
دماغ مزاحم را قیچی کنید
نایب  رئیس فراكسیون مستقلین: در روزي كه 
برج�ام را در مجلس آتش زدند به ش�خصه از آقای 
الریجانی انتظار داش�تم كه به ج�اي لبخند و مزاح 

مجلس را به گونه دیگری مدیریت می كردند.
به نظر ش�ما منظور از عبارت "به گونه دیگری" 

كدام یک از گزینه های زیر است؟
الف(کفمیزدندوآوازمیخواندند.

ب(اخممیکردندواشکمیریختند.
ج(چپچپنگاهمیکردندوجیغمیکشیدند.

د(ی��ککاردیگرمیکردندکهب��هدلیلرعایت
شئوناتازبیانآنمعذوریم.

مدی�ركل روابط عمومی صداوس�یما: اصطالح، 
ممنوع التصویری درس�ت نیس�ت و چی�زی با این 

عنوان در صداوسیما وجود ندارد.
با توجه به این اظهارنظر كدام یک از گزینه های 

زیر صحیح است؟
الف(ممنوعالورودیبانوانبهورزشگاهآزادیدرست
نیستوچیزیبااینعنواندروزارتورزشوجودندارد.
ب(ممنوعالمالقاتیزندانیاندرزنداناصالدرست

نیستوچیزیبااینعنواندرزندانهاوجودندارد.
ج(ممنوعالقلمیننج��وندرپارهایمواردکهبه
مواضعخاصمربوطمیشوددرستنیستوچیزیبا

اینعنواندرروزنامهسیاستروزوجودندارد.
د(اصوالچیزیب��هنام"دروغ" و"چاخان" وجود
نداردومدیونباشیداگرفکرکنیدماودیگرمسئوالن
"دروغ" سرهممیکنیمو"چاخان" تحویلمیدهیم.

رئی�س آموزش و پ�روش فس�ا: اق�دام یکی از 
معلمان در این شهرستان پیرامون كوتاه كردن موی 
دانش آم�وزان یک مدرس�ه را محک�وم می كنم. این 
معلم ضمن ابراز پش�یمانی از رفتارش، انگیزه اش را 
رفع مزاحمت دیگر دانش آموزانی كه در نیمک  پشت 
سر این دانش آموزان می نشستند، اعالم كرده است.

با توجه به این اظهارنظر به این نتیجه می رسیم 
كه ...

الف(اگرگوشی��کدانشآموزمانعدیدنتخته
سیاهبشودبایدقطعشود.

ب(اگردماغکس��یبیشازاندازهبزرگباشدو
هوایکالسرابیشازاندازهاستاندارداستنشاقکند

بایدنیمیازآنقیچیشود.
ج(اگرزباندانشآموزیامعلمیدرازباش��دباید

کوتاهشکنند.
د(م��ندیگ��رحرفیندارم.اینش��ماواینآقای

رئیسآموزشوپرورشفسا!

ننجون

سه میلیون تومان بده و شاعر شو
لیالکردبچهش��اعرواس��تاددانش��گاهبااشارهبه
اینکهدربازارکتاببهویژهشعراهمیتظاهرکتابو
ش��کلوشمایلآندرحالغلبهبرمحتوایآناست،
عنوانکرد:مس��الهاشتیاقیکهاینروزهابرایانتشار
دفترش��عروجودداردجدایازبح��ثادبیاتنیازبه
بررس��یجامعهشناس��انهداردامادریکنگاهخالصه
میت��وانبخشعمدهایازایناتفاقرابایدناش��یاز

فضایحاکمبرنشردرکشوردانست.
ویافزود:ازسویدیگرناشراندرزمینهانتشارشعر
درحالارتزاقازجیبشاعرانجوانهستند.میگویند
سهمیلیونبده600نسخهکتابراباقیمتتقریبیمثال
10هزارتومانچاپمیکنندوبعدهم500نسخهاش
رابهجایحقالتالیفبهش��اعرمیدهند.ایندرحالی
استکهکلاینکتاببرایانتشارش600تا700هزار
تومانبرایناش��رهزینهدارد.اگر100نسخهباقیهم
فروختکههیچاگرنهکهناش��رس��ودشرابردهاست.
اینیکنوعسوءاستفادهاستازافرادیکهدوستدارند
صاحبکتابباشندوناشرهمبرایاینکهدراینبازاراز
رقبادورنماندبهاینشیوهباشاعرواردتعاملمیشود.
اینمسالهباعثشدهکهناشرانخیلیسختآثارشعر
راپسبزنندوحتیحاضرندبرایحضوردراینرقابتو
کسبدرآمدخودشاندستبهویرایششعرهمبزنند.

