
اقدام فرهاد مجیدی، ترویج نافرمانی بود
جانش��ین فرمانده ناج��ا با بیان اینک��ه خودروی 
فرهاد مجیدی همچنان در توقیف پلیس است، گفت: 
آیا ایس��تادن در مقابل مأمور قانون حین انجام وظیفه 
خالف و جرم نیس��ت؟ فرد ای��ن کار را کرده، فیلم آن 
را پخش و ب��ه آن افتخار کرد، پخش این موضوع مگر 

اشاعه نافرمانی نیست؟
س��ردار ایوب س��لیمانی درباره برنامه پلیس برای 
مصونیت مأموران پلیس راهور از تعدی و تعرض افراد 
خاطی و همچنین آخرین مراحل رس��یدگی به پرونده 
نماینده بیجار که اقدام به تعرض به مأمور پلیس راهور 
کرده بود، گفت: درباره نماینده بیجار مالحظاتی داریم، 
اما ُمصریم و دس��ت از ش��کایت خود برنداش��تیم، اما 

اصحاب رسانه می توانند در این زمینه ها قدم بردارند.
وی از توقی��ف بودن خ��ودرو فرهاد مجیدی خبر 
داد و گفت: از پدیده بد کسی حمایت نمی کند، زمانی 
مشکل پیدا می کنیم که کسی توجه نمی کند و وی را 
نمی توانیم به انجام یکسری اقدامات وادار کنیم، مامور 
راهور در نیمه ش��ب خ��ودروی آن بازیکن فوتبال را با 
س��رعت 140 کیلومتر متوقف کرد، مأمور راهور پس 
از این اقدام از مجیدی خواست که وی تست دهد اما 
او س��رپیچی کرد و گفت، من فالنی هستم، هر چقدر 
فرد بزرگتر باش��د باید در مقابل قانون بیشتر تمکین 
کن��د و ارزش آدم ها نیز به این اس��ت ک��ه در مقابل 
قانونی متواضع باشند. مجیدی در مقابل مأمور قانون 
مقاومت کرده و مأمور م��ا نیز بدون توهین و برخورد 
وظیفه اش را انجام داده اس��ت که در نهایت تبدیل به 
فیلمی ش��د و در معرض عموم قرار گرفت. البته حجم 
کسانی که آن حرکت را مورد سرزنش قرار دادند، زیاد 
بود و وجدان عمومی در این قضیه بیدار بود، اما صرف 

قضاوت عمومی در این قضیه کفایت نمی کند.
سلیمانی یادآور ش��د: درباره شکایت کردن از فرهاد 
مجیدی نیز با معاونت حقوقی ناجا جلسه ای تشکیل داده 
و تصمیم مان را به اطالع خواهیم رساند، اما بحث مان این 
است که این پدیده شایسته جامعه ما نیست که فرد مقابل 

مجری قانون ایستاده و سپس فیلم آن را منتشر کند.
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 گروهزيستبوم پی��ش دس�تبهنقد چن��دی 
رئیس جمهور به ش��اهرود س��فر کرد و 
وعده انتقال آب از دریای خزر به استان 
س��منان و حل مشکل آب را داد. حسن 
روحانی آن روز و در جمع مردم س��رخه 
زب��ان  پیچیدگی ه��ای  بی��ان  ضم��ن 
سرخه ای ها با بیان لطیفه ای با این زبان 
محلی شوخی کرد. نکته این جوك گویی 
واژه »زنونابین« بود که به ادبیات سیاسی 

ایران اضافه شد.
معنی کلم��ه زنونابین این بود که 
»می دانم ام��ا نمی گویم« ام��ا حاال از 
سازمان محیط زیست خبر رسید کسی 
ک��ه در مورد خطرات زیس��ت محیطی 
انتق��ال آب از خزر می دانس��ت و با آن 
مخالفت می کرد، از کار برکنار ش��ده، 
تا بار دیگر رئیس جمهوری که همواره 
خود را دولت محیط زیست می نامید و 
از بس��تن دهان منتق��دان به خدا پناه 
می برد. بعد از ش��کایات از رس��انه های 
گوناگون و بس��تن دهان منتقدان حاال 

معاونش زبان یك معاون را هم بست.
ماجرا از این قرار اس��ت که پروین 
فرشچی معاون پیش��ین محیط زیست 
دریایی س��ازمان حفاظت محیط زیست 
در گفت وگو با رسانه ها، از برکناری اش 
از ای��ن معاونت خب��ر داد و گفت: دیگر 
معاون دریایی س��ازمان محیط زیس��ت 
نیستم و رئیس س��ازمان محیط زیست 
در حکمی این موضوع را ابالغ کرده اند.

