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پرونده

مولوي قصه گو!
پرونده جام جم
درباره 
روز بزرگداشت 
مولوى گفت وگو با

 الله اسكندري 
بازيگر سريال 
«اولين انتخاب»

ضرغامى در جمع دانشجويان  و استادان  دانشگاه صدا و سيما:

   تمام ظرفيت هاى رسانه ملى 
در خدمت حل مشكالت اقتصادى خواهد بود

مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاه صداوسيما 
ــزت اهللا ضرغامي و جمعي از  ــا حضور مهندس ع ب
ــالن  ــگاه در س ــجويان اين دانش ــتادان و دانش اس

اجتماعات دانشگاه صداوسيما برگزار شد.
ــاره به  ــم با اش ــانه ملي در اين مراس رئيس رس
نقش برجسته دانشگاه صداوسيما در تربيت نيروي 
انساني سازمان، گفت: براساس ديدگاه رهبر معظم 
ــالمي بر پايه دو اصل توليد  انقالب؛ تمدن نوين اس
فكر و تربيت نيروي انساني در اين تراز فكري شكل 
مي گيرد و نقش خالقانه هنرمندان و برنامه سازان 

صداوسيما در تحقق اين هدف، بي بديل است.
ــه تغييرات  ــاره ب ــا اش ــي ب ــدس ضرغام مهن
ــانه، از  ــيك رس ــنتي و كالس ــيع در مفاهيم س وس
ــت با پژوهش  ــجويان و صاحب نظران خواس دانش
ــبت  ــريع در اين حوزه، نس ــي تحوالت س و بررس
ــانه  ــه نظريه پردازي و معرفي الگوهاي جديد رس  ب

بوميـ  اسالمي كوشا باشند.
ــازمان صداوسيما با اشاره به تحوالت  رئيس س

پرشتاب علمي در كشور افزود: نگاه درون زا و توجه 
ــور كارآمدترين  ــه قابليت هاي فراوان داخل كش ب
سالح نظام براي مقابله با سياست هاي استكباري 

است. 
ــانه ملي در كنار دولت تدبير و اميد براي حل  رس
ــكالت جامعه بويژه در حوزه اقتصادي از همه  مش

ظرفيت هاي خود استفاده خواهد كرد.
در اين مراسم مهندس ضرغامي از دانشجويان 
ــي مختلف با  ــال در مقاطع تحصيل ــده و فع برگزي
ــان قدرداني كرد.  ــپاس و جايزه از آن اهداي لوح س
ــوزش و پژوهش  ــي، معاون آم ــر غالمرضاي دكت
ــاره به  ــت با اش ــيما در اين نشس ــازمان صداوس س
ــگاه  ــيما به عنوان دانش ــكده صداوس ارتقاي دانش
ــات و تغيير  ــعه امكان ــتادان، توس افزود: جذب اس
ــكده، تربيت نيروي انساني متعهد و  ــاختار دانش س
متخصص و تأمين تجهيزات نوين در حوزه آموزش 
و پژوهش از اقدامات اين معاونت در سال تحصيلي 

جديد است.

سختگيرى هاى  
بيشتر  براى  
چك هاى بى محل

براساس بخشنامه جديد 
رئيس قوه قضاييه

 صادركنندگان چك هاى بى محل 
به بانك مركزى معرفى مى شوند

 سينماى ايران 
يا مى خندد يا مى گريد

كارشناسان معتقدند يكي از مهم ترين آسيب هاي اكران
 نبود تنوع ژانر  در ميان فيلم هاي سينمايي است

على رستگار / گروه فرهنگ و هنر

ــال 92 را  ــت س ــه نخس ــران نيم ــينماي اي  س
در شرايطي پشت سر گذاشته است كه كارشناسان 
ــي از مهم ترين مصائب اكران و توفيق  معتقدند يك
ــذب مخاطب، نبود  ــي هنر هفتم در ج ــن اهال  نيافت
ــينماي  ــت، س ــوع موضوعي و گونه اي بوده اس تن
ــا ملودرام  ــارش در گروه كمدي ي ــتر آث ايران بيش
ــده است و با معيارها و استانداردهاي روز   محدود ش
ــته  ــف جامعه نتوانس ــاي مختل ــان و رويداده جه

