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اجازه بروز فساد را در شهرداری ندهید

رود  می  انتظار  نواحی  مناطق  شهرداران  از  گفت:  تهران  شهردار 
حساسیت و دقت نظر داشته باشند و اجازه ندهند به دلیل بی اطالعی 

مردم از قوانین فساد شکل بگیرد.
به گزارش ایسنا پیروز حناچی در بیست و چهارمین جلسه شورای 
معاونین، مشاورین و شهرداران که عصر روز گذشته در باغ موزه دفاع 
مقدس برگزار شد، با قدردانی از زحمات همکاران شهرداری تهران در سیل 
اخیر بر لزوم آمادگی هرچه بیشتر نیروها در مواقع بحرانی تاکید کرد و 
گفت: این آمادگی همیشه باید وجود داشته باشد. به یاد بیاورید که سیل 
تجریش در تیرماه اتفاق افتاد و زمانی بود که کسی آمادگی آن را نداشت. 

غافلگیری اصلی ترین عامل تلفات انسانی در سیل هاست.
وی به دیدار اخیر خود با سورنا ستاری - معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری - اشاره کرد و گفت: سیاست اصولی شهرداری حمایت از استارت 
آپ هاست و بر همین اساس با استارت آپ هایی که در واحدهای کمتر از 
۱۵۰ متر فعالیت می کنند و از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
مجوز دارند، مدارا کنید البته این شامل آن دسته از استارت آپ هایی است 

که فعالیت جانبی تجاری نداشته باشند.
حناچی همچنین بر تالش بخش های مختلف در کسب درآمد برای 
شهرداری تاکید کرد و گفت: موضوع تالش برای کسب درآمد یک تالش 
دائمی است و امسال باید این تالش ها مضاعف شود. تاکید ما بر کسب 
درآمد سالم است و قرار نیست از هر راهی و یا شهرفروشی کسب درآمد 

کنیم.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش به ماه مبارک رمضان اشاره 
کرد و ادامه داد: محسن هاشمی - رئیس شورای شهر تهران - بر ممنوعیت 
افطاری با هزینه شهرداری تاکید کرد و الزم است که این نکته مورد توجه 
قرار گیرد. برای ضیافت های افطاری در حاشیه های برنامه های افتتاح و 
همایش ها نیز سفره های ساده و بدون تکلف مورد انتظار است. از سوی 
دیگر در ماه مبارک رمضان انتظار از مدیران شهری این است که شعائر 
دینی را کامالً رعایت کنند و در مجموعه های زیر نظر خود نیز بر این مهم 

تاکید ویژه داشته باشند.
وی درباره گزارشی که درباره جایگاه های سوخت در جلسه ارائه شده بود، 
گفت: این گزارش نیاز به مطالعات بیشتر دارد. هدف ما کاهش سفرهای 
شهری است و قرار نیست شهروندان به دلیل نبود جایگاه سوخت طول 
یک شهر را طی کنند. در برخی شهرها حتی یک تلمبه سوخت نصب 
می کنند تا برای دسترسی های محلی شهروندان مورد استفاده قرار گیرد. 

در پاریس این نمونه را زیاد دیدم.
در انتها حناچی به برنامه های شهرداری در شب های ماه مبارک رمضان 
اشاره کرد و گفت: در این شب ها تالش کنیم با رعایت شئون و شعائر 

مذهبی شهر پرنشاط و فعال باشد.
به گزارش شهرنوشت، وی با اشاره به ضرورت اطالع رسانی به مردم 
درباره قوانین شهری اظهارکرد: در مورد اطالعاتی که شهروندان باید بدانند 
قبال هم تاکید شده است و در این خصوص مصوبه هم داشتیم. باید 
دقت داشته باشیم جایی که قانون وجود دارد و مردم مطلع نیستند فساد 
اتفاق می افتد. اخیرا موردی گزارش شده که از صاحب ملکی که باغی 
در آن نیست پول هایی مطالبه شده است. از شهرداران نواحی انتظار 
می رود حساسیت و دقت نظر داشته باشند و اجازه ندهند به دلیل بی 
اطالعی مردم از قوانین فساد شکل بگیرد. خوشبختانه هیات های بررسی 
تخلفات فعال شده اند. امیدوارم همیشه بیکار بمانند اما اگر پرونده و 

گزارش تخلفی برسد به آن جا ارجاع خواهد شد.

