
تک مضراب )قسمت دوم(
من یک ننجون اشتباهی بودم

را  روز گذش�ته بخ�ش نخس�ت تک مض�راب 
خواندید. امروز ادامه تک مض�راب را بخوانید. خدا 
کن�د این قس�مت هم مش�مول خودسانس�وری و 

هدفمندسازی متن های طنز نشود.
احمدی نژاد: شما اگر بدون مجوز یک لبوفروشی 

باز کنید، چند نفر در روز می آیند سراغتان؟
ننجون: بس��تگی به گرما و س��رمای هوا داد. اگر 

خیلی سرد باشد خیلی ها می آیند.
ش�ما ارز هزار تومانی از بان�ک مرکزی گرفتید 
برای اینک�ه به م�ردم بدهید، اگر به م�ردم دادید 
بگویی�د ب�ه چ�ه کس�انی داده ای�د و اگ�ر ندادید 
برگردانی�د  نمی خواهی�د  ه�م  اگ�ر  برگردانی�د، 

مابه التفاوتش را به دولت بدهید.
ننج�ون: دکتر ج��ان ارز هزار تومان��ی کجا بود؟ 

نکند درباره دوران خودتان حرف می زنید قربان!
مثال بگوییم ش�ما ارز هزارتومانی گرفته بودی 

موز وارد کنی ...
ننجون: حاال این همه س��لطان داریم شما صاف 
رفتید س��راغ س��لطان موز که پدر دادماد آقای خاص 

است؟
یک�ی کب�دش خراب اس�ت و پوس�تش جوش 

می زند ما هی کرم ضدجوش می زنیم.
ننج�ون: در عوض یکی هم فقط پوس��تش کمی 

خراب است اما جگرش را در می آوریم.
چ�ه کاره اس�ت رئیس جمه�ور؟ وزارت فالن و 
ف�الن و ف�الن در آن هس�تند که جداگان�ه باید به 

مجلس پاسخگو باشند.
ننجون: ش��رمنده ش��دم.تا حاال فک��ر می کردم 
رئیس جمهور اس��ت که وزرا را معرف��ی می کند حاال 
فهمی��دم وزرا را رئی��س ش��ورای آرد و ن��ان تعیین 

می کند.
دولت جدید کارهای عمرانی را تعطیل کرد.

ننجون: به هر حال باید تپه ها و محیط زیس��ت را 
تر و تمیز کرد ی��ا به کارهای عمرانی پرداخت. با یک 

دست که نمی شود دو تا هندوانه برداشت.
این منابعی که تحت انحصار حکومت است اگر 
میان مردم به تس�اوی توزیع شود، دیگر فقیری در 

کشور نمی ماند.
ننجون: من یک نفر را می شناسم که هشت سال 
وقت داش��ت ای��ن منابع را بین م��ردم توزیع کند اما 

نکرد.
یک واحد ۶۵متری که از نظر من زندان است.

ننج�ون: با این توصیف خان��ه ننجون النه مرغی 
بیش نیست.

همین امروز دولت را دست من بدهند، در شش 
ماه قیمت نفت برمی گردد به همان قیمت باالی صد 

دالر ...
ننج�ون: قلب ما ضعیف اس��ت دکتر جان از این 

شوخی ها نکنید لطفا!
باالخره این هنر ما بود که قیمت نفت را به صد 
دالر رساندیم، با همه همس�ایه ها هم رفیق بودیم، 
هی�چ همس�ایه ای هم حت�ی یکبار به ما جس�ارت 

نکرد.
ننج�ون: در اینکه همس��ایه های خوبی داریم که 
ش��کی نیس��ت فقط یکی از همس��ایه ها هشت سال 

بیخودی با ما دعوا کرد.
من تصمیم اش�تباهی به عن�وان رئیس جمهور 

نگرفته ام.
ننجون: فقط من بودم که یک ننجون اش��تباهی 

بودم.

