
آب سهمیه بندی می شود شک نکنید
ب�رای  برنامه ری�زی  فع�ا  ته�ران:  فرمان�دار 

سهمیه بندی آب در تهران وجود ندارد.
ما از این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...
الف(آبتهرانحتماسهمیهبندیمیشود.

ب(روابطعموم��یوزارتنیروبهزودیباصدور
بیانیهایاعالممیکن��مقطعیآبنداریمفقطداریم

بارفشارآبراتنظیممیکنیم.
ج(بهجانننجونس��همیهبندیمیش��ودشک

نکنید.
د(آبتهرانبیبرنامهسهمیهبندیمیشود.

وزی�ر ارتباطات: اخت�االت تلگ�رام مربوط به 
مخابرات نیست.

با توجه به این اظهارنظر کدام یک از گزینه های 
زیر عامل اختاالت تلگرام است؟

الف(سازمانآبوفاضالب
ب(مرکزحمایتازاشخاصغیرقابلحمایت

ج(اتحادیهپنبهپاککنانغربکشور
د(تیمکارشناسیبرنامهخندوانه

مرکز آمار ایران: ن�رخ تورم نقطه به نقطه را در 
پایان تیرماه 13.8 درصد اعام شد که استان تهران 
ب�ا 17.4 درصد بی�ش از میانگین کش�وری تورم را 

احساس کرده است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف(واحدفشاربهملت"نقطهبهنقطه" است
ب(اوننقطهبهنقطه/سروگوششمیجنبه

ج(تهرانیهااالحساسوغیرتهرانیهاوالمشاهده
د(ماازاینانشانتیجهنمیگیریمفقطمیمانیمو
تماشامیکنیمکهتصمیمبعدیآقایانچهخواهدبود.

ننجون

 نظر قاضی شهریاری
درباره سقوط هواپیمای تهران - یاسوج: 

خلبان مقصر نیست
قاضیش��هریاریسرپرستدادسرایامورجنایی
ته��ران،نظرخوددربارهس��قوطهواپیم��ایتهران-

یاسوجرااعالمکرد.
محم��دش��هریاریدرصفحهش��خصیخوددر
اینس��تاگرامدربارهدالیلس��قوطهواپیم��ایتهران
-یاس��وجنوش��ت:دالی��لوچراییآنمش��خصو
هویداس��ت.وقتیک��هدوماهقبلازحادثهس��قوط
دردناکهواپیمایATRآس��مان)ب��هتاریخمکاتبه
دقتش��ود(واضحوصری��حوکتباب��هرئیسفعلی
سازماننظارتیسازمانهواپیماییکشوریکتبااعالم
ش��دکهدرمجموعهشماچهمیگذرد!!باجانمردم
بازینکنید،اماتوجهنمیکند.چرا؟؟؟چراییآننیاز

بهاندکیتاملدارد.حاالبگوییدخلبانمقصره!!!
ش��هریاریدرادام��ه،دالی��لس��قوطهواپیمای

یاسوجرااینگونهاعالمکرد:
1-علتسقوطیخزدگیبالهواپیماست.هواپیما
مجهزبهسیس��تمAD)جلوگی��ریازیخزدگیبال(

نبودهاست.
C of A هواپیم��ا از بهرهب��رداری مج��وز -2

غیرقانونیصادرشدهاست.
3-شرکتبهرهبرداردربکارگیریگروهکرویپرواز

قصورکردهاست.
4-سیستمELTهواپیمانقصداشتهوعملنکرده

است.)دلیلفرعی(
5-هواپیمایATRمناسبشرایطاقلیمیایران
نیس��تومحدودیتهایزیادیازجملهدماوارتفاع

)high&hot(داراست.
6-قصورشرکتفرودگاههاهممطرحمیباشد.

7-ربطیهمبهتحریمهانداره
8-#تقصیر_خلبان_نیست.

