
شرط بندی حرام نیست 
برادر محس�ن هاشمی رفسنجانی  رئیس شورای 
ش�هر ته�ران: در حال حاض�ر تعداد کس�انی که از 
آلودگی هوا می میرند از تعداد کسانی که در تصادفات 

جان خود را از دست می دهند، بیشتر شده است.
با توجه به این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...

الف( جان مردم بادمجان است.
ب( شهرداری و شورای شهر مسئول آلودگی هوا 
نیس��تند و این مسئولیت در قانون برعهده شورای آرد 

و نان گذاشته شده است.
ج( مدیریت بلد نیستیم فقط تا دلتان بخواهد "رو" داریم.
د( آمار مسئوالن توی حلق مردم با آلودگی اضافی.

ب�رادر جهانگی�ری مع�اون اول رئیس جمه�ور 
تاکی�د کرد: به خاطر مردم و کش�ورمان باید برخی 

از ادعا ها را تحمل کنیم.
ک�دام ی�ک از جم�ات زی�ر، ص�ورت صحیح 

اظهارنظر فوق است؟
الف( کش��ور ما به خاطر مردم برادر جهانگیری را 

تحمل می کند.
ب( م��ردم م��ا عج��ب تحمل��ی دارند ک��ه برادر 

جهانگیری را تحمل می کنند.
ج( مردم به خاطر کشور است که برادر جهانگیری 

را تحمل می کنند.
د( هر سه گزینه فوق صددرصد صحیح است.

برادر غفوری ف�رد: در انتخابات س�ال هفتاد و 
ش�ش همان زمان خ�ودم روی یک میلیون ش�رط 
بستم که حجت االسام ناطق نوری با رای باال پیروز 

انتخابات خواهند بود.
ما از این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...

الف( آدم سیاست زده یا منجم می شود یا غیبگو.
ب( ش��رط بندی ح��رام اس��ت مگ��ر اینک��ه پای 

انتخابات وسط باشد.
ج( یک میلیون در سال هفتاد و شش دو میلیارد 

تومان االن بود.
د( هیچکدام

ننجون
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م��ردم  نماین��ده  شهر مازندران زیس�ت  اس��تان 
در ش��ورای عالی اس��تان ها نسبت به 
اجرای پروژه انتقال آب خزر به استان 
س��منان واکن��ش نش��ان داد و آن را 

فاجعه آمیز دانست.
س��یدعلی آقامی��ری تصریح کرد: 
از  برخ��وردار  س��رزمینی  مازن��دران 
قابلیت های طبیعی و مواهب خدادادی 
اس��ت که چش��م ه��ر بینن��ده ای را با 
جاذبه های متعدد و متنوع خود می نوازد. 
و مناس��بت اقلیم��ی برای کش��اورزان 
باغداری، دامداری، فعالیت های دریایی 
و به خصوص اکوتوریسم این خطه را از 

دیرباز در کانون توجه قرار داده است.
وی افزود: نگاه دولت ها به مازندران 
پیوسته نگاه بهره بری از امکانات طبیعی 
است بدون پرداخت اصولی به مسائل و 
نیازهای آن بوده و هس��ت و این استان 
در بخ��ش تولیدات کش��اورزی و دامی 
و باغ��ی، گیاهی و ش��یالت و خدمات 
بن��دری و نیروگاهی و در گردش��گری 
س��رویس فراملی می دهد اما برای اداره 
و توس��عه این بخش ها باید از اعتبارات 
اندك اس��تانی اکتفا کنند و همین نگاه 
یک جانبه به مواهب مازندران باعث شد 
مسئوالن به بهره کشی از استان مازندران 
عادت کنند و آن را یک اس��تان همواره 
معی��ن ببینند تا جایی که دولت جرأت 
مطرح کردن پروژه فاجعه باری همچون 

