
سیل بیاد از اون خوباش بیاد
دل ننجون به همین یک ستون طنز روزنامه سیاست 

روز خوش بود که آن هم در خطر فروپاشی است.
می گویم: آقای مدیر مسئول!

می گوید: زهرمار و آقای مدیر مسئول!
می گویم: روزنامه این همه صفحه و نیم تا و ستون و 
باکس دارد آن وقت شما بند کرده ای به این ستون نیم بند 
و مدام تهدید می کنی که اینجا را تخلیه کنیم؟ بالتشبیه با 
صاحبخانه های از خدا بی خبر چه فرقی داری که تا چهارتا 

سیالب جاری شد کرایه خانه ها را سه برابر کردند؟
می گوی��د: اتفاق��ا به خاط��ر همی��ن تحلیل های 
ددمنشانه و استکبارپسندانه توست که می خواهیم در 
این ستون را گل بگیریم. اصال ننجون باید فقط ننجون 
باشد وگرنه ننجونی که سیل را به اقتصاد و اقتصاد را به 
سیاست و سیاست را به فرهنگ و فرهنگ را به آسیاب 

استکبار جهانی و بالعکس!! ربط بدهد ننجون نیست.
می گویم: حاال اگر تعهد کتبی بدهیم که در سال 
جدید س��رمان توی کار خودمان باشد و کاری به کار 
برادران الریجانی، استاد حداد عادل، برادر جهانگیری 
و مخلفات ایش��ان، پدر پسر شجاع و پینوکیو نداشته 
باشیم اجازه می دهید همین گوشه بنشینیم و به جان 

مسئوالن نظام دعا کنیم؟
می گوید: دعا خیلی اش��کال ن��دارد ولی با توجه 
به س��وابق سیاه و کریه ننجونی ش��ما شک داریم که 
در یک��ی از زوایای آبدارخانه، ش��یلنگی، چیزی نصب 
نکرده باش��ی که از آنجا به نظ��ام ما ضربه بزنی و آب 

آسیاب های استکباری را تامین کنی.
می گوی��م: خیالتان راحت باش��د فقط اجازه دارم 

درباره سیل اخیر چند کلمه ای بنویسم؟
می گوید: دقیقا درباره کجای سیل اخیر؟

می گوی��م: درباره آن قس��مت که س��یل این همه 
چیزه��ای به دربخور و مفید را با خودش برده پس چرا 

الاقل یکی از مسئوالن خدوم را ...
تا جایی که یادم می آید دیگر چیزی نگفت. فقط 
دست راس��ت را تا منتهی الیه گوش چپ ما برد باال و 
فرود آورد. عجالتا نشس��ته ایم وسط آبدارخانه و کیسه 
آب یخ گذاشته ایم روی گونه چپ و منتظریم که یک 
س��وژه از آب گذشته پیدا کنیم و چهار خط بنویسیم 

که این ستون خالی نماند.

ننجون

حال و روز خوب دریاچه ارومیه در سال جدید
عبور حجم آب از ۳ میلیارد مترمکعب

بارش ه��ای اخیر باعث ش��د حج��م آب دریاچه 
ارومیه از مرز س��ه میلیارد مترمکعب عبور کند و تراز 

سطح آب با رشد ۴۲ سانتیمتری همراه شود.
درپی بارش های اخیر دریاچه ارومیه با روند روبه 
رش��دی همراه بود به طوری ک��ه آخرین وضعیت آن 
حاک��ی از آن اس��ت که حجم آب دریاچه از مرز س��ه 

میلیارد مترمکعب عبور کرده است
خالصه وضعیت دریاچه ارومیه در ۱۴ فروردین ماه 
۹۸ نشان می دهد که تراز سطح دریاچه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته با افزایش ۴۲ سانتیمتری روبه رو بوده 
است. الزم به ذکر است که با افزایش هر سانتیمتر تراز، 

حدود ۲۰ میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه می شود.
همچنین تراز س��طح آب نس��بت به ابتدای سال 
آبی ۹۷-۹۸ و ورود ۲ میلیارد مترمکعب به دریاچه با 

افزایش ۸۹ سانتیمتری همراه بوده است.
در همین راستا مدیر دفتر ستاد احیای دریاچه ارومیه 
با بیان اینکه وسعت پهنه آبی دریاچه۲۷۰۰ کیلومتر مربع 
است تاکید کرد: نس��بت به سال گذشته ۴۷۰ کیلومتر 
بر این وس��عت افزوده شده اس��ت و حجم آب دریاچه ۳ 
میلیارد مترمکعب اس��ت که شاهد افزایش یک میلیارد 

