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دستگیریقاتالنمسلحدرکمترازیکساعت
کرمانی -با اشراف اطالعاتی پلیس ،دو قاتل مسلح که پس از قتل در محله
«شرف آباد» کرمان قصد فرار از کشور را داشتند در کمتر از یک ساعت
به چنگ پلیس افتادند .به گزارش خراسان ،جانشین فرمانده انتظامی
استان کرمان در تشریح این جنایت هولناک بیان کرد :به دنبال یک نزاع و
درگیری مسلحانه در محله «شرف آباد» کرمان بالفاصله واحدهای گشتی
به محل وقوع حادثه اعزام شدند .سرهنگ عبدالعلی روانبخش افزود :در
بررسی به عمل آمده مشخص شد که دو نفر با یک دستگاه موتورسیکلت
با یک جوان درگیر شده و او را با سالح کلت کمری مجروح کردهاند .وی
ادامه داد :متهمان هنگام فرار نیز به یک دستگاه خودروی ماکسیما که در
حال تردد بود تیراندازی و راننده خودرو را که نقشی در این نزاع نداشته
مجروح کردند و از محل حادثه گریختند .وی با اشاره به انتقال دو مجروح
به بیمارستان و جان باختن فرد مرتبط با نزاع ،گفت :مخفیگاه قاتالن که
از اتباع بیگانه بودند و قصد خروج از کشور را داشتند ،با اجرای طرحهای
انتظامی پلیس و حضور نیروهای پلیس شهر کرمان ،پلیس آگاهی و یگان
امدادواشرافاطالعاتیازوضعیتمنطقهدرکمترازیکساعتشناسایی
شد و آ نها دستگیر شدند .متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی ،در
بازجوییهای انجام شده به جرم ارتکابی خود اعتراف و انگیزه اقدام خود
را اختالف شخصی با مقتول بیان کردند.

جاسازبیشاز ۱۰۰۰کیلوتریاک
دربلوکهایسیمانی
توکلی  -فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف یک تن و  ۱۰۵کیلو
تریاک از یک دستگاه کامیون حامل بلوک سیمانی در ایست و بازرسی
«مرصاد» خبر داد .به گزارش خراسان ،سردار عبدالرضا ناظری بیان کرد:
نیروهای ایستگاه بازرسی «مرصاد» در سه راهی «راین» هنگام کنترل
خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را متوقف
کردند .وی با اشاره به این که این خودرو از جنوب عازم مرکز کشور بود،
تصریح کرد :ماموران در بازرسی تخصصی و فنی از خودروی توقیفی،
یک تن و  105کیلو تریاک را که به صورت ماهرانهای در زیر بار بلوکهای
سیمانی جاساز شده بود ،کشف و یک متهم را دستگیر کردند.
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اخوت با هیچ مدیری نبستهایم و همه حتی
خود من در معرض تغییر قرار داریم .به همه
ن جدید هم گفتهام که کارهایشان باید
مدیرا 
در راستای تحول باشد».

جلسه صریح رئیس سازمان صداوسیما با دانشجویان دانشگاه شریف برگزار شد

روایتجبلیازحذفعادلوغیبتآقایمجری
دیــروز سهشنبه  3خــرداد ،پیمان جبلی
رئیس ســازمــان صداوسیما به دانشگاه
صنعتی شریف تهران رفت و با دانشجویان
این دانشگاه ،دیدار کرد .در این دیدار که به
شکلجالبیصریحبرگزارشد،دانشجویان
انتقادات خود را بیپرده و گاه با لحن تند
خطاب به جبلی گفتند و در مقابل ،جبلی
نیز پاسخهایی داد که نسبت به گذشته،
کمتر دیپلماتیک بود .از نکات جالب این
دیــدار میتوان به خالی بودن بخشهای
قابلتوجهیازصندلیهایسالننهچندان
بزرگ و پالکاردهای انتقادی دانشجویان
اشاره کرد .کم شدن مخاطبان صداوسیما،
شفافیت ،تریبون دادن به همهاندیشهها،
فربهی ساختار صداوسیما ،مرجعیت
از دســت رفته ،محافظهکاری سیاسی،
مدیریتسلبریتیها،گزارشهاییارانهای
اخیر ،روابط عمومی بودن برای نهادها و
مسئوالن ،انتقاد از برنامههای ایدئولوژیک
شبکه پویا و ...از جمله مسائلی بود که در
سخنان نمایندگان تشکلهای دانشجویی
مطرح شد.
▪تلویزیون حذفشدنی نیست