کردبچهادامهداد:بخشدیگریازاینفضازاییده
فضایمجازیاس��تکهبههمهتریبونش��خصیداده
اس��تونوعیاعتمادبهنفسکاذبپدیدآوردهاستو
ترسش��اعرانجوانراازانتشارشعرریختهاست.یادم
هستدردورهجوانیماقوتیشاعرجوانیشعرمیسرود
تادوماهجراتنداشتحتیدریکانجمنآنشعررا
بخواند.همیش��هیکنوعشرمحضوربهویژهدرمحضر
بزرگانوجودداش��تامافضایمجازیاینشکلرااز
بینبردونوعیاعتمادبهنفسکاذبایجادکرد.شاعر
جوانفکرمیکندچوندرفالنشبکهاینترنتیهزارنفر
فالوئرداردمیتواندهزارنسخهازکتابشراهمبفروشد
ومخاطبکسبکنددرحالیکهآنفالوئرهامخاطب
نیس��تند.اینمسالهکاررابهجاییرساندهکهخیلیاز
اینش��اعرانبهفکرایجادموسس��هنشروانتشاردفاتر
شعررفقایشانبیفتند.دراینسیکلتنهاوتنهاادبیات

استکهدرحالآسیبدیدناست.
ویگفت:ناش��ریکهباپ��ولورفاقتکتابچاپ
میکندرغبتیهمنداردکهکتابشرابهبازارنشربرساندو
توزیعکند.کتابرابهنمایشگاهتهرانواستانهانمیرساند
وش��اعرانکتاباولوحتیکتابدوموسومگاهباعلم
بهاینمسالهدرحالحضوردراینپروسههستندوباسه

میلیونخودراصاحبتالیفمیکنند. مهر

میز منتقد

من الیک می کنم، پس هستم
علی محمد مودب

شاعر و نویسنده

نیم��هش��بخواب��تنمیبردوب��هناچ��ارازجابر
میخیزی،کتابیمیخوانی،وبههرنحوس��اعتیسرت
راگرممیکنی،یادتمیآیدکهتازگیرفقایدانشگاهدر
یکیازشبکههایاجتماعیتلفنهمراهعضوتکردهاند،
بههوایخبرگرفتنازدوستانقدیمگوشیرابرمیداری
تاسریبهگروهبزنیومبهوتمیمانی:لطیفههایبیمعنا

ومهمل،حرفهایشرکآمیزوشکآلودهو....
م��اابدااینقدراهلبازینیس��تیمواینقدربیدین
همنیس��تیم،اینرامطمئنمکهاینهمهشوخیولهوو
لغوکهدرشبکههایاجتماعیدستبهدستمیشود،نمایه
وضعیتروحیمانیست،بههرحالآدمدوروبرخودش
مردمرامیبیند؛ولیدرشبکههایاجتماعیانگارموجودات
دیگ��ریزندگیمیکنند،انگاراجنهدرگوش��یهاحلول
کردهاندومشغولارسالمهمالتوخزعبالتومتنهای

لهوولغوهستند.قصهچیست؟چرااینطورشدهایم؟
ش��بکههایاجتماعیبههرحالب��اجذابیتهای
فراوانش��انواردجه��انماش��دهاندودرتم��امزوایای
جه��انماتارتنیدهاندوت��الشمیکنندتاماآدمهای
ت��ودار،باحی��ا،خجالتی،رازنگهدار،ب��اادبو...رابه
س��رعتتبدیلب��هموجوداتیب��ااس��تانداردهایتازه
کنند،موجوداتیبسیارشبیهترکیبیازشخصیتهای
خوشگذرانپویانماییهاوفیلمهایآمریکاییکهزندگی
رابالودگیوبهمضحکهکش��یدنهمهچیزوبانوعی
سبکسریدائمیمیگذراند،بایدهشیارباشیمزیرابه
هرحالسنتهاواخالقیاتمادرمعرضتهدیداست،
درروایاتماآمدهاس��تکهبهام��امصادق)ع(عرض
 کردندکهامامبعدازش��ماکیس��ت؟فرمود:»]ماَن[الاَ
یاَلْعاَب«؛کسیکهاهلبازینیست؛همانوقت یاَلُْهوواَالاَ
وجودمبارکامامکاظم)ع(کهکودکخردس��الیبود
واردشد،یکبّرهیاگوسفندیهمکنارآنحضرتبود،
درحالیکهبهآنگوسفندمیگفت:»برایپروردگارت
س��جدهکن«.فوراًامامصادق)ع(اینکودکرادربغل