هماهنگ باشد.
به گزارش جام جم، مدت هاست كه براي گيشه 
سينماها صف بلند و حتي كوتاه مردم خاطره اي دور 
ــت و در اين ميان موانع و  ــرتي پايدار شده اس و حس
ــكالت فراواني وجود دارد كه يكي از مهم ترين  مش
ــش از پيش خود  ــته بي ــش ماهه گذش آنها كه در ش
ــي در فيلم هاي  ــوع موضوع ــان داد، نبود تن را نش
اكران شده است.  در ميان انواع گونه هاي سينمايي 
از جمله اكشن، جنايي، علميـ  تخيلي، ماجراجويانه، 
تاريخي، ترسناك، جنگي و... اين كمدي هاي بعضا 
ــه اجتماعي و  ــي با درونماي ــطحي و ملودرام هاي س
ــازان را  ــت كه بخش عمده آثار فيلمس تكراري اس
ــان و صاحب نظران  ــكيل داده است. كارشناس تش
ــتن  ــرمايه، رونق نداش ــود امكانات و س ــينما نب س
ــاركت و  ــراه بخش خصوصي براي مش ــد و اك تولي

ــا رويدادهاي مختلف  ــينما ب همگام پيش نرفتن س
 سياسي، فرهنگي و اجتماعي را از مهم ترين داليل 

تنوع نداشتن ژانري در سينماي ايران مي دانند.
ــاره به  ــينما در اين ب ــي، منتقد س ــواد طوس ج
ــرايط فرهنگي و  ــر اصوال در ش ــم گفت: ژان جام ج
ــكل مي گيرد و ارتباط  ــور ش هنري خاص يك كش
ــتقيمي با پيروي از اصول و قواعد حرفه اي دارد.  مس
ــوري بدون استانداردهاي  وقتي سينماي يك كش
ــد، اين  ــي و توليد باش ــه اي  در مخاطب شناس حرف

مشكل بيشتر خود را نمايان مي كند.
ــش ديگري از اين  ــناس ادامه داد: بخ اين كارش
ــرايط فرهنگي جامعه است، به عنوان  مساله تابع ش
ــينماي خودمان بتوانيم  ــدارد ما در س مثال امكان ن
ــينما به  ــترن را تجربه كنيم؛ چون اين س ــه وس گون
جامعه اي برمي گردد كه در وهله اول مي خواهد براي 
ــودش دنبال روياي  ــهر خ خأل دنياي اتوپيا و آرمانش

آمريكايي باشد.  
ــينمايي  ــنده و منتقد س احمد طالبي نژاد، نويس
ــري محصول يك دوران  ــز با بيان اين كه هر ژان ني
ــت، گفت: در سينماي بعد از انقالب ايران  تاريخي اس
تنها گونه اي كه مي توان از آن به عنوان ژانر سينمايي 
ــم برد، گونه جنگي است، ولي ما درخصوص ديگر  اس
ژانرها خيلي امكان پرداخت  نداريم. مثال سينماي ما 

ژانر موزيكال ندارد.
مشروح اين خبر را در صفحه 5 بخوانيد.

كل  ــاي  رؤس ــي،  آملي الريجان ــت اهللا  آي
ــتان هاي سراسر  ــتان ها و دادس ــتري اس دادگس
كشور را موظف كرد فهرست اسامي و مشخصات 
ــرادي را كه به اتهام صدور چك بي محل تحت  اف
ــده اند به  ــب قضايي قرار گرفته و محكوم ش تعقي
ــال  مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه ارس
ــور جلوگيري از  ــب به منظ كنند تا اقدامات مناس
افتتاح حساب جاري و دريافت دسته چك از سوي 

