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گ و ارشاد اسالمی اعالم کرد
وزیر فرهن 

صدور بیش از 10هزار مجوز
اجرای صحنهای و کنسرت در سال گذشته
وزی��ر فرهن��گ و
درحـــاشيه
ارش��اد اس�لامی
گفت :در سال گذشته در تهران ۲هزار
و  ۴۹۹و در اس��تانها  ۷ه��زار و ۹۷۵
مج��وز اج��رای صحنهای و کنس��رت
داشتیم.
س��یدعباس صالحی در نشس��تی
گ و هنر سیس��تان و
ب��ا اصحاب فرهن 
بلوچس��تان گفت :اگر بودجه کم است
همین میزان هم نباید در تهران صرف
شود و استانها باید مرکز توجه باشند.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر ظرفیته��ای
بخشهای خصوصی ادام��ه داد :نباید
ب��رای ارتق��ای فرهن��گ و هن��ر فقط
به دول��ت متکی بود .ن��ه اینکه دولت
موظف در این زمینه نباشد؛ زیرا ایران
که مفتخر به هنرش است ،دولتمردان
آن ه��م خود را مصمم به ارزشگذاری
برای هنر میدانند.
صالحی با بیان اینکه بخش اثرگذار
خالقیته��ای فرهنگ��ی هن��ری ایران
حاص��ل خالقیتهای پیرامونی اس��ت،
گفت :بخش زیادی از خالقیتهای ایران
در شهرستانها اس��ت .بنابراین «ایران
تهران نیست» صرفاً یک شعار نیست.
وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
گفت :سفرهای استانی چند روزه خود
را با رویکرد توجه به اس��تانها و تغییر
نگاه به آنها آغاز ک��ردهام .حمایت از
استانها در دس��تور کار است .در این
اس��تان نیز ب��ر اس��اس تفاهمنامهای
که ام��روز با اس��تانداری سیس��تان و
بلوچس��تان امضا ش��د ،برخ��ی از زیر
ساختها مورد توجه قرار گرفته است.

در سال گذشته
در تهران  ۲هزار و
 ۴۹۹و در استانها
 ۷هزار و ۹۷۵
مجوز اجرای
صحنهای و کنسرت
داشتیم ،ممکن
است فقط برخی از
این مورد رسانهای
شوند؛ اما این
میزان آرام ،مستمر
و بدون هیاهو اجرا
شده است
وی در عی��ن ح��ال تصری��ح کرد:
همچنین در این تفاهمنامه حمایتهای
اس��تان و هم��کاری وزارت فرهن��گ و
ارش��اد اس�لامی در کنار هم برای رفع
مشکالت هنرمندان مورد نظر است.
صالحی توجه ب��ه عکس ،هنرهای
تجسمی ،ایجاد خانه هنرمندان ،توجه به
خانه مطبوعات و حمایت از روزنامههای
دو زبان��ه را از دیگر بندهای مورد تاکید
در این تفاهم نامه برشمرد.
وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
گفت :از این اس��تان تصویر مناس��بی
ارائه نشده که به طور قطع عکسهای
اس��تان به ارائه جاذبهه��ای آن کمک
میکند.
وی با اع�لام اینکه بانک اطالعات
هنرمن��دان سیس��تان و بلوچس��تان
تدوین خواهد شد ،اظهار کرد :برگزاری