گرفتوفرمود:»فدایپسریکهاهلبازینیست.«
لهوولعبولغودردینمانکوهششدهاندوبهواقع
بس��یاریازمحتواهایشبکههایاجتماعیمصداقاین

سهعنوانهستند،حتیازاینبدترموضوعمحتواهایی
استکهمصداقمفاهیمقرآنینجوایباطلونجوایگناه
وعدوانیادش��منیومعصیتالرسولاستکهصراحتا
درقرآنکریمم��وردنهیقرارگرفتهاند،محتواهاییکه
بامحوریتتمس��خرگروههایاجتماعیوزنانیامردان
تولیدمیشوند،بیشکمحتوایگناهآلوددارند،بسیاری
ازمحتواهاش��خصیتهاوجریانهایاجتماعراتخریب
میکندودشمنیمیپراکنند،نکتهجالبایناستکه
درق��رآنکریمبعدازنهیازاینس��هن��وعنجوا،امربه

نجوایبروتقویونیکوکاریوخداترسیمیکند.
درموردشبکههایاجتماعیوارتباطاتیکهمحتوای
خ��ودراازمابهعنوانطرفهایارتباطنمیگیرند،یک
موردمهمتوجهدادنوهشداردربارهاستفادهازمحتواهای
متنوعاست،هرپیامکیکهبهمامیرسدحاملمعناهاو
نیتهاوانرژیهاییاستومابابازارسالآناینمعناها
رامیپراکنیموبهنیتهایپشتقصهخدمتمیکنیم،
اگرکمیدقتکنیموالبتهمدامهمدررس��انههاوهر
جابهیکدیگرتذکربدهیمبسیاریازمادیگرازمحتوای
مسموماستفادهنخواهیمکرد.موضوعمهمدیگردراین
حوزهتولیدمحتوایمناس��باستکهمیتوانیمهمهما
دراینکارنقشداش��تهباشیمبهعنوانمثالاگرمتنی
رامیخوانیمکهآموزندهاس��تیاحاویتذکراخالقییا
مهارتیخاصیاستمیتوانیمبادیجیتالکردنوارسال
آندرفضایشبکههایاجتماعیدرفرایندتولیدمحتوا

بارویکردنیکوکاریوتقویسهیمباشیم.
اینمحتوامیتواندیکعکسخوبیکنقاش��ی
زیب��ا،ی��کحدیثی��ایکخطش��عرباش��د.دیدهام
گروههایمجازیراکهبامحوریتصدقاتودستگیری
محرومانتاسیسشدهاندومحورخدماتبسیاریهم
شدهاند.میش��ودازامکاناتتازهاستفادههایمومنانه

کردبهشرطآنکههشیارباشیم.
انگارتعریفبعضیازمااززندگیاینشدهاستکه
منالیکمیکنمپسهستم،درهرسنیهستیم،فکر
کنیمبهاینکهاینهمهپرداختنبهطنزوهزلوفکاهه
ولهوولعبچهفایدهایدرزندگیماداردوآیااگرامروز
آخرینروزحیاتزمینیمامیبودبازهماینپیامکراباز
ارسالمیکردیمیااینپستراالیکمیکردیم؟مثاًلآیا
آدمیدرآستانهچهلسالگیبایدروزی10بارپیامکهای
جوانانهرابازارس��الکند؟تذکربهمبدأومعادوبازبینی
جزئیاتزندگیدرسایهاینتذکرماراازسردرگمیهای

دنیایشگفتانگیزنونجاتخواهدداد.انشااهلل.

