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ترنم احساس

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین مطرح کرد
تعیینتکلیفبیمهزائراناربعین٩٧

طیهفتهآینده
سخنگویس��تادمرکزیاربعیندرخصوصآخرین
تمهیداتبرایمراس��ماربعینامس��الگفت:جلس��ات
مشترکمتعددیبینمسئولینستاداربعینایرانوعراق
برایبرگزاریهرچهباشکوهترمراسماربعین٩٧برپاشده
وقراربرایناستکهکلیهنقایصیکهدرسالگذشتهدر

زمینهبرگزاریاربعینوجودداشتهمرتفعگردد.
ش��هریارحیدریدربارهپوش��شاینترنتیمسیر
مراس��مپیادهرویاربعین٩٧افزود:خوش��بختانهدر
اینزمینهتوافقاتیحاصلش��دهاس��ت.همچنیندر
زمینهپوش��شمخابراتی،رادیوی��یوتلویزیونیقرار
اس��تپیشازبرگزاریمراسماربعین٩٧بامسئولین
عراقیمذاکرهومشکالتموجودرامطرحوحلکنیم
وقطع��ابرنامهریزیه��ایخوبیدرای��نزمینهانجام
خواهیمدادتابامشکلیمواجهنشویم.ویبااشارهبه
آخرینوضعیتبیمهزائراناظهارداشت:بیمهامسال
زائراندرس��ازمانحجوزیارتبهعنوانکمیتهاعزام
زائرانتعیینتکلیفمیشودونتیجهنهاییبرایبیمه

زوارطیهفتهآیندهمشخصخواهدشد.
حی��دریدرخص��وصآخرینوضعی��تمرزهای
سوماروچیالت،بیانکرد:مابهسفیرعراقدرایران
نیزاع��المکردهایمکهایرانآمادگ��ی١٠٠درصدی
برایبهکارگیریمرزسوماردراستانکرمانشاهومرز
چیالتدراس��تانایالمداردواس��تفادهازاینمرزها
بس��تگیبهطرفعراقیداردکهآمادگیالزمرابرای

استفادهازایندومرزراداشتهباشد.
ویبااش��ارهبهتعیینتکلیفارزمسافرتیزائران
زمینیوهواییاربعینامسال،یادآورشد:بانکمرکزی
جمهوریاس��المیایرانابالغیهایبهسفارتخانههای
مرب��وطدادهتاارزمس��افرینوزائرانبهصورتریالی
دریافتشودوبانکمرکزینیزبهصورتارزیپرداخت
راانجامدهدوفعالبرنامهریزیهادراینزمینهبهاین
ص��ورتبودهومتولیاینبرنامهریزیهاس��ازمانحج
وزیارتاس��ت.هنوزمشخصنش��دهکهاختصاصارز

مسافرتیبهزائرانصورتمیگیردیاخیر.
س��خنگویس��تادمرکزیاربعینادام��هداد:در
س��الهایگذشتهنوس��اناتارزوکمبودهاییکهدر
زمینهتامینارزوجودداش��تمشکالتیبرایزائران
ایج��ادمیک��ردوامس��التصمی��مبراینش��دهارز
پرداختیویزایزائرانازطریقبانکمرکزیمستقیما
بهس��فارتخانههاصورتگیرد.ازآنجاییکهدس��تگاه
واس��طوارتباطبینبانکمرکزیجمهوریاسالمی
ایرانوعراق،وزارتامورخارجهاست،وزارتخارجه
بهکلیهس��فارتخانههاابالغکردهکهارزمس��افرینو
زائرانایرانیبهصورتریالیدریافتش��ودوتاپایان
همانروزارزبجایریالتامینمیش��ود.قراربراین
استکهسفارتعراقنیزدرجمهوریاسالمیایران
اینروی��هراادامهدهدوامیدواری��مبدونهیچگونه