نمایش��گاههای هنری در کش��ورهای
همس��ایه با اولویت اس��تانهای مرزی
بیشتر خواهد شد تا دیپلماسی هنری
ما با کشورهای همسایه تقویت شود.
وی با اش��اره ب��ه س��رانه مطالعه
جهان ،بی��ان کرد :با میانگین س��رانه
مطالع��ه فاصله داریم ول��ی در وزارت
فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی اقدم��ات
مختلفی برای افزایش س��رانه مطالعه
انجام شده است.
صالحی افزود :در سال گذشته در
ته��ران  ۲هزار و  ۴۹۹و در اس��تانها
 ۷ه��زار و  ۹۷۵مجوز اجرای صحنهای
و کنسرت داش��تیم ،ممکن است فقط
برخی از این مورد رس��انهای شوند؛ اما
این میزان آرام ،مستمر و بدون هیاهو
اجرا شده است.
وی گف��ت :در حوزه س��ینما هم
ش��اهد اتفاق��ات خوبی بودیم .س��ال
گذش��ته حدود  ١٠٠س��الن سینمایی
احداث ش��د و امس��ال نیز حدود ١٢٠
سالن سینما احداث خواهد شد.
صالحی با اشاره به نقش شبکههای
اجتماعی در اطالع رس��انی ،بیان کرد:
امروز رس��انههای تصوی��ری ،مجازی،
ش��بکههای اجتماعی و خبرگزاریها،
رقیب رس��انههای کاغذی شدهاند که
این یک اتفاق بینالمللی است.
وی همچنی��ن در بخ��ش دیگری
از س��خنان خ��ود با تاکید ب��ر معرفی
موس��یقی اس��تان ،اف��زود :موس��یقی
استان شناسنامههای آن استان است؛
بنابرای��ن توجه به موس��یقی نواحی از
اهمیت زیادی برخوردار است.

رضا صائمی در نقد «خنداننده شو» مطرح کرد:

جذب مخاطب با شوخیهای رکیک
منتقد س��ینما و تلویزی��ون درباره
جــام جــم
شوخیهای کمدینهای «خندوانه»
با مس��ایل جنس��ی عنوان کرد که تلویزی��ون با این کار
قبح این مسایل را ریخته است.
رضا صائمی با اشاره به رویکرد برنامه «خندوانه» در
پخش اس��تندآپ کمدیها و شوخیهای مبتذلی که در
آنها وجود دارد ،بیان کرد :این رویکرد اشتباه برای جذب
مخاطب بیش��تر اس��ت و انگار میخواهد به مخاطب باج
دهد تا این برنامه را ببیند.
وی ادام��ه داد :اینکه ما به هر نوع ادبیات طنازانهای
ت��ن دهیم و ی��ا بگوییم خط قرمزهای ما کمرنگ ش��ده
اس��ت تا مخاطب بیشتری داش��ته باشیم عواقب خود را
خواهد داشت و باعث میشود کمدی و طنز را به سمت
س��قوط و لودگ��ی و
بیاخالقی ببریم.
منتق��د
ای��ن
تلویزیون درباره قدرت
برنام��ه «خندوانه» در
نمای��ش ش��وخیهای
رکیک آن هم بدون نظارت کارشناس��ان و مدیران اظهار
کرد :قدرتی به برنامه «خندوانه» داده میش��ود و شاید
به این دلیل اس��ت که تلویزیون برنامه پرمخاطب ندارد.
«خندوانه» تنها برنامهای اس��ت ک��ه مخاطب زیاد دارد
بنابراین قدرت بیش��تری هم پیدا کرده اس��ت .شاید هم
ب��ه دلی��ل آن وضعیت روحی مردم در جامعه باش��د که
موجب ش��ده اس��ت صداوس��یما از اصول خود یک گام
عقب بکشد.
وی این رویکرد را نقض شعارها و سیاستگذاریهای
صداوس��یما دانس��ت و تصریح کرد :وقتی صداوسیما به
عملکرد رسانههای غربی نقد وارد میکند که از ابزارهای
جنسی اس��تفاده میکند این پرسش مطرح میشود که

