
 علیزاده و شهبازیان
در مراسمی به نفع سیل زدگان

مراسم امضای پوستر و آلبوم »جام تهی« با حضور 
حسین علیزاده، فریدون شهبازیان و بهزاد جوانبخت به 
نفع س��یل زدگان برگزار می ش��ود. این رویداد که برای 
یاری رس��اندن به س��یل زدگان هموطن تدارک دیده 
ش��ده روز پنجشنبه پنجم اردیبهش��ت ماه از ساعت 5 

تا 7 عصر در کافه »کارفه« اجرا می شود.
آلب��وم »جام ته��ی« در س��ال 1383 ب��ا صدای 
محمدرضا ش��جریان و بر مبن��ای ملودی های قدیمی 
آهنگس��ازان ایرانی منتشر شد اما فریدون شهبازیان با 
تنظی��م مجدد و نوآورانه اش ب��ر این ملودی ها بار دیگر 
آنه��ا را جاودانه و ماندگار کرد. »جام تهی« )در ماهور( 
ب��ا تک نوازی ویل��ن حبیب اهلل بدیعی روی ش��عری از 
فریدون مشیری، »راپس��ودی برای سنتور و ارکستر« 
)در ماهور( با تکنوازی فرامرز پایور، »راپسودی برای تار 
و ارکس��تر« )در ماهور( با تکنوازی تار حسین علیزاده 
و »در کوچه س��ار ش��ب« )در دش��تی( روی شعری از 

هوشنگ ابتهاج قطعات این آلبوم را تشکیل می دهند.
کافه »کارفه« واقع در ضلع شرقی پارک هنرمندان، 

انتهای بن بست بیژن  قرار دارد.

همدلی

کشف پیکر مطهر ۱۲ شهید در روز نیمه شعبان
پیکر مطهر 1۲ شهید دوران دفاع مقدس در روز 

نیمه شعبان کشف شد.
در ش��رایطی که بخش��ی از توان مهندسی کمیته 
جست وجوی مفقودین س��تادکل نیروهای مسلح از دو 
هفته اخیر تاکنون به کمک سیل زدگان عزیز خوزستان 
آمده اس��ت، با تالش گروه تفحص مس��تقر در اس��تان 
میسان عراق، در سالروز والدت دوازدهمین امام شیعیان، 
حضرت مهدی)عج(، پیکر مطهر 1۲ شهید دفاع مقدس 

در محور زبیدات و شرق دجله، کشف شد.

فانوس

 تهران، فروردین ۹۸ را
بدون آلودگی هوا سپری کرد

فروردین امس��ال برای ته��ران، بدون آلودگی هوا 
سپری شد.

هوای تهران با ش��اخص 51 در وضعیت سالم قرار 
دارد. این رقم میانگین شاخص کیفیت هوا در 1۲ ساعت 
گذشته )با تاکید بیشتر بر روی سه ساعت آخر در شرایط 

جوی متغیر( برای میانگین کل ایستگاه هاست.
بدین ترتیب تهرانی ها ۲۲ روز از سال را در هوای 
س��الم و 11 روز را در هوای پاک به س��ربردند. طبق 
پیش بینی ش��رکت کنترل کیفت هوا، تهرانی ها امروز 

نیز هوای سالم خواهند داشت.
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جش��نواره  دبی��ر  فیل��م عمار گفت: جناحفرهنگی
اینکه تصویر واقع��ی از ایران به فضای 
سانس��ور ش��ده اروپا و آمریکا و جهان 

ارائه کنیم، کار انقالبی است.
وحید جلیل��ی درباره ادغ��ام و یا 
جداکردن جش��نواره جهانی فیلم فجر 
از بخش ملی گفت: باید بگذاریم کمی 
زمان بگ��ذرد؛ اما اصل برگ��زاری این 
روی��داد اتفاق خوبی اس��ت و به نظرم 

باید زودتر هم اتفاق می افتاد.
وی اف��زود: ج��دی گرفتن حضور 
بین الملل��ی س��ینمای ایران مس��ئله 