مشکلیایناقدامانجامشود.
ویب��ااش��ارهب��هفرآین��دجابجای��یزائ��راندر
پارکینگهایمرزی،گفت:خوش��بختانهزیرساختها
درپایانهه��ایمرزیدرهرچهارمرززمینیش��لمچه،
چذابه،مهرانوخسرویآمادهشدهوهمچینامکانات
الزمدرم��رزچیالتنیزفراهماس��ت.هرآنچهکهدر
راس��تایخدماتبهزائرینبودهازجملهمسائلمربوط
بهاصالحوتوسعهجادههادرمسیرمنتهیبهپایانههای
مرزی،ایجادپارکینگه��اواقداماتخدماتیورفاهی
وهمچنینمباحثمربوطبهتوسعهخدماتبهداشتی
ودرمانی،اس��کانوتغذیهزائرانهمگیتقویتش��ده
وبهنسبتسالگذش��تهافزایشپیداکردهاند.امسال
درخصوصپارکخودروهادرپارکینگهاوارائهخدمات

بهزائریندرمسیراربعینمشکلینخواهیمداشت.
حیدریعنوانکرد:گیتهایخروجیزائراننیزامسال
بهاندازهکافیتعبیهشدهاند؛منتهیمشکلاینجاستکه
طرفعراقیبهتعدادماگیتورودینداردوبهسفیراعالم
شدهکهبههمانتعدادیکهدرمرزهایایرانگیتوجود
دارداینامکاندرمرزعراقنیزفراهمشودتادرزمانورود

وخروجهامشکلیپیشنیاید. میزان
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حمید محمدی محمدی

برنامه خندوان��ه، منتق�د پرمخاطبیاستومی�ز 
اگرچهقرعهکش��ییکیازنرمافزارهای
تلف��نهمراهودادنیکخودروی2٠6
آلبالویینمیتواندمالکسنجشتعداد
مخاطبانخندوانهباش��د،ام��اوقتیاز
بین2٠میلیوننفرقراراستشانسبه
یکنف��رروکند،یعنیخندوانههمکه
آننرمافزاررادرس��طحوسیعیتبلیغ

میکند،همینحدودمخاطبدارد.
ت��ااینجایکار،خیل��یهمخوب
اس��تکهی��کبرنام��هتلویزیونیدر
جمهوریاسالمی،اینقدرپرمخاطب
باشدوخندوانهازکشیدنعبارت»ما
خیلیخوبی��م«بهنمایشهایکمدی
برس��دوبهجوانانونوجواناندرقالب
هنرآم��وزانآماتوردرکن��اربازیگران

حرفهای،میداندهد.
ت��ااینجاه��مکارتی��مخندوانه،
درس��توتحسینبرانگیزاست؛چراکه
دورهکس��انیمث��لمه��رانغفوریان،
بنفش��هخواه،رضاش��فیعیجم، بیژن
ج��وادرضوی��ان،ارژن��گامیرفضلیو
امیرکربالییزاده،باالخرهروزیبهسر
خواهدآمدونس��لنویطنزپردازباید

پابهصحنهبگذارد.
ازطرفدیگر،تلویزیونکشورمان
بایدباشبکههایماهوارهایبیگانهدر
رقابتیس��ختوس��نگین،مخاطبان
داخل��یراپ��ایتلویزیونبنش��اندو
برنامههایخوبوپرمحتوابرایآنها
تولیدکند.برهمیناس��اس،ش��ادی
بخش��یدنبهم��ردموایجادنش��اطو
سروردرجامعهایرانی،موجبشدهتا
»شبکهنس��یم«از26شهریور١3٩2
رویآنتنرفتهودرمعرفیاینشبکه
درس��ایتآنمیخوانیم:»...رویکرد
اینش��بکهایجادفرصتهایش��ادو
بانش��اطاس��تکهمخاط��بآنرادر
کوتاهتری��نزم��انتجربهکن��د.البته
برخ��یموضوع��اترویآنتنتجربهو
باش��بکههایمشابهمقایسهشدهوبه
تدریجبهصورتکنونیدرآمد.اکنون
اینشبکهمشابههیچشبکهاینیست.
ازدالیلرویآوردنفراوانمخاطبان
بهاینش��بکه،نیازبس��یاریاستکه
مخاطبانب��رایداش��تنحالیخوب
بودهاس��ت.مابیانگیزگیوبیدغدغه
ب��ودنراحالخ��وبنمیدانیم.وقتی
میگویی��مح��الم��ردمبای��دخوب
ش��ود،منظورم��انای��ننیس��تکه