زاویه دید

اذان ظهر:13:00 اذان مغرب: 20:23 اذان صبح فردا: 4:18 طلوع آفتاب فردا: 5:57

 چهارشنبه  26 اردیبهشت 1397  شماره 4745 

یست بـوم ز

 صاحب  امتیاز:عليیوسفپور مدیر مسئول:محمدپیرعلي سردبیر: محمدصفري دبیر شورای سیاست گذاری:حسناختری دبیر تحریریه و مدیر هنری: مهدیرجبی
 رویداد: کتایونمافی رویکرد: مائدهشیرپور فرادید: قاسمغفوری دیپلماسی: هدیدهقانبذرافشان معیشت: ساراعلیاری زیست بوم: محسنرجبی سایت: سیدمهدیلنکرانی ترجمه:حسینارجلو عکاس:ثناصفری-فرجادجوالنی
 سازمان آگهي ها:88006969 چاپ:بامشادسبز44545054 نشاني:میدانفاطمی،باالترازمیدانگلها،خیابانشهیدجهانآرا،کوچهبابک،پالک16 تلفن:6-88013870 نمابر:88007575 كدپستي:1438634871 شاپا:2008-3947

بهنظرمیرسدکه سینماهایآپارات خان�ه گیشه
کش��ورنیازمندبرنامهری��زیدقیقتری
اس��ت؛س��ینماییکهازیکسوقیمت
بلیتآنافزایشمییابدوازسویدیگر،
تعدادس��انسهاینیمبهای��شهمزیاد
میش��ود.بهقولمع��روفمخاطبرابا
دستپسمیزنند،باپاپیشمیکشند!
فروشبلیته��اییکفیلم،یکی
ازمهتریناتفاقاتیاس��تکهیکفیلم
ب��اآنروب��هرواس��ت.بلیتهاییکه
اگرخریدارینش��وندوفیلمتوس��ط
تماشاگرانسینمادیدهنشود،آنفیلم
متضررمیشود.ضرریکههممادیو
هممعنویاست.دیدهشدنیکفیلم
درس��ینماتوس��طمخاطبان،ایستگاه
پایانییکفیلممحس��وبمیش��ود.
ایستگاهیکهدیگرهیچکدامازعوامل
درآندخیلنیستندوتنهاچیزیکه
وجوددارد،خروجیفیلماس��تکهاز
جلویدیدگانتماشاگرعبورمیکند.
هرس��الهقیمتبلیتسینماهای
کش��ورافزایشمییابد،افزایش��یکه
اگرچهدرتمامبخشهایکشورروی
میدهد؛اماافزای��شقیمتبلیتهای
س��ینمادرنظرمخاطبانوتماشاگران
هن��رهفت��م،ضرای��بباالت��ریدارد.
بس��یاریازس��ینماگرانوبهخصوص
س��ینمادارانمیدانن��دکهکش��اندن
مخاط��بونش��اندنآنرویصندلی
س��ینما،چهفرآیندسختونفسگیری
دارد؛فرآین��دیکهب��اافزایشقیمت
بلیتهایسینماسختونفسگیرترهم
شدهاس��ت،افزایشیکهخودعلتیبر
دوریمردمازسینماهایکشوراست.
افزای��شقیمتبلیتهایس��ینما

باعثشدهاستکهبرخیازسینماداران
ب��امج��ابک��ردنپخشکنن��دگانو
صاحبانآثار،اقدامبهفروشبلیتهای
نیمبهاکنند.سینمایایرانامسالهم
طبقعادتهرس��ال،بلیتسینماهای
کش��ورراگرانکرد.افزایشقیمتیکه
بلیتسینماهایکشوررادرپردیسها
از12ه��زارتومانب��ه15هزارتومان
رس��اند.اگ��رچ��هبرخیای��نافزایش
قیمترابرایگیشهسینماهایکشور
خوش��ایندمیدانن��د؛اماای��نافزایش
قیمتبههیچعنواناتفاقمبارکیبرای

سینمایایرانبهحسابنمیآید.
شاهدانعینیگیش��ههایسینما
مدعیهستندکهبرخیازخانوادههایی
کهبرایدیدنفیلمبهگیشههایسینما
مراجعهمیکنند،بالفاصلهبعدازشنیدن
قیمتبلیتهایس��ینما،ازدیدنفیلم
پش��یمانمیش��وند،چراکهبااینرقم
میتوانندتفریحاتدیگرمانندغذاخوردن
درفس��تفودو...راجایگزی��نکنن��د.
اینش��نیدههادربارهگیشهسینماهای
کشور،شنیدههایخوشایندینیستند،
اینموضوعیعن��ی90درصدراهایجاد
عالقهدریکخان��وادهبهوجودآمدهتا
برایدیدنیکفیلمبهسینماهایکشور
بیایند؛اماقیمتگرانبلیتسینماهای
کشورهمهچیزیراخرابکردهاست.