ننجون

مجازات با »کتاب«
یک تصمیم با تبعات نامعلوم

علی الله سلیمی 

وزنامه نگار نویسنده و ر

وضعی��ت کتاب و کتابخوان��ی در جامعه کنونی ما 
چندان مناسب نیست و از مدت ها قبل زنگ نگرانی ها 
از باب��ت دوری مردم از کت��اب و کتابخوانی به صدا در 
آمده و خیلی از کارشناسان حوزه فرهنگ معتقدند اگر 
وضعی��ت به همین منوال پیش برود آینده تیره و تاری 
ب��رای حوزه فرهنگ قابل تصور اس��ت و باید از همین 
حاال کاری ب��رای مهجوریت کتاب در جامعه کرد و به 

اشکال مختلف کتاب را وارد سبد خانوارها کرد.
طبعاً برای همین است که اغلب نهادهای فرهنگی 
و اجتماعی دست به کار شده اند و از هر فرصتی برای 
آش��تی مردم با کتاب و کتابخوانی استفاده می کنند و 
در مناسبت های مختلف برنامه های کتاب محور را هم 
به مجموع فعالیت های خود اضافه می کنند تا س��همی 

در رونق کتابخوانی در جامعه داشته باشند.
اکث��ر این فعالیت ها قابل دفاع و احترام اس��ت اما 
گاهی اتفاق هایی هم در این حوزه می افتد که از زوایای 
مختلف قابل توجه و تأمل اس��ت. نمونه اخیر آن، حکم 
صادره از س��وی یکی از شعبه های دادگاه انقالب است 
که براس��اس آن، برای محکومیت یک فعال سیاس��ی، 
مجازات مطالعه و رونویس��ی از س��ه کتاب با محتوای 

ارزشی در جامعه انتخاب شده است.
ش��عبه ۲۶ دادگاه انقالب اسالمی تهران، در تاریخ 
۲۸ بهمن م��اه ۹۷ در حک��م ص��ادره ب��رای ابوالفضل 
قدیانی، عالوه بر سه سال زندان تعزیری، او را به مطالعه 
و رونویس��ی از سه کتاب »حکایت زمستان« )خاطرات 
دوران  رزمن��دگان  از  یک��ی  حس��ین مردی؛  عب��اس 
دفاع مقدس( نوش��ته سعید عاکف، »داستان سیستان« 
)سفرنامه رهبرانقالب به سیستان و بلوچستان( نوشته 
رضا امیرخانی و »دشمن شناسی« که گردآوری سخنان 

رهبر معظم انقالب اسالمی است، محکوم کرده است.
خبر ای��ن اق��دام در روزهای اخیر ب��ا واکنش های 
متعددی از س��وی فعاالن مراکز فرهنگی و اهالی کتاب 
مواجه شده است. دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل خامنه ای 
در واکنش به این حکم دادگاه انقالب مبنی بر مطالعه و 
رونویس��ی از برخی کتاب های مرتبط با رهبری با صدور 
اطالعیه ای تاکید کرده است: این کار بدسلیقگی و مغایر 
با اثربخش��ی و روح کار فرهنگی اس��ت. رضا امیرخانی، 
داس��تان نویس و نویسنده کتاب داستان سیستان هم با 
انتقاد از این تصمیم ش��عبه ۲۶ دادگاه انقالب اس��المی 
ته��ران، تاکید کرده با چنین کاری، س��یاهه کتاب ها به 
مشکل سیاهه شهرهای تبعیدی دچار خواهند شد. دیگر 
فع��االن حوزه کتاب هم نظرات مش��ابه دارند و انتخاب 
کتاب برای مجازات یک محکوم را به هر ش��کلی نوعی 
بدسلیقگی می دانند که می تواند تصویر ناخوشایندی از 

کتاب در بین برخی از افراد در جامعه ترسیم کند.
برداش��ت س��اده از این موضوع در میان توده های 
مردم که می توانند طیفی وس��یعی از خوانندگان کتاب 
در جامعه را تش��کیل دهند این است که اگر کسی کار 
ناصحیح و اقدام خالف قوانین جاری کش��ور در جامعه 
انج��ام داد باید مجازات مواجه ب��ا کتاب های خاصی را 
که در حالت عادی به س��راغ آنها نمی رود تحمل کند. 
به بیان دیگر، در این جا، مطالعه و رونویس��ی از کتابی 
خاص ک��ه طبعاً به باور قاض��ی صادرکننده حکم، کار 
دشوار و شاقی اس��ت، یادآور مجازات تبعید به مناطق 

