
ناخنک به بیت المال آزاد است
دادستان سیستان و بلوچستان: فرماندار سابق 
سراوان به جرم دریافت رشوه دستگیر و بازداشت 
شده است.میزان اخذ رشوه براساس گزارش اعالم 

شده فعاًل سه میلیارد تومان است.
در مقابل اختالس های چند هزار میلیارد تومانی 

به عمل فرماندار سابق سراوان چه می گویند؟
الف( اختالسک

ب( آبروریزی اختالسی
ج( دله دزدی

د( ناخنک به بیت المال
رئی�س اورژان�س اس�فراین: متأس�فانه یکی از 
مصدومان که در صحنه فوت شد و مصدوم دیگر نیز 

از محل متواری شد و نیروی اورژانس او را نیافتند.
به نظر شما "مصدوم مورد نظر" کجاست؟

الف( خودش را به داعش تحویل داده و گفته مرا 
از دست اورژانس اسفراین نجات بدهید.

ب( به انگلس��تان فرار کرده و قرار است مغزش را 
عمل کنند تا دیگر از این کارها نکند.

ج( به گروه طالبان پیوس��ته و مس��ئولیت انفجار 
برج های دوقلو را شخصا برعهده گرفته است.

د( دنبال رئیس اورژانس اس��فراین می گردد تا از 
خجالت محبتش دربیاید.

سرکارخانم موگرینی: فدریکا موگرینی:باید از 
هر نوع افزایش تنش با ایران اجتناب شود.

شما با خواندن این خبر یاد کدام یک از گزینه های 
زیر می افتید؟

الف( دوستی خاله خرسه
ب( رفاقت روباه مکار

ج( دماغ پینوکیو
د( عکس سلفی نمایندگان مجلس با بانو موگرینی

ننجون

 »چند می گیری گریه کنی ۲« 
پروانه ساخت گرفت

ش��ورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با ۳ 
فیلمنامه موافقت کرد.

فیلمنامه های »فالوئر« ب��ه تهیه کنندگی فریدون 
جیران��ی، کارگردان��ی مه��دی برقعی و نویس��ندگی 
امیرحسین جهدوست با موضوع اجتماعی، »به عقب بر 
نمی گردیم« به تهیه کنندگی بهمن کامیار، کارگردانی 
و نویس��ندگی پویا نبی با موض��وع اجتماعی موافقت 

شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.
همچنین دومین قس��مت فیلم س��ینمایی »چند 
می گیری گریه کنی؟« به تهیه کنندگی محسن توکل نیا، 
کارگردانی علی توکل نیا و نویسندگی رحیم بهبودی با 
موضوع کمدی پروانه س��اخت دریافت کرد. نخس��تین 

قسمت این فیلم سال ۸۴ تولید شده است.
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کارگردان س��ینما  دی�د انتخ��اب زاوی�ه  گف��ت: 
مدیرانی بدون سوابق روشن در سینما و 
تلویزیون باعث آشفتگی، عرضه کاالهای 
تک��راری و بی مخاط��ب و ابتذال ش��ده 
است؛ مدیران عموما با نگاه های سیاسی 
و جناح��ی انتخ��اب می ش��وند، چه در 
جری��ان اصالحات و ی��ا در جریان های 
اعتدال و میانه رو و حتی جریان راس��ت 
وضعیت همین اس��ت و این اتفاق باعث 
هرج و مرج بس��یار در حوزه تولید آثار 

سینمایی و تلویزیونی شده است.
نامگذاری  اف��زود:  برزیده  حس��ن 
س��ال 9۸ به عنوان »رون��ق تولید« به 
این معنا اس��ت که تولید باید در همه 
زمینه ها رونق بگیرد؛ امس��ال برخالف 
سال های پیش باید به مبحث تولید به 
صورت ویژه توجه شود. این نامگذاری 
دالیل بسیار روشنی دارد که بخشی از 