آنان صورت گيرد.
ــوه قضاييه، در  ــط عمومي ق ــه گزارش رواب ب
ــت: نظر به توسعه فناوري  اين بخشنامه آمده اس
ــراي ماده 21  ــوه قضاييه و در اج ــات در ق اطالع
ــك، بانك ها مكلفند  ــون صدور چ اصالحي قان
ــاب هاي جاري اشخاصي را كه بيش از  همه حس
ــرده و تعقيب آنها  ــك بار چك بي محل صادر ك  ي
ــده باشد، بسته  ــت ش منتهي به صدور كيفرخواس
ــاب جاري ديگري  ــال به نام آنها حس ــه س و تا س

باز نكنند.
ــت: مراجع  ــنامه آمده اس ــه اين بخش در ادام
قضايي سراسر كشور ترتيبي اتخاذ كنند تا فهرست 
و مشخصات افرادي كه تعقيب آنها به اتهام صدور 
چك بي محل منتهي به صدور كيفرخواست شده 
ــتم مديريت پرونده قضايي  است، از طريق سيس
ــار و فناوري اطالعات قوه  ــه مركز آم (CMS) ب

قضاييه ارسال شود.
ــت پس از جمع آوري   اين مركز هم موظف اس
ــب اطالعات، مشخصات كامل  و پردازش مناس
افراد را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنالين) 
ــالمي ايران ــوري اس ــزي جمه ــه بانك مرك  ب

ارسال كند.

جاى خالى نظارت بر مؤسسه هاى خيريه
نبود متولى واحد براى اعطاى مجوز به خيريه ها موجب شده مردم نتوانند براحتى خيريه هاى قانونى را شناسايى كنند

مهدي آييني / گروه جامعه

ــوان منكر نقش حياتي  ــاي كنوني نمي ت در دني
ــه هاي خيريه شد، زيرا چنين مراكزي از دل  موسس
ــده و در كنار مردم پا مي گيرند، به  ــه بيرون آم جامع
ــنا هستند  ــتر آش همين دليل با نياز هاي جامعه بيش
ــت و  ــروف درد نيازمندان را با پوس ــول مع ــه ق و ب
ــاس مي كنند.مراكزي از اين دست  ــت احس گوش
ــه دارند.  ــكالت جامع ــي در رفع مش ــش پررنگ نق
ــورمان نيز موسسه هاي خيريه مردم نهادي  دركش
ــاي نيازمندان قدم  ــر و دغدغه ه ــه براي رفع فق ك
ــت كه نبود  ــا نكته اينجاس ــد فعالند، ام برمي دارن
ــه هاي  ــخصي براي فعاليت موسس چارچوب مش
خيريه دولتي و مردمي سبب شده نقش مثبت مراكز 
ــده و مردم براي همكاري  خيريه واقعي كمرنگ ش
ــك و ترديد شوند، اين درحالي  با اين مراكز دچار ش
ــكل براحتي و با مشخص كردن  ــت كه اين مش اس

چارچوب ها و شفاف سازي قابل حل است.
آنقدر اوضاع مراكز خيريه كشور نابسامان است 
كه اين روزها شهروندان آنها را با بازارياب هايي كه 
به صورت تلفني يا حضوري سعي در فروش اجناس 
خود دارند مقايسه مي كنند، برخي نيز بر اين باورند 
كه سياستي كه برخي از اين مراكز در پيش گرفته اند 
بي شباهت به تكديگري مدرن نيست، اما مشخص 
است دليل اصلي اين آشفته بازار نبود يك مديريت 
ــامان دادن به مراكز  ــد براي سروس و اراده اي واح
ــت، زيرا به گفته مديركل امور اجتماعي  خيريه اس
ــازمان اوقاف و امور خيريه  ــات خيريه س و موسس
ــه خيريه در كشور فعال است  حدود 15 هزار موسس
كه هيچ گونه نظارتي روي عملكرد مالي بيشتر آنها 

وجود ندارد.
ــكل و اندازه،  صندوق هاي جور واجور در هر ش
ــه در ازاي گرفتن كمك  ــاي گوناگوني ك قبض ه
ــن روزها بازاركمك به  ــود، اي به خيران ارائه مي ش