مترمکعبی این حجم نسبت به سال قبل هستیم.
فرهاد س��رخوش اعالم کرد: ب��ا توجه به الیروبی 
رودخانه ه��ا و احداث س��ایت های حفاظتی بارش های 
اخیر در آذربایجان غربی خسارتی به بخش کشاورزی 
و روس��تا ها وارد کرده اس��ت و هم��ه روان آب های به 

پیکره دریاچه منتقل شد.
همچنین آب سد بوکان و مهاباد که آورده خوبی 
به دلیل بارش ها طی چند روز اخیر داش��ته اس��ت به 
س��مت پیکره دریاچه رهاسازی شدند و طی چند روز 
گذش��ته تراز دریاچه ۶ س��انتیمتر افزایش یافت و بر 

وسعت دریاچه افزوده شد.
با این تفاس��یر وضعیت دریاچه ارومیه به واسطه 
بارش های مناسب در سال جدید بسیار مطلوب است 
و افزای��ش ورود روان آب ه��ا به افزای��ش تراز دریاچه 

کمک شایانی کرده است.

زیست شهر

»دورهمی« چپ و راست!

مهدی رجبی

mhd.rjb17@gmail.com

مه��ران مدیری با کلی خواه��ش و تمنا می آید که 
»دورهمی« را دوباره راه بیندازد. اولین قس��مت برنامه 
ت��وی آخرین روزهای تعطیالت روی آنتن می رود. آخر 
برنامه چند ت��ا جمله می گوید. این بار حضرات اصولگرا 
ک��ه ت��ا پارس��ال از اس��تندآپ های مدی��ری قند توی 
دل ش��ان آب می شد هم به صف دولتی ها و به اصطالح 
اصالح طلب ه��ا می پیوندن��د و او را همگام با دش��منان 
و رس��انه های بیگان��ه می دانن��د و معتقدند دارد تالش 
می کند مردم را ناامید کند. به او می توپند که االن چه 
وقت گفتن این حرف هاس��ت. ذره بی��ن برمی دارند و از 
الی برنامه جمله ی ناپخته می کشند بیرون و به سریال 
نمایش خانگی اش می تازند و به سرمایه گذارهای قبلی 
دورهمی. صداوسیما قیچی به دست خودش را سانسور 
می کند. اما اصل قضیه همان جمله های مدیری درباره 
پارس��ال و خفه ش��دن با امید و... اس��ت ک��ه برخی ها 

دردشان آمده است. 
آهای آقایان سیاس��ی که حاال هم کاسه شده اید و 

نگران امید مردم هستید. گیریم حرف های مدیری االن 
وقتش نبود. اما چطور وس��ط سیل وقتش بود که فالن 
اس��تاندار برای مش��کل برادر خانمش از »وزیر کشور« 
مرخصی یک ماهه بگیرد و به ددر برود؟ چطور وس��ط 
این همه بال مسئول اول اجرایی کشور همه ی مشکالت 
را بی خیال ش��ده بود و برای بازدید از طرح های ملی به 
منطقه ی بد آب و هوای قش��م! س��فر ک��رده بود و جز 
پیامک اول س��ال هیچ خبری از او نبود؟ این سفر ملی! 
خوش موقع بود؟ وس��ط بدبختی مردم مس��ئول فالن 
نهاد حمایتی توی رس��توران الکچ��ری غذای توپ به 

بدن می زد سر وقت بود؟
خودت��ان را گ��ول نزنی��د. چه��ار خ��ط دیال��وگ 
»مدیری« مردم را ناامید نمی کند. ناامیدی را مسئوالن 
بی مس��ئولیتی به جامعه پمپاژ می کنند که درست در 
مواقعی که باید باشند نیستند. در جلسه تصمیم گیری 
و مدیریت بحران سیل نیستند و نخست وزیر! را راهی 
می کنن��د. ناامی��دی را چپ و راس��ت توی س��ر مردم 
می کوبند که ج��ز وعده دادن کار دیگ��ری نمی کنند. 
»اونچن��ان رونق اقتصادی ایج��اد کرده اند« که دمار از 

روزگار مردم درآمده است.
خ��دا رحم��ت کن��د خال��ه ی پ��درم را. می گفت 
»عزیزج��ان، زبان بادب��زن دله« حاال وس��ط این همه 
ت��راژدی )ن��ه از بالیای طبیع��ی که آن هم ش��اهکار 
مدیریتی است( که بی خیالی آقایان به اندازه ی صدای 
یونولی��ت کش��یدن روی دی��وار روی روان م��ردم راه 
می رود، یکی پیدا می ش��ود که حرف م��ردم را با زبان 

طنز و کمدی می گوید. تحمل این را هم ندارید؟!