آن به تحریم ها برمی گردد.
وی ادامه داد: م��ا باید از خودمان 
س��وأل کنیم حاال که بیش از ۴0 سال 
از انقالب اسالمی گذشته چه کرده ایم؟ 
چرا طی هم��ه این س��ال ها روی پای 
کااله��ای  و  نایس��تاده ایم  خودم��ان 
تولی��د  را  ابتدایی م��ان  و  دم دس��تی 
نکرده ایم که حاال وقتی با تحریم مواجه 
می ش��ویم اینط��ور در جامع��ه کمبود 
احس��اس نکنیم؟ به عقیده بنده اینک 
وقت آن رسیده که با همت و اتحاد این 
تحریم ه��ا را به مثاب��ه یک نقطه عطف 
در تاریخ انقالب اسالمی در نظر بگیریم 
و در رویکردهای مان بازنگری اساس��ی 
کنیم و متوجه شویم که باید خودمان 
همه کاالهای مان را تولید کنیم و اگر 
ای��ن کار را انجام ندهی��م با کوچترین 

تحریمی دچار مشکل خواهیم شد.
برزی��ده با تأکید بر اینکه س��ینما 
ی��ک تولیدکنن��ده منحصربفرد کاالی 
فرهنگ��ی اس��ت اظه��ار داش��ت: این 
وظیفه سینما اس��ت که به عنوان یک 
تولیدکننده منحصربفرد کاالی داخلی 

خوب و با ارزش تولید کند به خصوص 
در زمان��ه ای ک��ه تلویزی��ون تولیدات 
شاخصی ندارد و از سوی دیگر به دلیل 
ممیزی های فراوان��ش وقتی فیلم های 
خارج��ی را خری��داری می کن��د ه��م 

مخاطب را جذب نمی کند.
کارگ��ردان فیلم ه��ای س��ینمایی 
»دکل« و »مزارش��ریف« تأکی��د کرد: 
همه کس��انی ک��ه با بودج��ه عمومی 
کش��ور کارآفرین��ی می کنن��د وظیفه 
دارن��د در بخش فرهن��گ هزینه کنند 
و تولید داش��ته باش��ند. ای��ن یکی از 
حقوقی است که مردم دارند. ۴0 سال 
پیش در کش��ور ما انقالبی ایدئولوژیک 
رخ داده و حرف ه��ای این انقالب باید 
در س��ینما و تلویزیون بازگو ش��ود اما 
متأس��فانه ما هر بار با دیدن فیلم های 
سینمایی و برنامه های تلویزیونی دچار 
حیرت می شویم که چرا این وظیفه به 

درستی انجام نمی شود؟
وی تصری��ح ک��رد: بن��ده معتقدم 
برخوردهای سلیقه ای و خطوط قرمزی 
که مرتبا عوض می شوند، عرضه کاالهای 
تکراری و بی مخاطب، ابتذال در سینما 
و تلویزی��ون و توجه به آثار نخ نما باعث 
افت سطح سلیقه ذائقه مخاطبان شده 
است؛ فیلم ها به ظاهر نشاط آور و طنز 
هستند اما در باطن مبتذل! این اتفاقات 

بسیار دردناك و ناراحت کننده است.
فیلم س��ینمایی »پرواز  کارگردان 
خاموش« یادآور ش��د: امروز تلویزیون 
را که روش��ن می کنی��م، تلویزیونی که 
مدعی است باید دانشگاه اسالمی باشد، 
آنقدر برنامه ه��ا و محتوایش تنزل پیدا 

کرده که حدی نمی توان بر آن متصور 
شد. تلویزیون خودش را در سطح پایین 
ترین قشر جامعه آورده و عملکردی به 
شدت انفعالی دارد. از کپی برداری های 
ناشیانه برنامه های شبکه های ماهواره ای 
گرفته ت��ا کپی برداری در ن��وع اجرای 
اخب��ار و حتی مس��ابقات آن حال هر 

مخاطبی را بد می کند.
برزی��ده تأکید ک��رد: بنده معتقدم 
هم��ه چیز در نهایت به انتخاب مدیران 
باز می گردد، باز هم تکرار می کنم وقتی 
مدیران عموما با نگاهی جناحی انتخاب 
می ش��وند قطعا وضعیت از آنچه شاهد 
هس��تیم بهتر نمی ش��ود. ما امروز اگر 
آفتابه ه��م بخواهیم تولی��د کنیم بین 
تولی��د جنس فلزی با پالس��تیکی اش 
تفاوت بس��یاری وجود دارد و نیاز است 
در هر بخش مدیری متخصص را به کار 
بگیریم اما متأسفانه این نگاه را در تولید 