جعبه جادو

چرا خودش از این ابزارها استفاده میکند و چرا خودش
خط قرمزها را میشکند.
صائمی با اشاره به فصل جدید «خندوانه» که پخش
آن از ماه رمضان آغاز ش��ده اس��ت ،بیان کرد :این برنامه
ویژگ��ی خاصی ندارد و مثل س��ریالی اس��ت که وقتی به
سریهای بعدی میرسد نه تنها حرفی برای گفتن ندارد
بلکه به تکرار رسیده است.
ای��ن منتقد و روزنامهنگار با اش��اره به اس��تندآپها
توضیح داد :ذات طنز انتقاد اس��ت ول��ی خیلی از مواقع
به نقدهای اجتماعی که توس��ط برنامهس��ازان در فضای
طنز مطرح شده تذکر داده شده است بنابراین از آنجایی
که صداوسیما نمیخواهد نقد اجتماعی داشته باشد و یا
س��یاهنمایی کند از این سوی بام افتاده است .رسانه ملی
میگوی��د م��ن مرجع
الگوس��ازی و اخ�لاق
هس��تم و از طرفی در
برنامهه��ای پربینن��ده
خود چنی��ن نگاهی را
مطرح میکند.
وی اف��زود :مدی��ران صداوس��یما میدانن��د اعتماد
عمومی مردم به این رسانه کم شده است و میخواهد از
این طریق مش��روعیتی ایجاد کند که نشان دهد فضایی
باز دارد و برعکس رویکرد بسیار غلطی را در پیش گرفته
است.
صائمی در پای��ان درباره ش��وخیهای کمدینهای
«خندوانه» و رواج آنها در جامعه تاکید کرد :تلویزیون با
این کار عادی س��ازی میکند و قبح شوخیها و مسایل
جنس��ی را در جامعه میش��کند آن هم به قیمت اینکه
مخاطب��ش را افزایش دهد .این رویکرد از رس��انهای که
هویت��ی فرهنگی دارد بعید اس��ت و اتفاق��ا در تناقض با
هویت این رسانه است .مهر
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رسول خدا صلیاهلل علیه وآله:

دو چیز را خداوند در دنیا کیفر میدهد:
تعدی و ناسپاسی پدر و مادر.
نهجالفصاحه ص165

ننجون
آب سهمیهبندی میشود شک نکنید

فرمان�دار ته�ران :فعلا برنامهری�زی ب�رای
سهمیهبندی آب در تهران وجود ندارد.
ما از این اظهارنظر نتیجه میگیریم که ...

الف) آب تهران حتما سهمیهبندی میشود.
ب) روابط عموم��ی وزارت نیرو به زودی با صدور
بیانیهای اعالم میکن��م قطعی آب نداریم فقط داریم
بار فشار آب را تنظیم میکنیم.
ج) به جان ننجون س��همیهبندی میش��ود شک
نکنید.
د) آب تهران بیبرنامه سهمیه بندی میشود.
وزی�ر ارتباطات :اختلاالت تلگ�رام مربوط به
مخابرات نیست.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از گزینههای
زیر عامل اختالالت تلگرام است؟

الف) سازمان آب و فاضالب
ب) مرکز حمایت از اشخاص غیرقابل حمایت
ج) اتحادیه پنبه پاک کنان غرب کشور
د) تیم کارشناسی برنامه خندوانه

مرکز آمار ایران :ن�رخ تورم نقطه به نقطه را در
پایان تیرماه  13.8درصد اعالم شد که استان تهران
ب�ا  17.4درصد بی�ش از میانگین کش�وری تورم را
احساس کرده است.
ما از این انشا نتیجه میگیریم که ...

الف) واحد فشار به ملت "نقطه به نقطه" است
ب) اون نقطه به نقطه  /سر و گوشش میجنبه
ج) تهرانیها االحساس و غیرتهرانیها والمشاهده
د) ما از این انشا نتیجه نمیگیریم فقط میمانیم و
تماشا میکنیم که تصمیم بعدی آقایان چه خواهد بود.

