
تحلیل اخبار روز
از گوشه و کنار ش��نیده می شود جوان ترین وزیر 
کابینه دیش��ب زیر دوش آب با خ��ودش فکر می کرد 
که یکب��اره فهمید مافیای واردات گوش��ی های تلفن 
همراه کیس��ت و به خاط��ر همین به هم��ان صورت 
عریان و کف آل��ود از حمام بیرون آمد و داد زد: یافتم 
یافتم! فالنی در فالن ش��رکت س��یصد ه��زار یورو ارز 
دولتی گرفته و گوشی خریده و به یک شخص خاص! 

فروخته و پولش را هم ها پولی کرده است.
از آنجا که ما قبل از آقای وزیر هم این ش��خص را 
می ش��ناختیم و هم آدرس شرکت ایشان را بلد بودیم 
و هم با آن ش��خص خاص آش��نایی داشتیم به ایشان 
توصی��ه می کنیم بع��د از این به ما تلف��ن بزنند تا ما 
اطالعات مربوط به این زالوهای اقتصادی را در اختیار 
ایشان بگذاریم تا وزیر مملکت مجبور نباشد در هنگام 

نظافت این مسائل جزیی را کشف کند.
در همین راس��تا س��خنگوی دولت هم فرموده اند 
مردم نگران ارزاق خود نباشند. بنده به سهم خودم از 
این قول مساعد ایشان ممنونم و البته مهم نیست که 
نه حرمت را ب��ه گذرنامه های ما برگرداندند و نه برای 
ما حقوق ش��هروندی قائل شدند. همین یک لقمه نان 
و پنیر را هم از ما نگیرند کاله خودمان را به آس��مان 

هفتم پرت می کنیم.
بیت: نونم نداره اشکنه/ الفم درخت رو می شکنه

برادر جهانگیری هم در همین راس��تا گفته ما زیر 
بار زور نمی رویم.

چرا چ��پ چپ ن��گاه می کنید؟ به ج��ان ننجون 
خودش��ان این حرف را زده و به م��ا ربطی ندارد وگرنه 
می دانی��د که ما هم معموال زیر ب��ار زور نمی رویم مگر 

اینکه زورش واقعا پرزور باشد.

ننجون

»سودابه امینی« مدیرکل 
آفرینش های ادبی و هنری کانون شد

مدیرعام��ل کان��ون پ��رورش فک��ری ک��ودکان و 
نوجوانان حکم سرپرستی سودابه امینی را به مدیرکلی 

آفرینش های ادبی و هنری کانون ارتقا داد.
 حکم انتصاب مدیرکل جدید به پیش��نهاد معاون 
فرهنگ��ی به امض��ای فاضل نظ��ری مدیرعامل کانون 

رسیده است.
سودابه امینی نویسنده و شاعر، اسفند سال 1396 
به عنوان سرپرست اداره کل آفرینش های ادبیزو هنری 

کانون منصوب شده بود.
او طی س��ال های خدمت طوالنی در کانون، مدت 
7 س��ال به عنوان مربی ادبی در کانون اس��تان تهران 
فعالیت کرد و پس از آن به مدت 8 س��ال کارش��ناس 
مسئول آفرینش های ادبی کانون استان تهران و طراح 
و مجری انجمن های ادبی کانون ازسال 75 تا 83 بود.

این ش��اعر در ادامه به مدت 11س��ال کارشناس 
مس��ئولی معاونت فرهنگ��ی و پس از آن کارش��ناس 
داوری  و  هن��ری  و  ادب��ی  آفرینش ه��ای  مس��ئولی 
جشنواره های بین المللی قصه گویی کانون را در کارنامه 

خود ثبت کرد.