آثار فرهنگی و هنری شاهد نیستیم.
برزیده تصریح کرد: متأسفانه هیچ 
ن��گاه عمیقی در ح��وزه فرهنگ و هنر 
کشور وجود ندارد و این در حالی است 
که باید با حساس��یت بس��یار در حوزه 
فرهنگ و هنر گام برداشته شود. مدیران 
ام��روزه رس��ما از نازل س��ازان حمایت 
می کنند، نازل س��ازانی ک��ه هیچ تأثیر 
مثبت فرهنگی درپی نخواهند نداش��ت 
اما جالب آنجا اس��ت که همین مدیران 
برای تولید آثار اندیشه ورز و مهم مرتب 
بهانه های واهی می آورند و از وضعیت بد 
مالی شکایت می کنند اما برای فیلم های 
بی ارزش میلیاردها از بودجه بیت المال 

را خرج می کنند!  سینماپرس

امام محمد باقر علیه السالم:
روزه این افراد کامل نیست: 1- کسی که امام )رهبر( را 

نافرمانی کند. 2- بنده فراری تا زمانی که برگردد. ۳- زنی 
که اطاعت شوهر نکرده تا اینکه توبه کند. ۴- فرزندی که 

نافرمان شده تا اینکه فرمانبردار شود.
دعائم االسالم ج1، ص 268

واز همای   کنسرت های پر
از خردادماه آغاز می شود

پرواز  کنس��رت های  مجموعه  ب ا مض�ر ر همای خواننده موسیقی ایرانی چا
از روز پنجش��نبه 16 خردادماه با اجرای چند برنامه 

مختلف در تاالر وحدت تهران برگزار می شود.
پرواز همای خواننده موسیقی ایرانی به همراه 
گ��روه »مس��تان نو« از روز پنجش��نبه ش��انزدهم 
خردادماه مجموعه کنس��رت های خ��ود را در تاالر 

وحدت تهران آغاز می کند.
البته برگزاری این کنسرت ها در شرایطی است 
که وی در س��ال گذشته اجراهای زنده خود را با نام 
گروه »مستان« پیش روی مخاطبان قرار می داد اما 
گویا به نظر می آید با تغییر نام این گروه از »مستان« 
به »مستان نو« وی تصمیم دارد با ترکیب متفاوتی 

از نوازندگان روی صحنه حاضر شود.
این خواننده موسیقی ایرانی که در سال گذشته 
عمده فعالیت های خود را بر اجرای اپرای »حالج« در 
تهران و شهرهای مختلف و اجراهای زنده در خارج از 
کشور متمرکز کرده بود روزهای پنجشنبه شانزدهم، 
جمعه هفدهم و شنبه هجدهم خردادماه کنسرت هایی 

را در تاالر وحدت تهران برگزار خواهد کرد.

»آبی مایل به صورتی« 
دوباره به صحنه تئاتر می آید

نمایش »آبی مایل به صورتی«  ش�هر به کارگردانی و نویسندگی ساناز تئات�ر 
بیان قرار است برای دومین بار به صحنه تئاتر بیاید.

»آبی مایل به صورتی« دو سال پیش در سالن 
پالیز اجرا شد و مورد اقبال عموم قرار گرفت. امسال 

نیز قرار است در تماشاخانه سپند اجرا شود.
عاطف��ه رضوی یک��ی از بازیگ��ران این نمایش 
گفت: خوش��بختانه این نمایش اجرای موفقی سال 
96 داشت و به همین جهت به اجرای مجدد رسید. 
وی با اشاره به اینکه کاراکترش را در این کار دوست 
داشته، گفت: طبیعتا وقتی کاری دو مرتبه یا برای بار 
چندم به اجرا می رسد، نشان می دهد که موفق بوده 
و بازیگران و عوام��ل از آن راضی بوده اند. امیدواریم 

این بار نیز این کار به اقبال عموم دست یابد.
بازیگران قبلی این نمایش نس��یم ادبی، آناهیتا 
اقبال نژاد، مرضیه بدرقه، عاطفه رضوی، امید سلیمی، 
بهنام ش��رفی، محمدهادی عطایی، گیتی قاس��می، 
ستایش محمودی، امین میری و آذین نظری بودند و 
حال بازیگرانی چون آیه کیان پور به کار اضافه شده اند 
و نام نسیم ادبی و گیتی قاسمی در این دوره نیست.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داد
سن جوانی تغییر کرد

معاون امور جوانان وزارت ورزش و  زندگي جوانان از افزایش بازه س��ن جوانی سبک 
به »1۸ تا ۳5« سال خبر داد.