دور و بد آب و هوا است.
ب��ا آن ک��ه در نیت پاک و هدف مثب��ت و متعالی 
قاضی صادر کننده این حکم ش��کی نیس��ت و آشنایی 
ه��ر چند اجباری یک محکوم با موضوعات ارزش��ی در 
جامعه از اهداف اصلی این حکم اس��ت اما این تصمیم 
می توان��د تبع��ات مغایر با اهداف نی��ک و اصلی را هم 
درپی داش��ته باشد و حتی ممکن است نتایج آن کاماًل 
معکوس و نامعلوم باش��د. بنابر ای��ن، ضرورت دارد در 
موارد مش��ابه به ابع��اد مختلف و تبع��ات احتمالی آن 
توج��ه و اقدامات به مرات��ب تاثیرگذار با حداقل تبعات 

احتمالی انجام شود. مهر

زاویه دید
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فعاالن،  از  جمعی  شهر و زیس�ت  پژوهش��گران 
حقوقدان��ان ح��وزه مناب��ع طبیع��ی و 
ش��ورای  همچنی��ن  و  محیط زیس��ت 
اس��المی اس��تان مازندران ب��ا تنظیم 
نامه ای خطاب به دستگاه های قضایی و 
نظارتی، نسبت به ردیف هایی که دولت 
در بودج��ه س��نواتی س��ال ۹۸ ب��رای 
مطالعه و اج��رای طرح های انتقال بین  
حوضه ای آب در نظ��ر گرفته، معترض 
ش��ده و ای��ن طرح ها را مغایر با ش��رع 

اسالم و قانون اساسی کشور دانستند.
متن این نامه به این ش��رح اس��ت: 
همان طور که مستحضرید دولت محترم 
در بودجه سنواتی سال 13۹۸ کل کشور 
ردیف های��ی را برای مطالع��ه و اجرای 
انتقال آب بین حوضه ای از دریای خزر 
و سرش��اخه های رودخانه ه��ای منتهی 
به این دریا به اس��تان س��منان در نظر 
گرفته است. عناوین کلی طرح  ها به قرار 
ذیل اس��ت: 1- مطالعه و ساخت برای 
شیرین سازی و انتقال آب دریای خزر به 
س��منان ۲- ساخت سد کسیلیان روی 
سرشاخه رود تاِلر مازندران و انتقال آب 
آن به س��منان 3- ساخت سد فینسک 
روی سرش��اخه رود تج��ن مازندران و 

انتقال آب آن به سمنان.
طرح های فوق، تعارضاتی با ش��رع 
اسالم و قانون اساسی دارند که به شرح 

زیر به استحضار می رسانیم:
1- طرح شیرین سازی و انتقال آب 
دریای خزر به سمنان عالوه بر خسارات 
بیش��مار محیط زیس��تی که قب��اًل در 
بیانیه ای از سوی 41 نفر از متخصصین 
زبده کش��ور به تاریخ ۲3 فروردین ۹5 
منتشر ش��د، سبب مخالفت عامه مردم 
سه اس��تان شمالی کش��ور، )مازندران، 
گیالن و گلستان( شده است که مکرراً 
در رسانه ها منتشر گردیده و مغایر بند ۸ 
از اصل 3 قانون اساسی مبنی بر وظیفه 
دولت برای نیل مشارکت عامه مردم در 
تعیین سرنوش��ت سیاس��ی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی خویش است.
در ثان��ی به دلیل ب��ازده منفی این 
طرح و هزینه باالی ساخت و بهره برداری 
آن و خس��ارات عمده به منابع طبیعی 
و محیط زیس��ت، جنگل ه��ای ش��مال 
ایران که به ش��دت با چنین طرح هایی 
عرصه ساخت وس��ازها و نابودی ش��ده 
اس��ت، کوهس��تان، مرات��ع و آلودگی 
اکوسیستم س��احلی و آبزیان به وسیله 
پساب آب شیرین کن ها و مکش نوزادان 
آبزیان س��احلی و تخری��ب زمین های 
کشاورزی مسیر خط انتقال صدوپنجاه 
کیلومتری، در مقابل فایده پایین آن که 
موجب تضییع حقوق عامه و بیت المال 
می گردد و سبب تحریک اختالفات بین 

استانی و قومی می گردد.
گزارش ه��ای مرک��ز پژوهش های 
مجلس در آذرماه ۹3 و گزارش سازمان 
مدیری��ت و برنامه ریزی ب��ه تاریخ ۲۸ 
فروردی��ن ۹5 ب��ر ضرر اقتص��ادی این 
طرح صحه گذاشته و مغایرت این طرح 
با اصل 40 قانون اساس��ی را به نمایش 
می گ��ذارد؛ اصلی ک��ه تصریح می کند 
هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش 
را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع 
عمومی ق��رار دهد. این طرح همچنین 
مغایر با اصل 50 قانون اساسی است که 
تصریح می کند فعالیت های اقتصادی و 
غیر آن  که با آلودگی محیط زیس��ت یا 
تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا 
کند، ممنوع است؛ این طرح با بند 5 از 

اص��ل 43 قانون اساس��ی مبنی بر منع 
اضرار به غیر هم مغایر است.