انتقال آب خزر را به خود بدهند.
نماینده مردم اس��تان مازندران در 
شورای عالی اس��تان ها تصریح کرد: از 
زمانی که سروصدای این طرح بلند شده 
است ده ها و بلکه صدها کارشناس خبره 
از غیراصولی بودن این پروژه به خطرات 
جبران ناپذیری که برای محیط زیس��ت 
استان به بار خواهد آورد سخن گفته اند 
ام��ا آقای رئیس جمهور ب��ا این ادعا که 

مش��کالت این ط��رح از نظر دولت حل 
ش��ده و در جا انداخت��ن آن اصرار دارد 
به راستی باید پرسید اگر دولت قادر به 
اجرای چنین طرح پرهزینه و پرچالشی 
اس��ت؛ چرا مش��کالت زیست محیطی 
اس��تان های جنوبی و جنوب شرقی را 
حل نمی کند که زندگی شهروندان این 
مناطق را مختل کرده و پرداختن به آن 
اولویت و به مراتب کم هزینه تر است به 
ویژه که سمنان هم در مقایسه با برخی 
استان های کشور دچار کم آبی آنچنانی 
نیس��ت که دول��ت را ناگزی��ر از چنین 
ریس��ک بزرگی کرده باش��د ع��الوه بر 
اینکه در درازمدت اعتراض کش��ورهای 
همس��ایه اطراف خ��زر را در بر خواهد 
داشت و حتما کار مقابله به مثل انجام 

خواهند داد.
آقامی��ری گفت: موضوع این اس��ت 
که رئیس جمهور چون س��منانی اس��ت 
می خواهد به هر قیمتی به توسعه صنعتی 
استان زادگاه خود کمک کند و ظاهرا برای 
رئیس جمهور مهم نیست در این رهگذر 
چه فجایعی رخ خواهد داد و محیط زیست 
اس��تان دیگر تخریب و اهالی آن قربانی 
شوند. همانطور که خشک شدن دریاچه 
ارومیه، زاینده رود، هیرمند تا حدود زیادی 
محصول همی��ن ندانم کاری ها و اقدامات 

غیرکارشناسی شده است.
وی تصریح کرد: آقای رئیس جمهور 
مردم مازندران و اس��تان های شمالی با 
صدای رس��ا می گویند آنچه از امکانات 
طبیعی برای اس��تان باقیمانده موهبت 
خدادادی است که در گذر ایام متولیان 
نه فقط به پای��داری آن کمک نکردند 
بلکه با بی برنامگی های خود در راستای 
تضعی��ف آن نی��ز گام برداش��تند و لذا 
امروز به هی��چ عنوان نباید تصور کنند 
که برای تأمی��ن اهداف خود می توانند 
بهره کشی از قابلیت های طبیعی استان 

را تا این حد زیاده خواهانه دنبال کنند.
نماینده مردم اس��تان مازندران در 
شورای عالی استان ها با طرح این پرسش 
که کیس��ت که نداند این پ��روژه برای 
مازندران اقدام اس��فبار است، ادامه داد: 
عجیب ت��ر اینکه عده ای از وکالی مردم 
نیز چش��م را بر این حقیقت بسته اند و 
باید اع��الم کنیم که ط��رح انتقال آب 
خزر به کویر یک طرح آبکی و ش��وخی 
خطرناك اس��ت چراکه خزر هیچ راهی 
به آب های آزاد ندارد و بنا به اذعان همه 
کارشناس��ان در صورت دست اندازی به 
آن، سرنوش��ت غمبار دریاچ��ه ارومیه 
مبت��ال خواهد ش��د و بنابرای��ن چنین 
طرحی حت��ی در مرحله مطالعاتی هم 
قابل قبول نیس��ت و این درحالی است 
که مازندران به اندازه کافی با مشکالت 
متعددی دس��ت و پنجه نرم می کند و 
لذا از آق��ای رئیس جمهور انتظار داریم 
از نجابت مردم مازندران سوءاس��تفاده 
نش��ود و اگر در راستای حل مشکالت 
استان گامی برنمی دارند الاقل مشکالت 