خبر کوتاه

افشای راز نوشابه سازها 
در مستند »محرمانه کوال«

مس��تند »محرمانه کوال« در مورد راز گس��ترش 
روزافزون تولید و مصرف نوشابه در کشورهای مختلف 
ب��ه وی��ژه آمریکا، جمع��ه 8 تیر از ش��بکه افق پخش 

می شود.
 ممنوعیت فروش نوشابه در لیوان های بزرگ یک 
تالش بزرگ برای س��المت عمومی بود که در آمریکا 
اتفاق افتاد، این اقدام از سوی شهردار نیویورک بنیان 
گذاش��ته ش��د تا با بحران چاقی مقابله کند ولی این 

همه ماجرا نبود.
بعد از اعالم ممنوعیت فروش نوشابه در لیوان های 
بزرگ و اعالم اینکه هر آمریکایی س��االنه بیش از ۴5 
گالن نوش��ابه می نوش��د، مخالفت هایی از سوی برخی 

افراد و سازمان ها دیده شد.
ابت��دا یک قاضی ایالتی، این قان��ون را نقض کرد 
و س��پس مخالفت ها در سطح گسترده تری به نمایش 

درآمدند.
مستند »محرمانه کوال« به سابقه تولید نوشابه های 
گازدار در آمریکا و دیگر کش��ورها می پ��ردازد، اینکه 
ش��رکت های تولید نوش��ابه تبلیغات خود را در سطح 
وسیع از فیلم های ها لیوودی گرفته تا روزهای مذهبی 
برای مسلمانان، مسیحیان و هندوها انجام می دهند و 

حتی سر و شکل بابانوئل را هم آنها تعیین کرده اند.
س��ودی که ش��رکت های نوشابه س��از به دس��ت 
می آورند س��بب ش��ده کمپین هایی از سوی آنها برای 
مخالفت با فروش نوش��ابه های گازدار در حجم وسیع 

ایجاد شود و آنها بتوانند مردم را با خود همراه کنند.
مس��تند »محرمانه کوال« جمعه 8 تیرماه ساعت 
۲1:۰۰ و تکرار آن س��اعت 11 روز بعد از ش��بکه افق 

پخش می شود. مهر

جام جم
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رسول اكرم صلی اهلل علیه وآله:
به عزیزی که خوار گشته و ثروتمندی که فقیر شده و 

دانشمندی که در روزگار نادانان تباه گردیده است، رحم کنید.
كافي )ط - اإلسالمیة( ج 8، ص 150، ح131

بررسی جنگ جهانی در یمن در 360 درجه
جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی »36۰ 
درجه« به موضوع حمالت روزهای اخیر نیروهای 
ائت��الف غرب��ی - عربی به غیرنظامی��ان یمن در 

هیاهوی برگزاری جام جهانی پرداخته است.
در زم��ان برگ��زاری مهم تری��ن رویدادهای 
ورزش��ی دنیا نظیر المپیک، جام جهانی و... شاهد 
وقوع جنگ ها و اتفاقات دیگری در منطقه هستیم 
که به واسطه هیاهوی این رویدادهای ورزشی، در 
س��کوت خبری قرار گرفته و کمتر کس��ی به آن 

توجه می کند.
این قسمت از برنامه »36۰ درجه« این جمعه 
س��اعت ۲1:3۰ از شبکه مس��تند پخش می شود و 
ضمن م��روری بر تحوالت چند هفته اخیر در یمن 
و کشتار مردم غیرنظامی در بندر »الحدیده«، نگاهی 
متفاوت به جام جهانی و گم شدن حمالت وحشیانه به 

مردم در هیاهوی برگزاری این اتفاق ورزشی دارد.

جعبه جادو

داغی که داغ تان می کند
مصرف غذا و نوشیدنی های داغ در ظروف یکبار 
مصرف پلی اتیلنی)پالس��تیکی( می تواند سرطان زا 
باشد. همچنین هرگز از بطری های پالستیکی استفاده 

شده آب معدنی برای تهیه یخ استفاده نکنید.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی 
دانش��گاه همدان با بیان اینکه در حال حاضر ایران 
یکی از 1۰ کش��ور اول دنیا در اس��تفاده از ظروف 
یکبار مصرف است اظهار کرد: مناسب ترین ظروف 
ب��رای نگه��داری م��واد غذایی ظروف شیش��ه ای 
)پیرکس(، استیل، چینی سالم بدون ترک خوردگی 

و لب پریدگی، به جای ظروف یکبار مصرف است.
محمد کاظم زاده افزود: ظروفی را استفاده کنید 
که دارای پروانه س��اخت معتبر از وزارت بهداشت 
باشد. وی همچنین هش��دار داد: به هیچ عنوان از 
بطری های پلیمری برای نگهداری مایعات اسیدی 

مثل آبلیمو، آبغوره و سرکه استفاده نشود.