میزان
نظر قاضی شهریاری
درباره سقوط هواپیمای تهران  -یاسوج:

خلبان مقصر نیست

قاضی ش��هریاری سرپرست دادسرای امور جنایی
ته��ران ،نظر خود درباره س��قوط هواپیم��ای تهران -
یاسوج را اعالم کرد.
محم��د ش��هریاری در صفحه ش��خصی خود در
اینس��تاگرام درباره دالیل س��قوط هواپیم��ای تهران
 یاس��وج نوش��ت :دالی��ل و چرایی آن مش��خص وهویداس��ت .وقتی ک��ه دو ماه قبل از حادثه س��قوط
دردناک هواپیمای  ATRآس��مان (ب��ه تاریخ مکاتبه
دقت ش��ود) واضح و صری��ح و کتبا ب��ه رئیس فعلی
سازمان نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری کتبا اعالم
ش��د که در مجموعه شما چه میگذرد!! با جان مردم
بازی نکنید ،اما توجه نمیکند .چرا؟؟؟ چرایی آن نیاز
به اندکی تامل دارد .حاال بگویید خلبان مقصره!!!
ش��هریاری در ادام��ه ،دالی��ل س��قوط هواپیمای
یاسوج را اینگونه اعالم کرد:
 -1علت سقوط یخزدگی بال هواپیماست .هواپیما
مجهز به سیس��تم ( ADجلوگی��ری از یخزدگی بال)
نبوده است.
 -2مج��وز بهرهب��رداری از هواپیم��ا C of A
غیرقانونی صادر شده است.
 -3شرکت بهرهبردار در بکارگیری گروه کروی پرواز
قصور کرده است.
 -4سیستم  ELTهواپیما نقص داشته و عمل نکرده
است( .دلیل فرعی)
 -5هواپیمای  ATRمناسب شرایط اقلیمی ایران
نیس��ت و محدودیتهای زیادی از جمله دما و ارتفاع
( )high&hotداراست.
 -6قصور شرکت فرودگاهها هم مطرح میباشد.
 -7ربطی هم به تحریمها نداره
# -8تقصیر_خلبان_نیست.
 -9براساس دستورالعمل اجباری سیستم ANTI
 ICEINGهواپیما میبایس��ت مطاب��ق با نیازمندی
( Moifiedاصالح) میشده که نشده است.

مانور ژنهای خوب در خیابان بهشت
انتصابات خویش��اوندی در ش��هرداری
تهران که در دورههای گذش��ته انجام
ش��ده ،منتش��ر میش��ود که تصویب
نهایی طرح تع��ارض منافع که بر عدم
استخدام خویشاوندان مدیران ارشد در
بدنه شهرداری تاکید دارد ،میتواند به
این موضوع پایان دهد».
این در حالیس��ت ک��ه در ماههای
اخی��ر و با ب��ر روی کار آم��دن مدیریت
جدید ،نیروهایی از میان اصالحطلبان و
آقازادههای این طیف در پستهای مهم
شهرداری به کار گرفته شدهاند .موضوعی
آش��کاری که صدای بخ��ش دیگری از
اصالحطلب��ان را که نتوانس��تهاند از این
سهمیه بهره ببرند ،درآورده است.
مجی��د فراهان��ی عض��و ش��ورای
اس�لامی ش��هر تهران با بی��ان اینکه
شهرداری طی س��الها گرفتار بیماری
مزمن «خویش��اوندگزینی» ش��ده که
به ای��ن دلیل آس��یبهای زیادی هم
دیده است،گفته است :شاید این افراد
شایسته باش��ند اما از آنجایی که افراد
شایس��ته به دلیل ممنوعیت استخدام
در شهرداری ،پش��ت در ماندهاند بهتر
بود این خویشاوندان فضای دیگری را
انتخاب میکردند.
فراهانی تصریح ک��رد :امیدوارم با
تصویب طرح مدیری��ت تعارض منافع
که در دس��ت بررسی است این مسئله
حل و ش��هرداری از شر بیماری مزمن
"خویشاوندگزینی" رها شود.
سیدمصطفی موس��ویالری فرزند
حجتاالسالم سید عبدالواحد موسوی
الری؛ وزیر کش��ور دولت اصالحات و از
اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز یک
نمونه از به کارگیری ژنهای خوب در
شهرداری است .وی به عنوان مدیرکل
ام��ور هماهنگی مناطق در ش��هرداری
چند ماهی اس��ت که مش��غول به کار
است .این پست یکی از پستهای مهم
شهرداری تهران است که به این جوان
دهه هفتادی سپرده شده است.
از دیگ��ر افرادی که در پس��تهای