ــده كه محال است،شخصي  نيازمندان آنقدر داغ ش
ــل بماند ولي نكته  ــراي كمك به نيازمندان معط ب
ــه مراكز خيريه در  ــت كه به همان اندازه ك اينجاس
ــور نيز  ــه و كنار كش ــورمان وجود دارد در گوش كش
ــفاف نبودن  ــود دارد، افزون براين ش ــد وج نيازمن
ــده عملكرد  ــبب ش عملكرد برخي مراكز خيريه س
ــه هاي خيريه اي كه به وظايف خود درست  موسس
ــد؛ به همين دليل  ــم نياي عمل مي كنند نيز به چش
ــهروندان ترجيح مي دهند، صندوق هاي  برخي ش
ــه نيازمندان  ــراي كمك ب ــي و فاميلي ب خانوادگ

تشكيل دهند. 
ــار خيران و مراكز  ــه با وجود اين كه آم در نتيج
خيريه در كشور باالست، ولي نيازمندان آن طور كه 
ــايد حمايت نمي شوند، زيرا نبود هماهنگي  بايد و ش
ــبب شده قدرت، منابع و امكانات  بين اين نهاد ها س
ــه نيازها و اولويت ها  ــد و در نتيج آنها متمركز نباش

بخوبي شناسايي و رفع نمي شود.

فرج اهللا عارفي، نايب رئيس كميسيون اجتماعي 
ــه هاي خيريه در كشور به  درباره تعداد زياد موسس
جام جم مي گويد: آمار هاي متفاوتي تاكنون در اين 
ــوي  ــت، زيرا اين مراكز از س ــده اس زمينه ارائه ش
ــتي و وزارت كشور  نهادهاي مختلفي مانند بهزيس
ــوند، چند سال پيش هم آمار ها از حدود  ثبت مي ش
ــور حكايت داشت،اما  12 هزار مركز خيريه در كش
بايد به اين تعداد، مراكز خيريه خانوادگي يا محله اي 

را نيز اضافه كرد.
ــه مديريت واحدي روي مراكز خيريه  از آنجا ك
ــئوالن نيز نمي توانند آمار  ــور وجود ندارد، مس كش
ــي در اين خصوص ارائه كنند تا آنجا كه حميد  دقيق
ــور اجتماعي  ــركل ام ــوادجاني، مدي عسگري س
ــازمان اوقاف و امور خيريه  ــات خيريه س و موسس
كشور تعداد اين مراكز را 15 هزار موسسه دانسته و 

در گفت و گو با جام جم تاكيد مي كند: 
ادامه در صفحه 17

مي خواهم 
بازيگر نقش هاي 
متنوعي باشم

در جستجوى
 بهشت 
ايرانى
نگاهي به باغ هاي
 ثبت شده ايراني 
در يونسكو

 حمايت سه چهارم مردم آمريكا 
از مذاكره مستقيم با ايران

ــط  ــده توس ــنجي انجام ش ــن نظرس تازه تري
ــان مي دهد كه 75 درصد  ــي . ان. ان نش ــبكه س ش
ــا ايران براي  ــتقيم ب ــردم آمريكا از مذاكرات مس م
ــتقبال و حمايت  ــته اي اس حل و فصل موضوع هس

مي كنند.
ــي. ان. ان، فقط  ــنيم به نقل از س به گزارش تس
ــنجي اين  ــركت كننده در نظرس 20 درصد افراد ش
شبكه مخالفت خود را براي مذاكره مستقيم با ايران 
درخصوص مساله هسته اي اعالم كرده اند. در اين 
ــد كه بيش از 87درصد  ــخص ش ــنجي مش نظرس
دموكرات ها و 68 درصد جمهوريخواهان آمريكا از 
ــاله هسته اي  مذاكره با ايران براي حل و فصل مس

حمايت مي كنند.
ــكا براي  ــور آمري ــا رئيس جمه ــاراك اوبام ب
ــال 1979 چند روز پيش به مدت  نخستين بار از س

ــس جمهور ايران  ــن روحاني رئي  15 دقيقه با حس
ــته است. اين گفت وگوي تلفني  مكالمه تلفني داش
به گمان سي.ان.ان احتمال دستيابي به توافق برسر 

برنامه هسته اي ايران را افزايش داده است. 
ــا گفته مذاكرات با ايران در مراحل ابتدايي  اوبام
ــتيابي به توافق  ــت كه دس قرار دارد و  بر اين باور اس
ــران امكان پذير  ــته اي اي ــوص برنامه هس درخص
ــور منجر  ــاله به بهبود روابط دو كش  بوده و اين مس

خواهد شد.

