
مواضع ننجون را فیلتر کردند
درپی فیلت��ر زانوی یکی از فوتبالیس��ت های تیم 
پرس��پولیس در اینس��تاگرام، مدیران ای��ن مجموعه 
توضیح دادند از بس وضعیت زانوی ایش��ان دلخراش 

بود که ناچار به فیلتر شدیم.
در همی��ن خص��وص پیش��نهادهای زی��ر ب��رای 

فیلترهای بعدی ارائه می شود:
الف( مواضع شفاف ننجون

ب( باالی زانوی عمه رهبر کره شمالی
ج( آغوش مادر هوگو چاوز

د( فیش حقوقی مدیرعامل صندوق بازنشستگی
ه( بینی معاون اول رئیس جمهور مالزی

و( س��خنرانی رئیس جمه��ور هونولوو در مراس��م 
افتتاح قطار 

ز( اختالس های آخر آقایان )ب-ز( و )ح-ه(
ح( عناوین شغلی وزیر سابق امورخارجه شیلی

ط( جیب کارگران نیشکر خوزستان
ی( خاطرات حاج آقا پسته کار

ننجون

رئیس پلیس پیشگیری:
شب عید بیشتر از کارت عابربانک 

استفاده کنید
رئی��س پلیس پیش��گیری با اش��اره ب��ه افزایش 
برداشت وجه نقد از خودپرداز تا سقف ۵ میلیون ریال، 
گفت: از همراه داشتن وجوه نقد فراوان در مراجعه به 

مراکز خرید دوری کنید.
 س��ردار کیوان ظهیری با اش��اره به افزایش سقف 
برداشت وجه نقد از دستگاه های عابربانک در ایام پایانی 
س��ال، به مردم توصیه کرد: تا جایی ک��ه امکان دارد از 
کارت عابر انک برای خرید اس��تفاده کنید و در صورت 
همراه داشتن وجوه نقد و حضور در مراکز خرید، مراقبت 

بیشتری از وجوه نقدی و اموال شخصی داشته باشید.
رئی��س پلیس پیش��گیری پایتخت با بی��ان اینکه 
ش��هروندان می توانن��د تا مبل��غ ۵ میلی��ون تومان از 
خودپرداز ها برداش��ت وجه نقد داش��ته باش��ند، گفت: 
این موضع موجب تحریک س��ارقان ش��ده و می طلبد 
که ش��هروندان با هوشیاری بیش��تری از دستگاه های 

خودپرداز استفاده کنند و مراقب اطراف خود باشند.
ای��ن مقام انتظامی ب��ا تاکید به اینکه ش��هروندان 
هن��گام ورود رم��ز کارت خ��ود دقت کنند ت��ا امنیت 
رمزشان حفظ شود، بیان داش��ت: پس از دریافت وجه 
نقد مراقب تصادف های ساختگی باشید، چراکه برخی از 

این تصادف ها ساختگی بوده و این 
افراد قصد مطالبه وجه نقد از شما 
را دارند. وی افزود: هنگام خرید از 

مراکز خرید از همراه داشتن 
کارت های اضافی و اسناد 
غیرضروری  م��دارک  و 

دوری کنید.

پلیس
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بازداش��ت  خب��ر  عباسعلی دامنگیر، درحـــاشیه
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت استان 
س��منان و معاونش، به اته��ام تخلفات 
مال��ی، ب��ار دیگ��ر عم��ق ریش��ه های 
سوء استفاده و فساد در سازمان حفاظت 

محیط زیست را به نمایش گذاشت.
س��ایر  دس��تگیری های  هرچن��د 
مس��ئوالن این نهاد، با اتهامات مشابه، 
مس��بوق به س��ابقه اس��ت ام��ا آنچه 
پرون��ده دس��تگیری دامنگی��ر را ب��ه 
مرات��ب پررنگ تر می کند، این اس��ت 
که وی پیش از این به عنوان مدیرکل 
برتر از سوی عیس��ی کالنتری، معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 