در حالیکه مدیریت
پا يتخــــت
جدی��د ش��هری
معتقد است بدنه شهرداری چاق شده و
نیروها بیضابطه وارد شهرداری شدهاند؛
اما از درهای پش��تی ساختمان خیابان
بهش��ت ،ژنهای خوب در حال ورود به
سیستم شهرداری هستند.
بحث شفافیت به یکی از شعارهای
اصلی اصالحطلبان در مدیریت شهری
تبدی��ل ش��ده و س��عی میکنن��د در
موضوع��ات مختل��ف آن را پیاده کنند.
ولی این اظهارات و اقدامات تاکنون در
حد شعار بوده است .از نمونههای بارز آن
میتوان به دو نمونه طرح جدید ترافیک
و سایت شفافیت شهرداری اشاره کرد.
در ط��رح ترافی��ک و اعطای س��همیه
خبرنگاران با وجود مصوبه شورای شهر
مبنی بر اعالم اسامی رسانههای مشمول
طرح ،تنها نام خبرنگاران بدون ذکر نام
لونقل
رسانه منتشر شد و معاونت حم 
و ترافیک دربرابر درخواستها مقاومت
کرده است.
از س��وی دیگ��ر ب��رای انتش��ار
قراردادهای باالی یک میلیارد تومانی
بر روی س��ایت ش��فافیت ش��هرداری،
آماره��ای ب��دون اس��تفاده و غیرقابل
اس��تناد عرضه شده اس��ت .در حالیکه
قرارداده��ای زیر یک میلیارد منتش��ر
نمیشوند و بسیاری از اطالعات منتشر
شده نیز غیرشفاف و کلی هستند.
در کنار این ،شواری شهر تهران در
روزهای اخیر از طرحی مبنی بر عدم به
کارگیری افراد فامیل مقامات و مسئوالن
شهری پردهبرداری کرده است .اقدامی
که تف��اوت ماهوی ب��ا اقدامات صورت
گرفته در استخدام بسیاری از نیروهای
با مبنای ژن خوب دارد.
بهاره آروین عضو ش��ورای شهر و
رئیس کمیته ش��فافیت این ش��ورا در
اظهارتی متناقض بح��ث به کارگیری
خویش��اوندان مدی��ران را به دورههای
گذشته مرتبط دانسته است« :متاسفانه
چن��دی اس��ت اخب��اری درخص��وص