خبرنگاران محیط زیس��ت قرار بود 
از دی��روز تا روز دوش��نبه در س��فری 
به اس��تان گلس��تان و دری��ای خزر، با 
فرشچی همراه باشند که ساعاتی قبل 
از سفر، به آنان اعالم شد این سفر »به 
دالیل یکسری مش��کالت« لغو شده و 

به زمان دیگری موکول شده است.
گفت��ه می ش��ود دلی��ل برکناری 
فرش��چی، مخالفت وی با طرح انتقال 
آب خزر به س��منان بوده که عیس��ی 
کالنتری پیگیر آن اس��ت. روحانی نیز 

باره��ا اجرای ای��ن طرح را خواس��تار 
ش��ده اس��ت. با این حال کارشناسان 
و متخصص��ان متع��ددی ای��ن ط��رح 
مخ��رب  و  مض��ر  غیراقتص��ادی،  را 

محیط زیست دانسته اند.
محیط زیس��ت  پیش��ین  مع��اون 
ضمن تائید مخالفت��ش با طرح انتقال 
آب خزر به س��منان، درخصوص دلیل 
این برکناری گفت: رئیس هر سازمانی 
اختی��ار دارد ک��ه در م��ورد معاونانش 
تصمی��م بگیرد ام��ا دلی��ل خاصی به 
عنوان دلیل اصلی برکناری من عنوان 

نشده است.
معاون برکنار شده محیط دریایی 
س��ازمان محیط زیس��ت دارای نش��ان 
افتخ��ار بین المللی بان��وان موفق دنیا 
)ABI( در سال 1999 و دارای دیپلم 
افتخ��ار »راه ه��ای گفت وگ��و و ثبات 
اقتص��ادی منطق��ه خزر« در نشس��ت 
اقتص��اد بین المللی مس��کو در س��ال 
2001 اس��ت. او عالی تری��ن مقاط��ع 
تحصیلی در رش��ته های جانورشناسی 
را در سطح کارشناس��ی و کارشناسی 
ارشد به اتمام رس��اند. گرایش وی در 
مقطع کارشناسی ارشد، جانورشناسی 
ب��ا تخص��ص بیول��وژی دریا ب��ود و از 
متخصص ترین معاونان دریایی سازمان 

محیط زیست محسوب می شد.
فرش��چی تحصیالتش را در مقطع 
دکترا ادامه داد و پایان نامه دکترا خود 
را با عنوان »مشکالت آلودگی نفتی در 
اقیان��وس هند و اثرات��ش بر موجودات 

دریایی« را با موفقیت دفاع کرد.
ب��ا نگاه��ی به س��وابق فرش��چی 
می ت��وان از رئیس جمه��وری ک��ه به 
گفته خود حقوق دان اس��ت تمنا کرد 
که اینگونه مس��ائل را به دست اهلش 
بسپارد و از برخوردهای سرهنگ گونه 
خ��ودداری کن��د. ضمن اینک��ه آقای 
کالنتری در روزهای ابتدایی جلوس بر 
صندلی ریاس��ت سازمان محیط زیست 
مس��ائل  از  فهمش��ان  بودن��د  گفت��ه 

زیست محیطی کمتر از 5 درصد است 
پ��س بهتر اس��ت قبل از ه��ر اقدام بار 
دیگر از خانم فرش��چی نظراتش��ان را 
جویا ش��وند ت��ا خزر که ی��ك دریاچه 
بین المللی اس��ت به سرنوشت دریاچه 
ارومیه دچار نشود. و کالنتری به جای 
اینگون��ه اقدام��ات کارهای��ی که برای 
بهبود ش��رایط دریاچه ارومی��ه انجام 