مهمی اس��ت که باید توجه ویژه 
به آن شود. در طول بیش از دو 
دهه و با داش��تن ظرفیت های 
بسیار زیاد و متنوع، فیلم های 
ایرانی تنها به چند جش��نواره 

مح��دود اروپایی و غربی 
و  می ش��دند  ارس��ال 
اه��داف  ه��م  آن ه��ا 

سیاسی خودش��ان را دنبال می کردند. 
آنها همواره ت��الش کردند یک تصویر 
متناس��ب ب��ا منافع خود از س��ینمای 
ای��ران به جه��ان ارائه دهن��د. اما باید 
این حلقه انحصار می شکس��ت؛ ما باید 
در جهان و در منطقه و در کش��ور های 
اسالمی مخاطبان و مشتریان خودمان 
را جست وجو می کردیم. اشتباه بزرگ 
و استراتژیکی که به نظرم خسارت های 
فرهنگی و اقتصادی به سینمای ایران 
زد، به قول ش��هید آوین��ی این بود که 
س��ینمای ایران به جای اینکه جهانی 
شود، جشنواره ای شد؛ یعنی برای 
بعضی از مدیران سینمایی در 
کش��ور یا بعضاً سینماگران 
چند پیرزن در س��ینماتک 
ی��ک  از  بیش��تر  پاری��س 
مخاط��ب  میلی��ارد 
در  مس��لمان 
کش��ور  پنجاه 
می  س��ال ا

ارزشمند شدند. 
وی افزود: س��ینمای ما می تواند از 
لحاظ اقتصادی به مشتری های خارجی 
متکی شود و اصلی ترین صادرات فرهنگی 
جمهوری اس��المی صادرات س��ینمایی 
باش��د. البته اگر از آن فض��ای انفعالی و 
غرب زده حاکم بر بخش هایی از مدیریت 

و سینمای ایران فاصله بگیریم.
جلیلی در پاس��خ به این سوال که 
می توانیم هنر انقالبی را با تثبیت شدن 
جشنواره جهانی فجر صادر کنیم، گفت: 
هنر انقالب یک طیف است؛ همین که 
ش��ما یک تصوی��ر واقعی از ای��ران به 
فضای سانس��ور ش��ده اروپ��ا و آمریکا 
و جه��ان ارائه کنید ی��ک کار انقالبی 
کردید. چ��ون رس��انه های غربی 180 
درجه مخال��ف واقعیات ایران را تعریف 
می کنند؛ پس هر اتفاقی برای بازنمایی 
درس��ت واقعیت ه��ای ایران ام��روز در 
جهان بیفتد، یک اتفاق انقالبی اس��ت. 

باشگاهخبرنگاران

امامعلیعلیهالسالم:
 آن کس که گمان خود را نیکو نسازد )و بدبین باشد(

از هر کسی وحشت می کند.
تصنیفغررالحکمودررالکلمص254،ح5333

 توزیع بسته های یک ماهه غذایی
به مناسبت ماه رمضان در مناطق سیل زده

رئی��س جمعی��ت هالل احمر از  توزیع بسته های یک ماهه غذایی پیگی����ری
در استان های سیل زده به مناسبت ماه رمضان خبر داد.

علی اصغر پیوندی اظهار کرد: بسته های غذایی 
در بین خانوار های مناطق س��یل زده در حال توزیع 
است. وی گفت: هدف از توزیع این بسته های غذایی 
آمادگ��ی برای ورود به ماه مب��ارک رمضان و تامین 
امنیت غذایی سیل زدگان در این ماه پربرکت است.