حالچندوقتیاس��تکهبهعلت
کمرونقشدنسینماهایکشور،برخی

ازسینمادارانکشورهوشمندیبهخرج
دادهوعالوهبرفروشبلیتهاینیمبها
درروزه��ایسهش��نبه،روزدیگررانیز
برایفروشبلیتنیمبهاسینمااختصاص
دادهاند.برایاثباتاینادعامیتوانبه
اسامیبرخیازسینماهایکشورراکه
بجزروزسهشنبهدرروزدیگرنیزبلیت
نیمبهاءبهفروشمیرسانند،اشارهکرد.
پردیسهایسینماییمگامال،شهرک،
اریک��هایرانیان،هویزهمش��هد،اطلس
مشهد،زندگی،تماشا،سمرقند،ناهید،
باغکتابوماندانا،ازجملهاینسینماها

هستند.
براس��اسای��نگ��زارش،پردی��س
س��ینمایی»شهرک«ش��نبهها،»اریکه
ایرانیان«یکشنبهها،»مگامال«شنبهها
وهرروزازس��اعت11تا13،»زندگی«
شنبهها،»تماش��ا«شنبهها،»سمرقند«
ش��نبهها،»ناهید«شنبهها،»باغکتاب«
شنبهها،»ماندانا«شنبهها،»هویزهمشهد«
هرروزتاساعت17و»اطلسمشهد«هر

روزتاساعت16نیمبهاهستند.
دس��تآخ��ربایدگفتک��هبهنظر
میرس��دگیشهس��ینماهایکشورباید
دستخوشتغییراتیمحسوسشودوشاید
محسوسترینتغییرآن،هدفمندکردن
قیمتبلیتهایسینماباشد؛سینمایی
کهاکثرمنتقدانآنراورشکستهمیدانند
دیگربیشازاینجاییبرایازدستدادن

فرصتهاندارد. فارس

همی��نچند ت��ا یتخ����ت همهپا قب��ل هفته
چی��زبرایش��هردارش��دنمحس��ن
هاش��میمهیاش��دهبود،بگونهایکه
براس��اسب��رآوردنزدی��کانمحس��ن
هاش��میویحت��یرایقاب��لقبولی

برایشهردارشدنداشتهاست.
کارگ��زاراننی��زمحکمش��روعبه
البیگریدربارهشهرداریفرزندارشد
آیتاهللهاشمیراشروعکرد،امادراین
میانحزباتحادسریعامخالفتخودرا
باشهرداریمحسنهاشمیحتیعلنی
کرد.البتهمحسنهاشمیبرایشهردار
شدنیکمخالفهمیشگینیزداشت،
محم��دخاتمیرئیسدولتاصالحات؛
خاتم��یازهم��انروزه��ایاول��یکه
اصالحطلبانشورایشهرپایتخترادر
اختیارگرفتند،یکخطقرمزترس��یم
کردوآن"عدمش��هردارش��دنفرزند

ارشدآیتاهللهاشمی" بود.
هاشمیرفس��نجانی ارش��د فرزند
درحال��یازکاندیدات��وریش��هرداری
تهرانکنارگذاش��تهشدکهبیشترین
رایرادرش��هرتهرانکسبکردوبا
1،756،086رایبهعنواننفراولوارد
شورایشهرپایتختشد.ضمناینکه
بیشازهمهاعضایاصالحطلبموجود
سوابقکاردرشهرداریپایتخترانیز

درکارنامهمدیریتیخودنیزداشت.
باای��نوجودپسازکن��اررفتن
نجفیازش��هرداریتهرانآنهمپس
ازی��کدورهناموفق،دوبارهش��هردار
ش��دنمحس��نهاش��میس��رزبانها
افتاد.اماخاتمیمحکمتروش��فافتر
ازقب��لمخالفتشرابی��انکرد.البته
اینبارخاتم��یتنهانبودوحزباتحاد
باقیماندهمجاهدینومشارکتیها که
-دشمنانقسمخوردهآیتاهللهاشمی
نی��ز اس��ت، - اصالح��ات دوران در
کن��اررئیسدول��تاصالحاتدرکنار