زاویه دید
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تأخیر در پرداخت  س�یاه مطالبات سال ۹۷ تخت�ه 
نیز فرهنگیان را بی نصیب نگذاشت و با 
وج��ود تمام س��خنان مس��ئوالن برای 
پرداخت بخشی از مطالبات تا پایان سال 

اما این وعده، رنگ اجرا به خود نگرفت.
با ش��روع س��ال ۹۸ و واریز نشدن 
مطالبات فرهنگیان، مسئوالن آموزش 
و پرورش در برابر سواالت و اعتراضات 
آنها، یکبار دیگر واریز بخشی از مطالبات 

را در 5 فروردین وعده دادند.
امیرعلی نعمت اللهی قائم مقام وزیر 
آموزش و پرورش و علی الهیار ترکمن؛ 
معاون توس��عه مدیریت و پشتیبانی در 
گفت وگوهایی اع��الم کرده بودند که به 
دلیل مشکالتی که در خزانه وجود داشت، 
مطالبات معلمان در روزهای پایانی سال 
۹۷ پرداخت نش��د اما توانس��تیم اعتبار 
بخش��ی از مطالبات فرهنگیان از جمله 
حقوق خری��د خدماتی ها، حق التدریس 
ش��اغالن و حق الزحمه امتحانات ۹۶ را 
دریافت کنیم و از ۴ فروردین به حساب 
اس��تان ها و از 5 فروردی��ن به حس��اب 

فرهنگیان واریز می شود.
در حالیک��ه طب��ق صحبت ه��ای 
بای��د  مس��ئوالن آم��وزش و پ��رورش 
مطالب��ات فرهنگی��ان از 5 فروردی��ن 
واریز می شد اما باز هم این وعده تا این 

لحظه محقق نشده است.

معلمان خرید خدمات بدون حقوق
در می��ان مطالب��ات فرهنگی��ان، 
مهمتری��ن بخ��ش را می ت��وان حقوق 
معلمان خرید خدمات آموزشی دانست 
که از مه��ر ۹۷ ریالی حق��وق دریافت 
نکرده  بودند و حتی وعده های مسئوالن 
ب��رای پرداخ��ت مطالب��ات در روزهای 
پایانی س��ال محقق نش��د تا این افراد 

بدون حقوق به استقبال نوروز نروند.
ش��رایط کاری معلمان طرح خرید 
خدمات هم��واره با انتقاداتی از س��وی 
آنها و سایر کارشناسان آموزشی همراه 
بوده اس��ت، این نیروها که بیشتر برای 
پرک��ردن کالس ه��ای درس مناط��ق 
محروم و حاشیه ای شهرها به کار گرفته 
می شوند با حداقل حقوق که گاه کمتر 
از میزان تعیین شده توسط وزارت کار 
است فعالیت می کنند. به عنوان مثال در 
برخی استان ها معلمانی که سال نخست 
فعالیتشان در این طرح است ۷5۰ هزار 
تومان حقوق در هر ماه برایشان تعیین 
شده که آن را هم با تأخیرهای چندین 

ماه دریافت می کنند.

 حمایت از طرح
خرید خدمات آموزشی

مسئوالن آموزش و پرورش از جمله 
مجتبی زینی وند رییس سازمان مدارس 
غیردولت��ی در حمایت از ط��رح خرید 
خدمات آموزشی آن را روشی موفق برای 
خالی نمان��دن کالس های درس مناطق 
محروم از حضور معلم و کاهش استفاده 
از نیروهای سرباز معلم می داند اما هیچ گاه 
در برابر وضعیت نامناسب معلمان حاضر 
در ای��ن طرح به ویژه تاخیرهای طوالنی 
مدت در پرداخت حقوق آنها توضیحات 