را صدچندان نکنند.
آقامی��ری خاطرنش��ان ک��رد: برای 
مشکل آب س��منان راه های دیگری هم 
وج��ود دارد ام��ا قطعا راه ح��ل آن کویر 
کردن مازندران نیس��ت و ش��گفت انگیز 
است که در هجوم این همه مشکالت و 
تنگناهای اقتصادی که معیشت مردم را 
احاطه کرده و انواع کارهای اولویت داری 
که ب��ر زمین مانده، دولت بر اجرای یک 
ط��رح غیرض��روری و پرهزینه و مخرب 
پافشاری می کند و در این صورت آیا برای 
دولت صادقانه تر نیس��ت که اعالم کند 
"می خواهیم س��منان را به بهای ویرانی 
مازندران آبادتر کنیم و ناخرس��ندی به 
حق مازندرانی ها برای ما اهمیت ندارد" 
ولی زهی خی��ال باطل و مردم مازندران 

این اجازه را نخواهیم داد.

آیین  در  اولین بار  ج��م ش��ت ج��ام  ا گد ر بز
س��یروس مقدم در اختتامیه جشنواره 
فیلم »عم��ار« بود ک��ه در واکنش به 
گالی��ه ای��ن کارگ��ردان از بی مه��ری 
مدیران سیما به مجموعه »پایتخت«، 
مجی��د زین العابدین مدیر ش��بکه اول 
ضم��ن وع��ده همکاری برای س��اخت 
فص��ل شش��م، خب��ر از ی��ک »هدیه 
نوروزی« از این مجموعه داد؛ هدیه ای 
که بعدها مش��خص ش��د در قالب یک 
»تک قس��مت« ق��رار اس��ت در ش��ب 

تحویل سال نو روی آنتن برود.
در واپس��ین مراحل نهایی ش��دن 
فیلم نام��ه ای��ن اپی��زود ویژه ب��ود که 
درگذشت ناگهانی خشایار الوند به عنوان 
یک��ی از کلیدی ترین اعض��ای طراحی 
داستان و نگارش فیلمنامه این مجموعه، 

همه چیز به حالت تعلیق در آمد.
س��یروس مق��دم ب��ا حض��ور در 
تلویزی��ون در اولی��ن اظهارنظر تأکید 
کرد ک��ه برای انس��جام تی��م تولید و 
عبور از شوك وارد شده نیاز به گذشت 
زم��ان دارند و الهام غفوری تهیه کننده 
»پایتخ��ت« هم از مذاک��ره با مدیران 
س��یما برای تعیین تکلیف این قسمت 

ویژه خبر می داد.
آخرین اظهارنظر در این زمینه هم 
از آن سیروس الوند، برادر خشایار الوند 
بود که در آیین بزرگداشت این هنرمند 
فقید خطاب به مدیران سیما و عوامل 
تولید »پایتخت« درخواس��ت کرد که 
کار نیمه تم��ام خش��ایار را ب��ه اتم��ام 
برسانند تا این تک قسمت به نوروز 98 

برسد. درخواستی که به نظر می رسید 
با توجه ب��ه زمان باقی مان��ده تا نوروز، 

چندان قابلیت اجرایی شدن ندارد.
الهام غفوری تهیه کننده »پایتخت« 
درب��اره تعیی��ن تکلی��ف اپی��زود ویژه 
»پایتخت« بیان ک��رد: ما هنوز در حال 
مذاکره با شبکه اول هستیم با این حال 
نظر خود ما این است که به سمت ساخت 
»پایتخت 6« برویم چون اپیزود ویژه را 
قرار بود برای نوروز 98 بسازیم و اکنون 

دیگر زمان نوروز را از دست داده ایم.
پیش��نهادمان  تأکید کرد:  غفوری 
این است که از حاال قرارداد فصل ششم 
سریال بسته شود تا بتوانیم نویسنده ای 
در حد و اندازه خشایار الوند پیدا کنیم 