ناهمواریهایزمان��هرانبینندوفقط
نیازه��ایشخصیش��انرارفعکنندو
بیدردباشند.تصورماایناستکهدر
فضاییآرام،لطیفوانسانیمیتوانیم
منطقیتر را زندگ��ی ناهمواریه��ای
ببینیموناکامیهایم��انرامنطقیتر
هضمکنی��موباایندیدگاهمیتوانیم
شکستهاراباامیدپشتسربگذاریم
وامیدواران��هب��هف��رازونش��یبهای
زندگیبنگریم.درش��بکهنسیمحال
خوب،حالیاس��تکهانسانراهماز
جهتمعنویارتقامیدهدوهمحس
شیریننشاطرادراوایجادمیکند.«

»حالخوب«عبارتیاستکهدر
معرفیاینش��بکه،بارهاوبارهاتکرار
وبهعنوانمقصداصلیمعرفیش��ده
اس��ت.اماآیاحالخوببابیدقتیدر
تولیدمحتوایطنز،قابلتأمیناست؟
در حاض��ر ج��وان کمدینه��ای
خندانندهشو،استعدادهایبسیارقابلی
هس��تندکهحتماًبهسادگیوسهولت
کش��فنمیش��وندوراهیاب��یآنهابه
صفحهتلویزیونوخانههایمردمبایک
سختیچندماهههمازطرفخودآنها
وهمازسمتتیمخندوانههمراهاست؛
ولیمحصولاینهمهتالشوزحمت-
اغلب-فاقدمحتوایمناسبخانوادهها
کهنوعاًدربرگیرندهش��وخیهاییاست
کهاش��کانخطیب��ی،یک��یازمربیان
خندانندهشوازآنبهعنوان»شوخیهای

لبمرزی«یادمیکند.
ب��اای��نش��وخیها،درحال��یکه
میخواس��تیمم��ردمراب��ابرنامههای
پرمحتوا،پایتلویزیونکشورمانبنشانیم
و»ح��الخوب«برایش��انفراهمکنیم،
خودماندستیدس��تیافتادهایمدنبال
ماه��وارهوهمانجن��سمحتواییرادر
اختیارمخاطبمیگذاریمکهقبالًآنرا
بهخاطرضداخالقیبودنردمیکردیم.

اشارهمستقیمبهمسائلزناشویی
ودادنکدهای��یدرخص��وصرواب��ط
جنس��ی،توهینوتمس��خروالدینو
انتخابموضوعاتس��خیفوسطحی،
موجبمیش��ودتاخانوادههاعالوهبر
اینک��هنتوانندفرزندانش��انراباخیال
آس��ودهپایاینبرنامهبنشانند؛بلکه
خ��ودنیزازبعضیمطالبش��رمآورو
قبحش��کنموجوددر»خندانندهشو«،

احساسخجالتکنند.
درهمینزمینه،سهنکتهبهذهن

میرسد:
اول-عادیس��ازیساختارشکنی
درش��وخیها:وقت��یاس��تندآپهای
ای��نبرنام��هراپیشدیگ��راننقلو

نقدمیکنید،فوراًبهش��مامیگویند:
»س��ختنگیر!بدترازاینشهست.«
چراکهخیلیهامثلاش��کانخطیبی،
اینش��وخیهارا»لبمرزی«قلمداد
میکنن��دومعتقدندک��هازخطقرمز
اعتقاداتومسائلعرفیماعبورنکرده
اس��ت.بهاینجملهکمدینپنجشنبه
ش��ب»خندانندهش��و«توج��هکنید:
»پدرمندائ��مایدهمیده��د.اواین
کاررابعدازهرباردستش��وییرفتن،
انج��اممیده��د.یکبار،بع��دازاینکه
ازدستش��وییبیرونآم��د]درحالی
کهدس��تهایشرابالباس��شخشک
میکند[گفت:متین!ومن٩ماهبعد
بهدنیاآمدم.«آیابیانچنینمسائلی

