
به روح اعتقاد داریم
از وقتی ممنوع القلم شدیم دیگر پشت دست 
بزرگان  فرمایش  وسط  که  کردیم  داغ  را  خودمان 

"تک مضراب" نزنیم و البته نزدیم.
امروز کسب تکلیف کردیم که آیا می شود وسط 
مقامات تک مضراب زد که جواب  آبکی  فرمایشات 

شنیدیم: بزنید اما با رعایت شئونات!
ما هم زدیم. یکی به نعل زدیم و یکی به میخ 
بهتر  از هیچی  اما  شده  "آبکی"  که  و قبول داریم 

است.

وزی�ر نی�رو: اگر بارش ه�ا به می�زان نرمال هم 
برسد کماکان بحران داریم.

ننجون: اگر ما در آس��یاب اس��تکبار جهانی آب 
نریزیم چطور؟ باز هم بحران دارید؟

س�طوح  تمام�ی  در  کم اعتم�ادی  از  فضای�ی 
جامعه بعضا قابل مش�اهده است و مسائلی همچون 
کم بارشی، وضعیت نامناس�ب منابع آب زیرزمینی 
و ی�ا اقتص�اد نامتوازن بخ�ش آب و ان�رژی که در 
مجموعه وزارت نیرو به عنوان تهدیدی جدی تلقی 

می شود.
ننجون: اگر کس��ی غیر از برادر اردکانیان بتواند با 
کلمات "کم اعتمادی" ، "کم بارشی" ، "اقتصاد نامتوازن" 
و "وزارت نیرو" جمله هایی تا این حد حکیمانه بس��ازد 
"ننجون" یک س��ال قبض های آب و برق و فاضالبش را 

به عنوان جایزه می پردازد.
س�واد آب و ان�رژی مجموع�ه ای از داده ه�ا و 
اطالعاتی اس�ت که به مردم منتقل می شود تا ابعاد 

مختلف مقوله آب و انرژی را بشناسند.
ننج�ون: البته در کنار "س��واد آب" به "ش��عور 
بی آبی" هم نیاز داریم که االن جای بحث آن در اینجا 

نیست.
یک�ی از وظایفی که رئیس جمهور در پیوس�ت 
حکم بنده مش�خص کرده اند اجرای قانون انتشار و 

دسترسی آزادانه به اطالعات است.
ننجون: اتفاقا یک��ی از وظایفی که رئیس جمهور 
ب��رای وزیر ارتباطات مش��خص کرده س��اماندهی به 

وضعیت آب و برق است.
هر فردی که عالقه مند است برای پایدارسازی 
منابع آب و انرژی این سرزمین فعالیت کند همکار 

ماست.
ننجون: اگر مثل ما در آسیاب دشمنان آب بریزد 

بدخواه شماست؟
م�ا بایس�تی دقت کنی�م که ما ی�ک طرف میز 
و م�ردم ب�ه عن�وان مصرف کنن�ده آن س�وی میز 
ق�رار ندارن�د بلکه م�ا همه در یک ط�رف میز قرار 

گرفته ایم.
ننجون: ما که توی راهرو خوابیده ایم الاقل کمی 

مهربان تر بنشینید ما هم جا بشویم.
علی رغم تمامی مش�کالت موجود می توانیم با 

اصالح بدمصرفی با کم آبی نیز سازگار شویم.
ننجون: بعد از "سوء مصرف مواد" حاال چشممان 

به "بدمصرفی آب" هم روشن شد.
م�ا نمی خواهی�م ب�ا دادن اطالعت�ی ناش�ی از 
کم بارش�ی و کمب�ود ب�رق و احتم�ال خاموش�ی و 

جیره بندی آب و نظایر آن مردم را بترسانیم.
ننج�ون: االن که ترس��اندید آقای وزی��ر! مردم 
می دانند هر چیزی که مس��ئوالن می گویند درس��ت 

برعکسش اتفاق می افتد.
بنده کمتر از لغت بحران آب اس�تفاده می کنیم 
به این معنا نیس�ت ک�ه اعتقادی به وج�ود بحران 

ندارم.
ننجون: بی اعتقادی به "بحران" چیز مهمی نیست. 