که البته بسیار سخت است.
پایان  در  »پایتخ��ت«  تهیه کننده 
اظه��ار کرد: هن��وز تکلیف م��ا درباره 
اپی��زود وی��ژه ای که قرار بود بس��ازیم 
مش��خص نش��ده و با توجه ب��ه اینکه 
قرارداد مال��ی داش��ته ایم و بودجه ای 

هم رد و بدل ش��ده، بای��د دید چگونه 
می توان مس��اله را حل کرد. اگرچه که 
دیگ��ر نمی ت��وان اپیزود وی��ژه را برای 

نوروز 98 ساخت.
علیرضا خمس��ه بازیگ��ر نقش بابا 
پنجعل��ی در مجموع��ه »پایتخت« که 
پیش ت��ر نیز ب��رای اولین ب��ار با حضور 
در یک برنامه تلویزیونی برای اولین بار 
خبر تولید فصل شش��م »پایتخت« را 
رس��انه ای کرده بود، پنج ش��نبه ش��ب 
گذش��ته در برنامه زنده خبر تازه ای از 

سرانجام اپیزود ویژه پایتخت داد.
خمسه در برنامه »سیمای راهبران« 
شبکه اول سیما که با موضوع سفرهای 
ن��وروزی روی آنت��ن م��ی رود، ضم��ن 
اشاره ای کوتاه به سرنوشت تک قسمت 
نوروزی »پایتخت« گفت: ما داشتیم کار 
می کردیم تا برای شب عید یک قسمت 
»پایتخت« را برسانیم که ناگهان اتفاق 
ناگواری رخ داد و خش��ایار الوند عزیز را 
از دست دادیم و به همین دلیل ساخت 
این تک قسمت با توجه به روحیه خراب 

بچه های گروه ممکن نبود.
وی در ادامه تأکید کرد: متأس��فانه 
این تک قسمت به نوروز امسال نمی رسد 
و قرار بر این ش��ده است که آن را برای 

ماه رمضان به پخش برسانیم.
با توج��ه به این اظه��ارات به نظر 
می رس��د ع��دم پخ��ش قس��مت ویژه 
»پایتخت« در نوروز 98 به صورت کامل 
منتفی شده است و همزمان تیم تولید 
این مجموعه برای دو کار ویژه در طول 
س��ال آینده، در حال مذاکره با مدیران 

شبکه اول سیما هستند. مهر

امام علی علیه السام:
)نشانه( ایمان، این است که راستگویی را هر چند به زیان 
تو باشد بر دروغگویی، گرچه به سود تو باشد، ترجیح دهی.

نهج الباغه)صبحی صالح( ص 556، حکمت 458

آیین نخستین سالگرد درگذشت 
»همایون شهنواز« برگزار شد

مراسم نخستین سال درگذشت  ن م����ا د ش��هنواز یا همای��ون  زنده ی��اد 
کارگردان سینما، عصر پنجش��نبه 16 اسفندماه در 

سینماتوگراف موزه سینما برگزار شد.
در این مراس��م که با حضور جمعی از مدیران 
شهری، س��ینماگران، خانواده و دوس��تان زنده یاد 
همایون ش��هنواز برگزار شد، ش��هباز شهنواز برادر 
همایون ش��هنواز(، پ��وران درخش��نده کارگردان 
سینما، منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما 

و... به سخنرانی پرداختند.
در بخش دیگر از این مراسم از کتاب »روزگار 
همایون« نوش��ته محم��د ولی زاده رونمایی ش��د. 
همچنین در این مراس��م اعالم شد که یک خیابان 

در تهران به نام این کارگردان اختصاص یافت.
در پایان این مراسم فیلم مستند »آن همایون 
هنر« س��اخته شهرام اسدی برای حضار به نمایش 

درآمد.