اززبانیکنوجوان،حرمتندارد؟
کاش کمدی��ن: ص��ادرات - دوم
شوخیهایخندانندهشودرهمینبرنامه
خاتم��همییاف��توبهس��ایربرنامههای
تلویزیونس��رایتنمیک��رد؛اماانتخاب
مجریبرنامه»ایرانیوم«کهازکمدینهای
جوانفصلقبلخندوانهاس��ت،نش��ان
میده��دکهطنزپ��ردازانوکمدینهای
خندانندهشوباهمینسطحازشوخیهای
مبت��ذل،میتوانندجاییب��رایخوددر
شبکههاوبرنامههایدیگرنیزدستوپا
کنند.همینمجریایرانیومبهمجریدیگر
تلویزیون-کهخانمیچادریوظاهرالصالح
اس��توالبتهمدتهاپاپیجواندیگری
شدهتابهعقدشدرآید!-میگوید:»گویا
شماتوراهیدارید؟«وآنخانممحترمبا
صراحت،بارداریشانرادرپرمخاطبترین

شبکهتلویزیونجارمیزند.
س��وم-ترویجاینش��وخیهادر
فض��ایمج��ازی:درعص��ریزندگ��ی
میکنی��مک��هش��بکههایاجتماعی،
تریبونه��ایرایگانوپرمخاطبیبرای
همهفراهمکردهان��د.بنابراین،هریک
ازکمدینه��ایجوانک��همیتوانندیا
نمیتواننددریکرقابتبلندمدت،نظر
مخاطبانراجل��بکنند،صفحهایدر
شبکههایاجتماعیراهمیاندازندوبدتر
ازآنچهدرخندوانهرویصحنهبردهاند،
درای��نصفحهش��خصیبهاش��تراک
میگذارند.ویدیوهایاینجوانان،اغلب
حاویمتلکهایسیاسی،شوخیهای
جنسیومس��ائلغیراخالقیاستکه
باساختارشکنیوقبحزدایی،مخاطبان

فراوانیهمپیدامیکنند.
بنابراین،مسئولیتخندوانه،فقط
درحدبرنامهیکی-دوس��اعتهدرسه
شبازایامهفتهنیست.خندوانه،عمداً
یاسهواًدرحالتغییرفرهنگوروابط

اجتماعیمخاطباناست. فارس

مردادسالگذشته يتخ����ت بودکهنمایندگانپا
جدیدشورایشهرتهرانبرکرسیهای
س��بزرنگساختمانش��ورایشهردر
خیابانبهش��تنشس��تند.حالپساز
یکس��الیکیازمهمتری��نموضوعات
تحققوعدههاست.بهعقیدهکارشناسان
یکسالزمانمناس��بیبرایارزیابی
عملکردشورایشهرومدیریتشهری
تهراناس��ت.درهمی��نرابطهمهدی
چمرانعضوس��ابقشورایشهرتهران
گفت:اگ��ربخواهمبهطورخالصهبیان
کنم،عملکردوکارکردش��ورایشهراز
نظربرگزاریجلساتونشستهاخیلی
خوببودهاست.اماازنظرعملیاتیچیز
خاصیمشاهدهنمیشود،عالوهبراین
برخیازطرحهاوتصمیماتاتخاذشده
مش��کالتیرانیزبههمراهداشتهاست.
لغومصوبهباغاتانجامش��دکهبعداز
آنچی��زیجایگزینآننش��دومردم

هنوزسردرگمهستند.
ویافزود:درموردکارعمرانیهم
کاریانجامنش��دهاستوخطوطمترو
بههمانش��کلباقیماندهوپیشرفتی
نداش��تهاس��توحتیخط٧متروکه
قباًلفعالبوده،حاالتعطیلشدهاست
ولیالبته5ایستگاهآندوبارهفعالشده

کهجایخوش��حالیاست.انشااهللهمه
آنراراهان��دازیکنن��دوخط6و٧را
دوستانتاپایانسالبهاتمامبرسانند.

