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مجری تلویزیون و مدرس دانشگاه در گفتوگو با سیاست روز:

در عصر قدرتآفرینی رسانهها
نیازمند راهبرد مقابله با هجمهها هستیم
گفت و گـــو

گروه زیستبوم

ی��ک فع��ال
رس��انهای و مج��ری تلویزیونی ضمن
اشاره به نقش ش��بکههای برونمرزی
ای��ران ب��رای اطالعرس��انی و بازگویی
حقای��ق مردم��ان کش��ورهای یم��ن،
فلس��طین ،میانمار و بحرین و رساندن
صدای این مظلومان به گوش جهانیان
گفت :شاید نتوانس��تیم در جاهایی به
ای��ن مس��لمانان کم��ک کنی��م و ی��ا
فلس��طینیان را نج��ات دهی��م ام��ا با
ش��بکههای برونمرزی خود توانستیم
انسان بودن و انسان ماندن و کمک به
همن��وع و همچنی��ن دس��تگیری از
مظلومان را پررنگ جلوه دهیم.
مهدی آقابیگی با تاکید بر فعالیت
شبکههای برونمرزی در اطالعرسانی
حقایق جهان پیرام��ون افزود :در این
میان ب��د به ح��ال آنهایی ک��ه با زور
و زر حقای��ق را کتم��ان و سانس��ور
میکنن��د ،ح��ال آن ک��ه ش��بکههای
ایران جزو معدود رس��انههایی هستند
که توانس��تهاند نس��بت به حقایق رخ
داده در ای��ن کش��ورها در ح��د توان
اطالعرس��انی کنند و ندای دادخواهی
مظلومان را به جهانیان اعالم کنند که
این از افتخارات شبکههای برونمرزی
ایران به شمار میرود.
این کارشناس ارشد علوم ارتباطات
اجتماعی با بیان اینکه اگر قرار باش��د
جایزه حقوق بشری داده شود باید آن
را ش��بکههای برونمرزی م��ا دریافت
کنن��د ،ادام��ه داد :چراکه رس��انههای
برونمرزی ایران لحظه به لحظه وقایع
کش��ورهای مذکور را منعکس کرده و
بیتفاوت نبودند که ای��ن راهبرد باید
تقویت و ادامه یابد.
وی در پاس��خ به اینک��ه در حالی
ک��ه در برابر هجمهها و جنگ رس��انه،
اقتص��ادی و سیاس��ی و فرهنگی قرار
داری��م ،چگونه میتوانی��م پیام انقالب
اسالمی را به گوش جهانیان برسانیم و
پرچم کشورمان را به اهتزاز درآوریم؟
اظه��ار کرد :دش��منان هرچن��د پروژه
بزرگ��ی ب��رای اسالمهراس��ی و ایران
هراس��ی در دس��ت دارند ام��ا حضور
ایرانی��ان در عرصهه��ای بینالملل��ی
و ورزش��ی ،علم��ی و ...ثاب��ت ک��رده
جامع��های متم��دن داری��م و مباحث
نژادی و کشورگش��ایی جایگاهی برای
ما ندارد و ایرانی��ان داعیهدار ارتباط با
جهانیان هس��تند لذا دش��من در این
زمینه نتوانسته موفق عمل کند.
آقابیگ��ی یکی از راهه��ای جذب
بیش��تر مخاطب را معرفی جاذبههای
فرهنگی ،هنری ،مشاهیر و ...و استفاده
از ای��ن ظرفیت خواند و عن��وان کرد:
یعنی بای��د راهب��ردی پیشدس��تانه
داشته باش��یم .نباید منفعالنه برخورد
و تماش��اچی باش��یم بنابرای��ن باید با