مهم این است که شما به "روح" اعتقاد دارید.

ننجون
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مدیر س��فیر فیلم  مس��تند جناح فرهنگی گف��ت: 
»پرزیدن��ت آکتور س��ینما« تا به حال 
دانش��گاهی داش��ته و  اک��ران  چن��د 
بخش های کوتاهی از آن نیز در برنامه  
به اضافه مس��تند و شبکه خبر پخش 
ش��د، اما هر بار برای پخش تلویزیونی 
آن به طور کامل اق��دام کردیم، راه به 

جایی نبردیم.
محس��ن رجب پور گفت: مس��تند 
»پرزیدنت آکتور سینما« توسط سفیر 
فیلم تابس��تان 96 در یک قسمت 73 

دقیقه ای تولید شد.
وی با اشاره به داستانی که در این 
مس��تند به کار گرفته شده است، بیان 
داش��ت: قصه این مستند درباره توافق 
ش��وروی و آمریکا اس��ت ک��ه موجب 
فروپاشی شوروی ش��د و چیزی شبیه 
ب��ه برجام اس��ت. اتفاق های سیاس��ی 
اجتماعی که در آن زمان در ش��وروی 
افتاد ش��بیه به اتفاق هایی است که در 

کشور ما رخ داده است.
رجب پور ادامه داد: آنجا هم آمریکا 
تحریم ه��ای زیادی اعم��ال می کند و 
م��ردم هم در انتخاب��ات به فردی رای 
می دهند که می گوید من مشکل شما 
را ب��ا مذاکره حل می کنم و تا اینکه به 
فروپاشی شوروی منجر می شود. یعنی 
ط��وری قصه ش��وروی را بیان می کند 
که مخاطب غیرمستقیم متوجه برجام 
می شود و منصفانه و بدون غرض ورزی 

هم آن را بیان می کند.
وی درباره درجه کیفی این مستند نیز 
بیان داشت: از نظر کیفیت بصری، روایت، 
تکنیک فیلمس��ازی درجه یک اس��ت و 

کاری است که ظرفیت حتی تبدیل شدن 
و اک��ران در جش��نواره های جهانی را هم 
دارد، منتهی به دلیل اینکه به مذاق دولت 

و همفکرانشان خوش نیامده است.
مدی��ران س��فیر فیل��م در اینباره 
افزود: این مستند چند ماه پیش تولید 
ش��د منتهی از آن زمان ت��ا االن چند 
اکران دانش��کاهی داشت و بخش های 
کوتاهی از آن نی��ز در برنامه  به اضافه 
مس��تند و ش��بکه خبر پخش شد، اما 
هربار برای پخش تلویزیونی آن به طور 
کامل اقدام کردیم راه به جایی نبردیم. 
حت��ی مواردی بوده ک��ه خبرگزاری ها 
خبر پخش این کار را منتشر کردند اما 
چند دقیقه مانده به پخش از کنداکتور 
بیرون آورده اند و خود دولت مستقیما 
فشار می آورد و حتی این مستند را به 

جشنواره حقیقت راه ندادند.
رجب پور در ادامه بیان داش��ت: در 
شرایط کنونی بهترین فرصت است که 
درباره چرایی عدم پخش این مس��تند 
س��وال کنیم. این در شرایطی است که 

این مستند فقط روایتی از قصه شوروی 
است و هیچ اشاره ای به ایران ندارد.