ثالثاً این طرح به دلیل مصرف زیاد 
ان��رژی برای پمپاژ و قیمت تمام ش��ده 
گ��زاف آب تولیدی و انتقالی به مقصد، 
با بند ۸ از اصل 43 قانون اساسی مغایر 
است. رابعاً در بودجه امسال از »مطالعه 
و اج��رای« ای��ن طرح نام برده ش��ده و 
هزین��ه 50 میلیارد ریال را طلب کرده 
که در مقابل هزینه اجرای حداقل ۲50 
هزار میلی��ارد ریالی ای��ن طرح رقمی 
ناچی��زی اس��ت ل��ذا اس��تفاده از واژه 
»اج��را« در ارائه ردیف بودجه، مصداق 
عدم شفافیت است همچنین درگذشته 
ح��دود 10 میلیارد ریال جهت مطالعه 
این طرح صرف ش��ده اس��ت و هزینه 
مجدد مطالع��ه بی مورد و به هدر دادن 

بیت المال به نظر می رسد.
ای��ن طرح ب��ا سیاس��ت های کلی 
محیط زیس��ت ابالغ��ی مق��ام معظ��م 
رهبری، منطبق با بند 1 از اصل 110 
قانون اساس��ی به ش��رح زی��ر مغایرت 
دارد: مغای��ر بن��د 1: ب��ه دلی��ل عدم 
مشارکت مردمی. مغایر بند 3: به دلیل 
عدم رعایت عدالت و حقوق بین نسلی. 
مغای��ر بند 4: ب��ه دلیل انتش��ار انواع 
آلودگی های غیرمجاز در ساحل دریای 
خ��زر از طریق شیرین س��ازی و تخلیه 
پس��اب ها. مغایر بند 5: ب��ه دلیل عدم 
رعای��ت برنامه های آمایش س��رزمین. 
مغایر بن��د ۶: به دلیل عدم حفاظت از 
منابع ژنتیک با عبور از رویش��گاه های 
درختان ممنوع القطع سرخدار، شمشاد 
و اُرس و... . مغای��ر بن��د 1-۸: به دلیل 
عدم رعایت صنع��ت کم کربن با صرف 
انرژی فسیلی بس��یار زیاد برای پمپاژ 

آب به ارتفاعات باالی ۲300 متر.
همچنین این ط��رح با بند »ر« از 
ماده 3۸ قانون پنج ساله ششم توسعه، 
به دلیل عدول از پوش��ش 100 درصد 
حفاظ��ت جنگل ها و مرات��ع و اراضی 
مل��ی و دولت��ی و مناط��ق چهارگان��ه 
زیس��ت محیطی و به دور از مش��ارکت 
جوامع محلی و کاهش ضریب حفاظت 

و ناپایداری جنگل، مغایرت دارد.
ای��ن ط��رح مغایر بن��د ب از ماده 
1۲ قان��ون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کش��ور اس��ت که 
به صراح��ت دول��ت را مکل��ف می کند 
طرح های��ی ک��ه ب��ه کاه��ش گازهای 

گلخانه ای منجر می شود را اجرا کند.
۲- طرح های عنوان ۲ و 3 این نامه 
که ساخت سد و انتقال بین حوضه ای آب 
را شامل می شوند، پیامدهای منفی بسیار 
زیس��ت محیطی، اجتماع��ی، فرهنگی و 
اقتصادی به بار خواهند آورد. این دو طرح 
سبب وارد آمدن خسارات محیط زیستی 
به اکوسیس��تم آبی و بر هم زدن چرخه 
بازگش��ت و جب��ران آب در حوضه آبریز 
می ش��ود که ش��امل رودخانه و نهرهای 