محمدمهدی تندگویان با اش��اره ب��ه ابالغ مصوبات 
شورای عالی جوانان کشور از سوی وزیر ورزش و جوانان 
از تغییر بازه سن جوانانی از 15 تا 29 سال به 1۸ تا ۳5 
سال خبر داد و گفت: درخواست تغییر بازه سن جوانانی 
ابت��دا از معاونت ام��ور جوانان به ش��ورای عالی جوانان 
ارسال ش��د و بعد از انجام فرایند قانونی، این درخواست 
در معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری بررس��ی و پس از 

موافقت از سوی شورای عالی جوانان ابالغ شد.
وی با بیان اینکه اعضای تشکل هایی که تا کنون یک 
بار نس��بت به تمدید مجوز خود اقدام کرده اند و بین 29 
تا ۳5 سال س��ن دارند، با تغییر این بازه سنی می توانند 

ب��ار دیگر مجوز خود را تمدید کنن��د، اظهار کرد: با این 
وجود این مصوبه شامل حال تشکل هایی که بیش از دو 
بار مجوز خود را تمدید کرده اند، نمی ش��ود. همچنین با 
توجه به انتخابات پیش رو مجامع اس��تانی و مجمع ملی 
جوانان، از این پس جوانانی که تا ۳5 س��ال س��ن دارند 

می توانند نسبت به کاندیداتوری خود اقدام کنند.
تندگوی��ان افزود: تعیین ش��اخص قرار دادن اهتمام 
به امور جوانان در ارزیابی عملکرد اس��تان های کشور از 
س��وی وزارت کشور پس از احصای امتیازات استان ها از 
این وزارتخانه نیز از دیگر مصوبات این ش��ورا بوده است. 
همچنین مقرر شده است تا در رابطه با تشکیل جلسات 
س��تادی استان ها که قباًل تنها دو نفر از اعضای تشکل ها 

حضور داشتند، تعداد این افراد به ۴ نفر افزایش یابد.
به گفته معاون امور جوانان، قرار اس��ت تا بعد از این 
تعداد این جلسات کاهش یافته اما امکان رصد مصوبات 
اجرای��ی آنها افزایش یابد. تعداد این جلس��ات نیز از 10 

مورد در سال به 6 مورد کاهش می یابد.

حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت ر

هرچه بود گذشت.  اگرچه درح���اشیه سال ها  آن 
ب��ا تحوالت��ی قاب��ل  تأم��ل و توجه در 
زمینه ه��ای مختل��ف روبرو ب��وده که 
می توان می��زان ارزش  افزوده آن ها را با 
تمام تاریخ سرزمین ایران در کف دیگر 
ترازو گذاش��ت و قیاس نمود اما باز هم 
در ای��ن  بی��ن م��وارد مع��دودی یافت 
می ش��ود که عمداً یا سهواً و یا به دلیل 
مش��غله زی��اد و کث��رت کار از دی��د 
مسئوالن جامانده تا همچنان بر منوال 

گذشته جریان داشته باشند! 
این گزینه ها که در ظاهر بی اهمیت 
جل��وه می کنند اما در باط��ن و به  مرور 
زم��ان می توانند به غده ه��ای چرکین 
مبدل گردند که عالج آن ها بس سخت 
و س��نگین و گاه غیرممکن خواهد بود 
از این  جهت شایس��ته است تا نهادهای 
متعدد اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و 
در نهایت برنامه ریزان کشور به خصوص 
در هیأت مش��اوران ریاس��ت جمهوری 
قسمتی از تمرکز خود را بر مسائل مبتال 
به سیاسی در خارج از کشور اختصاص 
داده و توج��ه و دقت نظر ویژه داش��ته 
باش��ند ش��اید به  واس��طه حل  و فصل 
آن ها گوش��ه ای از معضالت اجتماعی و 

اقتصادی داخلی نیز مرتفع گردد. 
بزرگترین چالش دس��ت  به  گریبان 
نظام طی س��پری ش��دن این دوران که 
حاال به نیم  قرن نزدیک می شود، الینحل 
باقی  مانده فربگی همیشگی دولت هاست 
ک��ه روز به  روز افزای��ش می یابد و هنوز 
نتوانسته تئوریسین ها و مشاوران مدعی 
را متقاع��د نمای��د ت��ا برای ح��ذف آن 
اصالحات را از خودشان شروع نمایند و 