داده اند را ذکر کند.
گفتنی اس��ت وعده رئیس جمهور به 
هم استانی های خود باعث بروز تشنج هایی 
در صحن مجلس نیز شده بود و همچنان 
نیز ادامه دارد. نمایندگان استان های شمالی 
که اتفاقا جزو هواداران انتخاباتی روحانی نیز 
بوده اند چنین وعده ها و عمل های تخریبی 

محیط زیست را مورد شماتت قرار دادند.
ایمن آبادی  جعف��رزاده  غالمعل��ی 
نماینده مردم رشت خطاب به روحانی 
بعد از س��فر رئیس جمهور به س��منان 
گفته بود: »ش��ما رئیس جمه��ور ایران 
هس��تید ن��ه رئیس جمهور س��منان و 
زادگاهتان. برای آبرس��انی به سمنان و 
قل��ب کویر حاضر ش��دید و قلب مردم 
ش��مال کش��ور را جریحه دار ک��رده و 
میلیون ها درخ��ت هیرکانی را به آتش 
کش��یدید و زیس��ت بوم خ��زر را فدای 
زادگاهتان کردید. شما که شعار حقوق 
شهروندی می دهید و اعتقاد به رفراندوم 
دارید چرا ب��دون اینکه از احدی نظری 
بپرس��ید آب ح��دود 10 میلیون نفر از 
مردم ش��مال را به نیم میلی��ون نفر از 

زادگاهتان انتقال می دهید؟«
علی اصغر یوسف نژاد که از حامیان 
روحانی بوده نیز در توئیتی اعالم کرده 
ب��ود: »دوران مصوبات فل��ه ای و بدون 
کارشناسی در سفرهای استان گذشته 
اس��ت. انتق��ال آب دریای��ی مازندران 
به اس��تان س��منان خیانتی آشکار به 
محیط زیس��ت مازندران است و عواقب 
جبران ناپذی��ری درپی دارد، اجازه این 
کار را نمی دهی��م و از حق��وق م��ردم 

مازندران دفاع می کنیم.«

تش��ییع  مراس��م  زنده ی��اد يادم�����ان پیک��ر 
خش��ایار الون��د روز گذش��ته از مقابل 
خانه س��ینما 2 واقع در خیابان وصال 
در حضور جمعی از هنرمندان س��ینما 

و تلویزیون آغاز شد.
کامران ملکی که اجرای این مراسم 
را به عهده داش��ت، در س��خنانی گفت: 
امروز روز بس��یار ناگواری برای خانواده 
س��ینما، تلویزیون و فیلمنامه نویس��ان 
کشور و همچنین عالقه مندان به کارهای 
خش��ایار الوند اس��ت. هیچ ک��س انتظار 
نداش��ت خش��ایار الوند به این زودی ما 
را ترك کند و در روزهای پایانی اس��فند 
فردی را از دس��ت دهیم که مدام تالش 

می کرد لبخند روی لبان مردم بیاورد .
بهروز رضوی گوینده پیشکوس��ت 
در ای��ن مراس��م اظهار داش��ت: حرف 
زدن خیل��ی س��خت اس��ت و هرگز به 
این س��ختی حرف نزدم. ما داغ کس��ی 
را دیدی��م ک��ه س��ال های س��ال باعث 
خنده ما بود و س��لطان خنده ایران بود. 
خشایار معروف ترین خصیصه اش خنده 
قشنگش بود و چهره او را بدون خنده به 
یاد دارید؟ حاال چه کنیم که او نیست و 

در نبودش چه کنیم غیر غصه خوردن. 
وی در ادام��ه ش��عری از حس��ین 
منزوی را قرائت کرد. سفر به خیر گل 
م��ن که می روی با باد، ز دیده می روی 

اما نمی روی از یاد...
بابك صحرایی ترانه س��رای کشور، 
اس��بق  رئیس  س��یدعزت اهلل ضرغامی 
سازمان صداوسیما، عبداهلل اسفندیاری 

پیشکسوت فیلمنامه نویسی،  
س��یروس مقدم کارگردان سریال 
پایتخ��ت، امیرمهدی ژوله نویس��نده، 