رئیسسابقش��ورایشهریادآور
ش��د:انتظارازش��هردارجدیدباتوجه
ب��هاینک��هویفردیکاریهس��تند،
ایناس��تکهای��ندوخطراباکمک
ش��ورایش��هردوبارهراهاندازیکنند
ک��هالبتههمهچیزآنآمادهاس��تو
فق��طنیازبهکمیتالشوهمتدارد.
بندهکارعمرانیدیگریس��راغندارم.
البتهیکچپگردهمدربزرگراهامام
علی)ع(وارتشبودهکهشروعبهکار
ش��دهوهمانهمبس��یاردرترددبه
مردمکمککردهاس��توفقطنیازبه
آسفالتداشتتابهاتمامبرسد،بهجز
اینمواردکاردیگریدیدهنشدهاست
وامیدواری��مباآمدنش��هردارجدید

کارهایخوبیانجامشود.
چمرانگفت:دررابطهبافعالیتهای
اجتماع��یوفرهنگیه��مچیزخاصی
دیدهنش��دهاس��توقباًلفعالیتهای
بهتریشدهبودودرزمینهمذهبیهم
قباًلکارهایخوبیانجامش��دهبودکه
اآلنمتاسفانهفعالیتیمشاهدهنمیشود.
امیدواریمش��عارهاییک��همیدهندبه
مرحل��هعملیبرس��انند.تاکن��وننیز

عملکردیازنشس��تهاوجلساتدیده
نشدهاس��ت.البتهاولشهریوریکسال
کارش��وراتماممیشودوباارائهگزارش

عملکردشورابهترمشخصمیشود.
ویدرپاس��خبهاینپرس��شکه
طرحه��ایانجامش��دههمچ��ونطرح
جدیدترافیکتاچهح��دکارآمدبوده
اس��ت،گفت:بندهدرم��ورداینطرح
نظرخاص��یندارم.ول��یآنچهدراین
ط��رحآمدهبیانمیکندکههرکس��ی
پولداشتهوطرحبخردمیتواندازآن
استفادهکند.شایداینگرانبودنطرح
خودباعثکاهشحجمترافیکبشود
کهالبتهتاکنونبندهتغییرمحسوسی
ندیدموکماکانترافیکش��دیدوجود
دارد.مشکلفلسفیاینطرحایناست
کههرکسیپولداشتهباشد،میتواند
واردط��رحش��ودوبهض��رورتونیاز
افرادنگاهنش��دهاست.کسانیکهپول
دارند،واردطرحمیشوندوکسانیکه
ض��رورتدارندکهدرطرحترددکنند،
تاپولنداش��تهباش��ند،نمیتواننداز
آناس��تفادهکنند.البتهتشخیصاین
مس��ئلهمش��کلاس��تولیمنتقدین
زیادیداردوبندهفکرمیکنمکهباید
رویاینمسئلهآسیبشناسیدقیقی

صورتگیرد. تسنیم

امام صادق علیه السالم:
 رغبت و تمايل به دنیا مايه غم و اندوه و زهد 

و ب�ی میلی به دنیا سبب راحتی قلب و بدن است.
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یب« وع خوب »تنگه ابوقر شر
جدیدترینآمارفروشفیلمهایس��ینمایی
نشانمیدهدکه»هزارپا«همچنانصدرنشین
گیشهاست.همچنینفیلمتازهاکرانشده»تنگه
ابوقریب«کهازروزچهارشنبهبهرویپردهرفت

بهفروشخوبیدردوروزپایانیهفتهرسید.
»هزارپا«در5هفت��هنمایش؛22میلیاردو
٧٠٠میلی��ون،»تگ��زاس«در١6هفتهنمایش؛
١4میلی��اردو3٠٠میلی��ون،»خال��هقورباغه«
در6هفت��هنمایش؛١میلی��اردو8٠٠میلیون،
»دارکوب«در6هفتهنمایش؛١میلیاردو٧٠٠
میلیون،»بهوق��تخماری«در٧هفتهنمایش؛
١میلیاردو١8٠میلیون،»کاتیوشا«در2هفته
نمایش؛١میلیاردو5٠میلیون،»دمس��رخها«
دریکهفتهنمای��ش؛5٠٠میلیونتومان،»من
دیوانهنیستم«در2هفتهنمایش؛3٠٠میلیون،
»تنگهابوقریب«در2روزنمایش؛١6٠میلیون.