سنتی و آب های زیرزمینی است.
ای��ن دو طرح مغایر ب��ا اصول 3 و 
40 و 50 و بن��د 5 از اص��ل 43 قانون 
اساسی بوده و بنابر استفتائات اخذشده 
از مراجع عظام، ش��رعاً جای��ز نبوده و 
مغایر با ماده 15۸ قانون مدنی کش��ور 
می باشد؛ کشاورزانی که هم اکنون نیز در 
مضیقه هستند و به نوبت از آب استفاده 
می کنند و پیش��تر به دلیل ا انتقال آب 
چشمه روزیه از سرشاخه های رودخانه 
تالر مازندران به س��منان مشهود دچار 

خسارت و آسیب شده اند.
ای��ن دو طرح با سیاس��ت های کلی 

محیط زیست ابالغی مقام معظم رهبری، 
منطبق با بند 1 از اصل 110 قانون اساسی 
به شرح زیر مغایرت دارند: مغایر بند 1: به 
دلیل عدم مشارکت مردمی. مغایر بند 3: 
به دلیل عدم رعایت عدالت و حقوق بین 
نس��لی. مغایر بند 5: به دلیل عدم رعایت 
برنامه های آمایش سرزمین. مغایر بند ۶: به 
دلیل عدم رعایت توان اکولوژیک و اختالل 
در اکوسیستم های حس��اس و ارزشمند. 
مغایر بند ۲-۸: به دلیل عدم اصالح الگوی 
تولید و بهینه س��ازی الگوی مصرف آب. 
مغای��ر بند ۹: به دلیل اختالل در تعادل و 

حفاظت کیفی آب های زیرزمینی.
بدی��ن ترتیب طرح ه��ای مذکور با 
گرفتن آب از مردم مازندران و انتقال آن 
به استانی دیگر به جهت مصارف صنعتی، 
مص��داق بارز تضییع حقوق عامه در این 
استان است که بدون رضایت و مشارکت 
کشاورزان و جوامع بومی محقق خواهد 
شد. طرح هایی که هم آب شیرین منتهی 
به دریا را از مردم سلب خواهد کرد و هم 
آب سالم و ش��ور دریا که محل پرورش 
ماهی ها و رونق ش��یالت است اما اعمال 
نفوذ سیاست مداران دولت در اجرای این 
طرح ها به وضوح مشهود است و با اصل 
4۸ قانون اساسی مغایرت دارد که تصریح 
می کند در بهره برداری از منابع طبیعی و 
اس��تفاده از درآمدهای ملی در س��طح 
اس��تان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی 
میان استان ها و مناطق مختلف کشور، 
نباید تبعیض در کار باش��د، به طوری که 
هر منطقه براس��اس نیازها و اس��تعداد 
رش��د خود، سرمایه و امکانات الزم را در 

دسترس داشته باشد.
همچنین هر سه این طرح ها به دلیل 
فقدان مطالعات در زمینه مشارکت مردمی 
و نظرپرسی از ذینفعان )ذیضرران( طرح 
و عدم نظر شوراهای روستایی و شهری، 
مغایر اصل 100 قانون اساسی است. به 
عالوه، هر سه این طرح ها فاقد مطالعات 
نیازسنجی بوده و مشخص نیست با این 
هزینه سرسام آور بناست برای کدام نقطه 
دقیق، کدام مصرف، کدام مصرف کننده 
یا مصرف کنن��دگان، آب تامین کند. آیا 
این مص��ارف با موازین بوم ش��ناختی و 

پایداری هماهنگی دارد؟
هر سه این طرح ها فاقد گزینه یابی 
مستدل و مستند هس��تند. گزینه های 
جایگزی��ن این ط��رح مانن��د مدیریت 
تقاض��ای آب، کاهش مص��رف، حذف 
مصارف نامول��د و بازچرخان��ی آب در 
مطالع��ات آن ها دیده نش��ده و مغایر با 
بنده��ای 1 و 5 و ۷ و ۸ و 10 ابالغی��ه 
سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف 
از سوی مقام معظم رهبری، منطبق با 
بند 1 از اصل 110 قانون اساسی است.