اعالم فهرست 136 قلم 
داروي رايگان بيماران خاص

معاون درمان سازمان تامين اجتماعي از اعالم 
ــت 136 قلم داروي بيماري هاي خاص كه  فهرس
قرار است به صورت رايگان در اختيار بيماران تحت 
پوشش تامين اجتماعي قرار بگيرد، خبر داد و گفت: 
اين فهرست از روز گذشته براي داروخانه ها ارسال 

شده تا آنها را در اختيار بيماران خاص قرار دهند.
ــو با مهر افزود:  ــت اهللا اديب نيا در گفت وگ هداي
فهرست نهايي 136 قلم داروي بيماران صعب العالج 
به سازمان تامين اجتماعي ابالغ شده و از ديروز تمام 
ــت براي داروخانه ها به روز شد تا بتوانند  اين فهرس

داروهاي بيماران خاص را تحويل دهند.
ــاران هموفيلي،  ــه بيم ــاره به اين ك ــا اش وي ب
ــمي و دياليزي بيماران خاص هستند، تاكيد  تاالس
ــده  ــته از بيماران بيمه ش ــاي اين دس ــرد: داروه  ك
ــد رايگان بود، اما به علت افزايش قيمتي  صد درص
ــاران مجبور بودند  ــال صورت گرفت، بيم كه امس
ــت كنند كه  ــان پرداخ ــاوت آن را خودش مابه التف
ــاس تفاهم نامه امضاشده هزينه داروها كامال  براس
رايگان شد. معاون درمان سازمان تامين اجتماعي 
ــناد پزشكي كل كشور خواست بر مبناي  از دفاتر اس
ــت عمل كنند، چراكه اگر  ــت وزارت بهداش فهرس

كوتاهي صورت گيرد، قابل بخشش نيست.
ــاس اعالم وزارت  ــاره به اين كه براس وي با اش
ــت  ــارد تومان براي بازگش ــت 1180 ميلي بهداش
ــت،  ــال قبل اختصاص يافته اس قيمت داروها به س
ــي  ــت: اعتباري كه ما پيش بيني مي كرديم ناش گف
ــد  ــش قيمت دارو و تغيير قيمت نرخ ارز باش از افزاي
ــال است كه  حدود 700ميليارد تومان براي يك س
ــاس اعالم وزير بهداشت حدود 1180 ميليارد  براس
تومان براي افزايش قيمت داروها در نظر گرفته شد. 
ــه گفته اديب نيا، تاكنون 400 ميليارد تومان از اين  ب
مبلغ به سازمان هاي بيمه گر پرداخت شده است كه 

49 درصد آن سهم سازمان تامين اجتماعي شد.

افزايش 2 برابري اعزام زائران ايراني به عتبات
ــارت از افزايش دو برابري اعزام  ــازمان حج و زي ــركل عتبات عاليات س مدي
ــا توجه به قرار گرفتن  ــات عاليات در دور جديد اعزام ها ب ــران ايراني به عتب زائ

مناسبت هاي خاص مانند روز عرفه، عيد قربان و عيد غدير خم خبر داد. 
ــه مرحله جديد اعزام هاي  ــوان در گفت وگو با ايرنا با بيان اين ك ــعود اخ مس
عتبات عاليات از شانزدهم مهر تا بيست ودوم آذر ادامه خواهد داشت، افزود: در 
پيش ثبت نام اين دوره بيش از صد هزار نفر نام نويسي كرده اند و هيچ محدوديتي 

در اعزام متقاضيان وجود ندارد.  