 عامل دستکاری در نظرسنجی 
یونی شناسایی شد تلویز

ارتباط��ات و فن��اوری  وزی��ر  اطالع��ات از شناس��ایی عامل درح���اشیه
دست کاری در نظرسنجی تلویزیونی خبر داد.

محمدج��واد آذری جهرمی وزی��ر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در حساب کاربری خود در توییتر 
نوش��ت: گزارش کامل و ب��ا جزییات فنی چگونگی 
دس��تکاری نظرات مردم در جش��نواره صداوسیما، 
امروز )پنج ش��نبه( نهایی و برای پلیس ارسال شد. 
عامل دس��تکاری در نظرات مردم شناس��ایی شده 

است.
چندی پیش از س��وی صداوسیما و مسئوالن 
نظرس��نجی اعالم شده بود در ش��بکه نظرسنجی 

اختالل ایجاد شده و مورد هک قرار گرفته است.
وزیر ارتباطات در توییتر خود این مسئله را رد 
کرد و نوشت: هک یا اختالل منتفی است. طبیعتا 
شناس��ایی آم��ر یا آم��ران و انگیزه آنه��ا را پلیس 

پیگیری خواهد کرد.

ای��ن لحظ��ه نش��ان می ده��د که گی�����شه آمار فروش فیلم های س��ینمایی تا 
همچن��ان »قانون مورف��ی«، »بمب« و»مارم��وز« مورد 

استقبال مخاطبان قرار گرفته است.
آمار فروش تا ابتدای جمعه هفدهم اسفند 1397 به 

شرح زیر است: )تمامی ارقام به تومان است(
قان��ون مورفی 9 میلی��ارد و 550 میلیون )65 روز(، 
بم��ب 7 میلی��ارد و 260 میلی��ون )93 روز(، مارموز 6 
میلی��ارد و 750 میلی��ون )86 روز(، کلمبوس 5 میلیارد 
و 250 میلی��ون )93 روز(، پارادای��س 4 میلیارد و 300 

میلیون )44روز(، آشغال های دوست داشتنی 3 میلیارد 
و 100 میلی��ون )23 روز(، تخت��ه گاز 2 میلیارد و 200 
میلی��ون )58 روز(، دزد و پ��ری )2( 1 میلی��ارد و 850 
میلی��ون )72 روز(، هت تریک 1 میلیارد و 200 میلیون 
)23 روز(، ج��ن زیبا 920 میلی��ون )23 روز(، ماموریت 
غیرممک��ن 370 میلی��ون )23 روز(، س��وءتفاهم 290 
میلیون )23 روز(، ترانه 270 میلیون )44 روز(، سندباد 
و سارا 92 میلیون )51 روز(، ضربه فنی 80 میلیون )23 
روز(، بهشت گمشده 25 میلیون )9 روز(، قرارمون پارك 
شهر 20 میلیون )23 روز( و دایان 1/5 میلیون )9روز(.

رقابت دو فیلم عاشقانه و طنز در جدول فروش هفتگی
»قانون مورفی« همچنان رکوردار گیشه است

آگهى دعوت مجمع عمومى 
(اصالحيه آدرس مجمع)

((انجمن صنفى كارگرى كارگران سفت 
كار وآلماتور بند شهرستان كرج ))

اولين مجمع عمومى انجمن صنفى در شرف تاسيس برگزارميگردد . 
زمان :روز دوشنبه مورخ 97/12/20 ساعت 15 

مكان : كرج ميدان حصارك بعد از كيوسك نيروى انتظامى ، خيابان گلستان 
شهرك رازى مسجد حضرت ابوالفضل

ازكليه كارگران عضو وشاغل در صنف مربوطه دعوت بعمل مى آيد درجلسه 
مذكور حضور بهم رسانند .