کانون  رئی��س  امیریوس��فی  محس��ن 
کارگردان های سینمای ایران، سیروس 
الون��د کارگردان، داری��وش الوند دیگر 
برادر خشایار الوند، سهیال الوند خواهر 
خش��ایار الوند و منوچهر شاهس��واری 
از دیگ��ر  مدیرعام��ل خان��ه س��ینما 

سخنرانان این مراسم بودند.
این  ترحی��م  مراس��م  همچنی��ن 
فیلمنامه نویس فردا دوشنبه 13 اسفند 
س��اعت 17 تا 18:30 در مسجد جامع 

شهرك غرب برگزار خواهد شد.

امامعلیعلیهالسالم:
نگاه مؤمن عبرت آمیز و نگاه منافق سرگرمی است.

تحفالعقولص212

کارگردان س��ریال »سلمان فارسی«  ج��م گف��ت: عظم��ت و پیچیدگی ه��ای ج��ام
س��اخت س��ریال »س��لمان فارس��ی« در مقایس��ه ب��ا 
»مختارنامه« 3 برابر است و اگر حمایت و پشتیبانی الزم 

صورت پذیرد، آن را در کمتر از 5 سال خواهیم ساخت.
داوود میرباقری با اشاره به اینکه یك ماه و نیم است 
کارگاه های پیش تولید این مجموعه فعال ش��ده اس��ت، 
گفت: قرار است شهر باس��تانی تیسفون، پایتخت دولت 
ساسانیان منطبق بر زمان کودکی تا نوجوانی سلمان در 
ایران را بس��ازیم. وی ادامه داد: اصلی ترین مرحله پیش 
تولید، ساخت این شهرك است، که امید داریم در اوایل 

سال 98 ساخت آن را شروع کنیم.
وی افزود: زندگی س��لمان س��ه دوره اس��ت؛ بخش 
کودکی تا نوجوانی که در ایران است و در دوره ساسانی 
می گذرد، عمده ترین لوکیشن ها تیسفون و جی است، و 
بعد مهاجرت س��لمان ک��ه دوره طوالنی از عمرش را در 
امپراطوری بیزانس روم ش��رقی است، او مناطق مختلف 
س��اکن بوده، از کلیسایی به کلیس��ای و از دیری به دیر 

دیگر و از اس��تادی به نزد اس��تادی دیگ��ر رفته و تلمذ 
می کند، فصل سوم هم در دوران صدر اسالم و عربستان 

و حجاز و سرزمین مکه و مدینه است.
میرباقری اظهار داشت: ما از بخش میانی زندگی سلمان 
کار تولید را شروع می کنیم، عمده ترین بخش های مورد نیاز 
فیلم نامه در سفرهای پژوهشی که داشتیم تقریبا آماده است 
یا به شکل شهرك سینمایی یا اماکن باستانی که سالم مانده 
که با مقداری دس��تکاری قابل استفاده است، عمده بخش 

بیزانس را در خارج از کشور تصویربرداری خواهیم کرد.
کارگردان س��ریال مختارنامه، با اش��اره به اینکه برای 
نوش��تن فیلم نامه این مجموعه 20 س��ال فکر و پژوهش 
کرده است، افزود: هنوز نمی توانم درباره کار خودم اظهارنظر 
قطعی بکنم، از نظر دوستان کار شروع شده ولی تا به یك 
حد تناسبی برسد، نمی توانم اظهارنظر قطعی بکنم، دوره 
طوالنی از عمرم را راجع به سلمان پژوهش کردم که وقت 
زیادی از من گرفت، س��عی کردم در نهایت ظرافت و دقت 
و به شکل دراماتیکی اتفاقات را روایت کنم، دیگر بقیه اش 

انشااهلل منوط به کمك عوامل تولید است.