مدیر سفیر فیلم با اشاره به تصاویری 
که در این مس��تند استفاده شده است، 
گفت: تصاویری که در این مستند استفاده 
کردیم از پژوهش مستند استخراج شده 
و بخشی از آنها به زبان روسی و انگلیسی 
بوده که ترجمه شده است. در حال حاضر 
بحث مالی این پروژه برایمان مهم نیست 
فق��ط دوس��ت داریم که ای��ن کار دیده 
ش��ود و فضای رسانه ای آن برای خواص 
و رسانه های عمومی مهم است. داستانی 
که در کش��ورهای لیبی و شوروی تکرار 

شده است.
این مس��تند روایتگ��ر تالش  های 
میخائی��ل گورباچ��ف، آخری��ن رهبر 
اتح��اد جماهی��ر ش��وروی، در جهت 
ایجاد رفاه برای مردم ش��وروی اس��ت. 
گورباچ��ف معتقد ب��ود ت��ا زمانی که 
تنش  های ش��وروی با کشورهای غربی 
و به خصوص آمریکا ادامه داشته باشد، 
رس��یدن به یک اقتصاد موفق ناممکن 
اس��ت، به همی��ن دلی��ل اولویت عالی 
خ��ود را تنش  زدایی و برقراری رابطه و 

مذاکره با آمریکایی  ها قرار داد.
در خالصه داس��تان این مستند که 
س��عی دارد داس��تان یک پیروزی بدون 
جنگ را روایت کند، آمده است: »شوروی، 
حس��رت، آش��وب، تنش با دنی��ا. مردی 
می آید تا کش��وری بزرگ را با دنیا آشتی 

دهد... افراطی  ها اجازه خواهند داد؟«
»پرزیدن��ت آکت��ور س��ینما« ب��ه 
کارگردان��ی محم���درض��ا بورون��ی و 
تهیه کنندگی محمد باریکلو کاری است 

سفیر فیلم است.  فارس

نسیم بابایی

اعضای  باالخ��ره  یتخ����ت ش��هر پا ش��وربای 
تهران ب��ا همه لج بازی ه��ا، مخالفت با 
یکدیگ��ر، حزب بازی ها و جناح بندی ها 
همس��ایه خ��ود در بهش��ت را انتخاب 
کردند و ی��ک مدیر سیاس��ی را برای 
کرسی شهرداری تهران انتخاب کردند. 
مدیری که برخ��الف برخی از اعضای 
این شورا عقیده دارد که تهران شهری 

سوخته نیست.
ح��اال بای��د ببینیم ای��ن انتخاب، 
ش��هر ته��ران را از حالت رک��ود و فلج 
ش��دن 9ماهه که ب��ه لطف تالش های 
ش��بانه روزی اعضای شورای شهر و در 
راس آن محمدعل��ی نجفی پدید آمد، 

خارج می کند یا خیر؟
البته ب��ا همه این تفاس��یر و نگاه 
به کارنام��ه باال بلند س��یدمحمدعلی 
افشانی شهردار جدید پایتخت به یک 
نکته و یک سوال می رسیم. نکته آنکه 
همانطور که اعضای شورای شهر تهران 
قب��ل از این ه��م عنوان ک��رده بودند 
اصالح طل��ب ب��ودن افراد برایش��ان از 
همه مهمتر بود و به گمانمان افش��انی 
از حس��ینی مکارم بنفش ت��ر بود که از 
مجم��وع 21 نفر 19 نفر نام افش��انی 
را در برگه ه��ای رای خود تَکرار کردند 
و فقط یک نفر به ش��خص جانش��ین 
شهرداری تهران در روزهایی که کسی 
خواهانش نیس��ت رای داد. و اما سوال 
اینکه چرا دوستان شورای شهر از روز 
اول افش��انی را به عنوان سرپرس��ت یا 

شهردار تهران انتخاب نکردند.
ب��ه نظ��ر می رس��د اعضای ش��ورا 
همانطور که قبل از تش��کیل ش��ورای 
پنجم محس��ن هاش��می را رئیس خود 
کرده بودند که مبادا خدای ناکرده فردی 
چون مهدی چمران به شورای تمام سبز 
و بنفش راه پیدا کند یا اینکه محمدعلی 
نجفی با 21 رای از قبل شهردار شده بود 
افشانی را هم به عنوان 17مین شهردار 