 کاهش یک ساعته طرح ترافیک و زوج و فرد
با آغاز رمضان

زمان طرح ترافیک و زوج و فرد همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان یک 
ساعت کاهش می یابد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ محمد رازقی رئیس مرکز فرماندهی کنترل 
ترافیک راهور تهران بزرگ با اعالم این خبر در یک برنامه رادیویی، گفت: 
برای رفاه حال شهروندان در ماه مبارک رمضان تمهیدات ترافیکی خاصی 
را در نظر گرفته ایم. براین اساس برای اینکه مردم در زمان طرح ترافیک 
و زوج و فرد زودتر به افطار برسند ساعت طرح ترافیک و زوج و فرد را 
یک ساعت کاهش دادیم که این تمهیدات از روز اول ماه مبارک رمضان 

اعمال می شود.
اینکه در زمان ماه مبارک رمضان ما شاهد تغییرات  با اشاره به  وی 
محسوسی در الگوی ترافیکی هستیم افزود: بار ترافیکی قبل از افطار در 
اکثر معابر، محورهای بزرگراهی و محورهای داخلی تهران شدید می شود 
که نیازمند مدیریت ویژه است. نیروهای خود را تقویت کرده و معابری را 
به صورت ویژه تحت پوشش ترافیکی قرار دادیم تا وضعیت کلی ترافیک 
را در زمان افطار و اذان مغرب به حالت عادی بازگردانیم و شهروندان در 

ترافیک سنگین نمانند.
رئیس مرکز فرماندهی کنترل ترافیک راهور تهران بزرگ در پایان از 
شهروندان خواست برای مدیریت ترافیک به ویژه در زمان افطار همکاری 

الزم را با ماموران پلیس راهور داشته باشند.
به گزارش ایسنا، با کاهش یک ساعته ، طرح ترافیک و زوج و فرد در 
ماه رمضان تا ساعت ۱8 اجرا می شود اما تغییری در ساعت آغاز این دو 
طرح اعمال نشده و ساعت آغاز آن همان ساعت ۶:۳۰ صبح خواهد بود. 
ضمن اینکه در روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل نیز این طرح اجرا 

نخواهد شد.
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وزیر آموزش و پرورش:
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مجموعه های  پیشکسوت  بازیگر  نصیریان  علی 
تلویزیونی ضمن انتقاد از تکراری و غیرجذاب بودن قصه 
سریال های سیما در سال های اخیر، بر لزوم تجدیدنظر 

مسئوالن تلویزیون در این حوزه تأکید کرد.
علی نصیریان هنرمند مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون 
کشور که سریال »برادرجان« را به کارگردانی محمدرضا 
آهنج در شب های ماه مبارک رمضان در شبکه سه سیما 
روی آنتن دارد، درباره قصه این سریال و نقش خود به 
خبرنگار مهر گفت: من عالقه ای ندارم درباره کاری که 
باید  کنم چراکه مردم  داوری  پیش  هنوز پخش نشده 
داشته  نظر  سریال  و  نقش  درباره  خودشان  و  ببینند 
باشند. وی ادامه داد: زمانی که من بازی در این سریال 
را پذیرفتم متن کامل نبود و قصه را برای من شرح دادند 
با این حال به نظرم قابلیت هایی داشت که باعث شد 

آن را بپذیرم.
سال های  این  سریال های  قصه  درباره  نصیریان 
تلویزیون و اینکه چقدر آن ها مخاطبان را جذب کرده اند، 
اظهار کرد: به نظرم تلویزیون آنطور که باید مخاطبش 
را جذب نکرده است چون قصه ها درد و حرف مردم را 
بیان نمی کند. مردم باید خودشان را در قصه ها ببینند؛ 

زندگی، گرفتاری ها و مشکالت خود را ببینند.
برخی  به مضمون  اشاره  با  »شهرزاد«  سریال  بازیگر 
نباید  کرد:  تصریح  تلویزیون  در  تکراری  قصه های  از 
آن ها  و  اعتیاد سر هم کرده  و  درباره طالق  قصه هایی 
فیلمنامه هایی  مدت  این  در  من  برای  کنیم.  تکرار  را 
فیلمنامه ۲  درباره  اخیراً  و  بودند  تکراری  می آوردند که 
سریال پیشنهادی، گفتم که همان نقش ها را پیش از 

این بازی کرده و به همین دلیل ردشان کردم.
نصیریان به نبود قصه های جذاب در سریال ها انتقاد 
کرد و گفت: سانسور و ممیزی تلویزیون مانع بسیاری از 
حرکت ها و رشدها می شود اما از طرف دیگر در ادبیات 
داستانی ما قصه های بسیار زیبایی از نویسندگانی مانند 

