
چهل سال بعد در چنین روزی
خانه تاریخی ننجون تخریب شد

به گزارش خبرگزاری "ایش��نا" خانه ای که ننجون 
س��ال های سال در آن سکونت داشت و در همانجا برای 
روزنامه سیاست روز طنز می نوشت به شکل ددمنشانه ای 

تخریب شد.
جمعیت فداییان روزنامه نگاران سابق با ابراز انزجار 
از ای��ن عمل ننگین و جهت دار ش��هرداری از مقامات 
مس��ئول خواس��تند به این مس��ال ورود کنند و اجازه 

ندهند عملیات خاکبرداری به طور کامل اجرا شود.
گفتنی است جمعیت ها و سازمان های مردم نهاد 
با ه��ر گونه تخریب خان��ه هنرمن��دان مخالفند و در 
چهل سال اخیر با تخریب خانه های بسیاری مخالفت 

کرده اند که فهرست برخی از آنان به شرح زیر است:
یک( طبقه دوم خانه ای در میدان نارمک که یکی 
از بزرگان موسیقی در آنجا دو بار پیپ کشیده است.

دو( طبقه چه��ارم یک آپارتمان در حوالی میدان 
صادقیه که یکی از ش��اعران در آبریزگاه آن مکان پنج 

نوبت قضای حاجت کرده است.
سه( اتاقی از یک برج که یک نقاش معروف اشتباهی 

زنگش را به صدا درآورده بود.
چه��ار( خانه ای که پدر گرافیک ایران ماهی چهار 

روز از کنار آن رد می شد.
پنج( خرپشته ای که یک فیلمساز معروف از پنجره 

آپارتمانش به آنجا خیره می شد و سیگار می کشید.
ش��ش( خانه ای که یکی از س��ردمداران جریان شعر 
پسامدرن قصد داشت آن را خریداری کند اما پولش نرسید.

هف��ت( خانه ای که ت��وپ بازیگر قدیم��ی ایران در 
کودکی در آن افتاده بود.

ننجون

ورود سامانه بارشی از غرب کشور
بنا بر اعالم س��ازمان هواشناسی کشور امروز یک 

سامانه بارشی از غرب کشور وارد ایران می شود.
امروز، با ورود سامانه بارشی به غرب کشور بارش 
باران و برف در ش��مال غرب، غرب و دامنه های البرز 
غربی رخ خواهد داد که بنا بر این پیش بینی در جنوب 
غرب، جنوب، جنوب شرق، شرق، برخی مناطق مرکز 
و دامنه ه��ای جنوب��ی الب��رز مرکزی در اس��تان های 
زنجان، قزوین، البرز و تهران رگبار باران، گاهی رعد و 

برق و وزش باد شدید پیش بینی می شود.
همچنین امروز به تدریج با شمالی شدن جریان هوا 
روی دریای خزر بارش روی سواحل دریای خزر تشدید 
و در بعدازظهر بارش در ش��مال شرق نیز آغاز می شود 
و در جنوب آذربایجان غربی، برخی مناطق آذربایجان 
ش��رقی، زنج��ان و اردبیل بارش از ش��دت بیش��تری 
برخوردار اس��ت و به س��بب بارش ب��رف کاهش دید و 

لغزندگی جاده ها در این مناطق پیش بینی می شود.
از روز س��وم اردیبهش��ت گس��تره فعالیت سامانه 
بارشی در شمال غرب، غرب سواحل دریای خزر، نوار 
ش��رقی و جنوب کش��ور خواهد بود. بعدازظهر همین 
روز گس��تره بارش تنها ش��رق س��واحل دریای خزر و 
نوار ش��رقی کش��ور را در برمی گیرد و در اواخر وقت، 
این س��امانه از شرق کش��ور خارج می شود. همچنین 
شدت بارش در شرق استان های گلستان و مازندران را 
مشاهده خواهیم کرد و در این روز در نواحی مرکزی و 
نیمه شرقی کشور وزش باد شدید پیش بینی می شود 

و در شرق احتمال خیزش گرد و خاک وجود دارد.
گفتنی است، در روزهای سوم و چهارم اردیبهشت ماه 
در سواحل شمالی، ش��مال شرق و شرق کشور کاهش 
دما بین ۵ ت��ا ۷ درجه و در مناطق مرکزی بین ۳ تا ۵ 

درجه پیش بینی می شود.