آپارات خانه

ین مهلت انتخاب رشته وز آخر امر
مش��اورعالیسازمانسنجشآموزشکشور
ازپایانانتخابداوطلبانتاساعت24امروز،2٠
مردادماهدرکنکورسراسریسال٩٧خبرداد.

حسینتوکلیاظهارکرد:ویژهنامهپیکسنجش
باعنوان»راهنمایانتخابرش��ته«حاویمطالب
مفیدبرایداوطلبانآزمونسراس��ریسال٩٧از
روزشنبه١3مردادازطریقپایگاهاینترنتیسازمان
منتشرش��دهوداوطلبانمجازبهانتخابرشته،از
روز١5مردادانتخابرشتهراآغازکردندوتاامروز
2٠مردادم��اهمیتوانن��دبامراجعهبهس��ایتاین

سازماننسبتبهانتخابرشتهخوداقدامکنند.
ویافزود:داوطلبانبراساسمندرجاتکارنامه
ورتبهونمرهنهاییزیرگروهارائهشده،انتخابرشته
کنند.همچنینداوطلبانجهتآگاهیازش��انس
قبولیخودمیتوانندازسامانهانتخابرشتهمجازی

سایتسازمانسنجشفعالشده،استفادهکنند.

نیمکت

ود وی صحنه می ر »صد درصد« بار دیگر ر
نمایش»صددرصد«بهطراحیوکارگردانی
مرتضیاسماعیلکاشیش��هریورماهدرپردیس

تئاترشهرزادرویصحنهمیرود.
نمایش»ص��ددرصد«بهکارگردانیمرتضی
اس��ماعیلکاش��یوباحضورس��تارهپسیانیو
هوتنشکیبازمستانسال٩6درسالنناظرزاده
کرمانیتماش��اخانهایرانش��هررویصحنهرفت،
ب��رایب��اردوموازش��هریورماهس��الجاریدر

پردیستئاترشهرزادبهصحنهمیرود.
س��تارهپس��یانیجایزهبهترینبازیگرزنو
هوتنش��کیبادیپلمافتخ��اربهترینمردرابرای
بازیدرایننمایشازس��یوششمینجشنواره

تئاترفجرازآنخودکردند.
متنایننمایشرامارکسلیدنوشتهوترجمه
آنراوحیدرهبانیانجامدادهاست.محمدقدس

مجریطرحومدیرتولید»صددرصد«است.

تیاتر شهر

ومیه یاچه ار افزایش سطح آب در
س��طحترازدریاچهارومیهتاب��هامروزیک
س��انتیمترنس��بتروزمشابهدرس��الگذشته
افزایشیافتهاس��ت.برهمیناس��اسحجمآب
موج��وددردریاچهنیزب��اافزایش٠/2٠میلیارد

مترمکعبیروبهروبودهاست.
براساسگزارش��ات»کارگروهاحیایدریاچه
ارومیه«،ترازسطحآبدریاچهدرروز١5/5/٩٧
به١2٧٠/5٠سانتیمترازسطحدریارسید.این
ترازنسبتبهروزمشابهدرسالقبلیکسانتیمتر
ونسبتبهمیانگیندرازمدت4مترکاهشنشان
میدهد.براساسهمینگزارشوسعتدریاچهدر
روز١5مردادسالجاری2٠٠١/6١کیلومترمربع
بودهاس��تکهاینشاخصنس��بتبهروزمشابه
درسالگذش��ته١2/١١کیلومترمربعافزایشو
نسبتبهمیانگیندرازمدت2525کیلومترمربع

کاهشیافتهاست.

یست شهر ز

رئیسبیس��تمینجشنبزرگسینمای ایراناس��امینامزدهایبخشهایفیلمجشن���واره
کوتاه،مستندوانیمیشناینجشنرااعالمکرد.

