
پیام های مردمی
پرویز مق�اوم طلب از تهران: ب��ا هفتصد هزار 
تومان حقوق ماهانه، هفت س��ر عائله اعم از یک بانوی 
پرهزینه، دو فقره دانش��جوی دانشگاه آزاد، یک جوان 
قطع نخاع��ی و دو محصل دبس��تان نمونه مردمی را 
اداره می کنم. آیا حقش نیست در مسابقه استعدادهای 
درخش��ان مقام اول را کس��ب کنم؟ تا کی تبعیض و 

حق خوری؟ چرا مسئوالن رسیدگی نمی کنند.
منصور خوش خیال از آباده فارس: می خواستم از 
طریق این تریبون از مس��ئوالن عزیز تشکر کنم که شب 
عید به فکر س��فره خالی مردم ضعیف هم هستند. آقای 
وزیر بازرگانی اعالم کردند برای شب عید همه چیز موجود 

است. فقط لطفا وقتش را بیشتر کنند که به همه برسد.
سونگ جول ایل از پیونگ یانگ: یک کار خصوصی 
با ننجون داشتم اما ظاهرا تلفنشان از دسترس خارج است. 
می خواس��تم از طریق این ستون به ایشان پیام بدهم که 

حتما یک تماس بگیرند. دلم خیلی تنگ شده است.
هوش�نگ بهانه گی�ر از دماون�د: دیروز س��وار 
تاکس��ی شدم پول خرد نداش��ت. سوال من این است 
که ت��ا کی بای��د ای��ن بی تدبیری ه��ا، بی کفایتی ها و 
ندانم کاری ها ادام��ه پیدا کند؟ چرا نمایندگان محترم 
مجلس به رئیس جمهور فشار نمی آورند که رئیس کل 
بانک مرکزی را برکنار کند؟ تا کی باید ش��اهد باشیم 

که رانندگان تاکسی پول خرد نداشته باشند؟
بابک.ب از اوین تهران: من کی آزاد می شم؟

ننجون

مصدومیت ۱۵ معلم
سخنگوی اورژانس کش��ور از واژگونی مینی بوس 

حامل معلمان در شهرستان گناباد خبر داد.
مجتبی خالدی افزود: در این حادثه ۱۵ نفر مصدوم 
ش��دند که یک نفر در محل به صورت سرپایی درمان و 

۱4 نفر برای درمان به بیمارستان انتقال یافتند.
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عتبات  مدی��رکل  عشق س��ازمان ح��ج و مس�یر 
زی��ارت گفت: ب��ا تالش ه��ای صورت 
گرفت��ه س��فرهای زمینی ب��ه صورت 
میانگین در سراس��ر کش��ور حدود 7 
درصد و قیمت ه��ای هوایی حدود ۱۱ 

درصد افزایش پیدا کرده است.
مرتض��ی آقای��ی درب��اره افزایش 
قیمت ه��ای عتبات ن��وروزی گفت: در 
بح��ث افزایش قیمت ها برای س��فر به 
عتب��ات در ن��وروز اعالم ک��رده بودیم 
که ۱0 درصد افزایش برای س��فرهای 
زمین��ی و ۱۵ تا 20 درصد س��فرهای 
هوایی افزایش قیمت خواهد داشت که 
با تالش های صورت گرفته این افزایش 

به حداقل رسیده است.
وی در ادامه بیان کرد: با تالش های 
ص��ورت گرفت��ه س��فرهای زمینی به 
صورت میانگین در سراسر کشور حدود 
7 درصد و قیمت های هوایی حدود ۱۱ 

درصد افزایش پیدا کرده است.
مدی��ر کل عتبات س��ازمان حج و 
زی��ارت تصری��ح کرد: حداق��ل قیمت 
اعزام های هوایی از ایس��تگاه تهران به 
عتبات در نوروز 3 میلیون و 8۵0 هزار 
توم��ان و حداکثر قیمت آن کمتر از 4 

میلیون تومان است.