به  مرور زمان به دیگران وا نگذارند! 
اگ��ر ت��راز 10 براب��ری نیروهای 
شاغل در دستگاه های وابسته به دولت 
از چهل سال قبل طی یک برنامه زمان  
بندی  ش��ده با ضریب ساالنه دو و نیم 
درصد کاهش می یافت امروز عدد ثابت 
آن به صفر و استاندارد جهانی نزدیک 
ش��ده بود ک��ه می توانس��تیم به خود 
ببالیم ترازی برابر با کشورهای مترقی 
در امر اس��تفاده سالم از نیروی انسانی 

در بخش عمومی خ��ود داریم، اما این 
عروج کاذب نه  تنها کاهش نیافته بلکه 
ب��ه 10 برابر میانگی��ن جهانی افزایش 
داش��ته اس��ت و تا زمانی که این روند 
ادام��ه داش��ته باش��د امیدی ب��ه دفع 

حواشی موجود در آن نخواهد بود. 
می توان مصراعی از شعر »اگر ز باغ 
رعیت ملک خورد سیبی« را به صورتی 
دیگر و به  منظور رسیدن به معضل فربگی 
دولت ها اینگونه تفسیر نمود که بر اثر این 
اختالف فاحش استفاده از نیروهای بخش 
عمومی در دولت عالوه بر تعدد سالیق، 
پراکندگی تصمیم گیری ها را نیز به همراه 
داشته است که از همه مهمتر هر یک از 
این ارگان ها براساس توانایی های مادی 
و معن��وی امتیازاتی را ب��رای خود قائل 
هس��تند که به  نوعی احقاق حق تعبیر 
ش��ده اس��ت! و تالش می کنند در آغاز 
درصدی از ارزش افزوده را صرف تأمین 
رفاه نیروهای موجود خود نمایند تا شاید 
این گون��ه بتوانن��د به��ره وری را افزایش 
دهند، غافل از اینکه این اقدام ناخوشایند 
و ایجاد فاصله می تواند مطالبات را بیشتر 
و گروه های دیگر را نسبت به انجام کار و 
تالش در دس��تگاه های خود سرگردان و 

بی هدف نماید. 
اگرچه یکپارچگی در بدنه قوه مقننه 
طی تمام این سال ها سعی بر ایجاد هم 
 طرازی و افزایش انگی��زه در ارگان ها و 
نهادهایی داشته تا آبشخورها را محدود 
که همگان به  صورت تساوی از صندوق 
بیت المال بهره مند ش��وند اما هنوز هم 
ب��ا وجود بعض��ی از امتی��ازات از جمله 
بهره ور شدن دستگاه ها از بازدهی خود 
اجرای کام��ل این دکترین موفق نبوده 
است زیرا وقتی وزارت آموزش وپرورش 
قس��مت اعظمی از بودج��ه دولت را به 
خ��ود اختصاص می ده��د در حالی  که 
بازده اقتصادی ندارد اما از سویی وزارت 
نفت معتقد اس��ت هم��ه تالش هایش 
برای تأمین پش��توانه اقتصادی کش��ور 
می باش��د بنا بر این برای خود این حق 
را قائل است تا درصدی از درآمد کالن 
را ص��رف هزینه های باالس��ری نماید، 

هر تصمیم گیرنده باالدس��تی را مجاب 
می کن��د! درحالی ک��ه هم ش��اغالن در 
صنع��ت نفت و ه��م نیروه��ای وزارت 
آم��وزش  و پ��رورش هرک��دام به نوعی 
در خدمت آح��اد جامعه می باش��ند و 
بالطبع انتظارش��ان حقوقی برابر است 
و نمی توانند بپذیرن��د مزایای رفاهی و 
اجتماعی ش��ان با ارگان یا نهادی دیگر 