پایتخت انتخاب کرده بودند.
با همه اینها امیدواریم شهردار جدید 
مانند انتخاب قبلی این شورا نباشد و باید 
این نکته را هم ما یادمان باشد و هم افشانی 
که برای نشستن او بر این صندلی افرادی 
مانند محس��ن هاشمی رفس��نجانی ذبح 
شد. هاشمی رفسنجانی شخصی بود که 
بسیاری وی را فرد با صالحیتی برای این 
سمت می دانستند، به بهانه میثاق نامه ای 
که رئیس شورای شهر تهران آن را امضا 

نکرده، کنار گذاشته شد.
در این رابطه کار حتی به هش��دار 
فعاالن اصالح طلب از جمله »غالمحسین 
کرباس��چی« و »محمد عطریانفر« هم 

کشیده شد. پش��ت پرده های مختلفی 
درباره ش��ورا مطرح ش��ده است. حتی 
عطریانفر با هش��دار تمام رئیس دولت 
اصالحات را خطاب ق��رار داد که مبادا 
سیاست بازی س��بب بی اعتباری جریان 

اصالحات در آینده شود.
»حجت نظری« در پیامی توئیتری 
به برخی البی ها در خارج ش��ورا برای 
انتخ��اب ش��هردار اش��اره ک��رده و با 
هشتک شورای اول، اختالفات سیاسی 
ش��ورای اول را یادآوری کرده اس��ت. 
در پی��ام این عضو ش��ورا آمده اس��ت: 
»اقدام��ات خطرناک��ی خارج از ش��ورا 
برای زدن به زیر میز انتخاب ش��هردار 
تهران از میان 7 گزینه موجود در حال 
انجام است. باید بدانیم که خودخواهی 
و در نظر نداشتن منافع عموم مردم در 
نهایت دامن همه را خواهد گرفت. اگر 
شهردار از میان 7 گزینه نهایی انتخاب 
نش��ود پش��ت پرده را بی پرده خواهم 
گف��ت.« البته این عضو ش��ورا تنها به 
همین موضوع بس��نده کرد و با وجود 
شعار شفاف سازی اصالح طلبان موضوع 

برای افکارعمومی روشن نشد!
در ادام��ه، محمدرضا عارف رئیس 
ش��ورای عالی سیاستگذاری اصالحات 
نیز چندین بار نس��بت به سهم خواهی 
در ش��ورا تذکر داد و آن را برای آینده 

اصالحات خطرناك توصیف کرد.
حتی صادق زیب��اکالم نیز مطرح 
کرد بسیاری با توجه به کارنامه ضعیفی 
که عارف در مجلس داش��ته با شهردار 
ش��دن وی مخال��ف هس��تند و مطرح 
ش��دن وی به عنوان گزینه شهرداری 
ب��ودار اس��ت. وی حتی بی��ان کرد که 
کس��انی چون ش��کوری راد خواسته اند 
جلوی شهردار شدن هاشمی را بگیرد 
که ع��ارف را به عن��وان گزینه مطرح 
می کنند. عارف نیز به بیان روزنامه های 
اصالح طلب به طور تلویحی با شهردار 

شدن هاشمی مخالف بود.
ام��ا به هر ح��ال به نظر می رس��د 
چندین عامل در ش��هردار شدن افشانی 
مطرح بود. نگاهی به س��وابق افش��انی 
نش��ان می ده��د ک��ه وی در دولت نیز 
فعالیت زیادی داشته و مورد اعتماد بوده 
اس��ت. در دولت یازدهم استاندار فارس 
بود و معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس 
و دهیاری های  س��ازمان ش��هرداری ها 
کش��ور در دولت دوازدهم شد. از این رو 
می توان بی��ان کرد که افش��انی گزینه 
دولت هم برای این پست بوده و از این رو 
شانس بیشتری نس��بت به مکارم برای 

تصدی این پست داشته است.
البت��ه در این بین نکت��ه ای که در 
مورد افش��انی کس��ی ب��ه آن نپرداخته 
ای��ن اس��ت ک��ه وی روزی روزگاری در 
حمای��ت از تحصن کنن��دگان مجل��س 