ANTI9-براساسدستورالعملاجباریسیستم
ICEINGهواپیمامیبایس��تمطاب��قبانیازمندی

Moified)اصالح(میشدهکهنشدهاست.

میزان

 نیازمندان تهرانی
تحت پوشش بهزیستی قرار می گیرند

مدیرکلبهزیس��تیاس��تانتهرانگفت:تاپایان
س��الجارینیازمندانتهرانیتحتپوششبهزیستی
قرارخواهندگرفتکهاینافرادشاملمعلوالنوزنان

سرپرستخانوارهستند.
داریوشبیاتنژادبابی��اناینکهحمایتازافراد
نیازمن��دجزءوظایفدس��تگاههایحمایتیازجمله
کمیتهامدادوس��ازمانبهزیستیاس��ت،اظهارکرد:
برهمیناس��اسس��الیانهتعدادجدیدیازافرادوارد
چرخهحمایتیبهزیس��تیمیشوند.ویتصریحکرد:
ورودنیازمندبهچرخهحمایتیبهزیس��تینیازمندبه
اعتباراتویژهایاس��تکهباتوجهب��هپیگیریهای
صورتگرفتهامس��التعدادیازخانوادههاینیازمند

تهرانیوارداینچرخهحمایتیمیشوند.
بهگفتهویسازمانبهزیستیاستانتهرانبراساس
الویتهایمشخصشدهاینافرادراتحتپوششقرار

خواهدداد. تسنیم

حامی
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وزی��رفرهن��گو اس��المیدرح���اشیه ارش��اد
گفت:درسالگذشتهدرتهران2هزار
و499ودراس��تانها7ه��زارو975
مج��وزاج��رایصحنهایوکنس��رت

داشتیم.
س��یدعباسصالحیدرنشس��تی
ب��ااصحابفرهنگوهنرسیس��تانو
بلوچس��تانگفت:اگربودجهکماست
همینمیزانهمنبایددرتهرانصرف
شودواستانهابایدمرکزتوجهباشند.
ویب��اتاکی��دب��رظرفیته��ای
بخشهایخصوصیادام��هداد:نباید
ب��رایارتق��ایفرهن��گوهن��رفقط
بهدول��تمتکیبود.ن��هاینکهدولت
موظفدراینزمینهنباشد؛زیراایران
کهمفتخربههنرشاست،دولتمردان
آنه��مخودرامصممبهارزشگذاری

برایهنرمیدانند.
صالحیبابیاناینکهبخشاثرگذار
خالقیته��ایفرهنگ��یهن��ریایران
حاص��لخالقیتهایپیرامونیاس��ت،
گفت:بخشزیادیازخالقیتهایایران
درشهرستانهااس��ت.بنابراین»ایران

تهراننیست«صرفاًیکشعارنیست.
وزی��رفرهنگوارش��اداس��المی
گفت:سفرهایاستانیچندروزهخود
رابارویکردتوجهبهاس��تانهاوتغییر
نگاهبهآنهاآغازک��ردهام.حمایتاز
استانهادردس��تورکاراست.دراین
اس��تاننیزب��راس��استفاهمنامهای
کهام��روزبااس��تانداریسیس��تانو
بلوچس��تانامضاش��د،برخ��یاززیر
ساختهاموردتوجهقرارگرفتهاست.

ویدرعی��نح��التصری��حکرد:
همچنیندراینتفاهمنامهحمایتهای
اس��تانوهم��کاریوزارتفرهن��گو
ارش��اداس��المیدرکنارهمبرایرفع

مشکالتهنرمندانموردنظراست.
صالحیتوجهب��هعکس،هنرهای
تجسمی،ایجادخانههنرمندان،توجهبه
خانهمطبوعاتوحمایتازروزنامههای
دوزبان��هراازدیگربندهایموردتاکید

دراینتفاهمنامهبرشمرد.
وزی��رفرهنگوارش��اداس��المی
گفت:ازایناس��تانتصویرمناس��بی
ارائهنشدهکهبهطورقطععکسهای
اس��تانبهارائهجاذبهه��ایآنکمک

میکند.
ویبااع��الماینکهبانکاطالعات
بلوچس��تان و سیس��تان هنرمن��دان
تدوینخواهدشد،اظهارکرد:برگزاری

نمایش��گاههایهنریدرکش��ورهای
همس��ایهبااولویتاس��تانهایمرزی
بیشترخواهدشدتادیپلماسیهنری
ماباکشورهایهمسایهتقویتشود.