پیوندی افزود: امید اس��ت س��یل زدگان هرچه 
زودت��ر ب��ه خانه های خ��ود برگردن��د، ولی کمک 
رسانی این نهاد تا پایان بحران سیالب و پس از آن 
همچنان ادامه دارد. مقدمات بازس��ازی و بهسازی 
محل زندگی مردم مناطق سیل زده برای بازگشت 

آن ها باید هر چه زودتر فراهم شود.
رئی��س جمعی��ت هالل احمر با اش��اره به اینکه 
وظیفه جمعیت هالل احمر پس از امدادرسانی، اسکان 
و تغذیه اضطراری است ادامه داد: با توجه به خسارتی 
که سیالب به سیل زدگان وارد کرده تالش کردیم از 
همان ابتدا در کنار آن ها و تس��کین دهنده نگرانی و 
ناراحتی مردم از این بحران باشیم، بنابراین این روند تا 

زمانی که مردم به ما نیاز داشته باشند ادامه دارد.
پیوندی در پایان خاطرنشان کرد: در سیل اخیر 
در س��طح کشور به 450 هزار نفر امدادرسانی شد و 
۲۲0 هزار نفر اسکان اضطراری شدند و برآورد اولیه 
خسارت ناشی از سیل در کشور را 400 هزار میلیارد 

ریال پیش بینی می کنیم.

 کاهش ۲۰ درصدی هزینه سفر عتبات
و افزایش آمار زائران با رایگان شدن ویزا

مدیرکل عتبات عالیات سازمان  عشق حج و زیارت گفت: رایگان شدن مس�یر
صدور ویزای زائران عتبات؛ کاهش ۲0 درصدی هزینه 
س��فر زمین��ی و 15 درص��دی هزینه س��فر هوایی و 
همچنین افزایش تعداد زائران را به دنبال داشته است.

مرتضی آقایی گف��ت: 486 هزار تومان مبلغی 
بود که برای صدور ویزا از زائران دریافت می شد که 
با رایگان ش��دن آن، این مبلغ از هزینه سفر زائران 
کم ش��ده است. به همین دلیل ۲0 درصد از هزینه 
اعزام زمین��ی عتبات و 15 درص��د از هزینه اعزام 

هوایی کاهش پیدا کرده است.
آقایی با اش��اره به اینکه رایگان ش��دن صدور 
ویزا برای زائران عتبات باعث رونق این سفرها شده 
است، گفت: با توجه به اینکه در ایام اعیاد شعبانیه 
هس��تیم، به همین دلیل ش��اهد افزایش سفرهای 
زائران به عتبات عالیات بوده ایم به طوری که میزان 

اعزام ها نسبت به ایام نوروز هم بیشتر بوده است.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه رایگان ش��دن هزینه 
روادید به معنای لغو روادید نیس��ت، گفت: برخی از 
عالقه مندان تشرف برداشتشان از رایگان شدن این 
بوده که کاًل روادید لغو ش��ده اس��ت به همین دلیل 
بدون داش��تن ویزا به مرزها سفر کرده اند که همین 

موضوع باعث ایجاد مشکالتی برای آنها شده است.
به گفته آقایی، زائران باید حتماً قبل از تشرف 
روادی��د دریافت نمایند و در صورت نداش��تن ویزا 

اجازه عبور و ورود به عراق به آنها داده نمی شود.

در محاصره؛ منتشر شد
یکی از کنس��رت های ارکستر  رمض�راب »خنیاگران مهر« به سرپرستی چا
به��زاد عبدی در قالب آلب��وم صوتی تصویری »در 
محاص��ره« به خوانندگی محمد معتمدی، توس��ط 

نشر »پردیس موسیقی معاصر« منتشر شد.
آلب��وم »در محاص��ره« مش��تمل ب��ر یک��ی از 
کنسرت های ارکستر »خنیاگران مهر« به سرپرستی 
بهزاد عبدی که مرداد ماه سال 1395 به خوانندگی 
محم��د معتمدی در تاالر وحدت تهران روی صحنه 
رفت، در قالب یک اثر صوتی تصویری توس��ط نشر 
»پردیس موس��یقی معاصر« وارد بازار موسیقی شد. 
این مجموعه همزمان با کنسرت های اروپایی ارکستر 
»خنیاگران مهر« در کش��ورهای فرانسه، سوئیس، 
کانادا و آمریکا نیز به صورت فیزیکی و دیجیتال در 

دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
در کنسرت ارکس��تر »خنیاگران مهر« که سال 
1395 توس��ط بهزاد عبدی از آهنگس��ازان شناخته 
ش��ده کشورمان پایه گذاری ش��د، 1۲ بانوی هنرمند 
آثاری از روح اهلل خالقی، علی تجویدی، بهزاد عبدی و 
زوینار هوانسیان را به خوانندگی محمد معتمدی روی 
صحنه اج��را کردند که حاصل این اجرا در قالب یک 
مجموعه صوتی و تصویری به عالقمندان موس��یقی 
ایرانی ارائه شده است. همچنین در این آلبوم، قطعاتی 
بی کالم برای ساز سولو با همراهی ارکستر نوشته شده 
که از آن جمله می توان به س��ازهایی همچون قانون، 

کمانچه، رباب، قیچک و تار اشاره کرد.
در این مجموعه نیوش��ا بریمانی نوازنده کمانچه، 
صدا سدیفی نوازنده قانون، نازنین روستا نوازنده قیچک، 
شیما ش��اه محمدی نوازنده قیچک، نگین زاده وکیلی 
نوازن��ده قیچک باس، هیال فیض پور نوازنده تار، ترگل 
خلیقی نوازنده رباب، رخساره رستمی نوازنده عود، بهاره 
حیدری نوازنده تارباس، شیدا قاضی نوازنده نی، مهرناز 
دبیرزاده نوازنده س��ازهای کوبه ای و عس��ل ملک زاده 

نوازنده دف گروه نوازندگان را تشکیل می دهند.

»جشن جنگ« در کتابفروشی ها
مجموع��ه داس��تانی ت��ازه از  كتاب احمد دهقان با عنوان »جشن كاف��ه

جنگ« روانه بازار کتاب شد.
این اثر ش��امل 10 داس��تان کوتاه ب��ا عناوین 
جش��ن جنگ، تانکچی ها، آخرین زمستان جنگ، 
رفیق، قربانی، بوی کافور و گالب، نشانه، بی مروت، 

تک تیرانداز و فراموشی است.
ناش��ر این اثر در معرفی این کتاب عنوان کرده 
اس��ت: دهقاِن »جش��ن جنگ« نویسنده ای عصیان 
ک��رده از روزگاری اس��ت ک��ه ارزش ه��ا و معانی را 
ته��ی کرده اس��ت و او ح��اال در دل روایت از جبهه 
و یا انس��ان های باقی مانده از جبهه به دنبال کشف 
و ی��ادآوری دوباره این معانی اس��ت. او چه در وقتی 
که داس��تانی درباره اجرای یک نمایش می نویس��د 
و در آن خوی خون طل��ب جامعه و حس بی تفاوت 
آنها نس��بت به مرگ یک انسان را در کنار تجربه و 
نمایش چهره واقعی انسانی که آن را لمس کرده و به 
همین خاطر از آن تبری می جوید و چه در وقتی که 
داستانی جنگی روایت می کند که در آن شجاعت در 
کنار صدق در کالم و پایداری در رفاقت مایه داستان 
می ش��ود همواره به دنبال این خط تماس است که 
در جنگ و موقعیت س��خت آن می توان بسیاری از 
احساسات ناب را بار دیگر در کالبد زندگی تهی شده 
از معنای امروز قرار داد و جامعه را به س��مت کشف 

روحی تازه برای جسم بی جان خود حرکت داد.
احمد دهقان در »جشن جنگ« به تعبیری حکم 
یک باستان ش��ناس را دارد. باستان شناس��ی که از دل 
کشف و نمایش آنچه پیدا کرده است سعی دارد گذشته 
باشکوه مردمی را به آنها نش��ان دهد که شاید امروزه 
چیزی همانن��د آن را در زندگی خود حس نمی کنند 
و این ش��کوه نه از جنس تفاخر که از جنس کش��ف 

لحظه ها و دم های انسانی برای زندگی کردن است.
کتاب نیستان این مجموعه را در 11۲ صفحه 

با قیمت ۲۲,000 تومان منتشر کرده است.