نهایتا هر س��ه این طرح ها به دلیل 
نادی��ده گرفتن مالکیت و س��هم بخش 
خصوص��ی و مردم��ی در کش��اورزی و 
صنعت کشور با اصل 44 قانون اساسی 
مغایر هس��تند. با در نظر گرفتن موارد 
فوق که به اتفاق پژوهش��گران، فعاالن 
و حقوقدان��ان ح��وزه مناب��ع طبیعی و 
محیط زیست و همچنین شورای اسالمی 
اس��تان مازندران تهیه شده بدینوسیله 
درخواس��ت داریم به منظور جلوگیری 
از ناب��وی س��رمایه های ملی کش��ور و 
تضییع حقوق مردم استان های شمالی، 
درخواست بازنگری در ردیف هایی داریم 
که در بودجه س��ال ۹۸ برای مطالعه و 
اجرای انتقال آب بین حوضه ای از دریای 
خزر و سرشاخه های رودخانه های منتهی 

به این دریا به استان سمنان را داریم.

گروه زیست بوم   روز گی�����شه جلس��ه  در 
گذش��ته شورای صنفی نمایش ۷ فیلم 

اکران نوروز سال 13۹۸ اعالم شد. 
نکت��ه جال��ب اینک��ه در حالی که 
مع��اون نظارت و ارزش��یابی س��ینما از 
اولویت فیلم های حاضر در جشنواره فیلم 
فجر برای اکران ن��وروزی خبر داده بود، 
حضور پررنگ فیلم هایی که در جشنواره 
حضور نداشتند در بین اسامی اکران های 
نوروزی، ب��ه وضوح ناکارآم��دی برخی 

مدیران سینمایی را به رخ می کشد!
دبیر جش��نواره س��ی و هفتم فجر، 
در ایام جش��نواره در گفت وگو با بولتن 
رسمی جشنواره اولویت اکران را جایزه 
فیلم های جش��نواره دانسته و گفته بود: 
»سیاست س��ازمان سینمایی این است 
که فیلم هایی که در جشنواره فیلم فجر 
نمایش داده شده اند و مورد استقبال قرار 
گرفته اند، در مرحله اکران هم از امکانات 
بهتری نس��بت ب��ه س��ایرین برخوردار 
باشند. به نظر من این سیاست درستی 
است که البته مطمئناً در مرحله عمل با 
بررس��ی و تعامل بیشتر با سینماگران و 

صاحبان آثار انجام خواهد شد.«

اما چنین نشد تا فیلم هایی که در 
جشنواره حضور نداشتند، بخش غالب 
فهرس��ت فیلم های اکران نوروزی را از 

آن خود کنند.
ب��ه این ترتی��ب فیلم های��ی نظیر 
»شبی که ماه کامل شد« به کارگردانی 
نرگ��س آبی��ار، »ماجرای نیم��روز-رد 
خ��ون« ب��ه کارگردانی محمدحس��ین 
مهدویان، »دیدن این فیلم جرم است« 

به کارگردان��ی رضا زهتابچی��ان و... از 
فهرس��ت فیلم های نوروزی جا ماندند. 
در این میان جای خالی »شبی که ماه 
کامل شد« با بیشترین سیمرغ جشنواره 

بیش از سایر فیلم ها به چشم می  آید.
بعد از جلسه روز گذشته، غالمرضا 
فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش 
گفت: اکران های نوروز سال ۹۸ مشخص 
شد و براساس تصمیم گیری نهایی، فیلم 
س��ینمایی »زندانی ها« ب��ه کارگردانی 
مس��عود ده نمک��ی در گروه س��ینمایی 
منوچه��ر   »1400 »رحم��ان  آزادی، 
هادی در گروه سینمایی ایران، »تختی« 
ب��ه کارگردان��ی بهرام توکل��ی در گروه 
س��ینمایی اس��تقالل، »چهار انگشت« 
به کارگردانی حام��د محمدی در گروه 
س��ینمایی زندگ��ی، »آهوی پیش��ونی 
س��فید 3« به کارگردانی جواد هاشمی 
در گروه سینمایی فرهنگ، »ژن خوک« 
به کارگردانی س��عید س��هیلی در گروه 
س��ینمایی باغ کتاب و »متری شیش و 
نیم« به کارگردانی س��عید روستایی در 

گروه سینمایی آستارا اکران می شوند.
۷ فیلم اعالم شده از شنبه ۲5 اسفند 

در سینماهای کشور اکران می شوند.

امام علی علیه  السالم:
 اگر دینت را تابع دنیایت کنی، دین و دنیایت،

هر دو را از بین برده ای و در آخرت از زیانکاران خواهی بود
  اما اگر دنیای خود را تابع دینت کنی دین

 و دنیایت هر دو را به دست آورده ای
و در آخرت از رستگاران خواهی بود.