محیط زیست انتخاب شده بود!
دامنگیر که طی سال های طوالنی 
حفاظ��ت  کل  اداره  در  مدیریت��ش 
محیط زیس��ت س��منان بارها به دلیل 
عمکرد شبهه برانگیز و غیرشفاف اداره 
انتقاد رس��انه ها قرار  متبوعش م��ورد 
گرفت��ه ب��ود و حاال چند روزی اس��ت 
ب��ه اته��ام اختالس و ارتش��ا در زندان 
به س��ر می برد، دی ماه س��ال جاری از 
سوی کالنتری، مورد تقدیر قرار گرفت 
و در میان مدیران اس��تانی و س��تادی 
این س��ازمان به عن��وان مدیرکل برتر 
معرفی شد تا این سؤال مطرح شود که 
معیار و شاخص کالنتری برای انتخاب 
مدیرکل برتر چیست؟! آیا گزارش های 
دفت��ر بازرس��ی و نظارت ب��ر عملکرد 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، عیار 
موثقی برای مح��ک زدن عملکرد این 

سازمان و ادارات اقماری آن است؟
از آنجا که کس��ب رتبه برتر اداره 
کل حفاظ��ت حفاظت محیط زیس��ت 
اس��تان س��منان در جش��نواره شهید 
رجایی عالوه بر تقدیر از آقای مدیرکل، 
با تقدیر از رئیس اداره ارزیابی عملکرد 
ای��ن اداره کل و معرف��ی وی به عنوان 
کارش��ناس برت��ر هم همراه ب��وده، به 
نظر می رس��د نادی��ده گرفتن تخلفات 
و مماش��ات ب��ا مس��ئوالن متخل��ف، 

رویه ای اس��ت ک��ه س��ازمان حفاظت 
ارزیابی  برای مس��ئوالن  محیط زیست 
عملکرد خود انتظار اجرای آن را دارد؛ 
در واقع، تضعی��ف و کاهش اثرگذاری 
دو دفتر حراس��ت و بازرس��ی سازمان 
حفاظت محیط زیست، رویکردی است 
ک��ه در دوره جدید مدیریت س��ازمان 
از آغاز س��ال  محیط زیس��تس به ویژه 

جاری درپیش گرفته شده است.
درپیگیری  رویکردی که جدی��ت 
آن سبب ش��د در یکی از نشست های 
ریاست سازمان محیط زیست با مدیران 
کل، برای آنها حاش��یه ای امن در برابر 
نظارت دو بازوی حراس��ت و بازرس��ی 
ایج��اد کرده و نهایتا دس��ت مدیرانش 
را برای برکناری مس��ئوالن حراس��ت 
و بازرس��ی ک��ه در کار آنه��ا مداخل��ه 
می کنن��د، ب��از بگ��ذارد! رویکردی که 
تقدیر از رئیس اداره بازرس��ی عملکرد 
محیط زیس��ت اس��تان س��منان، آینه 

تمام نمای آن است.
حیدر آس��یابی  دادس��تان عمومی 
و انقالب مرکز اس��تان س��منان درباره 
پرونده ای��ن تخلف که در ش��عبه اول 
بازپرسی سمنان مفتوح است می گوید: 
در راس��تای ارتقای س��المت اداری و 
مبارزه با فساد در دستگاه های اجرایی، 
با ارائ��ه گزارش های اداره کل اطالعات 
درباره س��وء جریان مال��ی در اداره کل 
حفاظت محیط زیس��ت استان سمنان، 
مدیرکل و یکی از معاونان وی دستگیر 
شدند؛ با تفهیم اتهام به این دو نفر، قرار 
قانونی صادر و آنها روانه زندان ش��دند؛ 
از رقم اختالس و ارتشاء متهمان برآورد 
اولی��ه ش��ده و تحقیقات ب��رای تعیین 

مقدار نهایی آن ادامه دارد.
این در حالی است که ماه گذشته، 
بازداش��ت سیدحسین سادات موسوی 
مدیرکل س��ابق حفاظت محیط زیست 
اس��تان یزد، با اتهام مش��ابه، خبرساز 
شد و س��هولت سوء اس��تفاده مدیران 
محیط زیس��ت از اختیارات دولتی شان 

را به نمایش گذاشت.