وی درخص��وص قیمت س��فرهای 
زمینی عتبات نوروزی گفت: همچنین 
حداقل افزایش قیمت سفرهای زمینی 
یک میلیون و 890 و حداکثر قیمت 2 

میلیون و 370 هزار تومان است.
آقای��ی مط��رح کرد: در بس��ته های 
نوروزی سعی کردیم تا تنوع را در بسته ها 
ایجاد کنی��م تا عالقه من��دان بتوانند به 

راحتی زمان سفر خود را انتخاب کنند.
وی افزود: بسته ها را از ۵ تا 9 شب 
ایج��اد کردیم و عمده بس��ته ها دارای 
اقامت هفت ش��به بوده و س��ه شب در 
نجف اش��رف، سه ش��ب در کربال، یک 
شب در کاظمین اقامت داشته و زیارت 
امامین عس��کریین هم در برنامه سفر 

زائران در نظر گرفته شده است.
آقایی عنوان کرد: تمامی بس��ته ها 
دارای پوش��ش های امنیتی، بیمه ای و 

درمانی هستند همچنین درخصوص 
اس��کان و تغذیه تالش شده است 
که همه استانداردهای مورد نیاز 

رعایت شود.
وی با اش��اره به اینکه 

90 هزار نف��ر در پیش 
عتب��ات  ن��ام  ثب��ت 
نوروزی ثبت نام کرده 
اند، تصریح کرد: نتایج 

قرعه کش��ی در ۱0 اولویت اعالم ش��ده 
است و از فردا سه شنبه 30 بهمن افراد 
پذیرفته شده براس��اس الویتشان برای 
انتخ��اب کاروان و تاریخ اعزامش��ان به 

سایت atabat.haj.ir مراجعه کنند.
آقایی تش��ریح کرد: زائران سفر به 
عتب��ات از زمان ثبت نام 72 س��اعت 
فرصت دارند تا نس��بت به واریز هزینه 

سفرشان اقدام کنند.
وی تاکی��د ک��رد: زائ��ران ب��رای 
پرداخ��ت هزین��ه س��فر با 
فیش س��بز رنگی که دفاتر 
زیارت��ی تحت پوش��ش 
سازمان حج و زیارت به 
آن��ان می دهند به بانک 
همچنین  کنند  مراجعه 
آنالین  پرداخ��ت  امکان 
هم در سیستم برای 

زائران وجود دارد.
مدیر کل عتبات 
سازمان حج و زیارت 
گفت: زائران به اعتبار 
گذرنامه خود نیز توجه 
کنن��د، گذرنامه زائران 
الزم است از زمان سفر 
داش��ته  اعتبار  م��اه   6

باشد.

امام صادق علیه السالم:
اسراف باعث فقر و میانه روی موجب بی نیازی می شود.
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مدیركل عتبات سازمان حج و زیارت به مهر خبر داد؛

جزئیات افزایش قیمت های عتبات نوروزی

در قالب یک فیلم سینمایی ۱۲۰ دقیقه ای با داستانی جدید

 »پایتخت« شب عید به تلویزیون می آید
تهیه کننده مجموعه  ج��م تلویزیونی »پایتخت« ج��ام 
از رس��یدن یک ۱20 دقیقه سینمایی با 
حضور همه عناصر س��ریال در شب عید 

نوروز 98 خبر داد.
الهام غفوری گف��ت: با توجه ویژه 
آقای مجید زین العابدین مدیر ش��بکه 
یک س��یما و اهتمام ایش��ان بنا شده 
ت��ا یک نس��خه س��ینمایی از س��ریال 

»پایتخت« برای نوروز بسازیم. 
وی ادامه داد: پیش تر به ما گفتند 
که فصل شش��م این اثر را برای نوروز 
آماده کنیم که متاسفانه تمام بازیگران 
سر کارهای دیگر بودند و نمی توانستیم 
آنها را برای حضور در س��ریال گردهم 
آوریم. اما در نهایت تصمیم بر این شد 
تا یک نس��خه س��ینمایی از کار برای 

نوروز 98 آماده کنیم.
غفوری گف��ت: حضور امس��ال ما 
۱00 تا ۱20 دقیقه و در قالب یک اثر 
سینمایی در تلویزیون خواهد بود. این 
کار با حض��ور همه عناصر پایتخت که 
روزه��ای آتی کلید می خ��ورد به آنتن 

شبکه یک سیما می رسد.
او در ای��ن گفتگ��و تأکی��د ک��رد: 
نمی توانم بگویم فض��ای آن دوباره در 
مازن��دران خواهد ب��ود و چه تغییراتی 

را مخاطب خواهد دی��د. اما هم تغییر 
خواهیم داشت و هم مثاًل احمد مهرانفر 
که درگیر بازی در س��ریال »سال های 
دور از خانه« اس��ت به این تک قسمت 
می پیوندد. در فضای مجازی نوشته اند 
تله فیلم یا 90 دقیقه؛ درس��ت نیست 
چون این تک قس��مت یا اثر سینمایی 
»پایتخت« بی��ش از 90 دقیقه خواهد 

بود.
غفوری در خصوص جزئیات بیشتر 
این تک قسمت، گفت: فیلمنامه این اثر 
براس��اس طرح��ی از محس��ن تنابنده 
توسط خشایار الوند نوشته شده و قرار 
است طی چند روز آینده جلوی دوربین 
برود. این اثر سینمایی در شب سال نو 
مصادف با میالد حضرت علی)ع( و روز 