هشدار

یس، من و آن ماهی« منتشر شد »پار
انتش��ارات کوله پش��تی کتاب��ی را ب��ا عنوان 
»پاریس، من و آن ماهی« نوش��ته ناهید رحمدل 
منتش��ر کرد ک��ه در آن با داس��تان های کوتاه به 

موضوع خودکشی رمانتیک در پاریس می پردازد.
داس��تان ها حکایت یک توریست رویاپرداز و 
گیج است که زمینه سفر به کشور رویاهایش برای 
وی فراهم می ش��ود. در طول سفر درگیر اتفاقاتی 
س��اده، مضحک و گاه عجیب می ش��ود که نمود 
بیرونی از به هم ریختگی روحی است. این آشفتگی 
ذهنی از مرگ یک دوست شروع می شود، به مرور 
تبدیل به اندوهی عمیقی می ش��ود، با مش��کالت 
دیگر زندگی در ه��م می پیچد، راه های امید را بر 
او می بندند، ش��ور زندگ��ی را در او کم می کند و 

فرضیه خودکشی را در ذهن او می پروراند.
این کت��اب به قیمت ده هزار تومان در 5۰۰ 

نسخه عرضه شده است. 

کافه کتاب

کلونی شیشه در تهران احداث می شود
معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان تهران، اظهار داشت: با هدف اجرای 
کارگاه های نمونه و استاندارد برای تولیدات علمی و 
آموزشی مجتمع کارگاهی رشته های مختلف آبگینه 
اعم از شیش��ه گری س��نتی )فوتی( تراش شیش��ه، 
نقاشی روی شیشه، هم جوشی شیشه )فیوزینگ( و 

شیشه حرارت مستقیم راه اندازی می شود.
محم��د انش��ایی ادامه داد: ای��ن مجتمع در 
فضایی بالغ بر 3هزار مترمربع ش��امل بخش های 
اداری و بازاریابی، فضای سبز، پارکینگ، فروشگاه 

و بسته بندی عالوه بر کارگاه ها خواهد بود.
وی گفت: زمان احداث تا بهره برداری توس��ط 
کارشناس��ان و اس��اتید معماری، هنری و صنایع 
دستی نظارت و اجرا می شود تا در مراحل طراحی 
و زیر ساخت از المان های ایرانی و اسالمی و مطابق 

با استانداردهای روز دنیا پیش می رود.

میراث

مسئول »دانشنامه رجال هفتم تیر«  گفت: دو س��ال و نیم از فعالیت های جناح فرهنگی
پژوهش��ی در رابطه با این پ��روژه در دفتر ادبیات انقالب 
اسالمی حوزه هنری گذش��ته است و امیدواریم به زودی 

شاهد انتشار این اثر باشیم.
رقیه کمانی، ضمن اش��اره به تولی��د و تالیف این پروژه 
اظهار کرد: این پروژه به زندگی و شخصیت شهدا و مجروحانی 
می پردازد که در حادثه تروریستی هفتم تیر حضور داشته اند. 
حدود دو سال و نیم است که در دفتر ادبیات انقالب اسالمی 
حوزه هنری در این زمینه کار می کنیم و امیدواریم به زودی 

شاهد انتشار این اثر توسط انتشارات سوره مهر باشیم.
وی ادام��ه داد: در بخ��ش پی��ش تولید ای��ن پروژه، 
کتاب ها و نشریات را منبع یابی کرده ایم و در حال بررسی 
و فیش برداری هس��تیم. به ارگان ها و مکان های مختلفی 
مانند بنیاد آثار ش��هید بهش��تی، مرکز اس��ناد و وزارت 
اطالعات برای منبع یابی س��ر زده ایم و اطالعات و منابع 

