
مایکمشتبیشعوریم
یکی از مسئوالن مملکت گفته: یک عده ناقص العقل 
در داخل دست به فضاسازی علیه رئیس جمهور می زنند.

در همین راس��تا ما چند آدم ناقص العقل دیگر هم 
می شناسیم که نه تنها علیه آقای رئیس جمهور فضاسازی 
نمی کنن��د بلکه خیلی هم با ت��ورم و گرانی و بیکاری و 

فشارهای تحریم "حال" می کنند و رضایت کامل دارند.
ناقص العقلی هم به هر حال یکی از عالیم کم شعوری 
اس��ت و خالص��ه یک عده آدم بی ش��عور دور هم جمع 

شده ایم و خوش می گذرانیم.
یکی دیگر از مسئوالن هم گفته قرار است به تمام 
کسانی که سکه بهار آزادی ثبت نام کرده اند فقط ده تا 
سکه بدهیم. مالحظه می فرمایید چقدر آدم های بانمکی 
هس��تیم؟ اول برای خرید سکه بهار آزادی هیچ سقفی 
مش��خص نمی کنیم و بعد که مردم آمدند و خریدند به 

آنها سکه نمی دهیم و به هیکل شان می خندیم.
عرض کردم که یک عده آدم چیز!! جمع شده این 

دور و هم به شدت خوش می گذرانیم.
یکی دیگر از مسئوالن هم گفته اسامی تمام کسانی 
ک��ه امالک نجومی گرفته اند و با کم��ال پررویی حاضر 

نیستند که پس بدهند، افشا می شود.
پیش��نهاد ما به این عزیز دل برادر این است که این 
همه خشونت برازنده نهادی به مهربانی و لطافت شهرداری 
تهران نیست و اجازه بدهند آن چند بی شعور هم در آن 
امالک نجومی دور هم باشند و خوش بگذرانند حاال که 

خودمان دور هم نشسته ایم و خوش می گذرانیم.
البته اگر زحمت نیست و از این چیزها ... از اینها 
... آهان از این شهامت ها دارید لطفا اسامی آنهایی که 
این امالک نجومی را به اینها داده اند، اعالم بفرمایید.

ننجون

 توجیه برای انتصاب عجیب نیکی کریمی
به دبیری جشن عکاسان سینما

تاحدیبافضایعکاسیآشناست
رئیس انجمن عکاسان سینمای ایران علت انتخاب 
نیکی کریمی برای دبیری چهارمین جش��ن عکاس��ان 
سینمای ایران را آشنایی وی با فضای عکاسی دانست.

حافظ احمدی در توضیح علت انتخاب نیکی کریمی 
به عنوان دبیر چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران 
که هیچ سابقه عکاسی در سینما ندارد، گفت: به خاطر 
داشته باشیم که این جشن مربوط به عکاسان سینمایی 
و با موضوع عکاسی سینمایی است و نیکی کریمی نیز 

یکی از هنرمندان شناخته شده در عرصه سینما است.
وی ادامه داد: معموال برای برگزاری جشن عکاسان 
از چهره های سینمایی استفاده می کنیم، عالوه بر آن 
نیکی کریمی تا حدی با فضای عکاسی آشنا است و به 
عنوان عکاس فعالیت کرده است و بسیاری از عکاسان 

سینمایی با وی همکاری داشته اند.
احم��دی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که چ��را از 
هنرمندان چهره دیگری که تجربه بیشتری در عکاسی 
دارند برای دبیری جشن اس��تفاده نکرده اند، گفت: ما 
که نمی خواهیم دبیر جشن برای ما عکاسی کند. نیکی 
کریمی از جمله چهره های ش��ناخته ش��ده در سینما 
به ش��مار می رود که می تواند در روند برگزاری جشن 

عکاسان تاثیرگذار باشد.
رئیس انجمن عکاس��ان س��ینمای ایران در پایان 
تاکید کرد: چهارمین جش��ن عکاسان سینمای ایران، 
ش��هریورماه و قبل از برگزاری جش��ن بزرگ سینمای 

ایران برگزار می شود.  مهر

درحاشیه

هشتمیننمایشگاهاسباببازیافتتاحشد
هش��تمین نمایشگاه اس��باب بازی صبح دیروز در 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتتاح شد.
هشتمین نمایش��گاه بزرگ اسباب بازی با رویکرد 
ملی برپا ش��ده اس��ت و اس��باب بازی و ب��ازی ایرانی، 
اس��المی و صدها نوع بازی های مختلف فکری و بومی 

را به نمایش می گذارد.
معرفی اس��باب بازی های موثر در رش��د جسمی و 
ذهنی کودکان، آش��نایی تولیدکنندگان با نیازهای این 
قشر، ارائه و معرفی آخرین دستاوردهای تولید کنندگان 
داخل��ی و تروی��ج مبان��ی اصول��ی ارتب��اط آگاهان��ه، 
یکپارچه س��ازی فعالیت های حوزه اس��باب بازی، ایجاد 
فرهنگ انتخاب درس��ت اس��باب بازی مهمترین اهداف 