نمايندگان گازي 30 كشور جهان، امروز در تهران
در اين همايش بين المللي 4 روزه نمايندگاني  از كشورهايى همچون ايتاليا، فرانسه، لهستان، برزيل، روسيه  و چند كشور گازخيز آسيايي و اروپايي حضور دارند

ــركت ذخيره سازي گاز طبيعي از  مديرعامل ش
ــاز به كار همايش اتحاديه بين المللي صنعت گاز  آغ
ــور اروپايي  ــاركت نمايندگان 30 كش جهان با مش
ــي تهران  ــنبه به ميزبان ــروز سه ش ــيايي از ام  و آس
ــي، انرژي و  ــعه ديپلماس خبر داد و اعالم كرد: توس
ارائه بسته هاي جديد سرمايه گذاري در صنعت گاز 
به كشورهاي اروپايي و آسيايي از اهداف برگزاري 

اين گردهمايي است. 
ــامي وند در گفت وگو با مهر با بيان  ــعود س مس
اين كه براي نخستين بار به ميزباني ايران همايش 
كارگروه اتحاديه بين المللي گاز (IGU) در تهران 
برگزار خواهد شد، گفت: در اين كارگروه بين المللي 
ــور جهان عضو هستند كه  صنعت گاز حدود 60 كش
با مكاتبات انجام شده نمايندگان بيش از 30 كشور 

به تهران سفر كرده اند.
ــال 2015، ايران،  ــا س ــالم اين كه ت ــا اع وي ب
ــازي گاز طبيعي اتحاديه  رئيس كارگروه ذخيره س
ــال  ــت، تصريح كرد: از س بين المللي گاز جهان اس
ــن اتحاديه  ــي با اي ــرات و مكاتبات ــته مذاك گذش

ــذاري ميزباني به ايران انجام  بين المللي براي واگ
شد كه در نهايت با ميزباني تهران موافقت شد.

ــن همايش  ــزود: در اي ــئول اف ــن مقام مس اي
ــران نمايندگاني از ــار روزه در ته ــي چه  بين الملل

30 كشور همچون ايتاليا، فرانسه، لهستان، برزيل، 

ــيه، بلژيك، چك، بالروس، لهستان، اكراين،  روس
ــور  ــتان و چند كش ــلواكي، بلغارس كره جنوبي، اس
گازخيز آسيايي و اروپايي حضور دارند. سامي وند با 
بيان اين كه يكي از مهم ترين اهداف برگزاري اين 
همايش بين المللي، ارائه مقاالت تخصصي و علمي 

ــان گازي ايران بوده است، بيان  ــط كارشناس توس
ــت ديپلماسي  كرد: عالوه بر اين و با توجه به سياس
ــود در اين همايش  ــعي مي ش گازي وزارت نفت س
زمينه براي گفت وگو و مذاكره با كشورهاي گازخيز 

جهان هم در دستور كار قرار گيرد. 
ــازي گاز طبيعي  ــركت ذخيره س مديرعامل ش
ــن همايش چهار  ــه در اي ــا تاكيد بر اين ك ــران ب اي
روزه براي ارائه يكسري بسته هاي سرمايه گذاري 
ــورهاي  ــركت ها و كش ــت گاز ايران به ش در صنع
ــت، يادآور شد:  ــده اس خارجي هم برنامه ريزي ش
ايران هم اكنون به عنوان بزرگ ترين دارنده ذخاير 
گاز جهان، جذابيت هاي متعددي براي مشاركت و 
سرمايه گذاري شركت هاي خارجي و معتبر نفت و 
گاز دارد. اين مقام مسئول با بيان اين كه هم اكنون 
ــازي گاز طبيعي صاحب  ايران در صنعت ذخيره س
ــت، خاطرنشان كرد:  فناوري و تكنولوژي  برتر اس
ــاركت و سرمايه گذاري  با اين وجود ايران براي مش
ــت و گاز جهان  ــركت هاي معتبر نف ــترك با ش مش

آمادگي دارد.

  
مانور پليس 

در هفته نيروى انتظامى
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