قانع کننده ای نداد.
دربحث واریز حقوق معوق معلمان 
خری��د خدمات، س��ید محمد بطحایی 
وزیر آموزش و پرورش پیش از این در 
پاس��خ به انتقادات آنها نسبت به واریز 
نشدن حقوقشان در آستانه شب عید، 
گفته بود: معضل آزار دهنده ای اس��ت 
ک��ه به ویژه در م��واردی که تعدادی از 
هم��کاران عزیزم ) خرید خدمات( این 
معوقات هم��ان حقوق ماهان��ه و تنها 
محل تامین معیشت آنها باشد؛ دیشب 
تا نزدیکی های سال تحویل در سازمان 
برنامه بودم و همه مدیران س��ازمان و 

خزانه در تالش برای تأمین این منابع 
بودند ولی متاسفانه امکان تامین برای 
همه آنها فراهم نشد. بخشی از معوقات 
تامین شد که معاون توسعه مدیریت و 
پشتیبانی وزارتخانه و همکاران ایشان 
تا قریب صبح مش��غول کارسازی برای 

استان ها بودند. 

6 ماه حقوق تسویه نشد
ام��ا با وجود صحبت های بطحایی، 
آنگون��ه که معلم��ان خری��د خدمات 
آموزش��ی به م��ا گفته اند، بخش��ی از 
مطالب��ات مربوط به حق��وق آنها تا 5 
فروردی��ن واریز ش��د که ای��ن رقم در 
استان های مختلف متفاوت است و رقم 
واریز شده دو یا سه ماه از حقوق معوق 
آنهاس��ت و تمام مطالبات مربوط به ۶ 
ماه حقوق نیس��ت و برخی اس��تان ها 

همچنان چشم انتظار واریز حقوق اند.
بخ��ش دیگ��ری از مطالب��ات نیز 
مربوط به ساعات حق التدریس معلمان 
رسمی است که این مقوله حکم اضافه 
کار را برای آنها دارد اما از ابتدای مهر 

۹۷ واریز نشده است.

 صحبت های یک معلم
12 میلیون مطالبه دارم

در همی��ن رابطه یک��ی از معلمان 
شهرستان های اس��تان تهران می گوید: 
رق��م مطالب��ات مرب��وط ب��ه س��اعات 
حق التدریس بن��ده ۱۲ میلیون تومان 
اس��ت که برای دریافت آن در شب عید 
برنامه ریزی کرده بودم اما از واریز خبری 
نیس��ت ضمن اینکه این همه تأخیر در 
پرداخت مطالبات ب��ا توجه به وضعیت 
اقتص��ادی اخیر عالوه بر فش��ار بر روی 
معل��م باعث می ش��ود ارزش پ��ول او با 
تأخیر پرداخت کاه��ش یابد همچنین 
ای��ن احتم��ال وجود دارد ک��ه به دلیل 
تأخیرهای طوالنی در پرداخت مطالبات 
به  مجب��ور  هم��کاران  حق التدری��س، 
عضویت در طرح معلم تمام وقت شوند.

در ارتب��اط ب��ا صحبت ه��ای این 
معل��م ک��ه معتقد اس��ت تأخی��ر در 
پرداخت مطالبات، فرهنگیان را ناگزیر 
از عضوی��ت در طرح معل��م تمام وقت 
می کن��د می ت��وان به مصاحب��ه اخیر 
یارمحمد حسین بر؛ مدیرکل امور اداری 
و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش با 
تسنیم اش��اره کنیم که گفته بود: "در 
مرحله نخست که جو علیه طرح معلم 
تمام وقت در فضای مجازی به ش��دت 
متشنج بود، حدود ۹ هزار معلم در کل 
کش��ور تقاضای عضوی��ت در این طرح 
را ارائه کردن��د، معلمان از این طرح و 
اینکه قرار اس��ت چه اتفاقی بی افتد به 
خوب��ی اطالع نداش��تند و پس از آنکه 
احکام فرهنگیان عضو طرح معلم تمام 
وقت صادر شد سایرین نیز به عضویت 

تمایل پیدا کردند."
به هر حال با محقق نش��دن وعده 
مس��ئوالن ب��رای واریز مطالب��ات تا 5 
فروردین و پس از پرسش های مختلف 
فرهنگی��ان درب��اره چرای��ی تأخیر در 
پرداخ��ت مطالب��ات، معاونت توس��عه 
مدیری��ت و پش��تیبانی وزارت آموزش 

و پرورش اطالعیه ای را صادر کرد. 