مختلف را جمع آوری کرده ایم.
کمانی خاطرنشان کرد: از مصاحبه هم استفاده خواهیم 
ک��رد، اما در نهایت این اثر به ش��کل یک دانش��نامه ارائه 
خواهد ش��د. به همین جهت تالش می کنیم شخصیت ها 
را به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی خانوادگی 
بررسی کنیم و بسیار مشتاق هستیم که اطالعات نابی را 
در این اثر ارائه کنیم و مردم ش��ناخت بهتری نس��بت به 

شخصیت های حاضر در هفتم تیر به دست بیاورند.
مسئول »دانشنامه رجال هفتم تیر« این اثر را متمرکز 
بر روی ش��خصیت های حاضر در حادثه تروریستی هفت 
تیر عنوان کرد و افزود: به دلیل آنکه اوایل انقالب اسالمی 
ای��ن حادثه تروریس��تی رخ داد، ما در این اثر پژوهش��ی 
ب��ه فعالیت ها و مبارزات ش��خصیت ها در پیش از انقالب 
اسالمی پرداخته ایم. این ش��خصیت ها هر کدام پایه گذار 
بخش��ی از حکومت جمهوری اسالمی ایران و انسان های 

فعال و جزو بهترین های انقالب اسالمی بوده اند.
وی با تاکید بر اینکه بررس��ی ش��خصیت های انقالب 
اس��المی بی نهایت تاثیرگذار اس��ت، گفت: افرادی همچون 
شهید بهش��تی هنوز هنوز هم در جامعه و مردم اثر دارند و 
زندگی چنین شخصیت هایی می تواند الهام بخش باشد. در 
کتاب »دانشنامه رجال هفتم تیر« به هر شخصیتی به اندازه 
وسعت فعالیت هایش پرداخته می شود و بارزترین شخصیت 
در این بین، شهید بهشتی است. شهید بهشتی جزو مولفان 
کتاب های درسی بوده اند و فعالیت هایی در مسجد ها مبورگ 
آلمان داشته اند و دیگر مبارزاتشان نیز قابل توجه بوده است.

کمانی در پایان اظهار داش��ت: تم��ام تالش ما این 
اس��ت که »دانش��نامه رج��ال هفتم« تی��ر منبعی برای 
محققان و همچنین اهالی ادبیات و هنر کش��ور باش��د و 
انش��ااهلل در آینده، اطالعات این کتاب در قالب سایت در 

اختیار مردم و عالقه مندان قرار می گیرد.

به همت دفتر ادبیات انقالب اسالمی حوزه هنری دانشنامه رجال هفتم تیر منتشر می شود
تمام ياران شهید بهشتی در يک كتاب

مع��اون امور حج و زیارت س��ازمان  ح��ج و زی��ارت با اش��اره ب��ه اینکه گردشــــگر
مطابق با برنامه زمان بندی تمامی مقدمات برای برگزاری 
حج فراهم ش��ده اس��ت، گف��ت: حج با ع��زت، کرامت و 
امنی��ت اهمیت زیادی دارد، بر همین اس��اس توافقی در 

این زمینه صورت گرفته است.
اکبر رضایی با اش��اره به اینکه عملیات اعزام زائران 
خانه خدا از ۲7 تیرماه آغاز می شود، اظهار داشت: امسال 
پ��س از تأیید نهایی جداول پروازی اعزام ها در دو مقطع 
مدین��ه قب��ل و مدینه بع��د از ۲7 تیرماه آغ��از و تا ۲۴ 

مردادماه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه س��همیه مش��خصی ب��رای حجاج 
ایرانی مش��خص ش��ده اس��ت، اف��زود: براس��اس تعداد 
متقاضیان حج، تعداد کاروان های هر اس��تان اعالم ش��د 
و اف��رادی که تا پایان دی ماه س��ال 1385 در بانک های 
عامل اقدام به نام نویسی کرده اند، مشمول تشرف به حج 

تمتع سال جاری هستند.
رضایی با اشاره به اینکه برخی در مدت زمان تعیین 
ش��ده ثبت نام را انج��ام دادند اما به دلی��ل عدم انتخاب 
کاروان و تکمیل ظرفیت امسال به حج مشرف نمی شوند، 
گفت: این افراد برای سال آینده باید خود را آماده کنند 