وجود  و…  گلشیری  هوشنگ  یا  و  دولت آبادی  محمود 
دارد، چرا از این ها استفاده نمی شود؟ چرا تلویزیون این 
قصه ها را نمی سازد و قصه هایی سر هم می کند که برای 

مخاطب امروز نیست.
تلویزیون  رقابت  به  ممنوعه«  »میوه  سریال  بازیگر 
کرد:  عنوان  و  اشاره  ماهواره ای  شبکه های  تولیدات  با 
سریال سازی  به  نسبت  نگاهش  در  باید  تلویزیون 

تجدیدنظر کند. شبکه های خارجی و آثار خارجی رقابتی 
پای  را  ما  مخاطب  دارند  سعی  و  کرده اند  درست  را 

سریال های خود بکشانند.
با  را  مردم  کنیم  تالش  باید  ما  کرد:  اضافه  وی 
داریم.  نگه  خود  مخاطبان  عنوان  به  ماندگار  کارهای 
کارهای  با  باید  و  داریم  خوبی  بسیار  نویسنده های  ما 
ماندگار، بر اساس ادبیات دراماتیک و داستانی خودمان، 

مخاطبان بیشتری را به تلویزیون ملی جذب کنیم.
بیان  سخنانش  پایان  در  پیشکسوت  هنرمند  این 
سریال های  ساخت  استطاعت  ما  می دانم  من  کرد: 
درخشان تری را داریم و آن چیزی که اکنون نمایش داده 
می شود همه ظرفیت و استعداد ما نیست استعداد ما 
خیلی بیشتر از این هاست و باید سعی کنیم خود را به 

سطح واقعی توانایی هایمان برسانیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: متاسفانه ریشه گرفتاری 
دانش آموزانی که مبتال به هر گونه آسیب  اجتماعی به ویژه 

مواد مخدر می شوند، عموما در خانواده است.
در  پرورش(  و  آموزش  )وزیر  بطحایی  محمد  سید 
یا  مخدر  مواد  مصرف  درباره  ایلنا  خبرنگار  با  گفت وگو 
قرص های روانگردان از سوی دانش آموزان گفت: درصد 
نیست،  جامعه  مانند  مدارس  در  اجتماعی  آسیب های 
اگرچه آسیب های اجتماعی در جامعه رو به تزاید است، 

اما در مدارس این گونه نیست.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: مردم به هیچ 
عنوان نباید نگران این مساله باشند، از طرفی ما نیز نباید 
با ارائه اطالعات ناکافی و ناصحیح مردم را نگران کنیم. در 
حقیقت همانطور که گفته شد، شیب شیوع هنجارها و 
آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد و مصرف مواد مخدر 
و سیگار در میان دانش آموزان شیب کمتری به نسبت 

جامعه دارد و بسیار کنترل شده است.
که  دانش آموزانی  کردن  رصد  خصوص  در  بطحایی 
درگیر اعتیاد و یا هر گونه آسیب های اجتماعی شده اند، 
گفت: خوشبختانه از سال ۹۷ بر اساس برنامه ای که در 
حوزه متوسطه اول و دوم به اجرا در آوریم، به طور مداوم  
نشانه های ابتالی دانش آموزان به آسیب های اجتماعی را 
رصد می کنیم و این رصد هم از طریق طرح نماد صورت 

می گیرد.
وی اضافه کرد: برنامه دیگری هم داریم که بر مبنای آن 
همه دانش آموزان رصد می شوند. قریب به سه میلیون 
قرار  برنامه  این  پوشش  تحت   ۹۷ سال  در  دانش آموز 
گرفتند و به هیچ عنوان جای نگرانی از طرف والدین وجود 

ندارد، البته ما باید هوشیارانه عمل کنیم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقداماتی که بعد از 
مشاهده هر نوع ناهنجاری یا آسیب در بین دانش آموزان 
بروز  نشانه های  که  مواقعی  در  گفت:  داد،  انجام  باید 

آن  بالفاصله  باید  دیدیم،  دانش آموز  در  را  ناهنجاری 
شخص به مجاری طرح نماد معرفی  شوند تا بعد کارهای 
که  همانطور  اما  شوند،  دنبال  مساله  حل  برای  دیگر 
این  از  دارد،  کمی  خیلی  نماد شمولیت  طرح  می دانید 
رو ما یک برنامه دیگری که در حقیقت رصد رفتارهای 
منجر به آسیب های اجتماعی در بین بچه ها هست را 