هشدار
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از  ک��ه  ش��ورایی  يتخــــت هم��ان روز اول با پا
"امید"، شعار تکرار موفقیت می داد، حاال 
وقت خود را ب��ا مصوبه هایی می گذارند 
ک��ه نه تنه��ا دردی دوا نمی کنند، بلکه 
بعض��اً ب��ر درد ش��هروندان پایتختی با 
میلیون ها ساکن روزانه و شبانه می افزاید 
که نگرانی شأن بی انضباطی و بی مدیریتی 
و عدم توس��عه شهرشان است اما هر بار 
که خبرهای ش��ورا را بش��نوند و دنبال 
کنند، چیزی عایدش��ان نمی ش��ود اال 
ح��رف و نام و اس��م گذاری و ش��اید به 

زودی اسم و فامیل بازی.
در یکی از اولین اقدامات مهم، شورای 
شهری ها 19 مرداد 96 محمدعلی نجفی 
را به عنوان شهردار تهران انتخاب کردند. 
وزارت کش��ور حکم نجفی را ابتدا امضا 
نکرد و ش��ورایی ها مجبور شد مصطفی 
س��لیمی را به مدت 10 ساعت به عنوان 
سرپرست انتخاب کنند. سپس در پنجم 
شهریور نجفی با دریافت حکم از وزارت 
کشور، رسماً به عنوان شهردار کار خود 
را آغ��از کرد. هنوز 6 ماه از حضور نجفی 
با کارنامه مردودی در شهرداری نگذشته 
بود که در 2۳ اسفند 96 خبر استعفایش 
دست به دست شد. شهردار تهران گفت: 
مبتال به بیماری جدید است و نمی تواند 

در شهرداری بماند.
اعضای ش��ورای ش��هر ته��ران در 
پذیرش اس��تعفای اول نجفی مقاومت 
کرده و به اس��تعفا رأی منفی دادند؛ اما 
تنها چند س��اعت بعد از رد اس��تعفای 
اول، نجفی مجدداً دس��ت به قلم شد و 
این بار با اشاره به آغاز روند درمانی اش از 
شورای شهر خواست که اقدام های الزم 
را برای انتخاب ش��هردار و یا سرپرست 
انج��ام دهن��د و در نهایت نجفی پس از 
گذشت هفت ماه و 21 روز از ساختمان 
بهشت رفت. شورایی ها این بار سمیع اهلل 
مکارم حسینی معاون مالی شهرداری را 
به عنوان سرپرست انتخاب کردند. مکارم 
تصمیم گرفت در این مدت رایزنی کند 
تا خود بر جای نجفی بنش��یند ولی در 
نهایت 20 عضو ش��ورا به حضور وی در 
شهرداری رأی منفی دادند. کش و قوس 
بر سر شهردار جدید تهران باال گرفت و 
در نهایت محمدعلی افشانی 60 ساله بر 
صندلی بهشت تکیه زد. هنوز چند ماه 
نگذشته بود که قانون منع به کارگیری 
بازنشس��تگان تصویب و شهردار تهران 
مشمول قانون ش��د. رایزنی های زیادی 
انجام ش��د تا شهردار تهران خاص شود 
اما در نهایت مجلسی ها آب پاکی را روی 
دست افشانی ریختند و گفتند که باید 

تا 24 آبان بهشت را ترک کند.
پس از افش��انی، رقاب��ت میان دو 
کاندیدا یعنی پی��روز حناچی و عباس 
آخوندی باال گرفت. در نهایت در جریان 
صدمین جلسه شورا حناچی را به عنوان 

شهردار جدید تهران انتخاب شد.