پدر روی آنتن خواهد رفت.
تهیه کنن��ده »پایتخت« با اش��اره 
به اینکه برای س��اخت فصل ششم این 
مجموع��ه تلویزیونی در حال مذاکره با 
تلویزیون هس��تیم تأکید کرد: این تک 
قس��مت هیچ ارتباطی با فصل شش��م 
مجموعه پایتخت ن��دارد و کاماًل طبق 
استانداردهای یک اپیزود ویژه، هویتی 

مستقل دارد. 
وی افزود: با تلویزیون برای ساخت 
فصل شش��م ای��ن مجموع��ه در حال 
مذاکره هس��تیم تا به زودی این اتفاق 
هم بیفتد که خیلی از مردم در کوی و 
برزن ما را می بینند بسیار عالقه دارند 
هرچه زودتر ش��اهد پخش این سریال 

تلویزیونی در فصل ششم هستند.

دو کت��اب »عارف دوازده س��اله« با  م�هربان موضوع زندگی شهید رضا پناهی و ی�ار 
»خط مقدم« با موضوع زندگی س��ردار ش��هید حس��ن 

تهرانی مقدم منتشر شد.
 »عارف دوازده ساله« شامل خاطرات شهید نوجوان 
رض��ا پناه��ی، روایتی از مادر ش��هیدی اس��ت که برای 

شهادت فرزندش دعا کرد تا او به آرزویش برسد.
رض��ا پناه��ی که س��وژه این اثر اس��ت ع��ارف ۱2 
س��اله ای ایست که ش��گرفترین و عظیم ترین صحنه های 
ازخودگذشتگی را در عمر کوتاه خود به نمایش گذاشت.

»عارف ۱2س��اله« در قطع رقعی و به صورت رنگی، 

به کوشش سیدحسین موسوی روانه بازار شده است.
کتاب »خط مقدم« نیز روایت داس��تانی و مستند از 
تشکیل یگان موشکی در ایران با محوریت زندگی شهید 

حسن طهرانی مقدم)پدرموشکی ایران( است.
این کتاب برش��ی است مستند از میانه  خط زندگی 
حس��ن طهرانی مقدم. به دور از تخیل و رویاپردازی های 
نویسندگی. از مرداد سال 63 تا دی ماه سال 6۵. مقطعی 

که اتفاقا پر است از حادثه و موانع پیچیده. 
این کتاب در قطع رقعی و به قلم فائزه غفارحدادی و 
به کوشش محمدحسین پیکانی به رشته تحریر در آمده 

و توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار شده است.

از سوی نشر شهید كاظمی؛
»عارف ۱۲ ساله« و »خط مقدم « منتشر شدند

مدیر عامل شرکت راه آهن شهری  یتخ����ت ته��ران و حومه از آماده س��ازی 6 پا
ایستگاه مترو از خطوط 6 و 7 تا پایان سال خبر داد.

 علی امام با اشاره به تسریع عملیات آماده سازی در 
خطوط 6 و 7 گفت: در تالش هستیم 9 کیلومتر جنوبی 
از خط 6 را با س��ه ایس��تگاه دولت آب��اد، بعثت و میدان 

شهدا تا پایانه سال آماده افتتاح کنیم.
وی افزود: در حال حاضر فعالیت های ساختمانی در این 
س��ه ایستگاه به پایان رسیده و برای تجهیز این ایستگاه ها 
برنامه ریزی کرده ایم که در صورت عدم بروز مشکل خاص، 

تا پایان سال آماده بهره برداری اولیه خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه با اشاره 
به آخرین وضعیت تجهیز خط 7 نیز گفت: بخش شمالی این 
خط حد فاصل ایستگاه شهید نواب صفوی تا میدان صنعت 
ش��امل 7.۵ کیلومتر با دو ایستگاه دانشگاه تربیت مدرس و 

میدان صنعت در مرحله سیگنالینگ است.
 وی خاطرنشان کرد: تجهیزات باقی مانده این خط 
هفته گذشته ترخیص و هم اکنون در حال نصب است.

امام تصریح کرد: ایس��تگاه هالل احمر که در مسیر 
افتتاح ش��ده خط 7 قرار داشت و در تیرماه سال گذشته 
به دلیل عدم تکمیل افتتاح نش��د در این مرحله، افتتاح 

خواهد شد. فارس

مدیر عامل شركت راه آهن شهری تهران و حومه خبر داد
آماده سازی ۶ ایستگاه مترو تا پایان سال