داوودمیرباقریاعالمكرد
پروداكشن۳برابری»سلمان«درمقايسهبا»مختار«

جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شركت تعاونى مسكن كاركنان شهردارى گنبدكاووس 
به شماره ثبت 934 و شناسه ملى 14000199144 در ساعت 5 عصر روز شنبه مورخ 1397/12/25 
درمحل شهرگنبدكاووس به آدرس: سيد آباد- مسجد امام حسن (ع) تشكيل مى گردد. از كليه 
اعضاء محترم دعوت مى شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور 

بهم رسانند:
دستور جلسه :

8-تصميم گيرى درخصوص تمديد مدت تعاونى ( ماده 6 اساسنامه )
الزم  به ياد آورى است كه: 

اعضايى كه بنابه داليلى نمى توانند در مجمع مذكور شركت نمايند مى توانند حق خود را جهت 
حضور و دادن راى در اين مجمع به يك نماينده تام االختيار خود واگذار نمايند هر عضو حداكثر 
نمايندگى 3 نفر عضو و هر غير عضو نمايندگى فقط يك عضو را به همراه داشته باشد و حضور توام 
عضو و نماينده تام االختيار وى در مجمع عمومى ممنوع است. عضو و نماينده وى درمجمع مى 
بايست از تاريخ 97/12/23 لغايت همان روز از ساعت 10 صبح  لغايت 13 بعد از ظهر تواما به هيات 
مديره تعاونى مستقر در محل دفتر شركت تعاونى به آدرس: خيابان امام زاده غربى– بين چهارراه 

مختوم و فردوسى  پاساژ چوپانى واحد 12 جهت تائيد نمايندگى خود مراجعه نمايند.
تذكر: وكالتنامه هايى كه مشخصات كامل وكالت دهنده و وكالت گيرنده تكميل نگرديده باشد 

مورد پذيرش قرار نگرفته و ابطال خواهند گرديد.
به همراه داشتن كارت شناسايى عكس دار معتبر جهت احراز هويت اعضاء و نمايندگان آنان 

جهت حضور در مجمع الزامى است.
اين جلسه با حضور تعداد حداقل دو سوم از اعضاء و نمايندگى هاى آنان رسميت خواهد يافت. 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده ( نوبت اول)

هيات مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان شهردارى گنبد كاووس

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه ( نوبت اول)

تعاونى مسكن كاركنان  اول شركت  نوبت  جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه 
شهردارى گنبد كاووس به شماره ثبت 934 و شناسه ملى 14000199144 در ساعت 6 
عصر روز شنبه مورخ 1398/01/10 درمحل گنبدكاووس به آدرس: سيد آباد– مسجد 
امام حسن (ع) تشكيل مى گردد از كليه اعضاء محترم تعاونى دعوت بعمل مى آيد 

جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور بهم رسانند:
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هيات مديره و مدير عامل و بازرس
2-طرح تصويب صورت هاى مالى سال هاى 1394 و 1395 و 1396 

3-طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 1398
4-انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره 

5-انتخاب بازرسان  اصلى و على البدل
6-پرداخت عيدى- پاداش و حق جلسه سنوات گذشته به هيات مديره و بازرس 

و مديرعامل 
7-تعيين حقوق مدير عامل

الزم  به ياد آورى است كه: 
اعضايى كه بنابه داليلى نمى توانند در مجمع مذكور شركت نمايند مى توانند حق 
خود را جهت حضور و دادن راى در اين مجمع به يك نماينده تام االختيار خود واگذار 
نمايند هر عضو حداكثر نمايندگى 3 نفر عضو و هر غير عضو نمايندگى فقط يك عضو 
را به همراه داشته باشد و حضور توام عضو و نماينده تام االختيار وى در مجمع عمومى 
ممنوع است. عضو و نماينده وى درمجمع مى بايست از تاريخ 98/01/08 لغايت همان 
روز از ساعت 10 صبح  لغايت 13  ظهر تواما به دفتر تعاونى به آدرس: خيابان امام زاده 
غربى– بين چهارراه مختوم و فردوسى پاساژ چوپانى واحد 12 جهت تائيد نمايندگى 

خود مراجعه نمايند.
تذكر: وكالتنامه هايى كه مشخصات كامل وكالت دهنده و وكالت گيرنده تكميل 
نگرديده باشد و ممهور به مهر تعاونى و امضاء بازرس نباشد مورد پذيرش قرار نگرفته 