وظیفه شورا؛ نظارت بر عملکرد 
شهرداری یا انجام کارهای نمایشی؟

با باال گرفتن اعتراض ها و بررس��ی 
افکار عموم��ی و رس��انه ها از اقدامات 
س��مبلیک و ب��دون فای��ده در ای��ن 
دوره، رئیس ش��ورای ش��هر تهران در 
مصاحبه هایش عنوان کرد "که شورای 
ش��هر تهران یک ش��ورای تش��ریفاتی 
اس��ت و امکان نظارت بر شهرداری را 
ندارد." محس��ن هاش��می برای اینکه 
ای��ن موضوع ب��ه دیگران ب��ر نخورد و 
رأی دهن��دگان را ه��م نگران  ضمن��اً 
انتخاب سیاسی شأن نکند، تاکید کرده 
بود: "تمام ش��وراها در سراس��ر کشور 
تش��ریفاتی هس��تند و نه فقط شورای 

تهران. ش��وراها به لح��اظ نظارتی هم 
مش��کل دارند. دولت و نظ��ام هنوز به 
ش��وراها اطمینان کامل برای سپردن 
امر نظارت به آنها پیدا نکرده اند. اگر به 
ش��ورا به صورت تبلیغاتی و تشریفاتی 
نگاه نشود؛ شورا می تواند بار بسیاری از 

مشکالت را از دوش دولت بردارد."
ای��ن صحبت های آق��ای رئیس در 
حالی مطرح ش��د که این شورا، شهردار 
تهران را انتخاب می کند و عماًل وظیفه 
نظارت بر عملک��رد آن نیز برعهده این 
شوراس��ت. نگاهی به مصوبات این شورا 
در طول ماه های گذشته نیز به خوبی بر 
این موضوع صح��ه می گذارد. با نگاهی 
به این لیس��ت می بینیم که بیش از 10 
مصوبه و 94 نامگذاری یا تغییر نام برای 
محالت، خیابان ه��ا و حتی کوچه های 
شهر تهران در جلسات یک سال و نیم 
شورای شهر پنجم صورت گرفته است.

 نامگذاری، قیمت گذاری
و دیگر »تقریبا هیچ«

از دیگ��ر مصوبه های ش��ورا در این 
م��دت نزدیک به 20 م��اه، تعیین بهای 
بلیت بازدی��د از خانه - موزه س��یمین 
و ج��الل، واگذاری ح��ق بهره برداری از 
س��اختمان واقع در خیابان بخارست به 
شورای عالی اس��تان ها، مجوز واگذاری 
حق بهره برداری از قطعه زمین واقع در 
محدوده منطقه 6 ش��هرداری به منظور 
احداث موزه آثار نقاشی خانم ایراندخت 
و تعیین عوارض تردد ش��بانه وس��ایل 
نقلیه ب��اری در محدوده کامیون ممنوع 
ش��هر تهران در س��ال 98 بوده اس��ت. 
مصوباتی که شاید بود و نبود آنها چندان 

برای شهر و مردم آن تفاوتی نکند.
جالب آنکه دغدغ��ه اعتراضات نیز 
یکی از دغدغه های اعضای شورای شهر 
ب��ود به طوری ک��ه در 18 دی ماه 96 با 
مصوبه ای ش��هداری ته��ران را ملزم به 
تعیی��ن مکان مناس��ب برای تش��کیل 
اجتماعات اعتراضی ش��هروندان کردند؛ 
اقدامی سیاس��ی و به دور از دغدغه ها و 
موضوعات اصلی یک کالنشهر که فقط 
به درد تیتر شدن در روزنامه های سیاسی 
و زنجیره ای می خورد که درد شهروندان 

برایشان صرفاً مصرف انتخاباتی دارد.
اما یکی دیگر از بخش هایی که به نظر 
می رسد اهمیت زیادی برای اعضای شورای 
ش��هر پنجم دارد و درصد قابل توجهی از 
وقت آنها را در جلس��ه رسمی می گیرد، 
مصوبات معرفی افراد به کمیته ها، ستادها 
و هیأت های مختلف اس��ت که در لیست 

کاری مصوبات شورا قرار دارد.
اما ش��اید بتوان گفت اوج مصوبات 
اعضای ش��ورای ش��هر درخصوص ارائه 
مجوز برای تخریب 62 باغ در تهران بود. 
مصوبه ای که درست در روز درختکاری و 
در اسفند 9۷ از سوی شورا تائید شد که 
براس��اس آن مقرر شد، برای 62 باغ که 
سازندگان آن، عوارض خود را به صورت 
سیس��تمی و کامل پرداخ��ت کرده اند، 