به گزارش صبا ،رئیس صداوسیما گفت:
«مدیران قبلی ما میگفتند که با هیوالیی
به نا م ماهواره مواجه هستیم که درست هم
میگفتند و تصمیم گرفتند آنتن را مستمر
پرکنندتامخاطببهسمتماهوارهنرودکه
نتیجهآنتولیدانبوهامابیکیفیتشد.اگر
پیشتریکسریالپرمخاطبتولیدمیشد،

اکنون ما چهار سریال میسازیم که یکی از
آنهااینقابلیتراندارد.منازگفتناینابایی
ندارم».اودرادامهبابیاناینکهصداوسیمادر
کمترینحدازمخاطبانقراردارد،تاکیدکرد
تلویزیونحذفشدنینیست.
▪به ما فشار میآورند

او در ادامــه در پاسخ به انتقادات فــراوان
دانشجوها درباره سانسور وضعیت گرانی و
مردم ،چه در پالکاردها و چه در سخنرانیها،
بیانکرد«:ماهمانصداوسیماییهستیمکه
موضوع هک سامانههای سوخت را پوشش
داد ،همان صداوسیمایی که اعتراضات
اصفهان را نشان داد .سر باز به شما بگویم
که فشارهایی روی ما هست .روزی ما برای
حادثهپالسکوکلشبکهخبررامعطوفبهاین
حادثه کردیم و دیروز هم برای حادثه متروپل
آبــادان همین کار را کردیم .به نظر شما ما
باید اعتراضات را پوشش دهیم یا قبل از این
که مطالبات مردم تبدیل به اعتراض شود،
آنها را نشان دهیم؟» او در بخش دیگری
نیز گفت« :من در زمان هواپیمای اوکراینی

در صداوسیما سمتی نداشتم امــا سوالم
این است که وقتی مسئوالن رسمی کشور
میگویند مسئلهای وجود ندارد ،صداوسیما
میتواند خالف آن و صحبتهای رسمی که
مطرح میشود ،چیزی را اعــام کند؟ این
مشکل بیشتر از این که مربوط به صداوسیما
باشد ،به نوع اطالعرسانی مسئوالن کشور
بستگی دارد ».رئیس صداوسیما افزود« :ما
برای متروپل شبکه خبر را به خط کردیم ،از
همهجاخواهشوتقاضاوجاهاییدستوربود
کهحتییکساعتودوساعتبهاینموضوع
بپردازید و دیگر بس است».
▪ماجرای فردوسیپور دوطرفه است

پیمان جبلی در ادامه به مسئله حذف برنامه
 90و عادل فردوسیپور پرداخت و گفت:
«مسئله عادل فردوسیپور در دوره من اتفاق
نیفتادهواگرمنبودم،تمامتالشمرامیکردم
کهایشاننرودوازظرفیتاوحداکثراستفاده
شود .در این سه سال میراثدار وضعیتی
هستم که همه میخواهند من درستش
کنم و با یک امضا همه چیز حل شود .ما باید

قدر سرمایههای خود را بدانیم ولی مطالبه
دوطرفه است و فقط بحث اراده ما نیست و
او هم باید قوانین این بازی تیمی را بپذیرد.
من تما م تالشم را میکنم که هیچ سرمایهای
را از دست ندهیم .این مسئله فقط درباره
آقای فردوسی پور نیست اما اگر به شما بگویم
یک چهره برای اجرای یک برنامه چندصد
میلیون دستمزد میگیرد شما چه فکری
دربــاره من میکنید که پــول بیتالمال را
اینگونه خرج میکنم؟ حال اگر به این افراد
بیتوجهی کنیم از صداوسیما میروند و بعد
مردم خواستار حضور آنها میشوند».
▪قرار بود طهماسب نوروز بیاید