برخی سریالهای
پخش شده از
آیفیلم مناسب
فرهنگ داخلی
کشور است و
خوراک خوبی
برای خارج از
مرزها نیست لذا
دستاندکاران این
شبکه برای انتخاب
فیلمها و سریالها
باید دقت الزم را
داشته باشند
اس��تفاده از ظرفیته��ای هویتی برای
خود شناس��نامهای تهیه و با جدیت و
غرور در ش��بکههای برونمرزی درباره
آنها با جهانیان حرف بزنیم.
این مدرس دانش��گاه به راهاندازی
کانالهای فارسیزبان توسط کشورهای
بیگان��ه علیه فضای فرهنگی ش��رق با
تمرکز خاص بهروی ایران اش��اره کرد
و گفت :در عصری که رس��انهها قدرت
آفرین هستند و از طریق آنها میتوان
بس��یاری از اه��داف را دنب��ال کرد ما
نی��ز نیازمند راهبردی ب��رای مقابله با
هجمهها هستیم که یکی از آنها ایجاد
و فعالی��ت ش��بکههای برونمرزی به
زبانهای مختلف است.
وی ب��ا ای��ن گفت��ه ک��ه ای��ن در
حال��ی اس��ت که ه��م اینک ب��ه دلیل
البیگریهای صهیونیستی و تزریق پول
و تقوی��ت کانالهای مورد اش��اره توجه
به آنها (ش��بکههای فارسیزبان بیگانه)
بیش��تر است افزود :این امر نباید عاملی
بازدارن��ده برای تالش ای��ران در جهت
خنثی کردن این تالشها باشد لذا باید
با هوشمندی و تخصص رسانهای سنگر
رسانهای کشورمان را حفظ کنیم.
آقابیگی ضمن تاکید بر اس��تفاده
از شیوههای نوین رسانهای اظهار کرد:
نظام ما نظامی ایدئولوژیک و پرچمدار
مبانی اسالم است.
ای��ن گوین��ده و مج��ری ،تولی��د
برنامههای��ی ب��رای کش��ورهای ت��ازه

مجوز نمایش  ۴فیلم سینمایی صادر شد

«جن زیبا» پروانه نمایش گرفت

ش��ورای پروان��ه نمای��ش فیلمهای
گيـــــشه
س��ینمایی در جلس��ه اخی��ر که با
حض��ور اکثریت اعضا برگزار ش��د ،ب��رای  ۴فیلم مجوز
نمایش صادر کرد.
شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی در جلسه اخیر
ک��ه با حضور اکثریت اعضا برگزار ش��د ،مجوز نمایش فیلم

تابلو اعالنات

فراخوان سی و هفتمین تئاتر فجر

فراخوان سی و هفتمین جشنواره بینالمللی
تئات��ر فجر با مقدمه نادر برهانی مرند درخصوص
رویکردهای متفاوت جشنواره امسال منتشر شد.
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر
توسط اداره کل هنرهای نمایشی ،انجمن هنرهای
نمایشی ایران و انستیتو بینالمللی تئاتر (۲۲ )ITI
بهمن ماه تا  ۴اسفند ماه  ۱۳۹۷برگزار میشود.
س��ی و هفتمین جش��نواره بینالمللی تئاتر
فجر در یازده بخش برگزار میش��ود که ش��امل
تئاتر صحنهای ،تئات��ر خیابانی و دیگر گونههای
اجرایی ،تئاتر ملل ،فجر اس��تانی ،چهل س��الگی
انقالب اسالمی ،مسابقه نمایشنامهنویسی ،مسابقه
و نمایش��گاه عکس تئاتر ،مس��ابقه و نمایش��گاه
پوس��تر تئاتر ،کارگاههای آموزشی و نشستهای
تخصصی ،همایش برگزیدگان جشنوارههای تئاتر
استانی و بخش به عالوه فجر خواهد بود.