مجوز ساخت و ساز صادر شود.
ای��ن مصوبه  هاش��می درخصوص 
جنجالی شورا گفت: در تهران حدود 4۷۳ 
پرونده درخواس��ت مجوز برای تخریب، 
بالتکلیف بود و به همین دلیل شهرداری 
تهران استفس��اریه ای به شورا داد تا این 
پرونده ها تعیین تکلیف شوند. شورا هم 
بعد از دو س��اعت بحث و بررسی به 62 
درخواست که تمامی مراحل درخواست 
مجوز آن طی ش��ده بود و حتی بیش��تر 
مبالغ عوارض آنکه جمعاً در حدود 1۷0 
میلیارد تومان پرداخت ش��ده بود، اجازه 
س��اخت داد. وی می افزاید: ش��ورا برای 
حفظ باغ های تهران طرح خانه باغ را در 

دستور کار دارد که با اجرای آن باغ های 
تهران حفظ خواهند شد.

اما بررس��ی ها نشان داد که عوارض 
پرداختی برای این برج ها در حدود ۵00 
میلیارد تومان بوده اس��ت و این عدد و 
کسری بودجه شهرداری تهران در کنار 
هم به خوبی نش��ان دهنده تائید مصوبه 
تخریب باغ ها توسط شورای شهر تهران 

برای کسری بودجه شهر تهران بود.

 آنچه خوبان همه کاشتند
ما افتتاح کردیم!

در کنار مصوبه های پرسر و صدای 
پارلمان ش��هری افتتاح های مس��ئوالن 
ش��هری نیز در نوع خود منحصر به فرد 
بوده است. افتتاح هایی که غالباً در زمان 
مدیریت قالیباف در شهرداری تهران از 
آنها رونمایی ش��ده ب��ود. در این میان، 
افتتاح خط ۷ مت��رو که یکبار در زمان 
محمدباقر قالیباف به بهره برداری رسیده 

بود اوج هنر مسئوالن شهری بود.
خط مترویی که در هش��تم آبان ماه 
96 ط��ی اطالعی��ه ای از س��وی روابط 
عمومی شرکت بهره برداری متروی تهران 
تعطیل ش��د. این موضوع م��ورد تاکید 
اعضای ش��ورای ش��هر نیز قرار گرفت و 
آنها نیز این خط را ناایمن معرفی کردند. 
عمده اش��کاالت مطرح شده این خط در 
جنبه های عمرانی، تجهیزاتی و سامانه های 
ایمنی و کنترلی عنوان شده بود و تاکید 
ش��ده بود که ع��دم نص��ب هواکش در 
تونل ها که در تعارض با اس��تانداردهای 
موجود بوده و اس��تانداردهای الزم برای 

استفاده از این خط وجود ندارد.
ام��ا به یکباره در اس��فندماه س��ال 
9۷ خ��ط ۷ ب��ا حض��ور مس��ئوالن و 
مدی��ران ش��هری طی مراس��می خاص 
افتتاح ش��د. جالب آنکه اش��کالی که به 
موض��وع هواکش ها در زم��ان تعطیلی 
این خ��ط وارد ش��ده بود یکب��ار دیگر 
توسط کارشناس��ان مطرح شد اما طی 
اظهارنظرهایی عنوان شد که "چند سالی 
است موضوع هواکش ها حذف شده است 
زیرا ه��م هزینه تملک زمین وجود دارد 
و هم بح��ث برق رس��انی و جت فن ها و 
سیستم های هوارسانی می توانند وظیفه 
مکش و دمیدن هوا را انجام دهد." یعنی 
اعالم کردند که از ابتدا نیز وارد شدن به 

بحث هواکش ها غیراصولی بوده است.
در کن��ار افتتاح خط مت��رو معامله 
ش��هرداری تهران و دولت بر سر افتتاح 
پروژه مس��کن امی��د در زمین هایی که 
پروژه بهاران ش��رقی نامیده می ش��د و 
در س��ال 91 و مدیریت قالیباف کلنگ 
احداث آنها به زمین خورده بود و سکوت 
اعضای ش��ورای شهر نیز به خوبی نشان 
داد که مسئوالن شهری ترجیح می دهند 
به جای رسیدگی به امور شهر و مردم به 
دنبال مسائل حزبی و جناحی خود باشند 
تا در پایان مسئولیت کارنامه ای هرچند 