ششم ش��ورای اس��المی از سمت خود 
استعفا داد. همینطور در سال 94 با آغاز 
زمزمه هایی در مورد انتصاب افش��انی به 
عنوان استاندار فارس، 18 نماینده استان 
فارس در مجلس ش��ورای اس��المی در 
اعتراض ب��ه انتصاب افش��انی به عنوان 
اس��تاندار جدی��د فارس صح��ن علنی 
مجلس را ترك و استعفای خود را تقدیم 
هیئت رئیسه مجلس نموده و عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کش��ور وق��ت را به 
اس��تیضاح تهدید کردند. اما در نهایت با 
مقاومت رحمانی فضلی، در تاریخ 24 تیر 
1394 افشانی رسماً استاندار فارس شد.

به هر جهت وی بعد از 9 ماهی که از 
شورای پنجم می گذرد سومین فردی است 
که بر این مس��ند تکیه می زند. مدیریت 
هفت ماه اول را »محمدعلی نجفی« که 
اصالح طلبان بسیار از او تعریف و تمجید 
می کردند، برعهده داشت که شهر تهران 
با انواع و اقس��ام مشکالت روبه رو شد. در 
انته��ا نیز وی به بهانه مریضی از س��مت 
خود مانند سمت های گذشته اش استعفا 
کرد تا خود اصالح طلب��ان وی را »آقای 

استعفا«  بنامند.
در این ش��رایط اصالح طلبان برای 
اینکه افکار عمومی را نسبت به مشکالت 
اقناع س��ازند و فشارها را نسبت به خود 
کم کنند، بیان می کردند که دس��تاورد 
7 ماهه شهرداری نجفی »شفاف سازی« 
اس��ت، موضوع��ی که بیش��تر حمله به 
رقیب سیاس��ی ب��رای تخری��ب آن در 
نزد افکار عمومی بود تا افش��اگری های 
اصالح گرانه. چراکه همین اصالح طلبان 
حس��ینی مکارم را که در لیست امالك 
نجومی بود به عنوان معاون ش��هردار و 
س��پس سرپرست ش��هرداری تهران در 
فق��دان نجفی و در انته��ا گزینه رقیب 
افش��انی برای تصدی پس��ت شهرداری 
ته��ران معرف��ی کردن��د. موضوعی که 
بطالن ادعاه��ای اصالح طلبان و تناقض 
آنان در چیزی که »فسادستیزی« عنوان 
می کردند، را به خوبی نش��ان داد. اینک 
ش��هرداری تهران به دست اصالح طلب 
دیگر افتاده است و باید دید وی چگونه 

در فضای سیاسی عمل می کند.
نزول مدیریت تهران از سکان داری 
ش��خصی در رده و جای��گاه محمدباقر 
قالیباف ک��ه کارنامه جهادی و عمرانی 
دوازده ساله اش، اصالح طلب و اصولگرا 
را به تحس��ین و اعتراف واداش��ته بود 
به ف��ردی همچ��ون نجفی ک��ه هفت 
م��اه مدیری��ت او بهترین دلی��ل برای 
ناکارآمدی اش است و در نهایت انتخاب 
افش��انی که یک مدیر درجه دو است، 
به خوبی رویکرد سیاس��ی و برگزیدن 
مناف��ع حزب��ی اصالح طلب��ان را برای 
مدیریت تهران ب��ا بیش از 10 میلیون 

جمعیت را به خوبی نشان می دهد.

امام علی علیه السالم:
 بسم اللهّ ، شفای هر دردی و یاری کننده

هر دارویی است.
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ت اول
نوب

شهردارى شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذارى امورات ترافيكى از جمله:نصب 
همچنين  و  گيرها  سرعت  آميزى  پياده.رنگ  عابر  هاى  بلوك  كشى  تابلو.خط 
تامين و نگهدارى چراغ هاى زمان دار و چراغ هاى چشمك  زن سوالر با برآورد 
با پيمانكار حائز  از طريق مناقصه عمومى و عقد پيمان  اوليه2/500/000/000 ريال 