علی اکبر شمس دادستان عمومی 
و انقالب مرکز اس��تان یزد در این باره 
گفت��ه بود: درپ��ی وصول اخب��اری از 
دس��تگاه های نظارتی اس��تان مبنی بر 
ارتکاب جرائم عمدی از سوی مدیرکل 
سابق حفاظت محیط زیست استان یزد 
رسیدگی به این پرونده در دستور کار 
دادس��رای مرکز اس��تان قرار گرفت و 
تحقیقات فنی و غیرمحس��وس انجام و 
پس از احراز وقوع جرم وفق قانون وی 
تحت تعقیب قرار گرفت و هفته گذشته 
بازداش��ت شد؛ ارتش��اء، تضییع حقوق 
دول��ت در عدم انج��ام وظیفه قانونی و 
اهم��ال در این زمینه و سوءاس��تفاده 
از موقعیت ش��غلی از اتهامات نامبرده 
است؛ پرونده برای بررسی مبالغ دقیق 
ناش��ی از جرم در مرحله کارشناس��ی 
اس��ت و به محض تکمی��ل تحقیقات، 
پرون��ده با کیفرخواس��ت جهت صدور 

حکم به دادگاه ارسال خواهد شد.
حفاظ��ت  کل  اداره  تخلف��ات 
محیط زیست اس��تان کرمان که پس از 
ورود دیرهنگام و غیرموثر دفتر بازرسی 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت تنها 
برکناری مدیر پیش��ین ای��ن اداره کل 
را در دی  م��اه س��ال جاری ب��ه هم��راه 
داش��ت هم نمون��ه دیگ��ری از آخرین 
آس��یب  هایی اس��ت که در س��ایه نبود 
نظارت ب��ر مدیریت و عملک��رد ادارات 
کل محیط زیس��ت بر رون��د حفاظت از 
محیط زیس��ت کش��ور وارد شده است؛ 
آسیب هایی که یک سوی آن متخلفان 
و س��ودجویانی هستند که سرمایه های 
مل��ی کش��ور را ب��رای منافعش��ان فدا 
می کنند و سوی دیگر، مدیرانی که برای 
فروش سرمایه های ملی به سودجویان، 

از بیت المال حقوق دریافت می کنند.
فاش شدن این حجم از تخلفات در 
بازه زمانی کوتاه دو ماه گذشته، نه تنها 
ضرورت ورود دس��تگاه های نظارتی به 
عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست 
را یادآور می ش��ود بلکه لزوم بازنگری 
حس��ن روحان��ی در انتخاب "عیس��ی 
کالنتری" به س��مت ریاس��ت سازمان 
حفاظ��ت محیط زیس��ت را ب��ه تصویر 
می کش��د؛ انتخابی که امروز از س��وی 
کارشناس��ان و نماین��دگان مجل��س، 
بزرگتری��ن تهدید برای محیط زیس��ت 

کشور شناخته می شود.  تسنیم

فیل��م س��ینمایی  منتقـد هزارپا در سال 97 میـز 
توانست فروش باالیی در سینما داشته 
باش��د، ح��ال اینکه این ف��روش به چه 
قیمت و با چه ش��رایطی اتف��اق افتاده 
پیش از این به آن پرداخته ایم اما توزیع 
این فیلم در ش��بکه نمایش خانگی هم 

برای خود پدیده عجیبی شد.
زمانی که حق توزیع فیلم توس��ط 
موسس��ه هنره��ای تصوی��ری س��وره 
وابس��ته به حوزه خریداری شد تعجب 
مخاطبان��ی که فیلم هزارپ��ا را دیده و 
همچنی��ن با سیاس��تهای حوزه هنری 
آش��نا بودن��د برانگیخته ش��د، که چرا 
نه��ادی که اولویت خود را تولید آثاری 
با موضوعات مرتبط با انقالب، مضامین 
دفاع مق��دس و مفاهیم��ی که همس��و 
ب��ا ارزش گذاری ه��ای انقالب اس��ت، 
ق��رار داده بای��د حق پخ��ش فیلمی با 

مختصات هزارپا را خریداری کند.
پتانس��یل فروش هزارپا بنگاه های 
اقتصادی زیادی را برای سرمایه گذاری 
روی آن و موضوعات مشابه تحریک کرد، 
سامانه اشتراک ویدئوی »تیک« هم بر 
این موج س��وار ش��د و تبلیغات شهری 
خ��ود را با اش��تراک ویدئویی »هزارپا« 
همراه کرد تا بتواند در قالبی انحصاری 
توزیع این فیلم را در دس��ت بگیرد. در 
نهایت نس��خه 122 دقیق��ه ای فیلم در 
این سامانه منتش��ر می شود. سامانه ای 
که هنوز نسبت به موسسان و مدیرانش 
اطالع��ات زیادی در دس��ت نیس��ت و 
نسبت به سرمایه اولیه راه اندازی آن نیاز 
به تحقیق و بررس��ی وجود دارد. چراکه 
ثب��ت یک س��امانه VOD نیاز به طی 