ویبااش��ارهب��هس��رانهمطالعه
جهان،بی��انکرد:بامیانگینس��رانه
مطالع��هفاصلهداریمول��یدروزارت
فرهن��گوارش��اداس��المیاقدم��ات
افزایشس��رانهمطالعه مختلفیبرای

انجامشدهاست.
صالحیافزود:درسالگذشتهدر
ته��ران2هزارو499ودراس��تانها
7ه��زارو975مجوزاجرایصحنهای
وکنسرتداش��تیم،ممکناستفقط
برخیازاینموردرس��انهایشوند؛اما
اینمیزانآرام،مستمروبدونهیاهو

اجراشدهاست.
ویگف��ت:درحوزهس��ینماهم
ش��اهداتفاق��اتخوبیبودیم.س��ال
گذش��تهحدود100س��النسینمایی
احداثش��دوامس��النیزحدود120

سالنسینمااحداثخواهدشد.
صالحیبااشارهبهنقششبکههای
اجتماعیدراطالعرس��انی،بیانکرد:
امروزرس��انههایتصوی��ری،مجازی،
ش��بکههایاجتماعیوخبرگزاریها،
رقیبرس��انههایکاغذیشدهاندکه

اینیکاتفاقبینالمللیاست.
ویهمچنی��ندربخ��شدیگری
ازس��خنانخ��ودباتاکیدب��رمعرفی
موس��یقیاس��تان،اف��زود:موس��یقی
استانشناسنامههایآناستاناست؛
بنابرای��نتوجهبهموس��یقینواحیاز

اهمیتزیادیبرخورداراست.

درحالیکهمدیریت یتخ����ت ش��هریپا جدی��د
معتقداستبدنهشهرداریچاقشدهو
نیروهابیضابطهواردشهرداریشدهاند؛
اماازدرهایپش��تیساختمانخیابان
بهش��ت،ژنهایخوبدرحالورودبه

سیستمشهرداریهستند.
بحثشفافیتبهیکیازشعارهای
اصلیاصالحطلباندرمدیریتشهری
تبدی��لش��دهوس��عیمیکنن��ددر
موضوع��اتمختل��فآنراپیادهکنند.
ولیایناظهاراتواقداماتتاکنوندر
حدشعاربودهاست.ازنمونههایبارزآن
میتوانبهدونمونهطرحجدیدترافیک
وسایتشفافیتشهرداریاشارهکرد.
درط��رحترافی��کواعطایس��همیه
خبرنگارانباوجودمصوبهشورایشهر
مبنیبراعالماسامیرسانههایمشمول
طرح،تنهانامخبرنگارانبدونذکرنام
رسانهمنتشرشدومعاونتحملونقل
وترافیکدربرابردرخواستهامقاومت

کردهاست.
انتش��ار ب��رای دیگ��ر س��وی از
قراردادهایباالییکمیلیاردتومانی
بررویس��ایتش��فافیتش��هرداری،
آماره��ایب��دوناس��تفادهوغیرقابل
اس��تنادعرضهشدهاس��ت.درحالیکه
قرارداده��ایزیریکمیلیاردمنتش��ر
نمیشوندوبسیاریازاطالعاتمنتشر

شدهنیزغیرشفافوکلیهستند.
درکناراین،شواریشهرتهراندر
روزهایاخیرازطرحیمبنیبرعدمبه
کارگیریافرادفامیلمقاماتومسئوالن
شهریپردهبرداریکردهاست.اقدامی
کهتف��اوتماهویب��ااقداماتصورت
گرفتهدراستخدامبسیاریازنیروهای