شهرداری گمارده شده ،مرتضی مطهری
به معاونت منطقه  17ش��هرداری است
ک��ه فرزن��د عل��ی مطه��ری ،نماینده
اصالحطلب مجلس اس��ت .در این میان
محمدرضا عارف نیز عقب نیافتاده است.
همس��ر دخترخال��ه محمدرض��ا عارف
معاون ش��هردار منطقه ۲۲؛ خواهرزاده
صدراعظ��م نوری عضو ش��ورای ش��هر
پنجم ،پس��ت معاون��ت ترافیک منطقه
 ١هس��تند .همچنین شهردار منطقه ۹
داماد خواهر صدراعظم نوری است.
همچنی��ن برخی از اف��راد نیز ژن
خ��وب نبودند اما به واس��طه ارتباط با
ژنهای خ��وب نیز در برخی از مناطق
تهران پست معاونت گرفتند.
محمدعلی افشانی ش��هردار تهران
درخص��وص انتصابه��ای فامیل��ی در
شهرداری تهران و خرید و فروش پست
در این سازمان گفت :اگر گزارش شود به
طور جد با این موضوعات برخورد خواهم
کرد .وی گفت :من خودم انتصاب فامیلی
نداشتهام .وی در پاسخ به پرسشی مبنی
بر اینکه اگر بدنه شهرداری تهران چاق
شده چرا نیروهای جدید وارد میشوند،
گفت :اش��کالی ندارد نیروی جدید وارد
ش��ود ولی باید این افراد از  ۱۰دانشگاه
برتر باشند.
از این دس��ت پس��ت پاش��یها و
تقسیم پستها در میان ژنهای خوب
و وابس��تگان به مدیران جدید شهری
و اصالحطلبان نامدار در یکس��ال اخیر
بس��یار بوده و به نظر میرسد شورای
ش��هر تحت عن��وان ش��فافیت و منع
اس��تخدام خویش��اوندان مدی��ران در
ش��هرداری تنها به دنب��ال آدرس غلط
دادن ب��ه مخاطب��ان و اف��کار عمومی
است .چراکه برای واقعی کردن عدالت
کاری و شفافیت میبایست پستهایی
که در یکسال اخیر بین اصالحطلبان و
ژنهای خوب تقسیم شده یا با زدو بند
و البی برخی به بدنه ش��هرداری اضافه
ش��دهاند ،باز پس گرفته شود و بعد از
فارس
آن سخن از شفافیت گفت.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

کمیته حقیقتیاب منا با تمام ابزارها باید پیگیری شود
رئیس کمیس��یون حقوقی و قضایی
پیگیـــ�ر ی
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:
مسائلی همچون تشکیل کمیته حقیقتیاب فاجعه منا،
باید با بهرهگیری از تمام ابزارهای دیپلماس��ی در سطح
جهان اسالم پیگیری و محقق شود.
اللهیار ملکش��اهی اظهار داشت :طی سالهای اخیر
به دفعات ،مس��ئوالن سازمان حج و زیارت و وزارت امور
خارجه درخص��وص نحوه پیگیری حق��وق قربانیان این
فاجعه در کمیس��یون حضور یافتهاند و گزارش دادهاند و
امروز باید بررسی شود که این اقدامات بعد از سه سال به
چه نتیجهای رس��یده است .وی با بیان اینکه کمیسیون
حقوق��ی و قضایی پرونده این فاجعه را همچنان پیگیری
خواهد کرد ،گفت :هر کش��وری مسئولیت اتباع خودش
و نیز اتباع کش��ورهای دیگر را که به صورت قانونی وارد

رئیس پلیس فتا:

سایت وزارت صنعت برای ثبت سفارش
خودروها هک نشده بود

رئیس پلی��س فتا درب��اره پرون��ده واردات
پليـــــس
خودروهای لوکس و برخی موضوعات مطرح
شده درخصوص هک شدن س��ایت وزارت صعنت ،با رد این ادعا
اظه��ار کرد :پرونده واردات این خودروها که در اس��تان هرمزگان
تشکیل شده بود به دستور مقام قضایی برای بررسیهای فنی به
پلیس فتا ارجاع شد و بررسیهای فنی ما در بخش سایبری نشان
داد به هیچوجه هیچ هکی در این ماجرا اتفاق نیفتاده است.
سردار کمال هادیانفر با بیان اینکه نتیجه این بررسی به طور

حادثه

خاک آن کشور میشوند ،برعهده دارد و باید جان ،مال و
امنیت آنها را حفظ کند و اگر مشکلی برای اتباع قانونی
کشور دیگر پیش بیاید ،مسئوالن دولت میزبان به عنوان
کشور «پذیرنده» باید پاسخگو باشند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد:
در جریان فاجعه منا که منجر به ش��هادت جمع زیادی از
زائران خانه خدا شد ،امنیت و جان حجاج در کشور پذیرنده
آسیب دید و لذا عربستان سعودی باید پاسخگو باشد.
وی افزود :مسائلی همچون تشکیل کمیته حقیقتیاب
که مورد تأکید رهبر معظم انقالب بوده ،باید با بهرهگیری
از تمام ابزارهای دیپلماسی در سطح جهان اسالم ،پیگیری
شود تا این کمیته تشکیل شده و بتواند هم حقوق قانونی
قربانیان حادثه را جبران کند ،هم با مقصران برخورد و هم
از تکرار فجایع مشابه جلوگیری کند .مهر