جبلی همچنین گفت« :آقای حیاتی همکار
ما بودند و  ۳۰سال از نزدیک با او کار کردم
و صداوسیما کوچکترین مشکلی با ایشان
نداشت .او بازنشسته شده ولی از همین
جــا از ایــشــان دعــوت میکنم یــک برنامه
اجــرا کنند .آقــای طهماسب بــزر گشــده
صداوسیما و کال هقرمزی برند ثبتشده
صداوسیماست .مسئله نبود او ،مربوط
به صداوسیما نیست و قــرار بود که نوروز
برنامهای داشته باشند که در داخل گروه
مشکلی به وجود آمد .هیچکدام از عزیزان
خـطخــورده صداوسیما نیستند ».رئیس
صداوسیما دربــاره تغییر مدیران شبکهها
بیان کرد« :مدیر شبکه سه ،پنج ،سالمت
و چند شبکه دیگر تغییر نکردند .مالک ما
برای نصب و عزل یک مدیر فقط یک مسئله
خاص مانند فردوسیپور نیست .ما عقد

▪شیطانپرستی در نمایش خانگی!

به گــزارش ایسنا ،جبلی دربــاره ساترا و نیز
پلتفرمهای پخش فیلم و سریال توضیح
داد« :تــصــور غلطی وجـــود دارد کــه فکر
میکنند صداوسیما رقیب پلتفرمهاست.
در قانون جمهوری اسالمی ایران ،اصل ۴۴
میگوید خصوصیسازی .دو سال پیش از
شورای نگهبان سوال شده با توجه به این که
صداوسیمارسانهایحاکمیتیاستوامکان
واگذاری به غیرحاکمیت را ندارد ،آیا اصل
 ۴۴دربــاره صداوسیما هم اجــرا میشود؟
پاسخ داده شده خیر .در تفسیر این موضوع
هرگونه تولید محتوا در حوزه صوت و تصویر
برعهدهصداوسیماست ۹۵.درصدازعوامل
فعال در نمایش خانگی همکاران خود ما
هستند .ضمن عــرض خسته نباشید این
را متذکر میشویم که هرگونه فعالیتی در
ایــن حــوزه تحت نظارت صداوسیماست.
ما نه خودمان را رقیب پلتفرمها میدانیم
و نه دشمن .پلتفرمها رفیق ما هستند .ما
دربــاره نظارت بر محتوای صــوت و تصویر
نمیتوانیم سهلانگاری کنیم .هیچکدام از
شما حاضر به نشستن و تماشای یک قسمت
از برخی سریالهایی که االن در حال پخش
است ،با خانواده خود نخواهید بود .مطالبی
که آن جا بــارگــذاری میشود ،محتواهای
شیطانپرستی ،مستهجن و ...دارد .ما اگر
ادعــای نظارت داریــم ،ادعــای سلیقهای ما
نیست ،وظیفهای است که قانون اساسی بر
عهده ما گذاشته است .ما موظفیم به حفظ
حریم خانواده».

خبرخوشبرایمستاجران:افزایشوامکمکودیعهمسکن
شــورای پول و اعتبار رقم وام کمک ودیعه
مسکن برای مستاجران تهرانی را به ۱۰۰
میلیون تومان افزایش داد .بر اساس مصوبه
اصــاحــی دیـــروز شـــورای پــول و اعتبار،
تسهیالت کمک ودیعه مسکن در تهران به
 ۱۰۰میلیون تومان ،در مراکز استا نها
به  ۷۰میلیون تومان و در شهرهای باالی
 ۲۰۰هــزار نفر هم به  ۴۰میلیون تومان
افزایش یافت.
دوره بازپرداخت این وا مهــا حداکثر پنج
سال خواهد بــود .هفته گذشته وزیــر راه و

شهرسازی درباره مصوبات جلسه شورایعالی
مسکن ،اظهار کــرد :افزایش تسهیالت ودیعه
مسکن بــه  ۱۰۰میلیون تــومــان در تــهــران و
وام خرید مسکن به  ۷۰۰میلیون تومان در
شــورا یعــالــی مسکن با حضور رئیسجمهور
بررسی و تصویب شد.
وی افــزود :رئیسجمهور با افزایش وام خرید
مسکن به  ۷۰۰میلیون تومان و وام ودیعه مسکن
به  ۱۰۰میلیون تومان ،مخالفتی نداشتند و این
مصوبه برای نهایی شدن به شورای پول و اعتبار
ارجاع شد.