گذاشتنمحسنهاشمیایستاد.
مخالف��تخاتم��یآنق��درصریح
وبافش��اربودکهمحس��نهاشمی9
اردیبهشترس��مااعالمکردکهدیگر

امیدیبهشهردارشدنشندارد!
خاتم��یواصالحطلب��اندالی��ل
زیادیبرایمخالفتبامحسنهاشمی
دارند،اینمخالفتنیزریشهدرمیزان
س��همنزدیکانخاتمیدرپس��تهای
ش��هرداریومهمت��رازآنانتخاب��ات

ریاستجمهوریآیندهاست.
محس��نهاش��میالبتهیکایراد
ب��زرگنیزبهاعتقادخاتمیداردوآن
اینک��ههمانندپدرشنمیخواهدعضو
تشکیالتیاصالحاتباشدوصرفایک

شریکمستقلمیخواهدباشد.
بااینوجوداخباردریافتی،حاکی
اس��تکهانتخابم��کارمب��هعنوان
ش��هردارتهرانتقریباقطعیشدهبود
کهدرنیمهشبقبلازانتخابشهردار
پایتخت،محمدخاتمیباارسالپیامی
ازطریقیکیازمسئولینارشددولت

اصالح��ات،دس��تورحذفم��کارمو
انتخابافشانیراراصادرمیکند!

امانکتهقابلتاملایناس��تکه
خاتمیدرسالهایاخیرازچهرههای
موث��ردررویکارآم��دنروحان��یو
انتخ��ابکابینهومدی��رانویبودهو
اینکنیزمس��تقیماش��هردارتهرانرا
انتخابمیکند،آیامسئولیتکارنامه

آنهارانیزبرعهدهمیگیرد؟!
همچنانک��همحم��دقوچانی،نایب
رئیسکمیتهسیاس��یکارگ��زاران،در
روزنامهس��ازندگینوش��تهاس��ت:اگر

اصالحطلب��اننتوانن��ددرای��نفرصت
ان��دکباقیمان��دهمعضالت��یمانن��د
ترافیک،آلودگیهواوبافتهایفرسوده
راحلکنندوچندپروژهعمرانیمانند
باغکتاب،باغپرندگان،فرهنگس��راهاو
همش��هریراکهدرادوارش��هردارانی
چونغالمحسینکرباسچیومحمدباقر
قالیبافبااجماعحاکمیتشکلگرفت
رابهانجامبرس��انندنهفقطیکحزب
کههمهجبههاصالح��اتبازندهماجرا
خواهدبودوس��رمایهاجتماعیخاتمی

همبربادخواهدرفت. جهان نیوز

امام علی علیه السالم:
بندهدیگریمباشکهخداتوراآزادآفرید.
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یالش را می سازد پوران درخشنده اولین سر
پوراندرخش��ندهکارگردانس��ینمایایران
قراراس��تسریالیدربارهمس��تورهاردالنبانوی

شاعروتاریخنگارکردستانیبسازد.
مرکزس��یمایاستانهایصداوسیماساخت
چندی��نس��ریالدرب��ارهمفاخ��روفرهیختگان
استانهاومناطقمختلفکشوررادردستورکار
داردکهباکارگردانانمختلفینیزدراینزمینه

رایزنیمیکند.
ازجملهسریالهاییکهدرحالحاضردرباره
ساختآنمذاکراتیانجامشدهاستمجموعهای
دربارهمستورهاردالنشاعرکردستانیاهلسنندج
است.پوراندرخشندهقصددارداینسریالرادر
26قس��متبسازدومطالعاتوتحقیقاتخودرا

همدراینزمینهشروعکردهاست.
ماهشرفخانمقادریمشهوربهمستورهاردالن

شاعر،نویسندهوتاریخنگارکردایرانیاست.

جعبه جادو

زمان پایان فعالیت مدارس
معاونرس��انهمرک��زاطالعرس��انیوروابط
عمومیوزارتآم��وزشوپرورشگفت:باتوجه
بهفرارس��یدنماهرمضان،چنانچهدانشآموزان
مدارسابتدایی،ارزش��یابیوس��ایرفعالیتهای
آموزش��یرابهاتمامرس��اندهباشند،میتوانندبا
صالحدیدمدیردرمدرسهحضورنداشتهباشند.
نجاتبهرامیافزود:اص��لبربرگزاریتمام
جلس��اتآموزش��یبراس��اسمصوباتش��ورای
عالیآم��وزشوپرورشاس��تودرصورتیکه
برنامههایدرس��یاجراش��دهوبهاتمامرسیده
باش��د،مدی��رانمیتوانن��ددرخص��وصحضور

دانشآموزانباانعطافتصمیمگیریکنند.
ویتصری��حک��رد:البتهامتحان��اتدربرخی
پایههایابتداییمانندپایهششمبهخردادماهکشیده
میشودکهبدیهیاستدانشآموزاناینپایههاباید

برایانجامامتحاناتدرمدرسهحضوریابند.