اس��تقالل یافته همس��ایه در آس��یای
میانه و پیرامون که اشتراکات فرهنگی
و مذهب��ی و زبانی فراوانی با آنها داریم
را از دیگ��ر م��واردی دانس��ت که باید
م��ورد توج��ه ش��بکههای برونمرزی
ق��رار بگیرند و عنوان کرد :اش��تراکات
فرهنگی ،جذابیتهای فرهنگی بدنبال
دارد که خود میتواند توسعه فرهنگی
ای��ران در خارج از مرزه��ا را به دنبال
داشته باشد؛ اس��تفاده از فضای رسانه
و ظرفی��ت آن بهترین امکان برای این
توسعه فرهنگی است.
ای��ن کارش��ناس ارش��د عل��وم
ارتباطات اجتماعی به لزوم کیفیسازی
شبکههای برونمرزی نیز اشاره کرد و
گفت :تع��داد ش��بکههای برونمرزی
ای��ران کم نیس��ت و حت��ی در آفریقا
نیز نفوذ رس��انهای داریم و با استفاده
از ش��بکه جامجم با فارسیزبانان دنیا
ارتب��اط برق��رار کردهای��م ام��ا باید از
شیوههای نوین ارتباطی بهره ببریم تا
پیام ایران را به جهانیان مخابره کنیم.
وی ادامه داد :امروزه اگر هجمهها
ب��ر علیه ای��ران زی��اد و تحریمها وارد
فض��ای جدیدی ش��ده اس��ت حکایت
از تاثیرگ��ذاری کش��ورمان دارد لذا با
تجهی��زات اب��زاری نوین بای��د صدای
انقالب اسالمی را بلند و اینگونه توسعه
فرهنگی را باعث شویم.
این مدرس دانش��گاه به روز بودن
س��وژهها و پرداختن به موضوعات روز
و جلوگی��ری از روزمرگ��ی و احص��ای
نیازهای مخاطبان برای برنامهسازی را
از جمله راههای جذب مخاطب بیشتر
توسط شبکههای برونمرزی ذکر کرد
و گفت :رس��انهها باید با نیاز مخاطب
همسو و پاسخگوی این نیازها باشند.
این فعال رسانهای ادامه داد :برخی
س��ریالهای پخ��ش ش��ده از آیفیلم
مناس��ب فرهنگ داخلی کش��ور است
و خوراک خوبی ب��رای خارج از مرزها
نیس��ت لذا دس��تاندکاران این شبکه
برای انتخاب فیلمها و س��ریالها باید
دقت الزم را داشته باشند و توجه شود
که هرچه قدرت تولی��د برنامهافزایش
یابد ،فرهنگ اصیل ایرانی نیز بیش��تر
ترویج مییابد.
وی در ادام��ه بحث خ��ود با طرح
این س��وال که معرف��ی فرهنگ ایرانی
تا چه ح��د میتواند در جذب مخاطب
در خارج از کش��ور موثر باشد؟ افزود:
س��لیقه خارجنش��ینان ب��رای انتخاب
فیلمها و س��ریالها نی��ز از موضوعاتی
اس��ت که نیازمند بررسی است چراکه
دیده میش��ود تنها برخ��ی از فیلمها
و س��ریالهای ش��بکههای برونمرزی
باالخ��ص آیفیلم بس��یار پرمخاطب و
مورد اس��تقبال قرار میگیرد که این را
از پیامهای تش��کر ارس��الی و یا پخش
مجدد برنامه میتوان متوجه شد.

انیمیشن «آخرین داستان» به تهیهکنندگی احسان رسولاف
و کارگردانی اش��کان رهگذر در ژانر حماس��ی اسطورهای و
«بنفش��ه آفریقایی» به تهیهکنندگی علیرضا شجاعنوری و
کارگردانی مونا زندی با موضوع اجتماعی را صادر کرد.
همچنی��ن در ای��ن جلس��ه فیل��م «کلمب��وس» به
تهیهکنندگی و کارگردانی هات��ف علیمردانی با موضوع
اجتماعی و «ج��ن زیبا» به تهیهکنندگی مهرداد فرید و
کارگردانی بایرام فضلی با موضوع اجتماعی مجوز نمایش
دریافت کردند.