علینصیریانرئیسبیس��تمینجش��نبزرگسینمای
ایران،فهرس��تنامزده��ایبخشهایفیلمکوتاه،مس��تندو

انیمیشناینرویدادرابهشرحزیراعالمکرد:

نامزدهایبهترینفیلمکوتاه
بچهخور/محمدکارت

توهنوزاینجایی/کتایونپرمر،محمدروحبخش
دریایتلخ/فاطمهاحمدی
گسل/سهیلامیرشریفی

مثلبچهآدم/آرینوزیردفتری

نامزدهایبهترینکارگردانیمستند
پرسپولیسشیکاگو/اردعطارپور

تاالن/محمدصادقدهقانی

داداسلطنه/هادیاحمدی
لوتوس/محمدرضاوطندوست

ورس/جوادوطنی

نامزدهایبهترینفیلممستند
اسراردریاچه/آرمینایثاریان

خرامان/طالآزادروش
درجستجویفریده/آزادهموسویوکورشعطایی

زنبورکدرگاممینور/پیمانفتوتاحمدی
مثلاسممپگاه/سودابهبیضاییوکاوهفرنام

نامزدهایبهترینفیلمانیمیشن
ایکی/پرستوکاردگر

بدورستمبدو/حسینمالیمی
شبترسناکلومو/سارهشفیعیپور

روباه/صادقجوادی
یکیبود،یکینبود/مهینجواهریان

بهتر است بچه های زير ۱8 سال را پای »خندوانه« ننشانیم

باشوخیهایجنسی»خندانندهشو«

اسامی نامزدهای 3 بخش از جشن بزرگ سینمای ايران اعالم شد
بهترين های کوتاه، مستند و انیمیشن

چمران با انتقاد از عملکرد يک ساله شورای شهر تهران مطرح کرد؛

عملکردتقریباهیچپنجمیها

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد؛
افزایش طالق صوری برای کسب درآمد بیشتر

عضوکمیس��یوناجتماعیمجلسگفت: زندگي فرهنگس��ازیب��رایارتق��ایجای��گاهسبک 
خانوادهمانعازسوءاس��تفادهازبند3ماده48قانونحمایت

ازخانوادهورواجطالقهایصوریمیشود.
علیرستمیاندرموردسوءاس��تفادهبرخیازبند3ماده
48قانونحمایتازخانوادهکهبراس��اسآنزنانسرپرس��ت
خانوارمس��تمریدریافتمیکنندب��هاینصورتکهازطریق
طالقص��وریازاینامتی��ازبهرهمیبرند،گفت:درس��نوات
گذشتهبرخیافرادبرایبهرهمندیازمزایایمعافیتازخدمت

سربازیفرزنداننیزبهایناقداممبادرتورزیدهبودندوحتی
دونفرازمسئوالنهمدربیناینافرادوجودداشتند.

ویادامهداد:اینزوجهابهصورتصوریازهمجداشده
بودندتافرزندش��انازخدمتس��ربازیمعافشودوبااینکه
شناس��نامهآنهابیانگرجداییشانبود،امادرحقیقتازطریق
ازدواجموقتباهمزندگ��یمیکردند،کمااینکهیکمورداز
آنهاکهمربوطبهمسئوالنبود،سوژهخبریکشورشدهبود.
رس��تمیانخاطرنش��انکرد:ام��ادرش��رایطکنونیهم
اخباریمبنیبراینکهباردیگرزوجهابرایدریافتمستمری
تعیینش��دهبرایزنانسرپرس��تخانوارکهبااستنادبهاین
قانونمس��تمریدریاف��تمیکنند،ب��هازدواجصوریروی

آوردهاند،شنیدهمیشود.

دبی��رکلجمعی��تهاللاحم��ربا ل�ي اش��ارهبهاینک��ه52١روس��تادرهم���د
سیس��تانوبلوچس��تانآبشربس��المندارند،گفت:
ارزیابیهانشاندادکهدر52١روستایاستانسیستان
وبلوچستانآبش��ربسالموجودنداشتهیاآبشرب

آنهاسالمنیستیاشبکهآبرسانیندارند.
محمودمحمدینس��ببااش��ارهبهاینکههاللاحمر
درحوادثوس��وانحبرایامدادرس��انیبهمردمواردعمل
میش��ود،اظهارکرد:همچنیندربعض��یازبحرانهاکه
س��المتوجانانس��انهابهخطرمیافتدنیزهاللاحمر
اجازهورودداردکهمش��ابهای��ندردیگرنقاطدنیاوجود
دارد،ازجملهاینکهشاهدیمبسیاریازجمعیتهایملی
درکش��ورهایدیگرپروژههایتصفیهآب،شیرینکردن
آب،آموزشمردمبرایمصرفبهینهآبو...کارمیکنندیا
درمواردشیوعگرسنگیوقحطینیزواردعملمیشوند.

