
خودکش��ی تختی دو اش��تباه فاحش 
مرتکب شده که پیشنهاد می کنم برای 
اکران عمومی و تدوین مجدد روی آن 

تامل بیشتری داشته باشد.
اول اینکه شخصیتی که برای مردم 
اس��طوره بود و در این فیلم هم توس��ط 
راوی خبرنگار بر آن تاکید شد، شخصیتی 
که به عشق مردم کشتی می گرفت و به 
عشق کمک به مردم زندگی می کرد در 
س��اختار دراماتیک می تواند خودکشی 
نکند تا مخاطب با حس اینکه اس��طوره 
و قهرمان فیلم ضعیف النفس بوده و اگر 
عشق به مردم داشت خودکشی نمی کرد 
و هزاران س��وال بی جواب دیگر از سالن 
بیرون نرود. دوم اینکه با این سکانس به 
نوعی با تابوش��کنی بر این باور که مرگ 
این قهرمان ملی خودکشی بوده نه قتل، 
در واقع بر رفع اتهام قتل جهان پهلوان از 
ساواك صحه گذاشته و آب تطهیر بر سر 

رژیم پهلوی ریخته شد.

 وقتی طال نوع جدیدی
از ازدواج سفید را ترویج می کند!

پرویز شهبازی فیلمساز و کارگردان 
جشنواره ای ساز؛ بعد از ماالریا که در سال 
94 س��اخته شد و توانست نظر بسیاری 
از جشنواره های جهانی را به خود جلب 
نماید؛ امس��ال به س��راغ س��اخت فیلم 

اجتماعی دیگر به تهیه کنندگی محمد 
شایس��ته و رامبد جوان رفت و توانست 
با بودجه و گنجی که رامبد به واس��طه 
خندوان��ه ب��ه آن نای��ل گردی��ده؛ فیلم 
سینمایی طال را بسازد. فیلمی سیاه که از 
بازیگران سلبریتی و نام آشنایی همچون 
هومن س��یدی و ن��گار جواهری��ان در 
نقش های اصلی خود بهره گرفته است. 

البته فیلم سینمایی طال به خوبی 
توانسته اصول روایت سینمایی را رعایت 
نماید و از این جهت از مقدمه ای طوالنی 
برای ش��روع قصه خود بهره می گیرد و 
برای اینکه رابطه ی چهار دوست اصلی 
قصه را به م��ا معرفی کند خیلی زمان 
می گذارد. البته قطعا نمی توان گفت که 
ش��هبازی در فیلمنامه ایده جدیدی از 
برای پیشبرد داستان دارد و اساسا طال 
هیچ دس��تاورد فنی و تخصصی خاصی 
را در ب��ر ن��دارد و به ش��یوه معمول و 
کامال معمولی به روایتی سینمایی ارایه 
می کند و این همه در حالی اس��ت که 
کارگردان اثر، اساس��ا دغدغه جنس��ی 
بس��یاری دارد و این دغدغه جنس��ی، 
باالخ��ص بعد از فیلم س��ینمایی خانه 
دختر، با گویشی مینی مالیستی همراه 
گردی��ده و این گویش در تمامی آثار او 

بیش از گذشته به چشم می خورد. 
گویشی که ش��هبازی هم در فیلم 
س��ینمایی ط��ال از آن اس��تفاده نموده 
و ه��م در فیلم س��ینمایی س��ال دوم 
دانش��کده من از آن بهره برده اس��ت؛ 
فیلمی که ش��هبازی نویسندگی آن را 
برعهده داش��ته و در مجم��وع دغدغه 
جنسی شهبازی را بروز می دهد و البته 
این دغدغه به صورت مش��خص و کامال 
ش��فاف و عریان در فیلم سینمایی طال 
بر ترویج ازدواج سفید متمرکز می باشد؛ 
البت��ه نه به صورت متع��ارف آن که در 
فیلم س��ینمایی سال دوم دانشکده من 
بیان می شود و از نوع همباشی و ازدواج 
س��فید بدون رابطه جنسی است؛ بلکه 
در این اثر س��عی کارگردان بر آن است 
که نس��خه ای جدید و همراه با ارتباط 
جنسی و حتی حاملگی در این شکل از 
روابط ارایه دهد و حتی اینگونه از سبک 
زندگی را ترویج سازد.  سینماپرس

امام علی علیه السالم:
بنده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفرید.