تاخیر پرداخت مطالبات را در جهت 
مشکالت اقتصادی تحلیل کنید

در بخش��ی از ای��ن اطالعیه تأکید 
ش��ده "متاس��فانه به دلیل عدم تناسب 
تخصی��ص ابالغی با نیازه��ای موجود و 
شناسه دار بودن بخشی از تخصیص های 
ابالغ��ی، پرداخت حق التدریس معلمان 
شاغل و بخشی از حق الزحمه امتحانات 
ت��ا امروز میس��ر نش��ده اس��ت ل��ذا از 
فرهنگیان فرهیخته درخواست می شود 
تاخیر ایجاد شده را در راستای مشکالت 

کالن حاک��م بر اقتصاد عمومی کش��ور 
مورد تحلیل قرار دهند."

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی 
در بخش��ی از اطالعیه خ��ود همچنین 
تاکی��د کرده اس��ت: با توجه ب��ه اینکه 
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در 
احترام به خواسته فرهنگیان محترم قصد 
دارد در سال جاری هیچگونه مصاحبه ای 
را درخصوص پرداخت حقوق و مطالبات 
پرسنلی فرهنگیان در رسانه ها به انجام 
نرس��اند، اخبار تکمیلی از طریق همین 
سایت یا س��ایر مجاری رس��می وزارت 
آموزش و پرورش به استحضار فرهنگیان 

محترم کشور خواهد رسید.
اما در رابطه با این مس��ئله باید به 
چند نکته توجه کرد؛ در ش��رایطی که 
فرهنگیان، دالی��ل تاخیرهای طوالنی 
مدت در پرداخ��ت مطالبات خود را از 
رس��انه ها می پرس��ند و از سوی دیگر 
هن��گام واری��ز مطالب��ات، مس��ئوالن 
وزارتخانه آن را در رس��انه ها و به ویژه 
صدا و س��یما اعالم می کنن��د چگونه 
می توان انتظار رس��انه ای نشدن آن را 

محقق کرد؟ 

چرا دالیل محقق نشدن وعده ها 
رسانه  ای نشد؟

چ��را وقتی خب��ر واریز بخش��ی از 
مطالبات فرهنگیان تا 5 فروردین از سوی 
مسئوالن آموزش و پرورش در صداوسیما 
اعالم ش��د، پیگیری های رس��انه ها برای 
بررس��ی محقق نشدن این وعده از سوی 

مسئوالن  بدون پاسخ ماند؟!
آیا محقق نشدن وعده های مختلف 
مس��ئوالن ب��رای پرداخ��ت مطالب��ات 
معوق فرهنگی��ان در کن��ار تاخیرهای 
طوالنی مدت در این رابطه منجر به ایجاد 
فاصله و عدم اعتماد معلمان به مسئوالن 

ستاد آموزش و پرورش نخواهد شد؟ 
از سوی دیگر، طرح خرید خدمات 
آموزشی در حدود 5 سالی که از اجرای 
آن می گذرد، شکستش به خوبی نمایان 
است و در سال های اخیر بارها اعتراضات 
معلم��ان حاضر در این طرح رس��انه ای 
شد اما مس��ئوالن همچنان نتوانسته اند 
مش��کالت موج��ود در ای��ن ط��رح به 
خصوص تاخیرهای طوالنی در پرداخت 
حق��وق معلم��ان را حل کنن��د در این 
ش��رایط اصرار به اجرای آن یا گسترش 
این طرح در س��ایر مناطق کش��ور چه 

توجیهی می تواند داشته باشد؟!

 تحلیل وضعیت اقتصادی کشور
و شرایط فرهنگیان

توس��عه  معاونت  البته مس��ئوالن 
مدیری��ت و پش��تیبانی وزارت آموزش 
و پ��رورش ق��ول ت��الش ب��رای به روز 
کردن پرداخ��ت حقوق کارکنان خرید 
خدم��ات و حق التدریس ش��اغلین را 
داده  اند، حال باید دید آیا این مس��ئله 
در س��ال ۹۸ عملیاتی می شود چراکه 
تحقق این موضوع می تواند بخش��ی از 