1526 ورشکسته  تعاونى  شرکت 
مرغ) تخم  شانه  (تولید 

مدیر تصفیه- حمیدرضا حسینى

آگهى   1397/10/30 تاریخ  در  میرساند  عموم  اطالع  به 
(ورشکسته)   1526 تعاونى  شرکت  طلب  و  تصدیق  رد 
آن  ابطال  بدینوسیله  که  است  گردیده  منتشر 
میباشد.  ساقط  قانونى  اعتبار  درجه  از  و  اعالم 

خ پارک حاشیه ای هوشمند در تهران اعالم شد نر
معاون اجرایی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران هزینه  پ��ارک حاش��یه ای هوش��مند را اعالم کرد و گف��ت: فکر می کنم س�فردرشهر

مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای تا پایان سال جاری در کل شهر اجرایی شود.
کامران اخب��اری اظهار کرد: هدف از مدیریت پارک  حاش��یه ای توزیع عادالنه 
فضای پارک است اما مدیریت هوشمند پارک، اقدام جدیدی است که طبق تبصره 
یک، ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که توسط وزارت کشور ابالغ شد 
در حال انجام است. وی با بیان اینکه طبق قانون مذکور همه هزینه های پارک های 
حاشیه ای باید به صورت مکانیزه انجام شود، ادامه داد: در سال های گذشته افرادی 
به عنوان پارکبان هزینه  پارک خودروها را دریافت می کردند اما فعالیت آنها متوقف 

و اعالم شد که ادامه فعالیت این افراد تخلف است و به شهرداری ارتباطی ندارد.
 معاون اجرایی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: در گذشته 
اولین سیستم هوشمند پارکومتر بود که پرداخت نقدی نداشت و شهروندان بدون اینکه با 
فردی س��رو کار داشته باشند می توانس��تند از طریق کارت بلیت اتوبوس و مترو و اخیرا با 

اپلیکشن »همراه من« یا سایت »تهران من« نسبت به پرداخت هزینه پارکومتر اقدام کنند.
اخباری خاطرنشان کرد: به محض اینکه راننده خودروی خود را پارک می کند، 
دیتای خودرو هرز نیم س��اعت یک بار برداش��ت می شود و در نهایت هزینه پارک از 
کیف پول الکترونیک برداشت می شود. برداشت دیتای خودرو با چندین روش انجام 
می شود و افراد با مراجعه به سامانه »تهران من« می توانند زمان ورود و خروج خود 

را در محدوده پارک خودرو و همچنین هزینه آن را مشاهده کنند.
وی افزود: هزینه پارک حاشیه ای طبق مصوبه شورای شهر تهران برای ساعت اول 
پارک در محدوده طرح ترافیک 700 تومان و خارج از محدوده طرح 500 تومان است.

برای پارک بیش از یک ساعت نیز هزینه ها به صورت تساعدی افزایش می یابد ولی هزینه 
قابل توجه و زیادی نیست. جریمه نپرداختن هزینه پارک در حساب عوارض خودروی 

افراد لحاظ می شود و هنگام فروش خودرو باید همه بدهی های خود را بپردازد.

پایی ۴ نمایشگاه تجسمی همزمان با آغاز جشنواره »وارش« بر
همزمان با برگزاری نهمین جش��نواره بین المللی فیلم »وارش«  ه ر ا 4 نمایش��گاه تجس��می از مجموع��ه آثار ش��اخص هنرمندان جش�ن�و

مازندران برای عموم به نمایش در خواهد آمد.
نمایشگاه های تجسمی »حجم، رنگ، طبیعت« رحیم موالییان، سیاوش امیری 
و مهش��ید هاش��می، »مروری بر آثار دهه 90« مجید کامرانی، »مروری بر سه دهه 
آثار« بهزاد فیروزی و »در صحنه اردیبهش��ت« رضا مهدی نیا در آس��تانه برگزاری 