تحف العقول ص77

تغییر نوع پرداختی ها و خدمات کمیته امداد در ۴ دهه
سیر  مورد  در  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  خانواده  حمایت  معاون 
تحول خدمات امداد در ۴ دهه خدمت رسانی گفت: طی این سال ها تحوالت 
زیادی در حوزه خدمات کمیته امداد رخ داد بطوریکه پرداخت ها در ابتدا 
عمدتا بالعوض بود و به مرور به صورت معوض و قرض الحسنه و براساس 

نوع و مدت زمان نیاز تغییر یافت.
مشکالت  و  نیازها  صرفا  ابتدا  در  همچنین  داد:  ادامه  رهبر  فاطمه 
خانوار مورد بررسی قرار می گرفت اما به مرور توانمندی ها و ظرفیت های 
اولیه  در سال های  گرفت.  قرار  توجه  مورد  برنامه ریزی ها  در  نیز  خانوار 
پس از انقالب کمک ها صرفا براساس رفع نیاز و پس از بروز مشکل بود 
و به مرور خدمات دارای جنبه پیشگیرانه نیز مانند بیمه حوادث، خدمات 

مشاوره، طرح های بهداشتی و غربال گری درمان و... اضافه شدند.
وی افزود: در حالی که در ابتدا فعالیت ها به صورت غیرسیستماتیک 
و دستی انجام می شد به مرور بهره گیری از ظرفیت های فناوری اطالعات 
در قالب بکارگیری نرم افزارهای شبکه ای و بانک های اطالعاتی در باالترین 
حد ممکن عملیاتی شد. همچنین در آن سال ها حمایت ها به صورت مستمر 
و دائم بود به مرور بسته های خدمتی به صورت زمان دار طراحی شد تا از 
وابستگی دائمی مددجویان به خدمات امداد جلوگیری شود. همچنین در 
ابتدا هدف از ارائه خدمات صرفا حمایت از خانواده و کمک به امرار معاش 

آنها بود به مرور سیاست توانمندسازی خانوار ها عملیاتی شد.
رهبر گفت: سهم ۲۰ درصدی در ایجاد اشتغال کشور در سال های اخیر، 
ایجاد بیش از ۱.۵ میلیون فرصت شغلی، خودکفایی و توانمندسازی بیش از 
۷۰۰ هزار خانوار، ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به بیش از ۳.۷ میلیون 
نفر، اعطای حدود ۱.۱ میلیون نفر تسهیالت خودکفایی و اهدای بیش از ۲ 

میلیون و ۱۵۰ هزار فقره جهیزیه از دیگر خدمات کمیته امداد بوده است.

نمای نزدیک

 احتکار ۷ هزار کیلوگرمی گوشت
تنظیم بازار در یکی از خیابان های تهران

گروه زیست بوم  در جری��ان بازرس��ی عوام��ل پلی�����س
معاونت نظارت بر اماکن عمومی به همراه سرپرست 
یکی از دادسرا های تهران، 7 هزار کیلو گوشت گوساله 

دولتی احتکار شده، در ستارخان کشف شد.
پس از گزارش های واصله به نهاد های مربوطه 
مبن��ی ب��ر احتکار گوش��ت در یک��ی از محله های 
س��تارخان، روز گذش��ته عوامل معاونت نظارت بر 
اماکن عمومی به همراه سرپرست دادسرای ناحیه 
19 ته��ران برای بررس��ی صحت و س��قم ماجرا به 

محل مراجعه کردند.
در جریان این بازرس��ی مشخص شد که بیش 
از 7 هزار کیلو گوش��ت گوس��اله که باید با قیمت 
299۰۰ تومان بین شهروندان توزیع می شد، توسط 
فردی به هویت م.ك احتکار و به قیمت بیش از 6۰ 
هزار تومان و با جعل شناس��ه کاال بین رستوران ها 
تقسیم می ش��ده است. براساس این گزارش، متهم 
شب دوشنبه دستگیر و پرونده قضایی در دادسرای 

مربوطه تشکیل شد.

 تعطیلی مدارس در روز ۲۱ بهمن
منوط به اعالم تعطیلی از سوی دولت است

رئیس اداره اطالع رسانی و روابط  س�یاه عمومی آموزش و پرورش شهر تخت�ه 
تهران اعالم کرد: تعطیلی روز یکش��نبه 21 بهمن ماه 

منوط به اعالم تعطیلی این روز از طرف دولت است.
مس��عود ثقفی درباره ش��ایعه تعطیل شدن روز 
یکش��نبه 21 بهمن ماه گفت: هرگونه تعطیلی برای 
مواردی به جز آلودگ��ی هوا و لغزندگی خیابان ها و 
بارندگی، خارج از حیطه اختیارات آموزش و پرورش 
است و در صورتی تعطیلی از سوی آموزش و پرورش 
اعالم می ش��ود که دولت آن روز را برای همه نهادها 

و ارگان ها تعطیل اعالم کند.
وی ادام��ه داد: تا این س��اعت هیچ تصمیمی 
درباره تعطیل شدن روز یکش��نبه 21 بهمن ماه از 

سوی دولت اعالم نشده است.
طی روزهای گذشته در فضای مجازی و خصوصا 
کانال ه��ای مختلف پیام رس��ان ها اخب��اری درباره 
تعطیل��ی مدارس در روز یکش��نبه 21 بهمن ماه که 
بین دو تعطیلی )شهادت حضرت فاطمه الزهرا)س( و 

22 بهمن( واقع شده است، منتشر شده است.