ساختگی برای ارائه داشته باشند.
در نهای��ت، در مع��دود دفعاتی که 
شورایی ها معترض عملکرد و فعالیت های 
شهردار شده اند - مانند افتتاح نمایشی و 
خارج از ضوابط و اس��تانداردهای فنی 2 
خط مترو -، توجهی رس��می و عملی به 
این اعتراضات از سوی منصوبان مستقیم 
و غیرمستقیم شورای شهر نشد تا نشان 
دهند اگر ب��اور کنیم انتخاب ش��هردار 
براس��اس برنام��ه و تفکر خ��ود اعضای 
شورای شهر بوده - که شواهد خالف آن 
وجود دارد - اما نمی توان باور کرد اراده و 
توان هدایت و برخورد با اقدامات نادرست 
مدیران ارشد ش��هری را دارند و ترجیح 
می دهند خود را به اقدامات ش��اعرانه و 
اسم بازی مشغول کنند.  مشرق نیوز

برنامه س��از  ی��ک  جــم می گوید، متاسفانه جــام 
تا پایان س��ال 9۷ ط��رح جذاب حرف 
اول را نمی زد بلکه همیش��ه اسپانس��ر 
بود که ح��رف اول را می زد؛ البته حق 
هم داشتند چون بودجه تلویزیون کم 
بود و ما برای برنامه س��ازی می گفتیم 
که به تلویزیون بودجه دهید تا بتوانیم 

برنامه سازی کنیم.
محمود محمودی که تهیه کنندگی 
برنامه های »ساعت 2۵« و »گلخانه« را 
برعهده داشته است، درباره کپی برداری 
از نمونه های موفق خارجی در تلویزیون 
ایران، بیان کرد: ژانرهای برنامه سازی ما 
متنوع نیست؛ بنابراین گاهی مجبوریم به 
سمت کپی برویم. اما مدیران می گویند 
ای��ن برنامه ها را ایرانیزه کنیم که به این 
شکل نه شبیه نمونه خارجی و نه ایرانی 
خواهد بود که با این اتفاق موافق نیستم. 
اما اگر بخواهد درست کپی شود در همه 
زمینه ها یکسری خط قرمزها در کشور 
م��ا وجود دارد که باید رعایت ش��ود اما 
برخی سلیقه ها هم متفاوت است اما باید 

بدانیم که مهم ذائقه ایرانی است.
وی ادام��ه داد: جای برنامه »عصر 
جدی��د« در تلویزی��ون خالی ب��ود اما 
نمونه مس��ابقاتی مانند »برنده باش« و 
»پنج ستاره« در گذش��ته هم ساخته 
ش��ده اس��ت که می ت��وان از مس��ابقه 
»هفته« و »از کی بپرسم« و... نام برد. 
برنام��ه »عصر جدید« از فیلترهایی رد 
شده است و با این برنامه موافقم چون 

تا به حال در ایران تولید نشده بود.
این برنامه س��از اظهار ک��رد: برنامه 
»عصر جدید« را به عنوان نمونه خوب 
معرفی می کنم و به نظرم آقای علیخانی 
خ��وب کار می کند و حضور این داوران 
برنامه را ایرانیزه کرده اس��ت. علیخانی 
س��عی کرده با انتخاب داوران هم مردم 
و هم مدیران صداوس��یما را راضی نگه 
دارد. ب��ه نظرم س��لیقه داوره��ا نیز در 
برنامه مؤثر اس��ت؛ برای مث��ال اگر به 
جای عظیمی ن��ژاد، فرد دیگ��ری داور 
بود انتخاب ها در حوزه موس��یقی کاماًل 
تفاوت داشت. آقای عظیمی نژاد تلفیقی 

از موسیقی فیلم، پاپ و... را در کارنامه 
خود دارد و به همه چیز اشراف دارد.