نیمکت

برنامه های رادیو قرآن در ماه رمضان
شبکهرادیوییقرآنبرایاینماهپرخیروبرکت
ویژهبرنامههایجدیدوبسیارمتنوعیراپیشبینی

کردهکهتقدیممخاطبانارجمندمیکند.
ص��دایربناباهدفایج��ادفضایمعنویو
دعای��یلحظاتافط��ارازس��اعت20الی21با
اج��رایرضاخضرای��یوتهیهکنندگ��یمحبوبه
کالنتربهصورتزندهتقدیممخاطبانمیشود.

برنامهبوستانمعرفت،بامحوریتسخنرانی
آیتاهللمکارمش��یرازی،پخشسخنرانیومرثیه
مناسبتیدرایامشهادتموالیمتقیانوبرنامه
قرآنوزندگیبهصورتبرنامهکارش��ناسمحور
باموضوعکارگاهمشاورهایخانوادهسیموضوع
اخالقیکاربردیسبکزندگیقرآنیبرگرفتهاز

سیجزءقرآنبهرویآنتنمیرود.
ویژهبرنامهه��ایاذانگاهیس��حرنامه،صدای
ربنا،تسبیحآفتابنیزازدیگربرنامههاهستند.

وی موج ر

شرایط اهدای خون در ماه رمضان
مدیرکلانتقالخوناستانتهرانبهتشریح

اهدایخوندرماهمبارکرمضانپرداخت.
س��یدمرتضیطباطباییاظهارداش��ت:درماه
رمضان11مرکزانتقالخونتهرانبهفراخورساعات
فعالیتیخودکهبرخیمراکزتاس��اعت24اس��ت

برایدریافتخونهموطنانفعالیتمیکنند.
ویادام��هداد:امس��الورودی13هزارگلبول
خ��ونراتعیینکردیمزیرام��ردمدرهفتهاولماه
رمضانکمترخ��وناهدامیکنند،ولیبایدحداقل
800تا1000نفراهداکنندهدرروزداشتهباشیمزیرا
پالکتعمرس��هروزهداردواگرسهروزاهدایخون

نداشتهباشیماقالماستراتژیکخونکممیشود.
طباطباییعنوانکرد:برایناساسدرماهرمضان
فراخواناهدایخونخواهیمداشتوساعتکارمراکز
راتاساعت24افزایشخواهیمدادالبتهدرشبهای

قدراینساعتتغییروافزایشخواهدیافت.

درشهر

افزایش سانس های نیم بها به موازات گران شدن بلیت سینما

جبران صندلی های خالی

نقش ویژه آقای تَکرار در انتخاب شهردار جدید تهران

نیمه شبی که افشانی را شهردار کرد!

ج شد شهرداری که از پستوهای حزب اعتماد ملی خار
محمدعلی افشانی 59 ساله سکان هدایت شهر تهران را در دست 
گرفت. کسی که در مردادماه سال گذشته نیز یکی از گزینه های شورای 
شهر بود ولی در رقابت با دیگر نامزدها در رتبه چهارم قرار گرفته بود.

فرآیند حذف و اضافه و انصراف های دقیقه آخری انتخاب شهردار 
تهران در یک ماه گذشته حکایت جالبی دارد و به نظر می رسد در بازی 
یک  حضور  برای  راه  اصالح طلب  سیاسی  گروه های  و  احزاب  شطرنج 
و  دوم  درجه  نیروهای  بین  رقابت  تا  نشد  باز  کارآمد  و  قوی  گزینه 