چهارمضراب

ناظریها با «ناگفته» به کانادا میروند

تور کنس��رتهای «ناگفته» با حضور شهرام
ناظ��ری و حاف��ظ ناظری به هم��راه چند نوازنده
معتبر جهانی ،در پنج ش��هر کان��ادا روی صحنه
میرود.
پس از اجرای موفق تور «ناگفته» در ایران و
بعد از گذش��ت چهار سال از آخرین کنسرتهای
بینالملل��ی ناظریه��ا در کانادا ک��ه همزمان با
انتش��ار آلبوم ناگفته انجام شد به زودی کنسرت
اس��تاد ش��هرام ناظری و حافظ ناظری به همراه
بزرگان موسیقی جهان در پنج شهر کانادا به اجرا
درخواهد آمد.
تهیهکنندهه��ای این کنس��رتها که از خود
س��متداران مراک��ز فرهنگ��ی و هن��ری کانادا
هس��تند ،چندین ماه اس��ت که تدارکات اجرای
این کنسرتها را در معتبرترین سالنهای کانادا
انجام دادهاند.
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امام صادق عليهالسالم:

اگر اراده قوى باشد ،هيچ بدنى براى انجام دادن كار،
ناتوان نيست.
من اليحضره الفقيه ج  ،4ص  ،400ح 5859

ننجون
احسان علیخانی یا اتحادیه عرب؟

یک نماینده مجلس :چطور فردی که فروشنده
س�که ب�ود 36 ،هزار س�که معادل دو تن س�که را
فروخته اس�ت؟ تمام این اقدامات هماهنگ ش�ده
بود .اگر ریشهیابی شود به  ...میرسیم.
نقطهچین باال را با گزینه مناسب پر کنید.

الف) عمیقترین نقطه اقیانوس آرام
ب) سیاه چاله کهکشان راه شیری
ج) آمریکای جهانخوار
د) مسئوالن

یک مجری تلویزیون :الف عین من نیستم.
به نظر ش�ما الف عین کدام ی�ک از گزینههای
زیر است؟

الف) اتحادیه عرب
ب) اورانگوتان عینکی
ج) استاندار عراق
د) هیچکدام

زلزله اخیر کرمانشاه کدام یک از پسلرزههای
زیر را با خود خواهد آورد؟

الف) قیمت سکه بهار آزادی از سه میلیون تومان
میگذارد.
ب) نرخ دالر به ده هزارتومان میرسد.
ج) متهم ردیف اول صندوق "ث.ح" از کشور فرار
میکند.
د) کرایه تاکسی باال میرود.

ترنم احساس
یاران حسینند که بر خاک فتادند
افشین عال

کشتند به سرحد وطن ،تشنه به خونان
گردان و یالن را به شبیخون و فسونان
بر بام ،گریبان بدرد پرچم این ملک
از رایحه کاکل آن خفته به خونان
شمعاند خمش گشته که در امن بمانند
سرگرم زبان بازی خود ،خیل زبونان
یاران حسینند که بر خاک فتادند
در دشت ،بدون گنه از حمله دونان
آن زنده جاوید که عقل از پی فهمش
از هند به چین میرود ،از روم به یونان
رفتند و نرُفتیم ز مژگان ،نم اشکی
خفتند و نگفتیم چنان گشته و چونان