فاصله داشته باشد! 
البت��ه ش��اید ب��ا دالیلی ب��ه  ظاهر 
مس��تدل بتوان پذیرفت ک��ه امتیازات 
نیروهای دو ارگان دولتی به دلیل تفاوت 
نوع ت��الش و وقت گ��ذاری و همچنین 
س��ختی کار با یکدیگر متفاوت است به 
شرطی که عنوان »تافته های جدا بافته« 
را نپذیرد و مستدل به دالیل فشارهای 
فیزیکی و محیطی باش��د اما زمانی که 
داس��تان یک بام و دو هوا پیش می آید 
اگر بیمه تکمیلی دو واحد از یک ارگان 
آنهم در وزارت آموزش وپرورش توس��ط 
دو بیمه گر مختلف تعهد ش��ود که یکی 
پرداخت ه��ای خ��ود را ب��ا اماواگرها و 
فاصل��ه چندماهه انج��ام داده و دیگری 
به پش��توانه اعتبار خود همه هزینه ها را 
در برابر واحدهای درمانی کش��ور تعهد 
می کند تا بیمه ش��دگان تحت پوش��ش 
س��المت برای اس��تفاده بهینه از بحث 
تکمیلی خود نیازمند نباشد هزینه های 
باالس��ری معالجات خ��ود و افراد تحت 
تکفل را به  صورت وام به دس��ت آورده 
و نق��داً پرداخت نماید تا ش��اید پس از 
گذش��ت ماه ها قس��متی از آن توس��ط 
بیمه گ��ر وابس��ته به بیمه س��المت به 
حسابشان واریز شود! نگاهی به فهرست 
تعهدات تمامی واحدهای زیر مجموعه 
آموزش  و پ��رورش که انج��ام تکمیلی 
خود را ب��ه یکی از بیمه ه��ای تکمیلی 
س��پرده اند نقش تافته های جدا بافته را 
در حالی  که س��ازمان نوسازی و توسعه 
و تجهیز مدارس از خدمات طالیی یکی 
دیگر از بیمه گران در این زمینه بهره مند 
می شود به  وضوح نشان می دهد که یکی 
از دالی��ل ب��ارز این مدعاس��ت. تو خود 

حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

تافته های جدابافته!
برزیده:

حرف های انقالب در سینما 
و تلویزیون باید بازگو شود

بهنام صفوی درگذشت
نگرانم نباش...حاِل من؛ خوب میشه... می دونم

بهنام صفوی، خواننده موس��یقی پاپ کشورمان پس از  ن م����ا د س��ال ها تحمل بیماری صبح دیروز در سن ۳6 سالگی یا
درگذشت.

براساس آنچه رضا فوادیان مدیر برنامه های بهنام صفویاعالم کرده است 
این خواننده پاپ دیروز در اصفهان برای همیشه آرام گرفته است.

بهنام صفوی در مقطع کارشناس��ی در رش��ته مهندسی عمران تحصیل 
کرده بود. او موسیقی را از دوران کودکی با ساز پیانو به صورت خودآموز آغاز 

کرد و سپس به فراگیری سازهای کوبه ای پرداخت.
بهنام صفوی در سال 1۳۸5 قطعه »تمنا« را منتشر کرد که مورد استقبال 
قرار گرفت و همین انگیزه ای برای تولید آلبوم اولش »عشق من باش« در سال 
۸۸ ش��د. »آرامش«، »فوق العاده« و »معجزه« دیگر آلبوم هایی است که از این 

خواننده پاپ به بازار عرضه شده است.
صفوی از سال 1۳92 دچار ضایعه مغز شده بود که با پیشرفت این بیماری 
در صبح 29 تیرماه 9۴ مجبور به عمل جراحی شد. حال بهنام صفوی بعد از 
عمل در ایران بهتر شده بود و حتی آلبوم جدید خودش به نام )معجزه( را هم 
منتشر کرد و کنسرت ها و اجراهای زیادی را هم برگزار کرد. همچنین چندین 
تک آهنگ را هم بعد از عمل خود منتشر کرد ولی در سال 96 دوباره بیماری 
بهنام صفوی تش��دید شد و این دفعه برای درمان به آلمان سفر کرد و توسط 
مجید سمیعی در بیمارستان INI هانوفر آلمان تحت عمل جراحی دوباره قرار 
گرفت. صفوی پس از بهبودی شرایط جسمی به ایران بازگشت، اما دی ماه 97 
بار دیگر عالئم بیماری در وی پدیدار و در بیمارستان بستری شد و در نهایت 

خواننده جوان پاپ کشورمان این بار نتوانست در مقابل بیماری تاب بیاورد.
یکی از اقوام نزدیک بهنام صفوی از برگزاری مراس��م تشییع پیکر او در 