بامبنایژنخوبدارد.
بهارهآروینعضوش��ورایشهرو
رئیسکمیتهش��فافیتاینش��ورادر
اظهارتیمتناقضبح��ثبهکارگیری
خویش��اوندانمدی��رانرابهدورههای
گذشتهمرتبطدانستهاست:»متاسفانه
چن��دیاس��تاخب��اریدرخص��وص

انتصاباتخویش��اوندیدرش��هرداری
تهرانکهدردورههایگذش��تهانجام
ش��ده،منتش��رمیش��ودکهتصویب
نهاییطرحتع��ارضمنافعکهبرعدم
استخدامخویشاوندانمدیرانارشددر
بدنهشهرداریتاکیددارد،میتواندبه

اینموضوعپایاندهد.«
ایندرحالیس��تک��هدرماههای
اخی��روباب��ررویکارآم��دنمدیریت
جدید،نیروهاییازمیاناصالحطلبانو
آقازادههایاینطیفدرپستهایمهم
شهرداریبهکارگرفتهشدهاند.موضوعی
آش��کاریکهصدایبخ��شدیگریاز
اصالحطلب��انراکهنتوانس��تهاندازاین

سهمیهبهرهببرند،درآوردهاست.
مجی��دفراهان��یعض��وش��ورای
اس��المیش��هرتهرانبابی��اناینکه
شهرداریطیس��الهاگرفتاربیماری
مزمن»خویش��اوندگزینی«ش��دهکه
بهای��ندلیلآس��یبهایزیادیهم
دیدهاست،گفتهاست:شایداینافراد
شایستهباش��نداماازآنجاییکهافراد
شایس��تهبهدلیلممنوعیتاستخدام
درشهرداری،پش��تدرماندهاندبهتر
بوداینخویشاوندانفضایدیگریرا

انتخابمیکردند.
فراهانیتصریحک��رد:امیدوارمبا
تصویبطرحمدیری��تتعارضمنافع
کهدردس��تبررسیاستاینمسئله
حلوش��هرداریازشربیماریمزمن

"خویشاوندگزینی" رهاشود.
سیدمصطفیموس��ویالریفرزند
حجتاالسالمسیدعبدالواحدموسوی
الری؛وزیرکش��وردولتاصالحاتواز
اعضایارشدمجمعروحانیونمبارزیک
نمونهازبهکارگیریژنهایخوبدر
شهرداریاست.ویبهعنوانمدیرکل
ام��ورهماهنگیمناطقدرش��هرداری
چندماهیاس��تکهمش��غولبهکار
است.اینپستیکیازپستهایمهم
شهرداریتهراناستکهبهاینجوان

دهههفتادیسپردهشدهاست.
ازدیگ��رافرادیکهدرپس��تهای

شهرداریگماردهشده،مرتضیمطهری
بهمعاونتمنطقه17ش��هرداریاست
ک��هفرزن��دعل��یمطه��ری،نماینده
اصالحطلبمجلساس��ت.دراینمیان
محمدرضاعارفنیزعقبنیافتادهاست.
همس��ردخترخال��همحمدرض��اعارف
معاونش��هردارمنطقه22؛خواهرزاده
صدراعظ��منوریعضوش��ورایش��هر
پنجم،پس��تمعاون��تترافیکمنطقه
1هس��تند.همچنینشهردارمنطقه9

دامادخواهرصدراعظمنوریاست.
همچنی��نبرخیازاف��رادنیزژن
خ��وبنبودندامابهواس��طهارتباطبا
ژنهایخ��وبنیزدربرخیازمناطق