مراحل قانونی طوالنی مدتی دارد و قبل 
از مجوز VOD الزم اس��ت یک دامنه 
ثبت و راه اندازی شود و شروع به فعالیت 

کند تا مجوز مربوطه صادر شود.
حال این س��وال مطرح اس��ت که 
چگونه و با چه توجیهی سازمان تنظیم 
مق��ررات صوت و تصوی��ر فراگیر خارج 
از نوب��ت و روال ع��ادی به س��امانه ای 
مج��وز VOD می ده��د ک��ه هن��وز 
راه ان��دازی نش��ده و در نتیجه از لحاظ 
فن��ی و محتوایی نیز بررس��ی نش��ده 
اس��ت؟ آی��ا همان پول های مش��کوک 
س��ینما و پیش��نهادهای عجیب مالی 
که بازیگران ش��اخص و کارگردان های 
مط��رح را به حض��ور در آثاری ترغیب 
کرده که مشخص نیست بر چه اساس 
این میزان برایش هزینه می ش��ود، اخذ 
مجوز غیرقانونی برای دانلود قانونی آثار 

فرهنگی را نیز میسر کرده است؟
حال از ماج��رای تیک که بگذریم 
می بینی��م وقتی که س��امانه تیک این 
میزان تبلیغات را برای توزیع هزارپا در 
نظر گرفته موسس��ه سوره هم برای جا 
نماندن از این قافله و توزیع DVDهای 
هزارپایش باید اندیشه می کرد. موسسه 
س��وره در یک اقدام غی��ر منتظره و با 
هماهنگ��ی کارگردان فیلم گویا راش ها 
را جمع کرده اند و نسخه ای 200 دقیقه 
ب��رای مخاطبان فراه��م کرده اند، حال 
اینکه مجوز انتشار این نسخه جدید کی 
و با چه ش��رایطی صادر شده اس��ت هم 

جای سوال دارد. همین اتفاق توجیهی 
می شود برای توزیع این فیلم سینمایی 
ک��ردن  سرش��کن  و   DVD دو  در 
هزینه های ساخت، بسته بندی و توزیع 

فیلم در شبکه نمایش خانگی.
از طرف دیگر این اقدام موسس��ه 
س��وره در دو قس��متی کردن نس��خه 
ش��بکه نمای��ش خانگ��ی »هزارپا« به 
اندازه کافی اطالع رس��انی نشده بود و 
بسیاری از مخاطبان DVD فیلم را با 
نیت تماشای یک فیلم کامل سینمایی 
خریداری کرده بودند و انتظار داش��تند 
ی��ک فیلم کامل را در این پک ببینند، 
غاف��ل از اینک��ه موسس��ه هنره��ای 
تصویری س��وره این فیل��م را در قالبی 
س��ریالی توزیع کرده است و با این کار 
در واقع ماهیت فیلم دچار تغییر شده 
است. مخاطبان هم در خماری قسمت 

دوم باید تا هفته آینده صبر کنند.
گاه��ی  فیلم ه��ای س��ینمایی  در 
جا به جایی یک پالن یا حذف و اضافه آن 
می تواند سرنوشت فیلم را تغییر دهد پس 
ب��ه طور حتم اضافه کردن 80 دقیقه به 
زمان یک فیلم را می توان تغییر ماهیت 
در آن قلمداد ک��رد، حال مخاطبی که 
»هزارپا« را آنطور که در سینما دیده یا 
تعریفش را شنیده به سراغ DVD فیلم 
می رود با فیلم دیگری مواجه می ش��ود، 
باید این نکته را هم یادآور شد که اضافه 
کردن زمان فیلم به منزله بهتر شدن آن 