مشکالت معلمان را رفع کند.
اینکه از معلمان انتظار داشته باشیم 
تأخیر در پرداخ��ت مطالبات را با توجه 
به ش��رایط اقتص��ادی حاکم بر کش��ور 
تحلیل کنن��د آن هم در ش��رایطی که 
حقوق معلمان ط��رح خرید خدمات در 
حداقل میزان ممکن و با تأخیر چندین 
ماه پرداخت می ش��ود و س��ایر معلمان 
نیز مطالب��ات حق التدریس خ��ود را با 
گذش��ت ۶ ماه هنوز دریاف��ت نکرده اند، 
با نیم نگاهی به ش��رایط تورم و وضعیت 
اقتصادی فعلی، منصفانه به نظر نمی رسد 
و این انتظار وجود دارد مسئوالن دولت و 
خزانه با درك وضعیت معلمان و شرایط 
اقتص��ادی کش��ور، حمای��ت الزم را از 
آموزش و پرورش برای پرداخت مطالبات 

معوق داشته باشند.  تسنیم

گروه زیست بوم   ن م����ا د سومین چراغ یا
عمارت پنج ستاره س��ینمای ایران هم 
خاموش شد و حاال فقط دو ستاره دیگر 
مانده ک��ه باید روی چش��م بگذاریم و 
مراقب شان باشیم. خدا سایه استاد علی 
نصیریان و استاد محمدعلی کشاورز را 
به این زودی ها از س��ر س��ینمای ایران 
کم نکند و که هنرورهای چشم روشن 
و بینی عم��ل کرده و سفارش��ی حال 

خراب مان را خراب تر می کنند. 
خ��دا رحم��ت کن��د »جمش��ید 
مش��ایخی« را که این اواخر همه فقط 
ادای احترام را در می آوردند. »استاد« 
اس��تاد می گفتند، اما به راحتی از کنار 
نام و هنرش می گذش��تند. ش��ده بود 
»زینت المجالس« دولتی ها و جشن های 
س��ینمایی و تلویزیونی. کسی هم اگر 
زرنگ بود، برای به چالش کش��یدن او 
و س��ِر کار گذاش��تنش او را مجبور به 

حضور به »اختیاریه« می کرد. 
حاال هم با رفتن��ش نان بعضی ها 
را به تنور فرصت طلبی چسبانده است. 
ط��رف وس��ط درد و مش��کالت مردم، 
لکنت زب��ان گرفته و کال نیس��ت، اما 
س��ریع پیام تسلیتش را حواله می کند. 
سایر مسئوالن و مدیران هم به همین 
ش��کل. صدا و س��یما به نح��و دیگری 
ماهیگیری می کند. آن یکی بیانیه های 

اپوزیسیون دوزاری اش را بخواند و...
خالصه سفره ای پهن شده تا همه 
از سر آن بخورند و بنوشند و بلمبانند. 
اینجا از »جس��م بی ج��ان« هنرمندان 
هم نمی گذرند و تا دو وعده شام از آن 

درنیاورند بی خیال نمی شوند.
ش��نبه ی ام��روز تاالر وح��دت به 
احتمال زیاد پر است از جمعیت. لباس 
مش��کی ها و کراوات ه��ای خال خالی و 
راه راه دوباره ات��و خورده اند. حافظه ی 
موبایل ه��ا و دوربین ه��ا پاك ش��ده تا 
به دردبخ��ور  و س��لفی های  عکس ه��ا 
ثبت ش��ود. از آنها ک��ه چند K الیک 
می خورد. رئیس س��تاد تشییع هر که 
می خواهد باشد، جمالت سنگین آماده 
کرده. مدیرعامل خانه سینما هم آماده 
است که متن تسلیت بخواند. فارابی و 
رس��انه ملی! و... همه کارشان را خوب 
بلدند. اما یکی نیس��ت بپرسد اینهایی 
که برای زیر تاب��وت رفتن در رقابتند، 

وقتی طرف زنده بود کجا بودند.

خالصه که امروز جمشید مشایخی، 
»ش��یخ بهایی« روش��ن تر از خاموشی، 
»پهل��وان خلیل« پهلوان��ان نمی میرند، 
»عب��داهلل بن مس��عود« ام��ام علی)ع(، 
هزاردس��تان،  خوش��نویس«  »رض��ا 
»ناصرالدین ش��اه« س��لطان صاحبقران، 
»کمال الملک« کمال الملک، »حبیب آقا 
ظروفچی« س��وته دالن، »خ��ان دایی« 

قیصر، »استوار هدایت« گل های داوودی، 
و... تش��ییع  »مش��هدی عب��اس« گاو 
می شود و به جبران همه ی زحمت هایی 
که در سینما و تلویزیون کشید و همه ی 
خاطره هایی که برای ما ساخت، یک قبر 
در قطعه هنرمندان به او می دهند. کنار 
رفقای��ش بخوابد و آرام بگی��رد. اما این 

رسمش نبود، نیست و نخواهد بود.