اجرا می کنیم.
بطحایی همچنین در خصوص درصد استفاده از مواد 
از  استفاده  درصد  گفت:  دانش آموزان  میان  در  مخدر 
مواد مخدر در میان دانش آموزان آنطور نیست که بگوییم 
خیلی باال رفته باشد. این درصد بسیار کم است، اما من 
درصد آن را تعمدا ذکر نمی کنم، زیرا به هر حال یک سری 

مسائل تربیتی در راستای این موضوع وجود دارد.
وی با اشاره به علت ریشه ای آسیب های اجتماعی و 
اعتیاد در میان دانش آموزان اظهار داشت: این را تاکید 
می کنم که متاسفانه ریشه گرفتاری دانش آموزانی که مبتال 
به هر گونه آسیب  اجتماعی به ویژه مواد مخدر می شوند 
عموما در خانواده است. به عنوان مثال در حوزه اعتیاد 
یا پدر یا مادر و یا هردو دچار اعتیاد هستند که موجب 
می شود، فرزندشان نیز درگیر شوند و در واقع مشکالت از 
آنجا نشات می گیرد. البته این دلیل نمی شود ما نسبت به 
مشکالت و آسیب ها بی تفاوت باشیم، بنابراین به آن ورود 

پیدا کردیم و در حال رصد هستیم و کامال تالش می کنیم 
که جریان را کنترل کنیم.

به  این سوال که  به  پاسخ  آموزش و پرورش در  وزیر 
اجتماعی  آسیب های  به  رسیدگی  بخش  می رسد،  نظر 
مسائل  گونه  این  برای  اولویتی  پرورش  و  آموزش  در 
قائل نیست و اینکه چرا نظارتی در مدارس وجود ندارد 
مدرسه  به  خود  با  قرص  و  مخدر  مواد  دانش آموزان  تا 
حمل نکنند؟ گفت: ما که نمی توانیم در مقابل مدرسه 
دانش آموزان را تفتیش کنیم و اجازه این کار را نیز نداریم. 
آنچه که ما را متوجه این مشکل می کند، نشانه هایی است 
که از بچه ها می بینیم. تعداد کسانی که با خودشان مواد 
مخدر یا قرص روانگردان به  داخل مدرسه می برند، اندک 

بوده و اصل قابل توجه نیست.
بطحایی ادامه داد: نگرانی ما مربوط به دانش آموزانی 
است که درگیر اعتیاد شده اند نه آنهایی که با خودشان 
مواد مخدر داخل مدرسه می برند. ما ۱۴ میلیون دانش 
آموز در مدارس داریم و ممکن است از این تعداد ۱۰ تا ۲۰ 
دانش آموز به دالیلی که گفتم و عموما مشکالت خانوادگی 
درگیر این این اختالالت شوند، اما این وظیفه ما است که 
وضعیت دانش آموزانی که درگیر اعتیاد شده اند را دنبال 
کنیم و با دستگاه های ذیربط نیز در این مورد همکاری 

داشته باشیم.

بازگشت سردیس »جمشید مشایخی« به کارگاه برای شبیه سازی

اکران ماه رمضان برای فیلم اولی های سینما

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه تهران یک از انتقال سردیس استاد 
جمشید مشایخی برای رفع ایرادات  و شبیه سازی کامل، خبر داد.

به گزارش ایسنا، مجید صالحی فیروز آبادی با اعالم خبر فوق اظهار داشت: 
سردیس استاد جمشید مشایخی که به اذعان خالق اثر استاد حسن زاده، 
نیاز به شبیه سازی داشته که برای اصالحات الزم و به منظور تمرکز بهتر و 
ایجاد شرایط مناسب کاری، امشب – سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه - به کارگاه 
استاد حسن زاده منتقل می شود تا در اسرع وقت اقدامات اصالحی روی آن 

انجام شود.
وی خاطر نشان کرد: انتقال و شبیه سازی اثر در زمره تعهدات خالق 
اثر بوده و برای مجموعه شهرداری تهران هیچگونه هزینه ای در پی نخواهد 

داشت.
مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه یک تصریح کرد: انتخاب چهره استاد 
جمشید مشایخی برای سردیس بنا به خواست خانواده ایشان انجام و چهره 
انتخابی بدون عینک و با محاسن برگزیده شد که برای اصالح مجدد و شبیه 

سازی سردیس در انتخاب چهره از سوی خانواده محدودیتی اعالم نشده و 
وجود ندارد.