سوم جریان پیدا کند.
محمدعلی افشانی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است که 
در سال 1387 به عضویت شورای 55 نفره این حزب درآمد. چهره ای 
سودای  که  زمانی  تنها  و  داشت  قرار  سیاست  دنیای  حاشیه  در  که 
استانداری استان فارس را در سر داشت، به ناگهان در صدر اخبار 
را  افشانی  یازدهم  سیاسی کشور قرار گرفت. وزارت کشور دولت 
با واکنش 18  به عنوان استاندار فارس معرفی کرد که این اقدام 
فضلی،  رحمانی  استیضاح  به  تهدید  مواجه شد.  استان  این  نماینده 
وزیر کشور و استعفا از نمایندگی حربه هایی بودند که این نمایندگان 

برای جلوگیری از معرفی افشانی به کار بستند ولی افاقه نکرد.
مجلس  پایانی  تلخ  سال  ویژه  به  و  خرداد  دوم  پرالتهاب  دوران 
سابقه  در  را  دیگری  برگ  اصالح طلب،  نمایندگان  تحصن  و  ششم 

سیاسی گزینه دولت برای استانداری فارس، رقم زده است.
عملکرد افشانی در استانداری فارس در دو سالی که تصدی این 
پست را برعهده داشت نیز با نقدهایی همراه بود. همزمان با انتخابات 
دولتی  مدیران  تخلفات  از  گزارش هایی  سال96  جمهوری  ریاست 
استان فارس به نفع یک نامزد خاص مطرح شد. در همین مورد رئیس 
کل دادگستری استان فارس گفته بود: »31 نفر از مدیران از جمله 
تعدادی از فرمانداران پرونده تخلف انتخاباتی دارند. علی القاصی در 
نشستی خبری افزوده است: برای استاندار فارس گزارشی در رابطه 
با تبلیغ به نفع کاندیدای خاص دریافت کردیم که چون رسیدگی به 

آن در صالحیت استان نیست به تهران ارسال شد.«
با  فارس همواره  استانداری  در  افشانی  از دوسال  کمتر  حضور 
اعضای شورای  از  برخی  و  بود  استانی فارس همراه  نقد رسانه های 
عدم  ابراز  با شورا  وی  تعامل  عدم  به  نسبت  بارها  نیز  شهر شیراز 
رضایت کردند. افشانی در 15 شهریور 1396 در کنگره بین المللی 
انجمن رمز ایران زبان به گالیه از رسانه ها گشود و آنها را با راهزنان 
قدیم مقایسه کرده بود. براساس گزارش رسانه های استانی فارس، 
این  مردم  بارها  افشانی  توسط  فارس  استانداری  تصدی  دوره  در 
استان در مقابل استانداری در اعتراض به برخی از مشکالت و مسائل 
پیش آمده تحصن و تجمع کرده بودند ولی استاندار هرگز حاضر به 

پاسخگویی به اعتراضات و انتقادات نشده بود.
استراتژیک شهرداری  و  مهم  کرسی  بر  افشانی  نشستن  با  حال 
چه  وی  پرحاشیه  و  مدیریتی  سابقه  این  نیست  مشخص  تهران 
سرنوشتی را برای پایتخت رقم خواهد زد و شورای شهر تهران که در 
برگیرنده چندین گروه متعارض اصالح طلب است، چگونه با این گزینه 

سرسخت به تعامل خواهند پرداخت.  فارس

نمای نزدیک

مدیرکلپزشکیقانونیکهگیلویهو ی بویراحمدبابیاناینکه212بافتپیگی����ر
بدنجانباختگانس��انحههواییتهران-یاس��وجبه
پزشکیقانونیارسالشدگفت:امکانتحویلپیکر

37نفرازجانباختگانس��انحههوایییاسوج
بهخانوادههایشانوجودندارد.

کامروزامینیگفت:تالشهاییزیادی
برایاحزارهویتاجس��ادجانباختگان
سانحههواییتهران-یاسوجانجامشد.

مدیرکلپزش��کیقانون��یکهگیلوی��هوبویراحمد
اضاف��هکرد:نمونهگیریازخان��وادهجانباختگاندر
استانهایمبداصورتگرفتوبهپزشکیقانونی

استانفارسمنتقلارسالشد.
ویتصریحکرد:تاکنون212بافتبدنبه
پزشکیقانونیارسالشدهکهاز66مسافر
اینس��انحههواییمتعلقبه60مس��افر
استودرحالحاضرامکانتحویل37

پیکربهخانوادههاوجودندارد.

مدیركل پزشکی قانونی كهگیلویه و بویراحمد:
عدم امکان تحویل پیکر 37 نفر از جان باختگان سانحه هواپیمای آسمان به خانواده هایشان