تهرانپستمعاونتگرفتند.
محمدعلیافشانیش��هردارتهران
درخص��وصانتصابه��ایفامیل��یدر
شهرداریتهرانوخریدوفروشپست
دراینسازمانگفت:اگرگزارششودبه
طورجدبااینموضوعاتبرخوردخواهم
کرد.ویگفت:منخودمانتصابفامیلی
نداشتهام.ویدرپاسخبهپرسشیمبنی
براینکهاگربدنهشهرداریتهرانچاق
شدهچرانیروهایجدیدواردمیشوند،
گفت:اش��کالینداردنیرویجدیدوارد
ش��ودولیبایداینافراداز10دانشگاه

برترباشند.
ازایندس��تپس��تپاش��یهاو
تقسیمپستهادرمیانژنهایخوب
ووابس��تگانبهمدیرانجدیدشهری
واصالحطلباننامداردریکس��الاخیر
بس��یاربودهوبهنظرمیرسدشورای
ش��هرتحتعن��وانش��فافیتومنع
اس��تخدامخویش��اوندانمدی��راندر
ش��هرداریتنهابهدنب��الآدرسغلط
دادنب��همخاطب��انواف��کارعمومی
است.چراکهبرایواقعیکردنعدالت
کاریوشفافیتمیبایستپستهایی
کهدریکسالاخیربیناصالحطلبانو
ژنهایخوبتقسیمشدهیابازدوبند
والبیبرخیبهبدنهش��هرداریاضافه
ش��دهاند،بازپسگرفتهشودوبعداز
آنسخنازشفافیتگفت. فارس

رسول خدا صلی اهلل علیه وآله:
 دو چیز را خداوند در دنیا کیفر می دهد: 

تعدی و ناسپاسی پدر و مادر. 
نهج الفصاحه ص165

»دلدادگان« از امشب به شبکه 3 می آیند
س��ریال»دلدادگان«بهکارگردانیمنوچهر
ه��ادیوتهیهکنندگ��یایرجمحم��دیدر60

قسمتازامشببهشبکهسهسیمامیآید.
»دلدادگان«بهقل��ممهدیمحمدنژادیانو
باب��ککایدان،یکملودرامخانوادگیاس��تکه
درس��هفصل،دوفصلگذشتهویکفصلزمان
حال،ماجراهایدوخانوادهرااززمانقبلانقالب

تاعصرحاضربهتصویرمیکشد.
پانتهآبه��رام،لینداکیانی،مس��عودرایگان،
آرشمجی��دی،مهران��همهی��نترابی،س��میرا
حسنپور،شاهرخاستخری،س��یامکصفاریان،
ملیکاشریفینیا،مسعوددلخواه،حمیدگودرزی،
مهدیصبائی،افسانهناصری،سیروسهمتیاز

بازیگراناینسریالهستند.
اینس��ریالهرشبحوالیساعت20:45از

شبکهسهسیماپخشخواهدشد.

جعبه جادو

ین قربانیان سوانح ترافیکی عابران بیشتر
مع��اوناجتماعیوفرهن��گترافیکپلیس
راهورتهرانبزرگگفت:ش��هروندانبایدهمواره
ازرفتاره��ایغیرقابلپیشبینیازجملهکاهش
یاافزایشسرعتدرهنگامعبور،توقفناگهانی،

دویدنناگهانیو...خودداریکنند.
مس��عودجبارزادهبابیاناینکهآمارهاحاکی
اس��تکهبخشقابلتوجهیازقربانیانس��وانح
ترافیکیتهرانراعابرانپیادهتش��کیلمیدهند،
اظهارکرد:اکثراینتصادفاتنیزدرساعاتیازشب
رخمیدهدکهبهواسطهتاریکیهوا،عابرانپیاده
بهخوبیرؤیتنمیش��وند.بهگفتهویهمچنین
کاهشدیدرانندهوخستگیوخوابآلودگیراننده

نیزدیگرعاملبروزچنینتصادفاتیاست.
ویافزود:جهتاجتنابازوقوعچنینحوادثی
توصیهمیشودشهروندانحتیالمقدورازپیادهروی

درشببهویژهدرسطحسوارهرواجتنابکنند.