وی با اش��ار ه به دکور یک برنامه 
کپی که گاهی نیاز اس��ت ایرانی شود، 
اضافه کرد: به نظ��رم دکور یک برنامه 
اهمیت دارد زی��را اگر یک تهیه کننده 
ه��وش پایینی داش��ته باش��د دکور را 

شبیه یک منطقه در ایران می سازد.
محمودی در پاس��خ به این پرسش 
که چرا برای کپی از یک برنامه خارجی 
ب��ه نمون��ه به روزتر مراجعه نمی ش��ود، 
تصریح کرد: زمانی که تلویزیون بودجه 
برای برنامه سازی نداشته باشد اسپانسر 
تعیین می کند که چه برنامه ای ساخته 
شود. در سریال سازی این امکان وجود 
ندارد که اسپانسر بتواند مشارکت داشته 
باشد؛ بنابراین همه این مسائل در یک 
مسابقه جمع می شود که یک سوپراستار 
آن را اجرا می کند، این مس��اله نش��ان 
می دهد که هدف برنامه س��ازی نیست 
بلکه کس��ب درآمد اس��ت. البته چون 
تهیه کننده جز برنامه سازی کار دیگری 
بلد نیس��ت به برخی کارها تن می دهد. 
اگر طرح های خوب شامل اسپانسرهای 
خوب بشود بس��یاری از مشکالت حل 
می ش��د ام��ا در حال حاض��ر اولویت با 
کسانی است که طرح خود را با اسپانسر 

خوب پیش می برند.
تهیه کننده برنامه »ساعت 2۵« در 
پاس��خ به این پرسش که چرا زمانی که 
یک برنامه موفق می شود، همه به سمت 

س��اخت برنامه مش��ابه با آن می روند، 
اظهار کرد: چارت س��ازمان صداوسیما 
برای برنامه سازی در شبکه های مختلف 
متفاوت است و بین خود تقسیم وظیفه 
کرده اند. سریال سازی در تلویزیون بعد 
از مدیریت آقای س��رافراز کاهش یافته 
بود ت��ا اینکه آق��ای میرباق��ری آن را 
جبران کرد. این مس��اله برنامه س��ازی 
مشابه هم به اسپانسر بستگی دارد که 
وقتی می بینند یک برنامه موفق شده، 
دوباره این نوع برنامه را می سازند. چند 
س��ال پیش وقتی »خندوانه« س��اخته 
شد، پس از مدتی »دورهمی« را تولید 
کردن��د اما در ادامه دیگ��ر برنامه ها که 
با همین س��اختار ب��ه روی آنتن رفت، 

موفق نشدند.
محمودی اضافه کرد: برنامه سازی 
در حوزه کودک کاهش داش��ته و فقط 
»عم��و پورن��گ« در ای��ن ح��وزه کار 
می کند. به نظرم چهره ها باید در حوزه 
کودک فعال ش��وند چ��ون این حوزه 

مظلوم واقع شده است.
وی افزود: تولید »ساعت 2۵« بعد 
از ۷ فصل به پایان رسید؛ البته ما طرح 
جدید داش��تیم اما مدیر جدید ش��بکه 
پنج سیما صالح دانست برنامه به پایان 
برس��د. در حال حاضر مسابقه »دست 
فرمون« را برای ش��بکه نسیم می سازم 
که در حوزه رانندگی یک مسابقه بزرگ 
و هیجانی اس��ت و چهار سال است که 

روی آن کار می کنیم.  ايسنا

امام باقر علیه السالم:
 خداوند عزوجل دوست دارد کسی را که

در میان جمع شوخی کند به شرط آن که ناسزا نگوید.
كافی)ط-االسالمیه( ج2، ص663، ح4

وش ۵۵ میلیارد تومانی سینما ها  فر
وردین ماه 98 در فر

سینما های کشور در اولین ماه  از س��ال جدی��د توانس��تند در گیـــــشه
مجم��وع مبلغی معادل ۵۵ میلی��ارد و 428 میلیون 
تومان را به ثبت برسانند که در مقایسه با فروردین ماه 

سال گذشته با رشد قابل توجهی روبه رو شده است.
فروردین ماه پارس��ال سینما ها در مجموع موفق 
به فروش��ی معادل 42 میلیارد و ۵82 میلیون تومان 
شدند که در مقایسه با آن فروش ماه نخست سال 98 

مبلغ 1۳ میلیارد تومان افزایش داشته است.
در مقابل رشد قابل توجه فروش بلیت، اما تعداد 
مخاطبان س��ینما افت کرد. این افت مخاطب نشان 
می ده��د که افزایش قیمت بلی��ت تاثیری منفی بر 
مخاطبان داشته است. سینما ها در فروردین ماه سال 
پیش نزدیک به 4 میلیون و ۵۷4 هزار نفر مخاطب را 
به سالن کشاندند، اما امسال این رقم به 4 میلیون و 
۳64 هزار مخاطب کاهش یافته است. شاید نگاه اول 
افت مخاطب چندانی به چشم نیاید، اما در مقایسه با 
سال 96 این افت مخاطب به خوبی مشاهد می شود.