دیدگاه
وزیر کشور هشدار داد

مهاجرت عظیم از شهرهای دچار خشکسالی
به مرکز و شمال کشور

وزی��ر کش��ور درخص��وص مهاج��رت عظی��م از
استانهای دچار خشکس��الی به استانهای مرکزی و
شمالی کشور هشدار داد.
عبدالرضا رحمانیفضلی در جلسه شورای اجتماعی
کشور افزود :مساله تهران را باید از نظر فرهنگی سیاسی
اجتماع��ی و امنیتی بررس��ی کنیم .اگ��ر برنامهریزی
صحیح نشود نمیدانیم در مواقع خاص تهران را چطور
اداره کنیم .مواردی چون زلزله سیل و مسایل امنیتی.
وی افزود :در نگاه بلندمدت ش��رایط امروز تهران ناشی
از توس��عه نامتوازن در  ۷دهه گذش��ته اس��ت .سرعت
آس��یبها بیش از اقدامات مثبتی است که انجام شده.
مهاجرت از ش��هرهای دچار خشکسالی به استانهای
مرکزی و ش��مالی در حال افزایش اس��ت و دچار یک
جابجایی و مهاجرت جمعیتی بزرگ خواهیم شد.
رحمانیفضل��ی ادام��ه داد :پیش��نهاد میکن��م
گزارش��ی با آمارهای دقیق توسط سازمانهای مرتبط
با آس��یبهای اجتماعی تعیین ش��ود ،تقاضاها ارائه و
سپس مشکالت برطرف شوند.
وی با بیان اینکه در بحث اعتیاد جلسات متعددی
برگزار ش��ده اس��ت ،گفت :همه مطالبی ک��ه در این
جلس��ه مطرح شد ،به نوعی با معضل اعتیاد در ارتباط
بود ،قبال تصمیمگیری ش��ده بود افراد معتادی که از
شهرس��تانها در تهران دس��تگیر میشوند توسط قوه
قضائیه به شهرستانهای خود برای درمان بازگردند.
رحمانیفضل��ی تصریح کرد :ما درمان افراد معتاد
را پیگی��ری میکنی��م و انجام خواهی��م داد ،ولی این
اف��راد بای��د توس��ط خان��واده و مح��ل کار در جامعه
پذیرش شوند ،همچنین هر چه موضوعات اجتماعیتر
شوند ،راحتتر حل میش��وند .تکدیگری و کودکان
بیسرپرس��ت از دیگر معضالتی هس��تند که نیازمند
ساماندهی هر چه سریعتر هستند.
وزیر کش��ور درباره بافتهای فرسوده و حواشی آن،
گفت :این آسیبها موضوعات متعددی را دربرمیگیرد
و به نوعی حاشیهنش��ینی با دیگر معضالت اجتماعی در
ارتباط اس��ت و همه دستگاهها باید تالش خود را انجام
دهند تا شرایط مناسب شود .وی اظهار داشت :ما سه ماه
دیگر باید هفتمین گزارش خود را به مقام معظم رهبری
ارائه دهیم ،توقع ایش��ان این است که کار به نحو احسن
انجام شود ،همچنین ایشان توقع دارند حداقل  ۷۰درصد
تغییرات در بحث معضالت اجتماعی انجام شود.

جانشین فرمانده ناجا خبر داد

دستگیری  300نفر از مخالن بازار سکه و ارز
جانشین فرمانده نیروی انتظامی از
پليـــــس
شناس��ایی و دستگیری حدود 300
نف��ر از افراد مؤثر در ایجاد اخت�لال و بینظمی در بازار
سکه و ارز خبر داد.
سردار اس��کندر مومنی در حاشیه نشست تخصصی
بررس��ی راهکارهای مقابله با قاچ��اق و اخالل در بازار ارز
اظهار داش��ت :این نشست تخصصی و یک روزه با حضور
مس��ئوالن بخشهای مختلف پلیس آگاهی ،امنیت ،فتا،
فرودگاههای کشور و فرماندهی مرزبانی برای مبارزه جدی
و قاطعتر با اخاللگران در بازار اقتصادی کشور برگزار شد.
وی اف��زود :حضور اعض��ا و ترتیب حاضران این نشس��ت
حکایت از اهمیت موضوع برای نیروی انتظامی دارد و در
واقع این نشست تخصصی و یک روزه بنا به تدبیر فرمانده
محترم نیروی انتظامی تشکیل و برگزار شد.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی بیان کرد :مراقبت و
جلوگیری از خروج غیرقانونی سکه ،طال و ارز از مرزهای
کش��ور یکی از اهداف این نشست است .وی اضافه کرد:
به طور کامل و ب��ا به کارگیری تمام ابزار و ظرفیتها از
خروج غیرقانونی ارز ،سکه و طال جلوگیری میشود.
این مقام ارشد انتظامی ،تمرکز بر اقدامات اطالعاتی
را نی��ز یکی از اه��داف برگزاری این نشس��ت تخصصی
برشمرد و تأکید کرد :در صدد هستیم باندها و شبکههای