تا در کاروان های حج 98 حضور بیابند.
معاون امور حج و زیارت سازمان حج و زیارت با بیان 
اینکه زائران باید قبل از تش��رف آگاهی الزم را در زمینه 
اجرایی، پزش��کی و فرهنگی داش��ته باشند، خاطر نشان 
ک��رد: ما فراخ��وان ثبت نام زائ��ران را از چهارم بهمن ماه 
اع��الم و پ��س از تکمیل ظرفی��ت کاروان ها، جلس��ات 
آموزش��ی را آغاز کردیم و به دلیل تنوع مس��ائل اجرایی 
باید همه افراد در این جلس��ات ش��رکت کنند تا سفر را 

بدون دغدغه و با آگاهی کامل انجام دهند.

وی با اش��اره به انجام امور اجرایی در حج سال جاری 
خاطرنشان کرد: براساس تفاهم بین سازمان حج و زیارت 
به نمایندگی از نظام جمهوری اسالمی ایران با وزارت حج 
عربس��تان، ما مطابق برنامه ریزی حج، امورات اجرایی از 
جمله عقد قرارداد با هتل ها، حمل ونقل، قربانی، تغذیه و 
تدارکات را انجام دادیم و اقدامات اجرایی برای شرکت های 
هواپیمایی ایران ایر و س��عودی به موقع صورت گرفت و 
هم اکنون مطابق با برنامه زمان بندی تمامی مقدمات حج 

با کیفیت و با عزت فراهم شده است.
رضایی با بیان اینکه س��ال گذش��ته عملیات حج به 
خوب��ی انجام ش��د، تصریح کرد: برای م��ا در حج عزت، 
کرام��ت و امنی��ت از اهمیت زی��ادی برخوردار اس��ت، 
بر همین اس��اس این موضوعات م��ورد تفاهم و امضای 

طرفین ایران و عربستان قرار گرفت.
وی با اش��اره ب��ه اینکه نیمی از زائ��ران خانه خدا با 
هواپیمای ه��ای ایران��ی و نیمی با هواپیمایی س��عودی 
ب��ه حج اعزام می ش��وند، گفت: امس��ال در فرودگاه های 
اصفهان، خراس��ان رضوی و تهران هم زائران مدینه قبل 
و هم مدینه بعد داریم و زائران از دو ش��رکت هواپیمایی 
ایران و س��عودی به حج مشرف می ش��وند؛ در حالی که 
در برخی اس��تان ها همچون کرمان زائران از هواپیمایی 
ایرانی و زنجان از هواپیمایی سعودی به عربستان منتقل 

خواهند شد.
مع��اون امور حج و زیارت س��ازمان حج و زیارت در 
ادامه به دس��تبندهای حجاج برای شناسایی زائران خانه 
خدا اش��اره کرد و افزود: امسال در کارت های شناسایی 
زائران توس��ط نرم افزارها اطالعات زائران از جمله محل 
اقامت آن ها در مکه و مدینه، مش��اعر مقدس��ه و س��ایر 
اطالعات اولیه درج می ش��ود تا مس��ؤوالن امکان کسب 

اطالعات الزم را داشته باشند.  فارس

معاون امور حج و زيارت:
مقدمات حج با عزت ايرانیان فراهم شده است

بام��ش  هرک��ه  برف��ش درحـــاشیه بی��ش، 
بیش��تر؛ این مثل ای��ن روزها مصداق 
بارز افرادی اس��ت که هرچه الیک خور 
باالتری داش��ته باش��ند. بیش��تر دیده 
می ش��وند و به نقش ه��ای بهتری هم 
می رس��ند! در میان اقشار مختلفی که 
درگی��ر فض��ای مجازی ب��ه خصوص 
هس��تند،  اینس��تاگرامی  صفح��ات 
س��لبریتی هایی هستند که اگر راه های 
مختلف ج��ذب فالوور و تبلیغات نبود، 
چنی��ن نفوذ گس��ترده ای در بدنه هنر 

