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رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت 
خبر داد:

برخورد با عرضه کنندگان 
مانتو های جلو باز در 

روزهای آینده

آسماِن همه جا یک رنگ نیست

نجوم؛ عرصه ای پرطرفدار 
در صنعت گردشگری

نگاهی به دور جدید مذاکرات آمریکا و روسیه 
درباره کنترل تسلیحات هسته ای

توافق و جدال 
مستشارها! 

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان 
ریاست جمهوری:

 الیحه مجازات 
 قتل عمد فرزند 
تدوین شده است

جهان 3

گردشگری 8

شهرنوشت 6

شهرنوشت 6

سياست 2

 در دیدار سفیر تازه پاکستان مطرح شد؛

تاکيد روحانی بر اجرای 
توافقات ایران و پاکستان

آدرنالين 7

 دراگان و چالش های بزرگ پیش رو

اميدوار و بی هوادار
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قطعی شبکه های برون مرزی و خط و نشان های 
مجلس اصولگرا برای دولت؛ 

دردسرهای دستگاه 
»لوس« نظام

سياست 2

دســتگاهی با طول و عرض صدا و ســیما و انــدک مخاطبانی که 
آنها هم در حال ریزش انــد، حکایت همان آفتابه لگن هفت دســت 
و شــام و ناهار هیچ! اســت. صدا و ســیما در این ســال ها نشان داده 
بیش از آنکه دســتگاهی فرهنگی باشــد، دســتگاه بودجه خواری 
 اســت؛ آن هم بودجه خواری هایی که نه شــفافیت دارند و نه با عقل 

جور درمی آیند.
آخرین آماری که از تعداد نیروی انســانی صدا و ســیما ارائه شده، 
مربوط به سال 95 است که این تعداد را نزدیک به 50 هزار نفر تخمین 
می زد. وقتی این آمار منتشــر شد، همگان انگشــت حیرت به دهان 
گزیدند، به ویژه آنکه در مقایســه با تعداد نیروی انسانی سازمان های 
رســانه ای بزرگ جهان، این عدد بســیار بــزرگ بــود.   همان زمان 
گزارش هایی منتشر شد حاکی از اینکه بی بی ســی به عنوان یکی از 
بزرگترین بنگاه های خبری جهان که شبکه های تلویزیونی مختلفی 
دارد و به زبان های گوناگــون برنامه تولید می کنــد، حدود 20 هزار 

کارمند دارد. 
برخی نیز به تلویزیون CCTV چین به عنوان نزدیکترین رسانه 
به تلویزیون ایران اشــاره می کردنــد که با تمام گســتردگی و تولید 
برنامه هایش تنها 10 هزار کارمند داشــت. SKY بــه عنوان یکی از 
بزرگترین تلویزیون های سطح جهان که کانال های زیرمجموعه اش 
تقریبا همه حوزه ها را با زبان های گوناگون پوشــش می دهد، در میان 
سایر رسانه های از نوع خود بیشترین نیروی انسانی را داشت. اما تعداد 
نیروی انسانی آن هم به پای صدا و سیمای ایران نمی رسید و تنها 30 

هزار نفر بود...

 آذر منصوری در گفت وگو با ایلنا:

دادگاه »بیانیه 77 نفر« بر مبنای قانون جرم سیاسی تشکیل شود
سياست 2

شهرنوشت 6

  بازداشت سه نفر به اتهام فروش اینترنتی نوزادان

 قیمت هر نوزاد: 
خرید 10 و فروش 50 میلیون تومان