آگهي مناقصه شماره 12823/11 مرحله دوم  نوبت اول
شهرداري عجب شير در نظر دارد باستناد مجوز شماره 100 – 97/9/11 شوراي اسالمي شهر، عمليات پروژه هاي زير را از طريق مناقصه به پيمانكاران 
واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اسناد مناقصه و شركت در آن، از تاريخ 97/11/16 تا آخر وقت 

اداري تاريخ 97/12/2 به شهرداري مراجعه نمايند.
الف) انجام خدمات شهري مبلغ اعتبار 7 ميليارد ريال – سپرده 350 ميليون ريال.

ب) نگهداري فضاي سبز با اعتبار 5/8 ميليارد ريال - سپرده  290 ميليون ريال.
- تاريخ قرائت پيشنهادات :  97/12/4 ساعت 16 ظهر.

- هزينه هاي مربوط به چاپ و انتشار آگهي بعهده برنده مي باشد.
- شهرداري در قبول يا رد هريك از پيشنهادات مختار است.

نوبت اول:97/11/16
نوبت دوم: 97/11/23

رضا  رحمت الهي-شهردار عجب شير

97/11/15

درپی خروج اتوبوس از مسیر امن رخ داد؛

تیراندازی به کاروان زائران 
آزاد ایرانی در عراق

»غالمرضا تختی«؛ بازگشت قهرمان به سینما
طال؛ اثری با دغدغه های جنسی آقای کارگردان

رئیس کمیته امداد امام خمینی اعالم کرد
همه خانواده های ایتام کمیته امداد صاحبخانه می شوند

ین کتابخانه کشور هدیه رهبر انقالب به بزرگتر
در جری��ان افتتاح کتابخانه امام خمینی)ره( در مش��هد،  رئیس نهاد کتابخانه های کشور از هدیه ویژه رهبر انقالب درح���اشیه

به این کتابخانه خبر داد.
بزرگتری��ن کتابخانه کش��ور صبح دیروز با حضور وزیر ارش��اد و مقامات 

برجسته فرهنگی دیگر در مشهد افتتاح شد.
رئیس نهاد کتابخانه های کشور اما در این مراسم یک غافلگیری جالب برای 
این کتابخانه داشت. علیرضا مختارپور گفت: مگر می شود یک فعالیت فرهنگی آن 

هم در حوزه کتاب و کتابخوانی صورت گیرد و رهبر انقالب از آن بی خبر باشند!
وی افزود: در جریان افتتاح این کتابخانه گزارشی تهیه کرده وخدمت ایشان 
عرض کردم در ساخت وآماده سازی این کتابخانه همه مشارکت داشته اند، این 
گزارش ها در ماه های اخیر خدمت ایشان ارایه شد. از ایشان استدعا کردم با یک 
هدیه این افتتاح را گرامی بداریم و معظم له یک جلد کالم اهلل مجید را به عنوان 

هدیه به این کتابخانه اعطا فرمودند.
رهبر انقالب در حاشیه این قرآن در یادداشت کوتاهی مرقوم فرموده اند: »اهدا به 

کتابخانه مرکزی امام خمینی مشهد به پاس خدمات وکوششهای کارکنان آن«.

هفت اثر استان ایالم در فهرست میراث معنوی ثبت شد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری  ایالم گفت: هفت پرونده آثار ناملموس و معنوی استان می�����راث

ایالم در فهرست آثار ملی ثبت شد.
عبدالمالک ش��نبه زاده اظهار داشت: چهار پرونده با عناوین مهارت ساخت 
مشک آب، برداشت سنتی سقز، مهارت ساخت داس و داسیلگ و مهارت ساخت 
آسیاب دس��تی یا دس هه ر بصورت منطقه ای و مشرك با استان های کرمانشاه و 
کردس��تان ثبت معنوی شد. سه پرونده نیز با عنوان تهیه شیرینی محلی بژی 
برساق، ترخینه و مهارت ساخت چیت به نام استان ایالم با حضور مدیرکل ثبت 

کارشناسان ثبت معنوی تهیه و در فهرست آثار ناملموس ملی ثبت شد.
وی یادآور ش��د: 15 قلم اش��یای تاریخی و نفیس استان ایالم نیز در موزه 
ملی در تهران به نمایش گذاشته شده و پنج اثر تاریخی نفیس و کم نظیر نیز در 
فهرست آثار ملی منقول کشور امسال به ثبت رسیده است. این آثار شامل پنج 
گچبری متعلق به سطح دیوارها و قوس های ورودی بنای موسوم به مسجد شهر 
تاریخی س��یمره و دارای نقوش گیاهی و گچبری دیواری مربوط به اواخر دوره 

ساسانی و اوایل دوره اسالمی است که بسیار ارزشمند و نفیس هستند.