نداشتند.
اف��رادی ک��ه به اصط��الح خود را 
روش��نفکر و هنری می نامن��د اما پای 
بحث که برس��د، صرفاً بجز پرسه زدن 
در فض��ای مج��ازی چی��زی در َچنته 
ندارن��د. البته هس��تند هنرمندانی که 
از ای��ن فض��ا در جه��ت مثب��ت برای 
تبلیغ آثار خود و دوستانش��ان استفاده 
می کنند. اما برخی از هنرمندنماها هم 
در این بستر خود را به عرضه گذاشته 
ان��د تا خأله��ای حرفه ای ش��ان را پُر 
کرده و با حاشیه س��ازی و نشان دادن 
واکنش های جورواجور اس��م خود را بر 

سر زبان ها بیندازند.
در واقع همین حاشیه سازی هاست 
که باعث مسموم شدن فضای انتخاب 
بازیگ��ران در عرصه س��ینما می ش��ود 
و اعت��راض هنرمن��دان عرص��ه هن��ر 
و  تهیه کنن��دگان  باالخ��ص  نمای��ش 
تولیدکنندگان هر فیلم و س��ریال را به 
دنبال دارد. یکی از چالش برانگیزترین 
اخبار مربوط به هنرمندان، دس��تمزد 
آنهاس��ت که همواره مبهم و مسکوت 
مانده و هنوز پاس��خ درس��تی برای آن 

وجود ندارد.
گاهی نگاه تهیه کننده ها به مقوله 
انتخ��اب بازیگر تجاری اس��ت و گاهی 
با نگاه��ی هنری به ن��وع ایفای نقش 
بازیگران توجه دارن��د. اما در این بین 
بازیگرانی هس��تند که در دس��ته سوم 
هن��ری - تج��اری ق��رار گرفته ان��د و 
کیفیت بازی آنها باعث فروش گیش��ه 

یا جذب مخاطب می شود.
ضربه مهلکی که انتخاب نابازیگران 

به بدنه س��ینما می زن��د، گاهی باعث 
دوری بینندگان از آثار ایرانی می شود 
و بالعکس پای سرمایه گذارانی را وسط 
می کش��د که س��ینمای تج��اری را به 
بنگاه��ی هنری تبدی��ل می کنند و به 
م��رور زمان رنگ و بوی فرهنگ و هنر 

را از پرده سینما پایین می کشند.
ش��هاب حس��ینی، فرهاد اصالنی، 
حامد بهداد، به��رام رادان، محمدرضا 
گلزار، مه��ران مدیری، رض��ا کیانیان، 
ج��واد رضویان، نیک��ی کریمی، حمید 
فرخ ن��ژاد، امین حیایی، مهناز افش��ار، 
هنگامه قاضیانی، مری��ال زارعی، باران 
کوث��ری، ترانه علیدوس��تی، مصطفی 
زمانی، الناز شاکردوس��ت و محمدرضا 
ش��ریفی نیا نیز از آن دس��ته بازیگران 
مطرح س��ینمای ما هستند که بیشتر 
فیلم های��ی ک��ه در آن نقش آفرین��ی 
کردن��د، غیرتج��اری بوده ام��ا در بین 
آثارش��ان هم ش��اهد جذب مخاطب و 
ف��روش ب��االی فیلم ها بوده ای��م. البته 
باید در نظر داش��ت ک��ه برخی از این 
هنرمندان در فضای مجازی صفحه ای 
ندارند و به دور از شایعات و دردسرهای 
اینستاگرامی، در دنیای حقیقی زندگی 

می کنند.