غرر الحکم : ۳۷۵۰ ۳۷۵۱

دبیر جشنواره سی 
و هفتم فجر، در 
ایام جشنواره در 
گفت وگو با بولتن 
رسمی جشنواره 

اولویت اکران را جایزه 
فیلم های جشنواره 

دانسته بود اما چنین 
نشد تا فیلم هایی که 
در جشنواره حضور 

نداشتند، بخش غالب 
فهرست فیلم های 

اکران نوروزی را از آن 
خود کنند

فیلم های سینمایی نوروز ۹۸ مشخص شد

جا ماندن »سیمرغ« های 37

وردین به شبکه یک می آید »به وقت شام« اول فر
فیلم س��ینمایی »ب��ه وقت ش��ام« اول فروردین از  ج��م شبکه یک روی آنتن می رود.ج��ام 
فیلم سینمایی »به وقت شام« ساخته ابراهیم حاتمی کیا پنج شنبه 
یکم فروردین س��ال ۹۸ ساعت ۲۲ در ش��ب وفات حضرت زینب )س( 

روی آنتن شبکه یک سیما می رود.
شبکه یک سیما از ۲۹ اسفند سریال نوروزی »نون. خ« را پخش می کند، 
اما در شب یکم فروردین به دلیل مصادف شدن با شب وفات حضرت زینب 

سالم اهلل علیها، سینمایی »به وقت شام« را جایگزین آن می کند.
»به وقت ش��ام« محصول سال 13۹۶اس��ت که موفق به دریافت 3 

سیمرغ بلورین در سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر شد.
در »به وقت ش��ام« خواهیم دید: یونس و علی، پدر و پس��ر خلبانی 
هستند که مأموریت ویژه آن ها به پرواز درآوردن هواپیمایی در تَدُمر به 
سمت دمشق اس��ت، آن ها باید مردم تحت ظلم داعش را به وسیله این 

پرواز نجات دهند، اما در این راه مشکالت زیادی در انتظار آنهاست.
باب��ک حمیدیان، هادی حجازی ف��ر، پیر داغر، خالد الس��ید، رامی 
عطااهلل، الیث المفتی و ژاله کاظمی در فیلم س��ینمایی »به وقت ش��ام« 

هنرنمایی کرده اند.

ح ترافیک 9۷ تا ابتدای تابستان سال 98 اعتبار دارد طر
قائم مق��ام مع��اون حمل ونقل ترافیک ش��هرداری  یتخ����ت ته��ران درخصوص اعتب��ار آرم ط��رح ترافیک ۹۷ پا

گفت: طرح ترافیک ۹۷ تا ابتدای تابستان سال آینده اعتبار دارد.
ش��هریار افندی زاده درباره اعتبار آرم های ط��رح ترافیک ۹۷ گفت:  

آرم های طرح ترافیک ۹۷ تا ابتدای تیرماه اعتبار دارد.
وی با بیان اینکه محدوده زوج و فرد در ابتدای تابستان ۹۸ برداشته 
می ش��ود، گفت: بعد از ح��ذف محدوده زوج و فرد ط��رح جدید اجرایی 

می شود و تا همان زمان هم آرم های طرح ترافیک ۹۷ اعتبار دارد.
ای��ن مقام مس��ئول درخصوص ح��ذف مح��دوده زوج و فرد گفت: 
تجربه های دنیا نش��ان داده است که طرح زوج و فرد به صورت مقطعی 

پاسخ می دهد و در درازمدت تأثیری ندارد.
به گفته افندی زاده طی مطالعات صورت گرفته و همچنین توافقات 
مس��ئوالن محدوده زوج و فرد در ابتدای تابس��تان سال آینده برداشته 
می ش��ود و از این پس خودروها با شرایط خاص اجازه تردد دارند. به هر 
خودرو اجازه داده می ش��ود که ۲0 روز در هر فصل رایگان در محدوده 
زوج و فرد س��ابق تردد کند و تأکی��د می کنم که این ۲0 روز اگر در هر 

فصل مربوطه استفاده نشود به فصل بعد منتقل نمی شود.

 پروژه انتقال آب خزر به سمنان
مغایر قانون اساسی و شرع اسالم است