نیست.  تسنیم

امام علی علیه السالم:
عدالت بهتر از شجاعت است زیرا اگر مردم همگی عدالت را 

درباره همه بکار گیرند از شجاعت بی نیاز می شوند.
شرح نهج البالغه ج20، ص333، ح816

 ایجاد ۲۰ درصد از اشتغال کشور 
با تالش کمیته امداد امام خمینی)ره(
مع��اون اش��تغال و خودکفایی  مـي کمیته امداد: هم اکنون 20 درصد حــــا

از مجموع اشتغال کشور را این نهاد تامین می کند.
حجت اهلل عبدالملکی گف��ت: این نهاد عالوه بر 
توانمندس��ازی مددجویان زیرپوش��ش توانس��ته در 
تولید ملی نیز سهیم باشد. هم اکنون درآمد طرح های 
اشتغال کمیته امداد بیش از مستمری مورد پرداخت 

این نهاد به حساب خانواده های زیر پوشش است.
وی افزود: امسال پنج هزار و ۵00 میلیارد تومان 
درآم��د از طریق طرح های اش��تغال ایجاد و به طور 
مس��تقیم وارد زندگی خانواده های زیرپوش��ش این 
نهاد شده است. در سه سال گذشته در مجموع 12 
هزار و 200 میلیارد تومان درآمد از طریق طرح های 

اشتغال این نهاد در کشور ایجاد شده است.

استقرار آتش نشانان در ۲۶۰ نقطه 
شهر تهران در ایام آخر سال

تهران  آتش نش��انی  سخنگوی  يتخــــت گفت: آتش نشانان در ایام آخر پا
سال به منظور کاهش زمان رسیدن به محل حوادث 

احتمالی در 260 نقطه شهر تهران استقرار دارند.
س��یدجالل ملک��ی اظه��ار ک��رد: از ابت��دای 
اسفندماه، استقرارهای آتش نشانان در نقاط مختلف 
ش��هر تهران آغاز شده و هرچه که به روزهای آخر 

سال نزدیک شویم، این استقرارها بیشتر می شود.
وی با اش��اره به اس��تقرار آتش نشانان در 260 
نقطه ش��هر تهران و در دو نوبت صبح و بعدازظهر 
ادامه داد: هدف از این اس��تقرارها این است که در 
ص��ورت بروز حوادث احتمالی و با توجه به ترافیک 
و شلوغی معابر، زمان رسیدن آتش نشانان به محل 

حادثه کاهش پیدا کند.

آگهى مناقصه    (1397/6761) ارزيابى كيفى

1-مناقصه گزار:شركت گاز استان خراسان رضوى  
2-موضوع مناقصه شركت: اصالح شبكه و انشعابات گاز،ابزار دقيق و حفاظت از زنگ ناحيه گاز رسانى نيشابور

3-شرايط اوليه متقاضيان
- دارا بودن رتبه در رشته تاسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه

- دارا بودن ظرفيت خالى ارجاع كار
- دارا بودن گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از اداره كار و امور اجتماعى

4-ساير شرايط:
الف- ارائه اعالم آمادگى در مهلت مقرر به دفتر كميته فنى و بازرگانى

ب- تكميل و ارائه كاربرگ هاى استعالم ارزيابى كيفى و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر كميته فنى و بازرگانى
5-مهلت اعالم آمادگى از تاريخ 97/12/19 لغايت آخر وقت ادارى97/12/27 

6-مهلت تكميل و تحويل كاربرگها و اسناد استعالم ارزيابى : تا آخر وقت ادارى مورخ98/01/19 
7-محل دريافت و تحويل كاربرگها و اسناد استعالم ارزيابى كيفى: دفتر كميته فنى و بازرگانى شركت گاز خراسان رضوى واقع در مشهد- ميدان شهيد فهميده، كنار گذر آسايشگاه 

فياض بخش، جنب مجتمع آبى نگين، امور تداركات و عمليات كاالى شركت گاز استان خراسان رضوى مى باشد
8-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659 ه هيات محترم وزيران و اصالحيه هاى بعدى آن مى باشد.