لیاقت انجام کارهای حرفه ای
با فالوور باال سنجیده نمی شود

حبی��ب اهلل بهمن��ی تهیه کنن��ده 
فیلم ه��ای س��ینمایی در این باره بیان 
ک��رد: اص��والً انتخ��اب بازیگ��ر و کار 
حرف��ه ای کردن متکی ب��ه فالوورهای 
بازیگ��ران در صفح��ات مختلف فضای 
مج��ازی نیس��ت؛ بلکه انتخ��اب تمام 
عوامل به خصوص بازیگران به توانایی 
و استعداد هر کدام از همکاران بستگی 
دارد و بقیه مس��ائل مانند دستمزهای 
نجوم��ی، الیک ب��اال و... هم��ه فضای 
کاذبی اس��ت که در انتخ��اب بازیگران 
نقش��ی ندارد و ش��اید این رسم بی جا 
و غلطی اس��ت که در این عصر کم کم 

رواج پیدا می کند.
تهیه کننده فیلم سینمایی »سیب 
و س��لما« درخصوص مبهم بودن رقم 
دس��تمزد بازیگران در عرصه س��ینما، 

اف��زود: در عق��د ق��رارداد بازیگ��ران، 
اینگون��ه نیس��ت ک��ه هی��چ قاعده ای 
وجود نداشته باش��د؛ همیشه یکسری 
قان��ون نانوش��ته وج��ود دارد که خود 
تهیه کنندگان، مالکان فیلم ها و حتی 
بازیگران می دانند که چه رقمی را باید 
برطب��ق چارچوب هایی که وجود دارد، 
بیان کنند. درواقع این حواش��ی ایجاد 
شده در فضای مجازی، جّوی دروغین 
را ب��رای باالب��ردن دس��تمزد برخ��ی 
بازیگران فراهم می کند؛ درصورتی که 
روی خیل��ی از تهیه کنندگان و مالکان 

فیلم ها، تأثیری ندارد.

پولشویی در سینما سطح توقعات را 
باال برده است

تهیه کنن��ده  علیخان��ی  عب��داهلل 
فیلم های س��ینمایی بی��ان کرد: اصل 
این موضوع که هر بازیگری در صفحه 
خود فالوور بیش��تری داش��ته باشد و 
دس��تمزدش باالتر رود، درست نیست. 
ش��ما امروز شاهد هس��تید که برخی 
بازیگ��ران صفح��ات آنچنان��ی دارند و 
تبلیغات بسیاری را انجام می دهند، اما 
وقتی فیلم های آنها اکران می ش��ود در 
سطح کش��ور 15۰ نفر هم به تماشای 
بازی آنها نرفته اند. در سینما این فیلم 
و فیلمنامه است که تعیین کننده تعداد 
مخاطب اس��ت و اگر آن فیلم خوراکی 
خوب برای بیننده نباشد، مخاطب خود 
را هم از دس��ت می دهد. به طور مثال 
ش��اهد این امر فیلمی است که اکنون 
روی پرده اس��ت و بازیگ��ران چهره ای 
هم دارد، اما س��وال این اس��ت که چرا 

تا امروز فروش خوبی نداشته!؟
از  تهیه کنن��دگان  داد:  ادام��ه  وی 
۴ و 5 س��ال پی��ش تاکنون ب��ا توجه به 
اختالفاتی که بین آنها رخ داد و به چهار 
گروه تقسیم شدند، آن انسجام و قدرت 
تصمیم گیری ش��ان را از دس��ت دادن��د. 
ام��ا الحم��دهلل در چند وق��ت اخیر این 
چنددستگی در حال اتمام است، تا اجحافی 
که در این چند س��ال به تهیه کنندگان 
شده است به پایان برسد و نظم بیشتر و 
 منسجم تر بین تهیه کنندگان شکل بگیرد.

 باشگاه خبرنگاران

بررسی دستمزدهای نامتعارف بازيگری و حضور پررنگ و غیرعادی برخی ها در سینما

هر که الیکش بیش، نقشش بیشتر؟!

مع��اون فنی اداره  شهر ک����ل حفاظ��ت زيسـت 
محیط زیست اس��تان آذربایجان غربی 
گفت: وضعی��ت دریاچه ارومیه بحرانی 
است و س��طح تراز آن از سال گذشته 

بیشتر شده است.
حجت جب��اری در رابطه با آخرین 
وضعی��ت دریاچ��ه ارومیه اظه��ار کرد: 
دریاچه ارومیه مانند گذشته در شرایط 
بحرانی اس��ت، اما س��طح ت��راز دریاچه 
نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

مع��اون فن��ی اداره کل حفاظ��ت 
محیط زیست اس��تان آذربایجان غربی 
ادام��ه داد: برای احی��ای دریاچه ما به 
آب بیشتری نیاز داریم و فاصله زیادی 

با تراز اکولوژیک اس��ت ت��ا دریاچه به 
شرایط نرمال خود برسد.