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش افتتاح می شوند.
این نمایشگاه از 6 تا 1۲ اردیبهشت ماه در بابل، خیابان مدرس، مدرس 16 در 

گالری ضحی برپا خواهد شد.
نمایش��گاه طراحی و نقاشی مجید کامرانی با عنوان »مروری بر آثار دهه 90« 
نیز در نگارخانه روجا شهر بابل از 6 تا 1۲ اردیبهشت ماه در جریان برگزاری خواهد 

بود. نگارخانه روجا در کمربندی غربی شهر بابل واقع شده است.
نمایش��گاه عکس و فیلم بهزاد فیروزی نیز با عنوان »مروری بر س��ه دهه آثار« 
با نقد و بررس��ی آثار عرضه شده در روز یکش��نبه 8  اردیبهشت با حضور مصطفی 
مکبری و حس��ین علی ش��ریفی تا روز جمعه 1۲ اردیبهش��ت ماه میزبان مخاطبان 

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش و عموم مردم است.
این نمایش��گاه در نگارخانه پریژا واقع در شهر بابل، خیابان مدرس، میدان باغ 

فردوس، کوچه شهید کاکا یک برگزار می شود. 
همچنین نمایش��گاه نقاشی رضا مهدی نیا با عنوان »در صحنه اردیبهشت« نیز 

تا روز پنجشنبه 1۲ اردیبهشت ماه در گالری هنر شهر بابل ادامه خواهد داشت.
در آخرین روز برگزاری این نمایشگاه همچنین ورکشاپ چاپ دستی در محل 

برگزاری میزبان عالقه مندان به هنرهای تجسمی است. 
 این نمایش��گاه ها روز جمعه 6 اردیبهشت ماه از س��اعت 17 تا ۲0 آغاز به کار 

می کنند و بازدید از آن ها برای عموم عالقه مندان آزاد و رایگان است.

ک��ه  حال��ی  در  يتخ����ت استفاده از رانت های پا
دولتی در انتصاب اقوام مدیران و مسئوالن 
از سوی جامعه امری غیرقابل قبول است، 
باز هم شاهد خبر هایی هستیم که نشان 
می دهد، اس��تفاده از ران��ت در انتصابات 
فامیلی در بخش مدیریت دولتی، باز هم 

نقش پررنگی دارد.
این در حالی اس��ت ک��ه در گفتار 
بسیاری از مسئوالن و مدیران دولتی آن 
را امری ناپسند می دانند، اما در عمل باز 

هم شاهد این نوع انتصابات هستیم.
آخری��ن اخب��ار منتش��ر ش��ده از 
انتصاب��ات فامیل��ی در مراک��ز دولتی، 
خبر انتصاب الهام میرلوحی، برادرزاده 
محمود میرلوحی عضو ش��ورای ش��هر 
تهران در س��مت رئیس اداره پایش و 
جانشین معاونت برنامه ریزی و توسعه 
شهری شهرداری منطقه 3 تهران بود.

خب��ر انتص��اب ب��رادرزاده محمود 
میرلوح��ی در حالی در ص��در اخبار قرار 
گرف��ت ک��ه او پیش��تر در س��مت دبیر 
شورایاری محله دروس مشغول به فعالیت 
بود. حال اینجا در کنار این انتصاب فامیلی 

3 پرسش مطرح می شود:
آی��ا این انتصاب براس��اس ضابطه 
یا رابطه بوده اس��ت؟ آیا می ش��ود یک 
 ۲ دارای  همزم��ان  به ط��ور  ش��خص 

مسئولیت در شهرداری تهران باشد؟
در توضی��ح کوتاهی می توان گفت 
که اعضای ش��ورای شهر تهران قانونی 
را تصویب کردند که هرگونه انتصابات 