بزرگ و افرادی که در بینظمی و اخالل در بازار س��که و
ارز موثر هستند ،شناسایی و دستگیر شوند.
مومنی ،تبیین عملکرد پلیس در این حوزه و برنامهریزی
برای اقدامات پیشرو را از اهداف دیگر این نشست برشمرد
و افزود :در ش��رایطی هس��تیم که در این عرصه همه باید
کمک کنند و پلیس نیز با تمام ظرفیت و امکانات به میدان
آمده تا به ایجاد ثبات در بازار و رونق اقتصادی کمک کند.
جانش��ین فرمانده نیروی انتظامی عنوان کرد :مردم
عزیز بدانند و مطمئن باش��ند که با اخاللگران بازار ارز و
س��که به جد و قاطعانه برخورد میش��ود و تاکنون 300
نف��ر از اف��راد موثر در ایجاد اخت�لال و بینظمی در این
حوزه شناس��ایی و دستگیر شدند و پروندههای این افراد
یا تکمیل و یا در حال تکمیل شدن است.
وی خطاب به مردم بیان کرد :مطمئنا با کسانی که
مبادرت به اقدامات غیرقانونی میکنند ،برخورد میشود؛
پلیس ،دس��تگاه قضا و دیگر نهادهای مس��ئول با اشراف
کامل در این حوزه ،موارد را دنبال و رسیدگی میکنند.
جانش��ین فرمانده ناجا در بخش دیگری از سخنان
یادآور شد :برخی از ش��بکهها و کانالهای اجتماعی که
به باندهای بزرگ و اخاللگران این حوزه مربوط هس��تند
و التهابآفرین��ی میکردن��د ،مس��دود و اعض��ای اصلی
کانالهای مزبور شناسایی و دستگیر شدند.

چند پرسش در ماجرای اردوگاه باهنر

ماجرای اجاره به شرط تملیک چیست؟

آموزش و پرورش
درحـــاشيه
میگوید" اردوگاه
باهنر در ضمانت بانک است و این کار
مطاب��ق مصوب��ه مجلس انجام ش��ده
اس��ت" .اما هنوز تکلی��ف این موضوع
مشخص نشده که آیا اردوگاه باهنر در
قالب اجاره به شرط تملیک به شرکتی
ک��ه حاجی بابایی به آن اش��اره کرده،
واگذار شده است؟
فروش اردوگاه شهید باهنر خبری
بود ک��ه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس
فراکس��یون فرهنگی��ان مجل��س از آن
س��خن گفت.ماجرا مربوط به سال 95
اس��ت ،طبق گفتههای او در این سال،
آم��وزش و پ��رورش به ف��روش اردوگاه
شهید باهنر به یکسوم قیمت در قالب
اجاره به شرط تملیک اقدام کرده است.
البت��ه خبر فروش اردوگاه ش��هید
باهنر پیش��تر توس��ط محم��د حقانی
رئی��س وق��ت کمیته محیط زیس��ت
شورای شهر تهران در جلسه این شورا
رس��انهای ش��ده و او دراینب��اره گفته
بود :باخبر ش��دیم که یک��ی از بانکها
میخواهد در قسمتی از این باغ ساخت
و س��از انجام دهد و در مکاتبه با بانک
و وزارت آموزش و پ��رورش آنها گفته
شده که این پهنه ،پهنه سبز و حفاظت
ویژه اس��ت و اجازه تغییر کاربری داده
نمیشود.
هماکن��ون نی��ز منص��ور مجاوری
مشاور وزیر آموزش و پرورش در واکنش
به خبر فروش اردوگاه شهید باهنر که
در روزه��ای اخیر از س��وی حمیدرضا
حاج��ی بابای��ی رئی��س فراکس��یون