درشهر

پا« از مرز ۱۸ میلیارد عبور »هزار
فیلمه��ایس��ینمایی»هزارپا«ب��افروش4
میلی��اردو245میلیون،»خالهقورباغه«با406
میلی��ونو»تگ��زاس«ب��اف��روش396میلیون
تومانی،رتبههایاولتاسومپرفروشهایهفته

گذشتهرابهدستآوردند.
درادام��هآم��ارکلفروشفیلمهارامش��اهده
میکنید:»هزارپا«18میلیاردو50میلیونتومان،
»تگزاس«14میلیاردو100میلیونتومان،»خجالت
نکش«4میلیاردو660میلیونتومان،»دشمنزن«
3میلیاردو600میلی��ونتومان،»دلممیخواد«1
میلیاردو700میلیونتومان،»دارکوب«1میلیارد
و550میلی��ونتومان،»خالهقورباغه«1میلیاردو
500میلیونتومان،»کاتیوشا«600میلیونتومان،
»دروجهحام��ل«183میلیونتومان،»مندیوانه
نیس��تم«160میلیونتومان،»دمس��رخها«115

میلیونتومان،»مرداد«105میلیونتومان

آپاراتخانه

جنایت در میهمانی شبانه شهرک غرب
مع��اونمبارزهباجرایمجناییپلیسآگاهی
ته��رانب��زرگ،ازوق��وعجنایتش��بانهدریک

میهمانیشبانهدرشهرکقدسخبرداد.
س��رهنگعلیولیپ��ورگودرزیگف��ت:بامداد
پنجشنبهوقوعیکفقرهتیراندازیمنجربهمرگبه
کالنتریشهرکقدساعالمشد.باحضورمأمورینو
تأییدخبرفوتیکنفرموضوعبهادارهدهمویژهقتل
پلی��سآگاهیتهرانبزرگاعالم؛پروندهمقدماتیبا
موضوع"قتلعم�د" تشکیلوتحقیقاتآغازمیشود.
درتحقیقاتمشخصشدکهمقتولبهعنوان
میهماندرمحلجنایتحضورداشتهکهصاحبخانه
باانگیزهشوخیاقدامبهآوردناسلحهشکاریکرده
کهدرزمانبازیکردن؟!بااس��لحهمس��لحشده،
ناگهانگلولهایشلیکوبیشترساچمههایشلیک
شدهبهواسطهشلیکازفاصلهنزدیکبهقفسهسینه

مقتولاصابتکردهوباعثمرگویشدهاست.

حادثه

در سال گذشته 
در تهران ۲ هزار و 
۴۹۹ و در استان ها 

۷ هزار و ۹۷۵ 
مجوز اجرای 

صحنه ای و کنسرت 
داشتیم، ممکن 

است فقط برخی از 
این مورد رسانه ای 

شوند؛ اما این 
میزان آرام، مستمر 
و بدون هیاهو اجرا 

شده است

رئیسکمیس��یونحقوقیوقضایی ی مجلسشورایاسالمیتاکیدکرد:پیگی����ر
مسائلیهمچونتشکیلکمیتهحقیقتیابفاجعهمنا،
بایدبابهرهگیریازتمامابزارهایدیپلماس��یدرسطح

جهاناسالمپیگیریومحققشود.
اللهیارملکش��اهیاظهارداشت:طیسالهایاخیر
بهدفعات،مس��ئوالنسازمانحجوزیارتووزارتامور
خارجهدرخص��وصنحوهپیگیریحق��وققربانیاناین
فاجعهدرکمیس��یونحضوریافتهاندوگزارشدادهاندو
امروزبایدبررسیشودکهایناقداماتبعدازسهسالبه
چهنتیجهایرس��یدهاست.ویبابیاناینکهکمیسیون
حقوق��یوقضاییپروندهاینفاجعهراهمچنانپیگیری
خواهدکرد،گفت:هرکش��وریمسئولیتاتباعخودش
ونیزاتباعکش��ورهایدیگرراکهبهصورتقانونیوارد