و ابطال خواهند گرديد.
كسانيكه درخواست كانديداى سمت هيات مديره و بازرسى را دارند از تاريخ 
انتشار آگهى دعوت يك هفته مهلت دارند جهت درخواست و تشكيل پرونده به دفتر 

شركت تعاونى مراجعه نمايند.
به همراه داشتن كارت شناسايى عكس دار معتبر جهت احراز هويت اعضاء و 

نمايندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامى است.
آنان رسميت نمايندگى هاى  و  از اعضاء  نفر  با حضور نصف+ يك  "اين جلسه 

 خواهد يافت. 
هيات مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان شهردارى گنبد كاووس

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي ( نوبت سوم)
(آب يعني زندگي)

وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب  روستايى استان هرمزگان

شركت آب و فاضالب روستايى استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل 
آدرس به  )ستاد(   دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  از طريق  پاكتها  بازگشايى  و  گران  مناقصه  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه   برگزارى 
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را 

جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
1- موضوع مناقصه: 

خريد اجناس و عمليات اجرايي كليه لوله و اتصاالت كلكتور از جنس GRP و GRV ايستگاه پمپاژ مپنا جزيره قشم ( نوبت سوم)
2- مبلغ برآورد اوليه كارفرما: 9/000/000/000 ريال

3- مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 450/000/000 ريال
4- نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار:ارائه ضمانت نامه هاى مقرر در ماده 4 آئين نامه تضمين معامالت دولتى سال 94 بشرح مندرج در اسناد مناقصه

5- قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب : واريز مبلغ 500/000 ريال است كه بايد به حساب شماره 4001108304019773  بانك مركزى بنام شركت آب و فاضالب روستايى 
استان هرمزگان از طريق سامانه ستاد واريز گردد.

6- مهلت زمان دريافت اسناد مناقصه از سامانه : از 1397/12/12 لغايت 1397/12/16 ساعت 10/00
7- مهلت زمان ارائه پيشنهاد : تا ساعت 10/00 صبح مورخ 1397/12/26

8- تاريخ بازگشائي پيشنهادات: در ساعت 11/00 صبح مورخ 1397/12/26
9- محل بازگشائي پيشنهادات: سالن كنفرانس شركت آب وفاضالب روستائى استان هرمزگان

10- رشته و پايه مورد نياز: دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته آب
پيشنهاد دهندگان موظف مى باشند اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم را 

شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاى pdf در سامانه فوق درج نمايند .
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : آدرس: بندرعباس . بلوار امام حسين (ع) جنب اداره 
استاندارد . شركت آب و فاضالب روستائى استان هرمزگان . واحد امور حقوقى و قراردادها و پاسخگويى به شكايات . تلفن: 076-33338002-3

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران: 021-41934
تاريخ انتشار نوبت اول:1397/12/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/13

شركت آب و فاضالب روستايى استان هرمزگان        

ت اول
نوب

باحکمعیسیكالنتری؛معاونمحیطزيستدريايیسازمانمحیطزيستبركنارشد

عاقبت دانستن و گفتن
»دولت«جایمخالفانطرحهایغیركارشناسینیست!

برخورد قضایی با برگزارکنندگان فشن شو لواسان 
انتش��ار فیلمی از برگزاری یك فشن ش��و در لواسان آن  هم با پوش��ش های عجیب و غریب جنجال زیادی به پا پیگی����ری
کرد، دبیر کارگروه مد و لباس کش��ور اعالم کرد: برگزارکنندگان بدون اخذ 

مجوز قانونی اقدام به برگزاری این فشن شو هنجارشکن کرده اند.
انتش��ار تصاویر و فیلم هایی از یك سالن مد در تاالر آیینه دیوان لواسان 
آن هم با پوش��ش های عجیب و غریب باز هم این س��وال را به وجود آورده 
 که برگزاری مراس��م هایی از این دس��ت چق��در تحت نظ��ارت قانون انجام 