شايان ذكر است دسترسى به متن اين آگهى، در سايت WWW.nigc-khrz.ir امكان پذير بوده و در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتربا تلفن 37072213-051 تماس بگيريد.
تاريخ چاپ نوبت اول: 97/12/19          تاريخ چاپ نوبت دوم:97/12/20 

روابط عمومى شركت گاز خراسان رضوى

ت اول
نوب

ت اول
نوب آگهى مناقصه عمومى خريد لوله GRP مانشن سر خود آنتى UV به 

 همراه واشر در اقطار مختلف براى مسكن مهر رشت به شماره ع/97/7
 (يك مرحله اى )

شماره فراخوان سامانه ستاد 2097005117000038

شرکت آب و فاضالب شهري استان گيالن 

شركت آب و فاضالب شهرى استان گيالن به شناسه ملى 10720161277 و كد اقتصادى 411184746598 به آدرس رشت- خيابان حافظ – جنب پارك قدس در 
نظر دارد مناقصه اى با شرايط زير برگزار نمايد. 

ساير شرايط : 
1- نام و نشانى : رشت- خيابان حافظ- جنب پارك قدس – شركت آب و فاضالب شهرى گيالن 

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت ادارى مورخ 97/12/25 مى باشد .
3- مهلت تسليم پاكات (پاكت الف ) تا پايان وقت ادارى مورخ 98/01/17 در محل دبيرخانه شركت آب و فاضالب شهرى گيالن مى باشد (ضمنا ارسال الكترونيكى 

تصوير ضمانتنامه و فيش واريزى در سامانه ستاد الزامى ميباشد.)
4- تاريخ بازگشايى پاكات : ساعت 10 صبح مورخ 98/01/18 در سالن اجتماعات شركت مى باشد.

5- شركت كنندگان در مناقصه بايد توليد كننده يا نمايندگى شركتهاى توليدى يا فروشندگان معتبر داراى پروانه كسب باشند.
6- شماره حساب بانكى : 4001124806377965 بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران جهت واريز نقدى تضمين فرايند اجراى كار مى باشد.

7- مدت اعتبار پيشنهاد :3 ماه و با قابليت تمديد تا 3 ماه ديگر مى باشد. 
8- برنامه زمانى مناقصه : از درج اولين نوبت آگهى تا تاريخ عقد قرارداد 65 روز با قابليت تمديد براى يك دوره ديگر مى باشد. 

9- دستگاه نظارت : معاونت مهندسى و توسعه شركت آب و فاضالب شهرى استان گيالن .
10- محل تامين اعتبار : بودجه اعتبارات تملك دارييهاى سرمايه اى مى باشد .

 www.setadiran.ir 11- نحوه خريد اسناد مناقصه : بصورت الكترونيكى از درگاه سامانه ستاد به آدرس
12- هزينه دو نوبت آگهى مندرج در روزنامه كثيراالنتشار و هزينه سامانه تداركات الكترونيكى دولت و هزينه بازرسى و غيره به عهده برنده مناقصه مى باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول 97/12/19
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/12/21 

نوع تضمينمبلغ تضمين (ريال)مبلغ برآورد اوليه (ريال)موضوع مناقصهرديف

1
خريد لوله GRP مانشن سر خود آنتى UV به همراه واشر در اقطار 

مختلف براى مسكن مهر رشت 
ضمانتنامه بانكى و واريز نقدى 12,350,687,333618,000,000

یح شد وز 98 سیما تشر برنامه های نور
نشس��ت اعالم برنامه های نوروزی س��یما،  جــم دیروز با حضور مرتض��ی میرباقری معاون جــام 
سیمای رسانه ملی در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد.

میرباقری در این نشس��ت به تش��ریح برنامه های نوروزی 
شبکه های مختلف س��یما پرداخت و گفت: نوروز امسال با ماه 
رجب همزمان ش��ده و ما با 13 رج��ب، نوروز را آغاز می کنیم 
که آن را به فال نیک می گیریم. در ش��ب های اول نوروز با ایام 
اعتکاف همزمان هس��تیم که برخی ش��بکه ها از روزهای قبل 
برنامه های خود را شروع می کنند و به استقبال نوروز می روند.