خاکآنکشورمیشوند،برعهدهداردوبایدجان،مالو
امنیتآنهاراحفظکندواگرمشکلیبرایاتباعقانونی
کشوردیگرپیشبیاید،مسئوالندولتمیزبانبهعنوان

کشور»پذیرنده«بایدپاسخگوباشند.
رئیسکمیسیونحقوقیوقضاییمجلستأکیدکرد:
درجریانفاجعهمناکهمنجربهش��هادتجمعزیادیاز
زائرانخانهخداشد،امنیتوجانحجاجدرکشورپذیرنده

آسیبدیدولذاعربستانسعودیبایدپاسخگوباشد.
ویافزود:مسائلیهمچونتشکیلکمیتهحقیقتیاب
کهموردتأکیدرهبرمعظمانقالببوده،بایدبابهرهگیری
ازتمامابزارهایدیپلماسیدرسطحجهاناسالم،پیگیری
شودتااینکمیتهتشکیلشدهوبتواندهمحقوققانونی
قربانیانحادثهراجبرانکند،همبامقصرانبرخوردوهم

ازتکرارفجایعمشابهجلوگیریکند. مهر

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
کمیته حقیقت یاب منا با تمام ابزارها باید پیگیری شود

وزیر فرهنگ  و ارشاد اسامی اعام کرد

صدور بیش از 10هزار مجوز 
اجرای صحنه ای و کنسرت در سال گذشته

منتقدس��ینماوتلویزی��وندرباره ج��م شوخیهایکمدینهای»خندوانه«ج��ام 
بامس��ایلجنس��یعنوانکردکهتلویزی��ونبااینکار

قبحاینمسایلراریختهاست.
رضاصائمیبااشارهبهرویکردبرنامه»خندوانه«در
پخشاس��تندآپکمدیهاوشوخیهایمبتذلیکهدر
آنهاوجوددارد،بیانکرد:اینرویکرداشتباهبرایجذب
مخاطببیش��تراس��توانگارمیخواهدبهمخاطبباج

دهدتااینبرنامهراببیند.
ویادام��هداد:اینکهمابههرنوعادبیاتطنازانهای
ت��ندهیموی��ابگوییمخطقرمزهایماکمرنگش��ده
اس��تتامخاطببیشتریداش��تهباشیمعواقبخودرا
خواهدداشتوباعثمیشودکمدیوطنزرابهسمت

و لودگ��ی و س��قوط
بیاخالقیببریم.

منتق��د ای��ن
تلویزیوندربارهقدرت
برنام��ه»خندوانه«در
ش��وخیهای نمای��ش

رکیکآنهمبدوننظارتکارشناس��انومدیراناظهار
کرد:قدرتیبهبرنامه»خندوانه«دادهمیش��ودوشاید
بهایندلیلاس��تکهتلویزیونبرنامهپرمخاطبندارد.
»خندوانه«تنهابرنامهایاس��تک��همخاطبزیاددارد
بنابراینقدرتبیش��تریهمپیداکردهاس��ت.شایدهم
ب��هدلی��لآنوضعیتروحیمردمدرجامعهباش��دکه
موجبش��دهاس��تصداوس��یماازاصولخودیکگام

عقببکشد.
ویاینرویکردرانقضشعارهاوسیاستگذاریهای
صداوس��یمادانس��توتصریحکرد:وقتیصداوسیمابه
عملکردرسانههایغربینقدواردمیکندکهازابزارهای
جنسیاس��تفادهمیکنداینپرسشمطرحمیشودکه

چراخودشازاینابزارهااستفادهمیکندوچراخودش
خطقرمزهارامیشکند.