می شود؟ 
در ن��گاه اول پس از دیدن این ویدئو تصور می ش��ود این رویداد در یك 
کش��ور خارجی رخ داده اما با کنکاش بیش��تر متوجه می ش��وید این فیلم از 
س��الن مد و لباس مختلط در منطقه لواس��ان گرفته شده و روی اینستاگرام 
برگزارکنندگان هم منتشر شده است. در این فیلم جدا از نحوه برگزاری این 
مراسم آنچه توجه مخاطبان را به خود جلب می کند حضور افرادی است که 
لباس ه��ای غیرمتعارفی را به تن کرده و در میان جمعیت حاضر راه می روند 

و خود را به نمایش می گذارند.
فارغ از ایرادات ش��رعی و اخالقی که برگزاری چنین رویدادی در ایران 
اسالمی دارد، نحوه برگزاری و اجرای این مراسم هیچ ربطی با قوانین داخل 
کش��ور ندارد؛ حمید قبادی دبیر کارگروه مد و لباس کشور در این باره پاسخ 
داد: به محض اطالع از برگزاری این فشن ش��و در محدوده لواس��انات تهران 
پیگیر آن شدیم و با بررسی انجام گرفته مشخص شد فشن شو بدون دریافت 

مجوزهای قانونی برگزار شده است.
وی با بیان اینکه برگزاری نمایش زنده تخلف محس��وب می ش��ود ابراز 
داشت: برگزارکنندگان این برنامه شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده اند. 
دبیر کارگروه مد و لباس کشور در پایان خاطرنشان کرد: برگزارکنندگان این 

فارس فشن شو سابقه قبلی تخلفاتی در این زمینه داشته اند. 

وه های ۹۸ درخواست سینماداران برای افزایش سرگر
س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش با اش��اره ب��ه اینکه  س��ینماداران خواستار افزایش س��رگروه های سینمایی گی�����شه
هس��تند بیان ک��رد آثار در حال اکران ب��رای آغاز اکران فیلم ه��ای نوروز با 

سینماها به توافق رسیده اند.
غالمرضا فرجی با اش��اره به اکران نوروز 98 گفت: در تالش هس��تیم تا 
فیلم های اکران نوروزی سال 98 دوشنبه این هفته 13 اسفندماه اعالم شود، 
چراک��ه فرصت کمی تا نوروز باقی مان��ده و صاحبان فیلم ها باید این فرصت 
را داش��ته باش��ند تا برای اکران نوروزی خود را آماده کرده و برای تبلیغات 

محیطی برنامه ریزی کنند.
وی درب��اره آغاز اکران فیلم ه��ای نوروزی توضی��ح داد: آغاز اکران های 
نوروزی بستگی به پایان زمان نمایش سرگروه های سینمایی دارد و فیلم های 
نوروزی بعد از پایان نوبت اکران فیلم ها در گروه های سینمایی، نمایش داده 
می ش��وند، البته اکثر فیلم هایی که برای نوروز انتخاب می ش��وند، تا قبل از 
پایان س��ال روی پرده می روند. اکثر فیلم های در حال اکران هم برای اکران 

نوروزی با سینماها به توافق رسیده اند.
س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش با اشاره به س��رگروه های سینمایی 
بیان کرد: منتظر هس��تیم تا آیین نامه اکران اعالم ش��ود تا ببینیم وضعیت 
سرگروه های سینمایی چه خواهد شد، در سال 97، هفت سرگروه سینمایی 
ش��امل آزادی، استقالل، کورش، ایران، ماندانا، زندگی و باغ کتاب داشتیم و 

تغییر سرگروه ها برای سال آینده بستگی به آیین نامه اکران 98 دارد.
وی تاکی��د کرد: انجمن س��ینماداران پیش��نهاد افزایش یك س��رگروه 
س��ینمایی را ارائه کرده، این پیشنهاد نیز به این دلیل است که سال گذشته 
اکران آزاد وجود نداشت و انجمن سینماداران برای اکران های آزاد درخواست 
افزایش یك گروه س��ینمایی را کرده است. باید دید این پیشنهاد مورد قبول 

قرار می گیرد یا خیر.

»خشايارالوند«رویدستمردمرهسپارخانهابدیشد

ز دیده می روی اما نمی روی از یاد