صالحيت (شركت هاى داراى اساسنامه  مرتبط با امور ترافيكى ) اقدام نمايد.
كه  آگهى  دوم  نوبت  چاپ  تاريخ  از  كارى  روز   10 ظرفمدت  توانند  مى  متقاضيان 
قراردادهاى  امور  به  مراجعه  با  اول چاپ خواهد شد  نوبت  از  فاصله يك هفته  به 
اسالمى-ساختمان مركزى شهردارى  انقالب  واقع در:شهر قدس-بلوار  شهردارى 
شهر قدس –طبقه دوم- با ارائه معرفينامه نسبت به دريافت و تحويل اوراق مناقصه 

اقدام نمايند.
-خريد اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ريال قابل واريز به حساب 0105708298000 

بانك ملى شعبه شهر قدس
-سپرده شركت در مناقصه معادل 5 درصد  برآورد اوليه ميباشد.

-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمى گردد.
-شهردارى در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.

- هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه است.
-ساير جزئيات در اسناد مناقصه قيد گرديده است.

آگهى مناقصه عمومى

روابط عمومى شهردارى شهر قدس

فراخوان آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى شركت گاز استان گيالن 
(PC) – شماره 6/ م/97
شماره مجوز 1397/645

شركت ملى گاز ايران
شركت گازاستان گيالن

روابط عمومى شركت گاز استان گيالن

ت دوم
نوب

شركت گاز استان گيالن1- دستگاه مناقصه گزار:
رشت-پارك شهر،خيابان ملت ،خيابان شهيد سيادتى، شركت گاز استان گيالن2-نشانى دستگاه مناقصه گزار:

خط تغذيه لولمان به طارمسر از توابع شهرستان رشت به طول تقريبى 6291 متر (PC) 3-موضوع مناقصه:
22/506/047/000 ريال به مدت 150 روز 4-  مبلغ برآورد اوليه و مدت پيمان : 

ضمانتنامه بانكى يا واريز نقدى يا يكى از تضامين معتبر در آيين نامه 5- نوع و مبلغ تضمين:
شماره ت 50659/123402 ه مورخ 94/9/22 به مبلغ 1/125/303/000 ريال 

6- مدارك الزم جهت شركت در مناقصه:

پس از ارائه تقاضانامه كتبى  :
* يك برگ گواهينامه صالحيت پيمانكارى متناسب با مبلغ و موضوع پروژه 

* آگهى تاسيس و آخرين تغييرات شركت 
* متقاضيان مى بايست سابقه اجراى حداقل يك پروژه گازرسانى خط تغذيه در حد معامالت عمده در پنج سال گذشته داشته باشند. 

* در اين مناقصه دستورالعمل تعيين دامنه قيمتهاى متناسب پيشنهادى صنعت نفت اجرا مى شود. 
797/3/2-آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه:
8-آخرين مهلت تحويل پاكات پيشنهاد 

تا پايان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 97/3/19 قيمت توسط  مناقصه گران:

ساعت 14:30 عصر روز يك شنبه مورخ 97/3/20  9- زمان بازگشايى پاكات مناقصه:

رشت-پارك شهر،خيابان ملت ،خيابان شهيد سيادتى، ساختمان مديريت شركت گاز استان گيالن،طبقه سوم ،امور قراردادها10- مكان دريافت و تحويل اسناد پيمانكاران:

11- شماره (تلفكس)تماس:
33369086- 013  دفتر امور قراردادها

واريز هزينه اسناد به شماره حساب 2174634404002  بانك ملى شعبه مركزى رشت   به نام شركت گاز استان گيالن

اين آگهى در سايت شركت گاز استان گيالن http://www.nigc-gl.ir و  shana.ir  و همچنين 

پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات (معاونت راهبردى رياست جمهورى ) http://iets.mporg.ir قابل رويت ميباشد.