صائمیبااشارهبهفصلجدید»خندوانه«کهپخش
آنازماهرمضانآغازش��دهاس��ت،بیانکرد:اینبرنامه
ویژگ��یخاصینداردومثلس��ریالیاس��تکهوقتیبه
سریهایبعدیمیرسدنهتنهاحرفیبرایگفتنندارد

بلکهبهتکراررسیدهاست.
ای��نمنتقدوروزنامهنگاربااش��ارهبهاس��تندآپها
توضیحداد:ذاتطنزانتقاداس��تول��یخیلیازمواقع
بهنقدهایاجتماعیکهتوس��طبرنامهس��ازاندرفضای
طنزمطرحشدهتذکردادهشدهاستبنابراینازآنجایی
کهصداوسیمانمیخواهدنقداجتماعیداشتهباشدویا
س��یاهنماییکندازاینسویبامافتادهاست.رسانهملی
میگوی��دم��نمرجع
اخ��الق و الگوس��ازی
هس��تموازطرفیدر
برنامهه��ایپربینن��ده
خودچنی��ننگاهیرا

مطرحمیکند.
ویاف��زود:مدی��رانصداوس��یمامیدانن��داعتماد
عمومیمردمبهاینرسانهکمشدهاستومیخواهداز
اینطریقمش��روعیتیایجادکندکهنشاندهدفضایی
بازداردوبرعکسرویکردبسیارغلطیرادرپیشگرفته

است.
صائمیدرپای��اندربارهش��وخیهایکمدینهای
»خندوانه«ورواجآنهادرجامعهتاکیدکرد:تلویزیونبا
اینکارعادیس��ازیمیکندوقبحشوخیهاومسایل
جنس��یرادرجامعهمیش��کندآنهمبهقیمتاینکه
مخاطب��شراافزایشدهد.اینرویکردازرس��انهایکه
هویت��یفرهنگیداردبعیداس��تواتفاق��ادرتناقضبا

هویتاینرسانهاست. مهر

رضا صائمی در نقد »خنداننده شو« مطرح کرد:
جذب مخاطب با شوخی های رکیک

مانور ژن های خوب در خیابان بهشت

رئیس پلیس فتا:
سایت وزارت صنعت برای ثبت سفارش 

وها هک نشده بود خودر
رئیسپلی��سفتادرب��ارهپرون��دهواردات خودروهایلوکسوبرخیموضوعاتمطرحپلی�����س
شدهدرخصوصهکشدنس��ایتوزارتصعنت،بارداینادعا
اظه��ارکرد:پروندهوارداتاینخودروهاکهدراس��تانهرمزگان
تشکیلشدهبودبهدستورمقامقضاییبرایبررسیهایفنیبه
پلیسفتاارجاعشدوبررسیهایفنیمادربخشسایبرینشان

دادبههیچوجههیچهکیدراینماجرااتفاقنیفتادهاست.
سردارکمالهادیانفربابیاناینکهنتیجهاینبررسیبهطور

رسمیاعالمشدهاستگفت:اینموضوعرابهسازمانبازرسیو
مراجعقضاییهماعالمکردهایموتأکیدداشتهایمکهسایتوزارت

صنعتومعدندرماجرایوارداتخودروهکنشدهاست.
ویدرخصوصحس��ابهایس��لبریتیهاییک��هازمردم
جهتکم��کبهزلزلهزدگانپولطل��بکردندگفت:برخیاز
اینحسابهامسدودشدواینپولهابامجوزمقاماترسمیبه
حس��اباشخاصبرگرداندهشد،اینافرادبهجایاینکهحساب
بازکنندبایدمردمرابهرفتننهادهایمربوطهومراکزرس��می
مانن��دهاللاحمرترغیبوتش��ویقکنن��د،درحالحاضرکه
خانههایساختهشدهتوسطنهادهایرسمیدرحالافتتاحاند
سلبریتیهاکجاهستند؟بهقولمردممحلیدرمناطقزلزلهزده

چندروزیآمدندعکسیادگاریگرفتندورفتند. تسنیم