جب��اری ب��ا بی��ان اینک��ه ت��راز 
اکولوژیک دریاچه ارومیه حدود 3 متر 

کمتر از سال گذشته است، گفت: این 
نشان دهنده عدم تغییر شرایط دریاچه 

نسبت به سال گذشته است.
وی اف��زود: هم اکن��ون دریاچه در 
وضعیت خوبی قرار ندارد و این وضعیت 
مانند سال گذش��ته است و با این روند 
ش��اید دریاچه به ش��رایط بحرانی سال 

گذشته برگردد.
مع��اون فن��ی اداره کل حفاظ��ت 
محیط زیس��ت اس��تان آذربایجان غربی 
تصریح ک��رد: آبگیری دریاچ��ه ارومیه 
بیش��تر از طری��ق رودخانه ه��ا و بارش 
باران صورت می گیرد که خوشبختانه با 
رهاسازی آب از سدها توانستیم دریاچه 
را آبگیری کنیم.  باشگاه خبرنگاران

تراز اکولوژیک 
دریاچه ارومیه 
حدود 3 متر 
کمتر از سال 

گذشته است و 
این نشان دهنده 

عدم تغییر شرایط 
دریاچه نسبت به 
سال گذشته است

معاون فنی اداره كل حفاظت محیط زيست استان آذربايجان غربی:

دریاچه ارومیه حال خوشی ندارد

و  اجتماع��ی  معاون��ت  جانش��ین  فرهنگ پلیس راهنمایی و رانندگی پلیـــــس
تهران بزرگ اظهار کرد: یک��ی از علل تصادفات مرگبار، 
رانندگ��ی به س��مت عقب )راندن در حال��ت دنده عقب( 
اس��ت. برابر ماده 115 آیین نام��ه راهنمایی و رانندگی، 
راندن به س��مت عقب در بزرگراه ها، آزادراه ها، ورودی و 
خروج��ی آن ها اکیداً ممنوع اعالم ش��ده و جزء تخلفات 

حادثه ساز محسوب می شود.
س��رهنگ علی اصغر ش��ریفی در همین رابطه اظهار 
داش��ت: به  منظور افزای��ش بازدارندگ��ی از ارتکاب این 
تخلف، عالوه بر جریمه، نم��ره منفی نیز برای رانندگان 
متخلف در نظر گرفته شده است. به این صورت که برای 
رانندگان وس��ایل نقلیه ش��خصی 5 نم��ره منفی و برای 
رانندگان وس��ایل نقلیه عمومی و سنگین 7 نمره منفی 

محاسبه می شود.
وی افزود: از آنجایی که راندن به س��مت عقب جزء 

مواردی اس��ت که صدمات ناشی از آن در تصادف شدید 
است، توصیه می شود حتی در معابر اصلی و فرعی )خارج 
از بزرگراه ها( نیز برای حرکت در مس��یر های طوالنی از 

راندن به عقب جداً پرهیز شود.
جانشین معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ همچنین یادآور ش��د: 
اگ��ر رانندگان در هنگام راندن به عقب، احتیاط کامل را 
رعایت نکنند و س��انحه ای به ای��ن علت رخ دهد، راننده 
وس��یله نقلی��ه ای که به س��مت عق��ب در حرکت بوده 

پاسخگو خواهد بود.
سرهنگ شریفی به رانندگان توصیه کرد: از راندن با 
دنده عقب در مسیر های فرعی به اصلی جداً پرهیز کنند. 
یکی از مواردی که ش��اید به نظ��ر کم اهمیت آید، خارج 
ش��دن از در پارکینگ های من��ازل، مجتمع های اداری و 
تجاری است که خود جزء مصادیق راندن از مسیر فرعی 

به اصلی است.

جانشین معاونت اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد

جریمهونمرهمنفیبرایرانندگیبادندهعقبدربزرگراهها