فرهنگی��ان مجل��س طرح ش��د ،گفته
است " اردوگاه ش��هید باهنر با مصوبه
نمایندگان مجلس در ضمانت اس��ت و
قسطهای آن تاکنون سر وقت پرداخت
ش��ده اس��ت .یکی از مصوبات مجلس
به دس��تگاههای اجرای��ی اجازه میداد
نسبت به اخذ اوراق صکوک اجاره اقدام
کنند و با نقدینگی اوراق صکوک اجاره
نس��بت به پرداخت بدهیهای دستگاه
به افراد حقیق��ی و حقوقی اقدام کنند
و وزارت آم��وزش و پ��رورش یک��ی از
دس��تگاههایی بود که بدهی حدود 13
ه��زار و  695میلی��ارد توم��ان به افراد
حقیقی و حقوقی داشت و میتوانست
از این مصوبه استفاده کند".
طبق نظرات اعالم ش��ده از سوی
مش��اور وزیر آموزش و پرورش ،س��ند
اردوگاه باهنر در گروی بانک اس��ت اما
در توضیح��ات او به موض��وع اجاره به
شرط تملیک اشاره نشده است.
آیا اردوگاه در قالب اجاره به شرط
تملیک به شرکتی که حاجی بابایی به
آن اش��اره کرده واگذار شده است؟ به
نظر میرس��د این حدس ک��ه اردوگاه
باهنر در قالب قرارداد اجاره به ش��رط
تملی��ک به این ش��رکت واگذار ش��ده
است ،صورت محتملتری دارد و حاال
آموزش و پ��رورش باید در مدت چهار
س��ال اقس��اط خود را به این ش��رکت
پرداخ��ت کند اما اگر نتواند اقس��اط و
س��ود این مبلغ را ک��ه بیش از  4هزار
میلیارد تومان اس��ت به موقع پرداخت
کند ،اردوگاه را از دست میدهد.
در صحبته��ای آقای مجاوری به

استاندار تهران:

از اول تا نوزدهم مرداد ساعت آغاز
به کار ادارات به  6:30تغییر پیدا میکند
استاندار تهران گفت :از تاریخ اول تا
پا يتخــــت
نوزده��م م��رداد ادارات دولت��ی و
دس��تگاههای اجرایی مس��تقر در تهران و شهرستانهای
اس��تان از س��اعت  6:30آغاز به کار میکنند و الزم است
سیستمهای سرمایشی از ساعت  13:30خاموش شوند.

حادثه

پرت شدن  ۴سرنشین پژو پارس

چهار سرنش��ین خودروی پ��ژو پارس پس از
تصادف شدید ،از خودرو به بیرون پرتاب شده اما
به طرز معجزهآسایی جان سالم به در بردند.
ب��ه گفته فرمانده آتشنش��انان اعزامی ،یک
دس��تگاه خودروی س��واری پژو پ��ارس با چهار
سرنش��ین در مس��یر ش��مال به جن��وب خیابان
رجایی در حال حرکت بود که به علت نامشخصی
پس از انحراف از مسیر خود به شدت با گاردریل
کنار خیابان برخورد کرد و واژگون شد.
هادی علیاری افزود :بنابر اظهارات شاهدان،
ش��دت حادثه به حدی بود که خودروی سواری
به طور کامل متالش��ی شد و هر چهار سرنشین
آن (سه مرد و یک زن) پس از تصادف و واژگون
شدن ،به بیرون از خودرو پرتاب شدند.
گفتنی است؛ هر چهار مصدوم این حادثه توسط
امدادگران اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