برگزاری بزرگداشت فردوسی 
وز پاسداشت زبان فارسی و ر

صب��ح ف��ردا به مناس��بت روز  ش�ت ا گد ر ابوالقاسم بز حکیم  بزرگداش��ت 
فردوس��ی و پاسداش��ت زبان فارس��ی نشس��تی با 
حضور رؤس��ای فرهنگس��تان ها، اعضای پیوسته و 

وابسته آن ها برگزار خواهد شد.
در این نشست دکتر آبتین گلکار، پژوهشگر گروه 
ادبیات تطبیقی، در موضوع »مقایس��ه حماسه های 
روس��ی و فارسی« و دکتر فرزین غفوری، پژوهشگر 
گروه واژه گزینی، در موضوع »سنجش منابع تاریخی 
شاهنامه در پادش��اهی خسروانوشیروان« سخنرانی 
خواهند کرد. در ادامه این نشست مدیران گروه های 
پژوهشی فرهنگستان درباره فعالیت های گروه های 

خود سخن خواهند گفت. 
نشست مذکور از ساعت 9 تا 12 روز سه شنبه، 
25 اردیبهشت ماه 1397، در محل باغ کتاب تهران 
به نش��انی بزرگراه حقانی، بل��وار کتابخانه ملی، باغ 

کتاب، سالن شماره 1، برگزار خواهد شد.

حکم داعشی ها صادر شد
ونده اعدام برای هشت متهم پر

رئی��س محاک��م انقالب ته��ران از  ن ا ص��دور حکم ب��رای هش��ت متهم می�����ز
داعش��ی پرون��ده تروریس��تی حمله به مجلس ش��ورای 

اسالمی و حرم مطهر امام راحل خبر داد.
حجت االسالم موسی غضنفرآبادی افزود: دادگاه این 
افراد را به اتهام معاونت در افس��اد فی االرض مس��تحق 

اعدام تشخیص داده است.
رئیس کل محاکم انقالب گفت: این حکم به متهمان 

یا وکالی قانونی آنها اعالم می شود و آنها 20 روز از اعالم 
حکم فرصت اعتراض دارند.

غضنفرآب��ادی گفت: پس از اعتراض پرونده به دیوان 
عالی کشور خواهد رفت تا در آنجا درخصوص قطعی شدن 
حکم تصمیم گیری ش��ود. وی خاطرنشان کرد: رسیدگی 
ب��ه پرونده هجده متهم دیگر این اقدام تروریس��تی باقی 

مانده که آن هم در نوبت رسیدگی است.
هش��ت متهم پرونده تروریس��تی حمل��ه به مجلس 
شورای اسالمی در مدت هفت جلسه در دادگاه انقالب و 
در شعبه 15 این دادگاه به ریاست قاضی صلواتی از خود 

در برابر اتهامات وارده دفاع کردند. »پایان یک داعش« 
وز افتتاح می شود از امر

مس��ابقه  آث��ار  نمایش��گاه  نه خا ر بین المللی »پایان یک داعش« نگ���ا
امروز دوش��نبه 24 اردیبهش��ت ماه س��اعت 17 در 
گالری های خانه عکاس��ان و ابولفض��ل عالی حوزه 

هنری افتتاح می شود.
افتتاحی��ه این رویداد در روز 24 اردیبهش��ت 
)روز نکبت( سالگرد به رسمیت شناخته شدن رژیم 

صهیونیستی برگزار می شود.
مس��ابقه بین الملل��ی »پایان ی��ک داعش« تا 
اسفندماه س��ال 96 در جریان بود و طی آن تعداد 
2120 اثر از 870 شرکت کننده از 64 کشور جهان 
آثار خود را به دبیرخانه این مسابقه ارسال کردند.

آثار برگزیده توس��ط هیئتی متشکل از داوران 
ایرانی و خارجی انتخاب شدند.

بنابر این گزارش، این مس��ابقه به همت مرکز 
تجس��می حوزه هن��ری و گروه هنرهای تجس��می 

روایت فتح برگزار شده است.

روایتی از »پرزیدنت آکتور سینما« در گفت وگو با مدیر سفیر فیلم

مستندی که تلویزیون 
ترجیح می دهد آن را پخش نکند!

»َتکرار« انتخاب مدیر سیاسی برای تهران
افشانی: تهران شهر سوخته نیست