سینما ها در سال 96 تعداد نزدیک به ۳ میلیون 
و 1۵1 هزار نفر مخاطب داشتند که سال بعد یعنی 
س��ال 9۷ با رش��دی معادل 1 میلیون و 400 هزار 
نفر روبه رو ب��ود. این افزایش تع��داد مخاطب طی 
یکسال این انتظار را ایجاد می کرد که در سال 98 
مخاطبان سینما حداقل مرز ۵ میلیون و ۵00 هزار 

نفر را پشت سر بگذارد، اما این آمار حاصل نشد.

نمایشگاه عکاسی »زمان بین پرانتز« 
در گالری دنا برگزار می شود

نمایش��گاه انفرادی »زمان بین  ن سـتـا ر پرانتز« که شامل 9 تابلو عکس نگا
از حسنا ش��هرامی پور است این روز ها در گالری دنا 

برپا شده است.
ابعاد عکس های نمایش��گاه »زمان بین پرانتز« 
از ۵0*۷0 به باالست و از یک و نیم میلیون تومان 

تا سه و نیم میلیون تومان به فروش می رسند.
در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: »زمان 
بی��ن پرانتز« روایتی ش��خصی و درونی از مهاجرت 
اس��ت. تجربه زیس��تی متفاوت در مکانی که حسنا 
شهرامی پور قرابتی با آن نداشته است. خودنگاره های 
حسنا، در واقع تجربه ای از دیده نشدن های روزمره 
و تالش هنرمند در گذار از حال اس��ت! حس تعلق 
نداشتن به محیط با بیان فرمی و استفاده نامتعارف 
از اش��یاء در کنار رخوت و سستی خود هنرمند در 
مدیوم عک��س، تصاویر همگن در این همزیس��تی 
جدید ایجاد کرده اس��ت. در این مجموعه گوشه ای 
از بازت��اب ذهن او از الیه های بص��ری عکس عبور 
کرده و باعث شده تجربیات شخصی و جدید وی به 

درون مایه عکس ها الصاق شود.
این نمایش��گاه انف��رادی تا 9 اردیبهش��ت ماه 
ساعت 20 دایر است و عالقه مندان می توانند برای 
بازدید از آن به میدان فردوس��ی خیابان س��پهبد 
قرنی، باالتر از چهارراه طالقانی کوچه سوسن پالک 

4 واحد 2 مراجعه کنند.
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اداره کل راه آهن یزد

اداره کل راه آهن یزد در نظر دارد بنابر بند الف ماده 11 آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی(به روش 
ارزیابی ساده) مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابی 
کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان داراي صالحیت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 

به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
1.موضوع مناقصه: حمل ادوات خطی(حمل تراورس بتنى از بالك بادرود - مه باد  به ایستگاههاى سهیل، سرگز و بافق)

2.مدت و محل انجام : 3/سه  ماه ---  مطابق با اسناد مناقصه
3.مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 140,000,000(یکصد و چهل میلیون )ریال 

4.شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه: 1- ارائه تصویر برابر اصل شده تائید صالحیت در زمینه حمل ونقل از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و 
یا پروانه فعالیت از سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى در زمینه موضوع فعالیت 2-ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار 

و رفاه اجتماعی الزامی است.
5.مهلت دریافت اسناد ارزیابی : حداکثر تا ساعت 14:00 روزیکشنبه مورخ 1398/02/08

6.مهلت بارگذاري اسناد تکمیل شده ارزیابی: حداکثر تا ساعت 14:00 روزیکشنبه مورخ 1398/02/22
7.پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروري است مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت 

در فراخوان را محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد:  021-41934
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شهرداری مشغول افتتاح های غیراستاندارد و شورای شهر درگیر بازی اسم و فامیل

تصویب »۹۴ نامگذاری« در طول یک سال و نیم

گرته برداری از برنامه های تلويزيونی جهان

اسپانسرهایی که محتوا را تعیین می کنند
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