موضوع تاخیر در پرداخت اقساط اشاره
نش��ده اس��ت؛ از س��وی دیگر سازمان
برنامه و بودجه باید هر سال در بودجه
سنواتی اعتبار مورد نیاز برای پرداخت
ای��ن اقس��اط را در نظ��ر بگی��رد ،آیا
هماکنون این اتفاق افتاده اس��ت؟ اگر
دو یا س��ه قسط پرداخت نشود تکلیف
اردوگاه باهنر چیست؟
از سوی دیگر چرا آموزش و پرورش
باید برای پرداخت پاداش پایان خدمت
فرهنگیان مجبور باشد سند امالکش را
گرو بگذارد ت��ا بتواند بودجه مربوطه را
تامین کند؟ آیا دس��تگاههای دیگر هم
چنین وضعیت مشابهی را دارند و برای
پرداخ��ت مطالبات باید امالکش��ان را
بفروشند؟ آیا این ماجرا بازهم قرار است
تکرار ش��ود و آموزش و پرورش مجبور
خواهد ش��د ب��رای پرداخ��ت بدهیها
اسناد امالکش را گرو گذاشته یا آنها را
بفروشد؟ نمایندگان مجلس در حمایت
از آموزش و پرورش چه نقشی دارند که
نس��بت به آن بیتوجه بودند؟ درهمین
باره منصور مجاوری مشاور وزیر آموزش
وپ��رورش میگوی��د" انتظ��ار جامع��ه
فرهنگیان کش��ور این است تا حمایت
نمایندگان مجلس از آموزش و پرورش
به طور عملی اتفاق بیافتد و در افزایش
سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص
ملی و بودجه عمومی کشور کمک کنند
تا ما چه در مورد بهبود کیفیت آموزش
در مدارس و چه در حقوق و مزایایی که
بسیاری از دستگاهها پرداخت میکنند
با مش��کالت متعدد مواجه نباش��یم".
تسنیم

محمدحس��ین مقیمی طی ابالغیهای س��اعت کاری
ادارات را از تاریخ یکم مردادماه اعالم کرد.
وی اظه��ار داش��ت :از تاری��خ اول تا نوزده��م مرداد
س��اعت آغاز ب��ه کار ادارات دولتی ،دس��تگاههای اجرایی
مس��تقر در تهران و شهرستانهای استان از ساعت 6:30
اس��ت .همچنین در چارچوب مقررات با توجه به فعالیت
سازمانها ،برعهده مدیران ادارات و ارگانهای دولتی است
تا ساعت پایان را مش��خص کنند .همچنین سازمانهای
خدماترسان از این موارد استثنا هستند.

درشهر

آزار پسر بچه توسط مرد شیطانصفت

مرد جوان ش��یطانصفتی که پسر خردسالی
را مورد آزار و اذیت قرار داده بود ،بازداشت شد.
چند روز قبل مرد جوانی که در شرق پایتخت
پسر هفت س��الهای را مورد آزار و اذیت قرار داده
بود ،بازداش��ت ش��د .ای��ن متهم پ��س از خروج
همس��رش از خانه ،پسر خردس��ال را که مشغول
ب��ازی در کوچ��ه بود ،به خانهاش ب��رد ،کودک را
مورد اذیت و آزار قرار داد و سپس او را رها کرد.
پسر خردسال نیز پس از رها شدن از چنگال
این فرد ش��یطانصفت به خانه رفته و با توجه به
آس��یبدیدگی ،م��ادرش متوجه قضیه ش��ده و با
اعالم موضوع به پلیس ،متهم بالفاصله بازداش��ت
شد .متهم این پرونده که به دادسرای امور جنایی
تهران منتقل ش��ده بود به آزار و اذیت و آس��یب
رساندن کودک اقرار کرد و با دستور قاضی سهرابی
بازپرس امور جنایی تهران بازداشت شد.