رسمی اعالم شده است گفت :این موضوع را به سازمان بازرسی و
مراجع قضایی هم اعالم کردهایم و تأکید داشتهایم که سایت وزارت
صنعت و معدن در ماجرای واردات خودرو هک نشده است.
وی درخصوص حس��ابهای س��لبریتیهایی ک��ه از مردم
جهت کم��ک به زلزلهزدگان پول طل��ب کردند گفت :برخی از
این حسابها مسدود شد و این پولها با مجوز مقامات رسمی به
حس��اب اشخاص برگردانده شد ،این افراد به جای اینکه حساب
باز کنند باید مردم را به رفتن نهادهای مربوطه و مراکز رس��می
مانن��د هاللاحمر ترغیب و تش��ویق کنن��د ،در حال حاضر که
خانههای ساخته شده توسط نهادهای رسمی در حال افتتاحاند
سلبریتیها کجا هستند؟ به قول مردم محلی در مناطق زلزلهزده
چند روزی آمدند عکس یادگاری گرفتند و رفتند .تسنیم

درشهر

حامی
«دلدادگان» از امشب به شبکه  3میآیند

س��ریال «دلدادگان» به کارگردانی منوچهر
ه��ادی و تهیهکنندگ��ی ایرج محم��دی در ۶۰
قسمت از امشب به شبکه سه سیما میآید.
«دلدادگان» به قل��م مهدی محمدنژادیان و
باب��ک کایدان ،یک ملودرام خانوادگی اس��ت که
در س��ه فصل ،دو فصل گذشته و یک فصل زمان
حال ،ماجراهای دو خانواده را از زمان قبل انقالب
تا عصر حاضر به تصویر میکشد.
پانتهآ به��رام ،لیندا کیانی ،مس��عود رایگان،
آرش مجی��دی ،مهران��ه مهی��ن ترابی ،س��میرا
حسنپور ،شاهرخ استخری ،س��یامک صفاریان،
ملیکا شریفینیا ،مسعود دلخواه ،حمید گودرزی،
مهدی صبائی ،افسانه ناصری ،سیروس همتی از
بازیگران این سریال هستند.
این س��ریال هر شب حوالی ساعت  ۲۰:۴۵از
شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

عبور «هزارپا» از مرز  ۱۸میلیارد

فیلمه��ای س��ینمایی«هزارپا» ب��ا فروش ۴
میلی��ارد و  ۲۴۵میلیون« ،خاله قورباغه» با ۴۰۶
میلی��ون و «تگ��زاس» ب��ا ف��روش  ۳۹۶میلیون
تومانی ،رتبههای اول تا سوم پرفروشهای هفته
گذشته را به دست آوردند.
در ادام��ه آم��ار کل فروش فیلمها را مش��اهده
میکنید« :هزارپا»  ۱۸میلیارد و  ۵۰میلیون تومان،
«تگزاس» ۱۴میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان« ،خجالت
نکش»  ۴میلیارد و  ۶۶۰میلیون تومان« ،دشمن زن»
 ۳میلیارد و  ۶۰۰میلی��ون تومان« ،دلم میخواد» ۱
میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان« ،دارکوب»  ۱میلیارد
و  ۵۵۰میلی��ون تومان« ،خاله قورباغه»  ۱میلیارد و
 ۵۰۰میلیون تومان« ،کاتیوشا»  ۶۰۰میلیون تومان،
«در وجه حام��ل»  ۱۸۳میلیون تومان« ،من دیوانه
نیس��تم»  ۱۶۰میلیون تومان« ،دم س��رخها» ۱۱۵
میلیون تومان« ،مرداد»  ۱۰۵میلیون تومان