وی افزود: امس��ال ابتکاری داریم که در شبکه سه و یک 
رخ می دهد و ما با افرادی مواجه هس��تیم که برجستگی آن ها 
در استعداد آن هاست؛ در شبکه یک هم چهره های مردمی که 
جش��نواره اش اکنون در حال برگزاری اس��ت حضور می یابند. 
آنها که در اقصی نقاط کش��ور دارای اس��تعداد هس��تند ولی 
امکان ظهور و بروز در منطقه خودش��ان وجود نداش��ته و در 

این برنامه ها حضور می یابند.
معاون س��یما ادامه داد: در کنار ای��ن برنامه های تحویل 
س��ال، برنامه های نوروزی را هم داریم. سه سریال نوروزی در 
شبکه یک، دو و سه داریم و شبکه پنج هم مجموعه »عطسه« 
را پخش می کند. شبکه دو سریال »بالش ها« را پخش می کند. 
امیدواریم کار »کاله قرمزی« برسد و ما تمهیدات آن را فراهم 
کرده ای��م. همچنین 140 فیلم س��ینمایی ایرانی و خارجی را 

برای پخش در ایام نوروز در نظر گرفته ایم.
میرباقری افزود: در نوروز 98 سه سریال جدید و 6 سریال 
تأمین��ی روی آنتن داری��م و بازپخش همه اینه��ا را خواهیم 
داش��ت و به نوعی در یک رویکرد جدید، شبکه مجازی میان 
ش��بکه های مختلف راه انداخته ایم که هرکس عالقمند است 

بتواند بازپخش ها را دنبال کند.
میرباقری افزود: ما س��ال 98 را با سریال های طنز تازه ای 
را اس��تارت می زنیم و امیدواریم در هر فصل یک س��ریال طنز 

داش��ته باش��یم. با آقایان مهران مدیری، جواد رضویان و... هم 
صحبت کرده ایم و در تدارک ساخت سریال های طنز هستیم.

معاون س��یما ادامه داد: شبکه س��ه برنامه نوروزی اش را 
به گون��ه ای طراحی کرده که منتخبان برنامه »عصر جدید« به 
برنامه بیایند، بنابراین علیخانی به عنوان مجری برنامه س��ال 
تحویل انتخاب شده است. هر چند که او چندین سال اجرای 

این برنامه را برعهده دارد.
معاون س��یما درب��اره تکلیف اپی��زود وی��ژه »پایتخت« 
گفت: این اپیزود قرار بود س��اخته ش��ود و مرحوم الوند نیمی 
از متن را نوش��ته بود و عوامل اماده بودند تا 1۵ اس��فند کار 
را کلید بزنند. همه عالقمند بودیم که این کار س��اخته ش��ود 
و س��یروس الوند هم درخواس��ت کرد که برای امسال ساخته 
ش��ود اما عوامل اعالم کردند که حال روحیشان خوب نیست 
و قصه هم کامل نیس��ت. فعاًل چند پیش��نهاد مطرح است اما 
آنها همچنان تعهدی برای س��اخت یک فیلم تلویزیونی دارند 
یکی از پیش��نهادات این است که قصه از حالت نوروزی خارج 
شود و برای عید فطر ساخته شود. در حال حاضر برای سریال 

»پایتخت« نوروز 99 نیز در حال مذاکره هستیم.
میرباقری در بخش دیگر درباره حمایت مالی اسپانس��رها 
از تولی��دات تلویزیونی گفت: اسپانس��رها به عن��وان بازیگران 
اصل��ی میدان، گرفتاری زیادی برای ما ایجاد کرده اند و به هر 

میزان حضورشان بیشتر شود کار غیرحرفه ای می شود.
وی افزود: متاس��فانه حمایت ه��ای دولت به لحاظ بودجه 
بس��یار ضعیف اس��ت و حتی ب��ه نیمی از نیازهای ما پاس��خ 
نمی ده��د و مق��رر کرده اند نیازهایم��ان را از منابع غیردولتی 
دربیاوریم. درحالی که اگر حداق��ل منابع مالی در اختیارمان 
قرار نگیرد دچار مش��کل جدی می شویم. ما شاکی درجه یک 
این معضل هس��تیم. اتفاقی که در جش��نواره جام جم رخ داد 
ه��م چون یک برنامه وارد مش��کل ش��د، می ت��وان حدس زد 
مشکل از کجاس��ت ولی چون به طور مشخص اعالم نشده ما 
ه��م چیزی بیان نمی کنیم با این ح��ال اگر پیگیری جدی ما 

نبود مشکالت بیشتری رخ می داد.

وقتی »هزارپا«ها برای كسب درآمد هركاری می كنند 

روش تازه برای زدن جیب مردم!

لزوم تجديد نظر رئیس جمهور در انتخاب عیسی كالنتری

شکار مدیران فاسد