پیامبر اكرم صّلی اهلل  علیه  وآله:
 داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را 

به دانش خود بیفزاید.
 نهج الفصاحه، ص 69، ح360

برگزاری مسابقه »بخوان« 
مس��ابقه بزرگ قرآنی »بخ��وان« همزمان با 
برگزاری مس��ابقات بین المللی ق��رآن کریم ویژه 

عموم مردم برگزار می شود.
عالقه مندان تا پایان ایام برگزاری مسابقات یعنی 
۲5 فروردین، در ش��هرهای تهران، مش��هد، تبریز، 
اصفهان، ش��یراز و کرج در مسابقه بزرگ »بخوان« 

شرکت و یکی از برندگان ۳۶ تبلت باشند.
دو روش برای شرکت در مسابقه وجود دارد 
که مخاطب��ان می توانند یکی یا هر دو را امتحان 
کنند. راه اول این است در محل مسابقات حاضر 
ش��وند و در قرعه کشی حضوری در سالن شرکت 
کنن��د و راه دوم این اس��ت که به  صورت مجازی 
در مس��ابقه شرکت کنند. بعد از انجام قرعه کشی 
جوایز برن��دگان از تاریخ ۲۱ الی ۲۴ فروردین از 
ساعت ۱۶الی ۲۰ همزمان با مسابقات بین المللی 

در مصالی تهران به آنها تقدیم خواهد شد. 

تابلو اعالنات

شکایت دانشجویان بورسیه مفتوح است
رئیس دی��وان عدالت اداری گفت: در س��ال ۹۷ 
چندین شکایت در مورد بورسیه های غیرقانونی در دیوان 

عدالت اداری مطرح شد که همچنان مفتوح است.
حجت االسالم محمدکاظم بهرامی درخصوص 
آخرین وضعیت رس��یدگی به شکایت دانشجویان 
بورس��یه در دی��وان عدالت اداری گفت: تا س��ال 
۹۶، ۳۲۸ فقره ش��کایت در ای��ن رابطه به دیوان 
عدالت اداری آمد. وی افزود: شکایت دانشجویان 
در شعب بدوی و تجدیدنظر بررسی شد. از تعداد 
ش��کایت های مطروح��ه، ش��کایت ۷۲ نف��ر وارد 

تشخیص داده شد و ۲5۶ شکایت رد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در سال 
۹۷ هم چندین ش��کایت در ای��ن رابطه در دیوان 
عدالت اداری ثبت ش��د که پرونده این شکایت ها 
مفت��وح و در ح��ال رس��یدگی اس��ت ام��ا عمده 

شکایت ها در رابطه با بورسیه ها بررسی شد.

میزان

نقاشی و مجسمه به یاد چهره ماندگار ایران
مدیر نگارخانه »پنج« گفت: نمایشگاه نقاشی و 
مجسمه »از آستارا تا استرآباد« را با الهام از کتاب 
دکتر منوچهر ستوده، در سومین سالگرد درگذشت 

این چهره ماندگار کشورمان برپا کرده ایم.
نمایش��گاه نقاش��ی و مجس��مه »از آستارا تا 
استرآباد« این روزها در نگارخانه »پنج« واقع در 
نوشهر استان مازندران برپاست. نام این نمایشگاه 
از کتاب مشهور زنده یاد »منوچهر ستوده« چهره 
ماندگار جغرافیای تاریخی ایران گرفته شده است 

و با سالگرد درگذشت وی همزمان است.
در این نمایش��گاه ۳5 اثر از ۲۹ هنرمند در این 
نمایش��گاه به معرض دید عموم گذاشته شده است. 
این نمایشگاه تا سه شنبه ۲۰ فروردین از ساعت ۱۶ 
تا ۲۰ پذیرای هنردوستان است. نگارخانه »پنج« در 
مازندران ، نوشهر، چهارراه هلستان، بهارستان شمالی، 
بهارستان 5، فرعی اول سمت چپ واقع شده است. 