صالحی افزود: ما از کیفیت کار استاد حسن زاده که یکی از هنرمندان خوب 
تجسمی حال حاضر کشور است، مطمئن بودیم و تعجیلی در نصب اثر نبود 
و زمانبندی تولید و نصب اثر با توافق هنرمند مجسمه ساز بود، متأسفانه وی 
در زمان انجام کار دچار بیماری شدند و کار آنطور که باید اجرا نشد بر همین 
اساس این فرصت مجدداً به ایشان داده شد تا در کارگاه خود شبیه سازی 
الزم را با اجرای جزئیات چهره بر روی سردیس و کاهش ارتفاع آن به اندازه 
استاندارد، آماده سازی کند تا اثر فاخری در شأن استاد مشایخی تولید و مورد 

اقبال همگان قرار گیرد.
بنا براعالم روابط عمومی منطقه یک، استاد حسن زاده از اساتید برجسته 
مجسمه سازی و مورد تأیید سازمان زیباسازی شهرداری تهران است که 
سردیس هایی از شهید بهشتی، استاد ضابطی جهرمی، دکتر قانعی راد، استاد 

شاهنواز و… را اخیراً اجرا کرده است.

پس از پایان اکران فیلم های نوروزی در سرگروه های سینمایی فیلم هایی بر پرده 
می روند که بیشتر تجربه اول فیلمسازانشان محسوب می شوند.

به گزراش ایسنا، از چهارشنبه ۱8 فروردین ماه و همزمان با دومین روز ماه مبارک 
رمضان چهار فیلم سینمایی جدید راهی اکران می شوند که با توجه به زمان اکران 

می توانند در طرح ویژه ماه رمضان و از افطار تا سحر هم نمایش داده شوند.
اما نکته جالب توجه در اکران دوم بهار که با ماه رمضان یکی است، اکران 
سه فیلم از سه کارگردان اول است و مشخص نیست آیا تهیه کنندگان دیگری 
حاضر به اکران در این زمان بوده اند یا خیر و وضعیت فروش همین ها هم به 

کجا می رسد!
در این میان مهدی نادری چهره سرشناس جمع است که با کمدی »سامورایی 

در برلین« پس از چند سال دوباره به سینماها می آید.
در این فیلم که داستانی از آن منتشر نشده است، حمید فرخ نژاد، امیرمهدی 
ژوله، میرطاهر مظلومی، هومن حاجی عبداللهی، میترا حجار، گوهر خیراندیش و 

نادر مشایخی بازی کرده اند.
نادری قصد داشت فیلمش را در جشنواره فجر سال گذشته رونمایی کند، اما 

»سامورایی در برلین« برای این رویداد آماده نشد.
دیگر فیلمی که از چهارشنبه همین هفته روی پرده می رود، »تولدت مبارک« 

سمیه زارعی نژاد است که اولین فیلم سینمایی کارگردانش است.

البته این فیلم پنج سال قبل تولید شده و اکبر عبدی، محمدرضا فروتن و محبوبه 
بیات هم در آن بازی کرده اند.

»تولدت مبارک« درباره کودکی هفت ساله و کتابخوان ست که به دلیل شرایط 

خانوادگی وارد راه های جدیدی در زندگی می شود.
سومین فیلم جدید سینماها »خانه دیگری« به کارگردانی بهنوش صادقی و 
ساخته شده در سال ۱۳۹۴ است که در سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر نیز 

شرکت داشت.
این فیلم داستان زندگی »مرجان« را روایت می کند که باید در مدت زمانی کم 
پولی را برای پدرش تهیه کند. او در این مسیر با موانعی روبرو می شود که زندگی 

زناشویی اش را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.
پژمان بازغی، لیال زارع، گوهر خیراندیش و ناصر هاشمی از جمله بازیگران این 

فیلم هستند.
و اما آخرین فیلم تازه سینماها، »وکیل مدافع« به کارگردانی سلما بابایی )فرزند 

شهید عباس بابایی( و تهیه کنندگی محسن علی اکبری است.
این فیلم در ژانر کمدی و با مضمون دفاع مقدس معرفی شده که شباهت هایی 

هم با فیلم »لیلی با من است« دارد.
هم چنین »وکیل مدافع« به موضوعات سیاسی و روز جامعه می پردازد و در 
معرفی آن آمده است: »اگر در سال ۹۷ جنگی اتفاق بیافتد و جنگی که در ۳۰ 

سال پیش رخ داد مجدد تکرار شود، به کجا خواهیم رفت و چه خواهیم کرد؟«
ایمان افشاریان، کوروش تهامی، محمود عزیزی و مجید یاسر از جمله بازگیران 

این فیلم هستند.

علی نصیریان مطرح کرد

لزومتجدیدنظرتلویزیوندرسریالسازی

روزنامه صبح ایران