نیازمندان تهرانی
تحت پوشش بهزیستی قرار میگیرند

مدیرکل بهزیس��تی اس��تان تهران گفت :تا پایان
س��الجاری نیازمندان تهرانی تحت پوشش بهزیستی
قرار خواهند گرفت که این افراد شامل معلوالن و زنان
سرپرست خانوار هستند.
داریوش بیات نژاد با بی��ان اینکه حمایت از افراد
نیازمن��د جزء وظایف دس��تگاههای حمایتی از جمله
کمیته امداد و س��ازمان بهزیستی اس��ت ،اظهار کرد:
بر همین اس��اس س��الیانه تعداد جدیدی از افراد وارد
چرخه حمایتی بهزیس��تی میشوند .وی تصریح کرد:
ورود نیازمند به چرخه حمایتی بهزیس��تی نیازمند به
اعتبارات ویژهای اس��ت که با توجه ب��ه پیگیریهای
صورت گرفته امس��ال تعدادی از خانوادههای نیازمند
تهرانی وارد این چرخه حمایتی می شوند.
به گفته وی سازمان بهزیستی استان تهران براساس
الویتهای مشخص شده این افراد را تحت پوشش قرار
خواهد داد .تسنیم

جنایت در میهمانی شبانه شهرک غرب

مع��اون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی
ته��ران ب��زرگ ،از وق��وع جنایت ش��بانه در یک
میهمانی شبانه در شهرک قدس خبر داد.
س��رهنگ علی ولیپ��ور گودرزی گف��ت :بامداد
پنجشنبه وقوع یک فقره تیراندازی منجر به مرگ به
کالنتری شهرک قدس اعالم شد .با حضور مأمورین و
تأیید خبر فوت یک نفر موضوع به اداره دهم ویژه قتل
پلی��س آگاهی تهران بزرگ اعالم؛ پرونده مقدماتی با
موضوع "قتل عمـد" تشکیل و تحقیقات آغاز میشود.
در تحقیقات مشخص شد که مقتول به عنوان
میهمان در محل جنایت حضور داشته که صاحبخانه
با انگیزه شوخی اقدام به آوردن اسلحه شکاری کرده
که در زمان بازی کردن؟! با اس��لحه مس��لح شده،
ناگهان گلولهای شلیک و بیشتر ساچمههای شلیک
شده به واسط ه شلیک از فاصله نزدیک به قفسه سینه
مقتول اصابت کرده و باعث مرگ وی شده است.

عابران بیشترین قربانیان سوانح ترافیکی

مع��اون اجتماعی و فرهن��گ ترافیک پلیس
راهور تهران بزرگ گفت :ش��هروندان باید همواره
از رفتاره��ای غیرقابل پیشبینی از جمله کاهش
یا افزایش سرعت در هنگام عبور ،توقف ناگهانی،
دویدن ناگهانی و ...خودداری کنند.
مس��عود جبارزاده با بیان اینکه آمارها حاکی
اس��ت که بخش قابل توجهی از قربانیان س��وانح
ترافیکی تهران را عابران پیاده تش��کیل میدهند،
اظهار کرد :اکثر این تصادفات نیز در ساعاتی از شب
رخ میدهد که به واسطه تاریکی هوا ،عابران پیاده
بهخوبی رؤیت نمیش��وند .به گفته وی همچنین
کاهش دید راننده و خستگی و خوابآلودگی راننده
نیز دیگر عامل بروز چنین تصادفاتی است.
وی افزود :جهت اجتناب از وقوع چنین حوادثی
توصیه میشود شهروندان حتیالمقدور از پیادهروی
در شب بهویژه در سطح سوارهرو اجتناب کنند.