نگارخانه

"تعرفه  های پزشکی" چقدر گران می شود
دبی��ر ش��ورای عالی بیمه س��المت از تصویب 
تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی سال 
۹۸ خبر داد و گفت: برای نخس��تین بار در س��الیان 
اخیر، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی پیش از آغاز 
سال جدید در هیئت دولت به تصویب رسیده است.

علیرض��ا اولیایی منش تصریح کرد: در آخرین 
جلس��ه هیئ��ت وزی��ران در س��ال ۹۷، موض��وع 
تعرفه ه��ای تش��خیصی و درمانی م��ورد بحث و 
بررس��ی قرار گرفته و در نهایت مصوب شده است 
که تعرفه ها در بخش دولتی به طور میانگین ۱۰ و 
در بخش خصوصی ۱۳ درصد رشد داشته باشد و 

این مصوبه از ابتدای سال جاری قابل اجراست.
وی تاکید کرد: اجزای تعرفه های تشخیصی و 
درمانی مصوب به تفکیک بخش خصوصی و دولتی، 
به زودی و پس از ابالغ رس��می ب��ه این دبیرخانه، 

به صورت تفصیلی منتشر خواهد شد.

زندگی کن

تاخیر دوباره در پرداخت مطالبات معلمان

به بهانه خاموشی ستاره ای دیگر از سینمای ایران

پهلوانان نمی میرند

اعالم جزئیات مراسم تشییع پیکر و ترحیم جمشید مشایخی
جمشید مشایخی، کمال الملک سینمای ایران که در سیزدهمین روز از 
سال ۹۸ دارفانی را وداع گفت ساعت ۹:۳۰ امروز شنبه ۱۷ فروردین از 

مقابل تاالر وحدت رهسپار خانه ابدی می شود.
از  پیکر استاد جمشید مشایخی، پس  با  برگزاری مراسم بدرقه  ستاد 

برگزاری جلسه بیانیه خود را به شرح ذیل صادر کرد:
هنرمندان عزیز و هنردوستان گرامی

هماهنگونه که مطلع هستید، کمال الملک هنر ایران از میان ما پر کشید 
و به سوی معبود شتافت. اما اخالق و منش پهلوانی او در خاطر همه ایرانیان 
هنردوست نقشی ماندگار است. فقدان جبران ناپذیر این هنرمند را خدمت 

جامعه هنری و عموم مردم ایران تسلیت می گوییم.
ستاد برگزاری مراسم بدرقه با پیکر ایشان، متشکل از خانه تئاتر، خانه 
سینما، اداره کل هنرهای نمایشی، سازمان سینمایی، شهرداری تهران، پلیس 
راهور تهران و بنیاد رودکی ضمن دعوت از هنرمندان و هنردوستان کشور 

برای برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم، موارد زیر را به اطالع می رساند:
 مراسم تشییع پیکر استاد جمشید مشایخی، ساعت ۹.۳۰ روز شنبه 

۱۷ فروردین ۹۸ از محوطه تاالر وحدت انجام خواهد شد.
 مراسم اقامه نماز بر پیکر استاد در محل تشییع انجام خواهد شد.

خیابان  فاصل  حد  شهریار،  استاد  خیابان  شد  و  آمد  سهولت  جهت   
خارک تا خیابان حافظ از ساعت ۸ تا پایان مراسم برای وسایل نقلیه مسدود 

خواهد بود.
 در این مراسم تعدادی از هنرمندان پیشکسوت سخنان کوتاهی در 

رابطه با استاد مشایخی ایراد خواهند کرد.
برای  زهرا  بهشت  به  رفت  و  آمد  جهت  اتوبوس  مکفی  تعداد   

شده  گرفته  نظر  در  شرکت کنندگان 
است.

مشایخی  جمشید  استاد  پیکر   
به  زهرا  بهشت  هنرمندان  قطعه  در 

خاک سپرده خواهد شد.
 مراسم ترحیم زنده یاد جمشید 
مشایخی روز سه شنبه2۰ فروردین ماه 
جامع  مسجد  در   ۱۷.۳۰ تا   ۱6 ساعت 

صنعت،  میدان  در  واقع  غرب،  شهرک 
خیابان فرحزادی برگزار خواهد شد.

ستاد برگزاری مراسم در پایان الزم می داند 
از تالش های پزشکان و پرسنل بیمارستان های 
آتیه و عرفان طی مدت بیماری استاد جمشید 

مشایخی قدردانی کند.

نمای نزدیک