دستورجلسه :
1-تصويب اساسنامه 

2-انتخاب اعضاى اصلى وعلى البدل هيئت مديره وبازرسان 
3- انتخاب روزنامه كثيراالنتشارجهت درج آگهى هاى انجمن صنفى و

هيئت موسس:
1-رضا رهنما 09195531417

2-داود يوسفى 09121642058
3-حسن عسگرى 09371148860

ت اول
نوب آگهى تملك اراضى نقشه تحصيلى 11549- زياليى

روابط عمومى شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب

در  دارد  نفتخيز جنوب قصد  مناطق  ملى  شركت 
قانونى خود مطابق كروكى پيوست،   اجراى تكاليف 
جهت تحصيل محوطه چاه و گودال آبگل و گودال 
لوله جاده  مسير  و  سوز  زائد  لوله  مسير  و   سوخت 
 زائد سوز موقعيت غرب 102 شمالى زياليى به مساحت 
565 مترمربع را جهت احداث تاسيسات نفتى تملك 
نحوه  قانون   4 ماده  دو  تبصره  اجراى  در  لذا  نمايد. 
خريد و تملك اراضى و امالك مصوب 1358/11/17 
به موجب اين آگهى از مالكين محل مذكور دعوت به 
عمل مى آورد ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهى ، با 
در دست داشتن اسناد مالكيت به اداره امور اراضى – 
امور حقوقى شركت ملى نفت مناطق نفتخيز جنوب 
واقع در اهواز ، كوى فداييان اسالم ، خيابان پارك 4 

مراجعه نمايند. 
 WWW.shana.ir

شماره مجوز: 6688  1397

شركت ملى نفت ايران
شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب

.

 دوم
نوبت آگهى تملك اراضى نقشه تحصيلى 10975- اهواز 

روابط عمومى شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب 

شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب قصد دارد در اجراى تكاليف 

قانونى خود مطابق كروكى پيوست ، جهت تحصيل محدوده چاه و 

محل گودال سوخت موقعيت (شرق 047 شمال) اهواز به مساحت 

2/1068 هكتار را جهت احداث تاسيسات نفتى تملك نمايد. لذا 

در اجراى تبصره دو ماده 4 قانون نحوه خريد و تملك اراضى و 

امالك مصوب 1358/11/17 به موجب اين آگهى از مالكين محل 

انتشار  تاريخ  از  ماه  آورد ظرف يك  به عمل مى  مذكور دعوت 

آگهى، با در دست داشتن اسناد مالكيت ، به اداره امور اراضى ، 

امور حقوقى شركت ملى نفت مناطق نفتخيز جنوب واقع در اهواز 

كوى فدائيان اسالم ، خيابان پارك 4 مراجعه نمايند.

شماره مجوز 6046  1397
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شركت ملى نفت ايران
شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب

.

ورش و معلمان   کاش برای آموزش  و پر
و و سایپا دغدغه داشتیم اندازه ایران خودر

عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس  با اشاره به اینکه 70 معلم به عنوان نماینده دی�����دگاه
مجل��س فعالیت می کنند که جای تأس��ف دارد آنها هم به فکر 
معلمان نیس��تند! گفت: آنقدر که برای ایران خودرو و سایپا وقت 

گذاشته و حرص می خوریم به مطالبات معلمان توجه نداریم.
محمدجواد ابطحی درباره اعتراض معلمان و مطالبات مطرح 
شده از سوی آنها اظهار کرد: فرهنگیان از اقشار دلسوز، عالقه مند 
به کش��ور و دانش آموزان هس��تند و باور دارند که آنها به عنوان 
امانت در اختیارش��ان هس��تند اما معلمان هم مطالبات به حقی 
دارند که نمی توان آنها را نادیده گرفت. با کاهش ارزش پول ملی، 
قدرت خرید به ش��دت کاهش یافته اس��ت و اگر برخی افراد در 