اصفهان خبر داد.
تدین درخصوص زمان و مکان تشییع پیکر این خواننده فقید گفت: مراسم 
تشییع پیکر صفوی در اصفهان برگزار می شود. برای اینکه اقوام و دوستداران 
بهنام از تهران و دیگر شهر ها خودشان را به مراسم تشییع برسانند، احتماالً این 
مراس��م پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه برپا شود. به دلیل اینکه پدر و مادر بهنام 
در اصفهان ساکن هستند، مراسم تشییع در اصفهان خواهد بود و برنامه ریزی 

شده که پیکر او را در قطعه هنرمندان اصفهان دفن کنیم.
وی درخصوص برگزاری مراس��م برای این هنرمند فقید در تهران اظهار 
کرد: قطعاً مراس��م یادبودی هم در تهران برای بهنام برگزار می شود؛ چراکه 

بسیاری از نزدیکان و طرفداران او در پایتخت ساکن هستند.
گروه زیس�ت بوم روزنامه سیاست روز درگذش�ت این هنرمند را به 

خانواده آن مرحوم و جامعه هنری تسلیت عرض می نماید

رئیس سازمان زندان ها: 
برخی قوانین مجلس باعث افزایش زندانی می شود

رئیس س��ازمان زندان ها با بی��ان اینکه با تورم جمعیت  کیف��ری روبه رو هس��تیم گفت: برخ��ی قوانین موجب دی�����دگاه
افزایش زندانیان می شود که باید مورد بازنگری قرار گیرند.

اصغر جهانگیر در حاش��یه جشن گلریزان ستاد دیه در رابطه با وضعیت 
کمک به زندانیان اس��تان های سیل زده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چون 
ستاد دیه هم معین سازمان زندان هاست لذا عالوه بر کارگروهی که تشکیل 

شده است در حال تالش هستیم تا به آنها به صورت ویژه کمک کنیم. 
وی افزود: این کمک خارج از آن اساس��نامه و دستورالعمل هایی خواهد 
بود که بتوانند سریع تر به آغوش خانواده هایشان بازگردند. همچنین آیت اهلل 
ابراهیم رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص استان های آسیب دیده 
ب��ا بحث مرخصی زندانیان این اس��تان ها موافقت کردن��د که این امر کمک 

می کند در کنار خانواده های خود باشند و از آسیب های آنها کاسته شود.
رئیس س��ازمان زندان ها در رابطه با ل��زوم بازنگری در برخی قوانین که 
موجب افزایش زندانیان می ش��ود هم گفت: ما باید در این خصوص فعالیت 
جدی تری را در دس��تور کار قرار دهیم. در همین رابطه ریاس��ت محترم قوه 
قضاییه اولین جلسه مشترك خود را با حضور نمایندگان محترم مجلس روز 
یکشنبه برگزار کردند. چون لوایح زیادی از قوه قضاییه از گذشته در مجلس 

باقی مانده است.
وی ادام��ه داد: بخش��ی از ای��ن لوایح ب��ه مقول��ه حبس زدایی و کاهش 
جمعیت کیف��ری کمک می کند. باید مراودات و تعامالت و ارتباطات دو قوه 
در این خصوص بیش��تر ش��ود تا هرچه س��ریع تر ش��اهد این امر باشیم که 
جرم زدایی از قوانین صورت گیرد چون متاس��فانه ما با تورم جمعیت کیفری 

روبه رو هستیم.
جهانگیر ادامه داد: نباید این احس��اس در مجموعه کش��ور وجود داشته 
باش��د که همه مشکالت کش��ور را می شود با مجازات ها حل کرد. بسیاری از 
مشکالت کشور ریشه های س��اختاری اقتصادی و ریشه های فرهنگی دارد و 
باید در این زمینه تالش بیش��تری کنیم تا با توس��عه امر پیش��گیری زمینه 
ایجاد جرم را در جامعه کم کنیم. اگر این اتفاق رخ دهد هم جمعیت کیفری 

و هم جرایم کاهش می یابد.
وی ادامه داد: باید به سمتی برویم که بتوانیم خیلی از جرایم را به سمت 

تخلفات ببریم و کاری کنیم که تخلفات هم انجام نشود.
رئیس سازمان ها درباره گفت: اکنون بیش از 1۳ هزار و 500 زندانی جرائم 
غیرعم��د داریم که بیش از 10 هزار نفر از این زندانیان محکومین جرائم مالی 
هستند. 2500 نفر هم محکومین مهریه هستند و تعداد کمی محکومین دیه 

هستند. قریب به 2هزار و ۴50 میلیارد تومان هم جمع بدهی این افراد است.