اقوام اعضای شورای شهر باید به اطالع 
هیئت رئیس��ه و س��ایر اعضای شورای 
شهر تهران برسد؛ و پرسش سوم اینکه 
آیا این انتصاب به آگاهی دیگر اعضای 

شورای شهر رسیده است یا خیر؟
محم��ود میرلوح��ی در پاس��خ به 
این س��ه پرس��ش گفت: در پاس��خ به 
این س��وال که انتصاب برادرزاده من به 
طور همزمان در شورایاری و شهرداری 
تهران طبق قانون ممنوع است، می توان 
گف��ت که خیر، در ح��ال حاضر ممنوع 
نیست و اعضای ش��ورای شهر در حال 
بررسی تصویب قانون ممنوعیت انتصاب 
همزمان هس��تند و در حال حاضر هیچ 
ممنوعیت��ی برای انتص��اب همزمان در 
شورایاری محله و شهرداری تهران وجود 
ندارد. طرح ممنوعیت انتصاب همزمان 
در دو س��مت شهرداری و شورایاری، به 
زودی در ش��ورا مطرح می ش��ود و شورا 
پس از آن تصمیم می گیرد که انتصابات 
همزمان در ش��ورایاری ها و ش��هرداری 

مناطق ممنوع باشد یا نباشد.
وی ادامه داد: سمت گزارش شده 
برای ایش��ان ب��ه عنوان رئی��س اداره 
پایش و جانش��ین معاونت برنامه ریزی 
و توسعه شهری ش��هرداری منطقه 3، 

یک پست تشریفاتی است.
میرلوح��ی ادام��ه داد: ب��رادرزاده 
کارشناس��ی  فارغ التحصیل مقطع  من 
ارش��د در رش��ته معماری اس��ت و با 
صحبت های��ی که با مصطفی س��لیمی 
شهردار منطقه 3 داشتم، از او خواستم 

ت��ا با توجه به مدرک ایش��ان پس��تی 
مرتبط با تحصیالت ایشان به او بدهد.

میرلوحی عضو شورای شهر تهران 
ادامه داد: ضمن تش��کر از حساس��یت 
افکار عمومی نسبت به این انتصاب باید 
گفت که پیش��نهاد من به برادرزاده ام 
ای��ن بود که با توجه ب��ه یک ماه زمان 
باقیمان��ده ت��ا انتخابات ش��ورایاری ها 
برای احترام به حساس��یت شهروندان 
نس��بت به این انتصاب، از ش��ورایاری 
محله دروس اس��تعفا ده��د. به زودی 
انتخابات ش��ورایاری ها برگزار می شود 
و ما قانون ممنوعیت ش��رکت همزمان 
کارمندان شهرداری در شورا را به این 
موضوع که کارمندان شهرداری نتوانند 
در انتخابات 31 خرداد شورایاری ها نیز 

شرکت کنند، بسط داده ایم.
میرلوحی در پاسخ به این سوال که 
آی��ا این انتصاب به اطالع دیگر اعضای 
ش��ورای ش��هر تهران رس��یده است یا 
خیر؟ گف��ت: در آخرین مصوبه درباره 
این موضوع مقرر ش��د انتص��اب اقوام 
درجه یک مانند: پ��در، مادر، خواهر و 
برادر به اطالع سایر اعضای شورا برسد 
که در این خصوص باید گفت برادرزاده 
من جزء اقوام درجه یک بنده نیست. با 
توجه به این موضوع از نظر من مشکلی 
وجود ندارد که این انتصاب به اعضای 

شورای شهر تهران برسد.
عضو ش��ورای شهر تهران گفت: در 
حال حاضر برخی بر ما فش��ار می آورند 
که چرا در قانون انتخاب ش��ورایاری ها، 
برای  کارمن��دان ش��هرداری  ش��رکت 
عضویت در شورایاری ها منع شده است. 
حال با توجه به حساس��یت ایجاد شده 
باید بگویم که به احتمال زیاد برادرزاده ام 
از سمت شورایاری محله دروس استعفا 

باشگاهخبرنگاران می دهد. 
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