جامعه در گذشته هم گرفتار بودند هم اکنون گرفتارتر شده اند.
وی گفت: اعتراضات معلمان برای توجه به مطالبات آنهاست؛ 
آموزش و پ��رورش می گوید 710 میلیارد تومان برای پرداخت 
مطالبات معلمان در روزهای پایانی سال دریافت کرده است اما 
چرا برای دریاف��ت آن زودتر اقدام نمی کند؟ آقای بطحایی که 
ارتباط تنگاتنگی با دولت و ش��خص آقای نوبخت دارد پس چرا 

تالش نمی کند که این مطالبات زودتر پرداخت شوند.
ابطحی با انتقاد به این موضوع که این چه رس��می اس��ت 
ک��ه در دولت بوجود آمده و تا ف��ردی داد نزند و اعتراض نکند 
نمی تواند حق خود را پیگیری کند، عنوان کرد: این اقدام زیبنده 
جمهوری اس��المی نیست اگر می خواهیم به کشور اول منطقه 
تبدیل ش��ویم باید از آموزش و پرورش شروع کنیم اما تا زمانی 
که معلم دغدغه معیشت داشته باشد نمی تواند مطالعه کند و در 

آرامش وارد کالس درس شده و اقدام به تدریس کند.
وی بیان کرد: هم اکنون نگاه نادرست حاکم بر دولت معتقد 
است اگر حقوق معلمان را اضافه کنند حجم زیادی از بودجه را 
می گیرد از سوی دیگر آنقدر که برای ایران خودرو و سایپا وقت 
گذاشته و حرص می خوریم به مطالبات معلمان توجه نداریم و 
همین مسائل باعث می شود که آنها فراخوان تحصن و اعتراض 
بدهند وگرنه هیچ فردی دوست ندارد که کالس درس را تعطیل 
کند و دانش آموزان بدون کالس بمانند البته معتقدم فرهنگیان 
به این موضوع دقت و حساسیت الزم را دارند تا اعتراضات آنها 

در ساعات درسی باعث تضییع حقوق دانش آموزان نشود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه 
از زمان دولت سازندگی شاهد اعتراضات معلمان و مطرح کردن 
مطالبات آنها هستیم، افزود: در برخی از دوره ها که وزرا پیگیرتر 
بودند وضعیت معیشت معلمان تا حدی بهتر بود به عنوان مثال 

در دوره آقای نجفی و حاجی بابایی تا حدودی اوضاع بهتر بود.
ابطح��ی بیان ک��رد: هم اکنون معلمان نس��بت به تبعیض 
میان آنها با س��ایر بخش ها معترضند از سوی دیگر پولی شدن 
مدارس و وضعیت نامناسب مدارس دولتی که از کمبود بودجه 
ایجاد ش��ده منجر به نارضایتی آنها ش��ده اس��ت معتقدیم که 
دولت ها باید فرهنگ گرا باش��ند. وی با انتقاد از این موضوع که 
برخی می گوید جمعیت معلمان زیاد است اما از آن طرف معلم 
حق التدریس می گیرند، افزود: چرا چش��م ها را بر روی واقعیت 

کم بودن جمعیت معلمان می بندند؟
ابطحی بیان کرد: متاس��فانه درباره وضعیت معلمان باری 
به هر جهت کار می شود و بخش های مختلف موضوع را به هم 
حوال��ه می دهند؛ 70 نفر از نمایندگان مجلس، معلم هس��تند 
که آنها نیز به فکر معلمان نیس��تند و وقتی نماینده می شوند 

دیگر مطالبات این قشر را فراموش می کنند.  تسنیم

واکنش نماینده مردم مازندران؛

 پروژه انتقال آب خزر به سمنان
یک شوخی خطرناک است

خ خواهد داد ظاهرا برای رئیس جمهور مهم نیست در این رهگذر چه فجایعی ر

ادامه مذاکره تیم تولید با سیما برای شروع فصل ششم

فیلم تلویزیونی »پایتخت« به افطار رمضان می رسد؟