ویافزود:برایناساستصمیمگرفتیمدرزمینهمقابله
بابحرانخشکسالیکهبخشزیادیازکشورراتحتالشعاع
ق��راردادهواردعم��لش��ویمودراینزمینهسیس��تانو
بلوچستان،نخستیناستانیبودکهدرارزیابیهادراولویت
قرارگرفتوامیدواریماینکاردرسایراستانهاادامهیابد.

دبیرکلجمعیتهاللاحمربااش��ارهبهاینکهورود
هاللاحمربهموضوعخشکس��الیبرایراهاندازیس��از
وکاریب��همنظ��ورتامینآبش��ربمردمب��ود،گفت:
خشکسالیعوارضمختلفطبیعی،اقتصادی،اکوسیستم
و...دارد،اماوظیفههاللاحمرآنجاییاس��تکهبهافراد
انس��انیآس��یبواردمیش��ودومردمنیازبهتامینآب

شربوسالمپیدامیکنند.
ویبهارزیابیش��رایطاستانسیستانوبلوچستانو
جدیوچش��مگیربودنش��رایطایناستاناشارهواظهار

کرد:بس��یاریازروستاهادرایناس��تانسابقادرحاشیه
رودخانهبودهواکنوندرگیرخشکسالیهستندوبهعبارتی
خشکسالیمدلزندگیافرادمنطقهراتغییردادهاستودر
5ماهازس��الکهجزوماههایگرماست،آبشرببهاین

مناطقنرسیدهیابهآبشربسالمدسترسیندارند.
محمدینسبگفت:ارزیابیهانشاندادکهدر52١
روس��تایاستانسیستانوبلوچس��تانآبشربسالم
وجودنداش��تهیاآبش��ربآنهاس��المنیستیاشبکه
آبرس��انیندارند،لذادراینروستاها،تانکرهارامتناسب
باسرانهمصرفیهرنفرنصبکردیمومثالیکروستای
١٠٠نف��رهرابی��ن١5ت��ا2٠لیترب��هازایهرنفردر
ش��بانهروزدرنظرگرفتیمومخازنآبراتوزیعکردیم
ودرحالنصباس��ت؛بهعالوهباش��بکهآبوفاضالب
روستاییهمتوافقنامهایداریمتاروندپرکردنمخازن
راانجامدهندوبهداشتآبهمازسویادارهبهداشتو

دانشگاههایعلومپزشکیاستانارزیابیمیشود.
ویاف��زود:تصمیمهاللاحمربراینبودتاطرح»نذر
آب«رادرقالبکمپینراهاندازیکند؛چراکهاینکارنیاز
ب��هکمکمردمیدارد؛باای��ننگاهکههریکنفردریک
شبانهروزبهاندازههزینهیکبطریآبمیتواندبههموطن
خ��ودکمککندمهاللاحمرنیزهزین��هکمکیمردمرا
صرفنگهداشتوتوسعهاینشبکهآبرسانیخواهدکرد.

ویبااشارهبهاعزامکاروانهایسالمتبرایارائهخدمات
درمانیبهمردم١٩شهرستاناستانسیستانوبلوچستان،
اظهارکرد:سیس��تمبهداش��تودرماناینمناطقنیازبه
تقویتجدیداردوهرچندهاللاحمربهصورتمس��تقیم
متولیارائهخدمتدرمانینیس��ت،امادرقالبکاروانهای
س��المتخدماتدرمانیس��رپاییالزمرادرتخصصهای

مختلفبهمردممحروماینمناطقارائهمیکند.

دبیرکل جمعیت هالل احمر برای تامین آب 5۲۱ روستا در سیستان و بلوچستان خواستار شد:
به کمپین نذر آب بپیونديد