برگزاری نمایشگاه است.
 ای��ن نمایش��گاه که با رویک��رد تولی��دات ملی و 
حمایت از صنعت اسباب بازی داخلی برگزار شده است 
ش��رکت های تولیدکننده داخلی صدها م��دل از انواع 
اس��باب بازی های الکتریکی، ربات، انواع چرتکه، پازل، 
بازی های رنگ شناس��ی، خمیر بازی و بازی های کمک 
آموزشی را در معرض دید کودکان و نوجوانان قرار داده 
اس��ت، در این نمایشگاه 80 درصد تولید کننده داخلی، 
10 درصد تولیدکننده خارجی و 10 درصد عرضه کننده 

اسباب بازی های داخلی و خارجی حضور دارند.
الزم به ذکر است؛ هشتمین نمایشگاه اسباب بازی 

تا 15 تیرماه برپاست.

نمایشگاه
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همه م��ا در متن  دی�د ام��ور زاوی�ه  چالش ه��ا، 
ناگزیر و بوروکراسی و قواعد ساختاری 
سفت و سختی قرار گرفته ایم که توان 
ت��ن زدن از آنها با یک مراقبت نصفه و 

نیمه تقریبا غیر ممکن است.
چندی اس��ت که نس��بت مردم با 
رس��انه های ایرانی مبهم ش��ده است. 
قصه، تقریبا هم��ان قصه »دم خروس 
و قس��م حض��رت عباس)ع(« اس��ت؛ 
رس��انه هایی که از ی��ک جهت به نعل 
می زنن��د و از جه��ت دیگر ب��ه میخ و 
مخاطبانی که نمی دانند چه و کدام را 
بگیرند و باور کنن��د. »تناقض« عنصر 
منفعت طلبان��ه  سیاس��ت های  ذات��ی 
رس��انه ای اس��ت؛ ت��ا وقت��ی تعهد به 
منافع و نه تعهد حقیقت، رویکردهای 
رس��انه ای و تبلیغات��ی و پروپاگانداها 
را تعیی��ن کند، تناق��ض جزء الینفک 
از برنامه ها و سیاس��ت های رس��انه ای 

خواهد بود.
تعداد این تناقضات ذاتی و معموال 
پنهان رسانه ای بسیار زیاد است، تا حدی 
که حتی نی��ازی به ذک��ر مصادیق آن 
نیس��ت. ولی ذکر برخی از این مصادیق 
نش��ان می دهد ک��ه تا چه ح��د دچار 
تناقض هس��تیم. دوستی دارم که آشنا 
به مسائل چاپ و نشر و تبلیغات است؛ 
روزی با ه��م در خیابان راه می رفتیم و 
بنر بزرگی را در خیابان دیدیم که روی 
آن ش��عار امس��ال »حمای��ت از کاالی 
ایرانی« را در کنار عکس��ی بسیار بزرگ 
از رهبر انقالب کار کرده بودند. دوستم 
رو کرد به من گف��ت: بنرهای خام کال 
از چین وارد می ش��وند؛ »بنر را از چین 
می آوری��م و روی آن حمایت از کاالی 

ایرانی را تبلیغ می کنیم!«
از این دس��ت تناقضات تبلیغاتی و 
رسانه ای هر روزه به وفور در رسانه های 
ما دیده می شوند، چندی پیش مطلبی 
درب��اره نق��د سیاس��ت های کاالیی و 
تبلیغات مصرفی نئولیبرالیس��م وطنی 
نوش��تم ک��ه در یک��ی از س��ایت های 
کش��ور منتش��ر ش��د؛ س��ایتی که در 
صفح��ات اصلی و فرعی اش پر اس��ت 
از بنره��ای تبلیغ��ی و تروی��ج مصرف 
کاالهای��ی که در بس��یاری از موارد بر 
مبن��ای سیاس��ت های نئولیبرال��ی به 
جایی که هس��تند رسیده اند. مخاطب 
محترمی کامنت گذاشته بود و متذکر 
تناقضی ش��ده بود که پیش از نوشتن 

و انتش��ار آن مطلب هی��چ توجهی به 
آن نداش��ت؛ اینک��ه مطلب��ی در نق��د 
تناقضات نئولیبرالی مصرف، در سایتی 
منتشر می شود که پر از همان تبلیغات 

مصرفی و کاالیی است!
بل��ه ب��ه نوعی هم��ه م��ا در متن 
چالش ها، امور ناگزیر و بوروکراس��ی و 
قواعد ساختاری س��فت و سختی قرار 
گرفته ای��م که توان ت��ن زدن از آنها با 
یک مراقبت نصف��ه و نیمه تقریبا غیر 
ممکن است. این اسارت به نوعی پیش 
م��ی رود که اگر هم همه حواس��تان را 
ب��رای ج��دا مان��دن از تناقضات جمع 
کنید، ب��از بخش��ی از زندگی و کنش 
ش��ما چن��ان متناقض جل��وه می کند 
که گوی��ی خودت��ان مهمترین عناصر 
تناقض آفرین در این جهان هستید. اما 
جدای از این اس��ارات در قفس آهنین 
تناقضات س��اختاری گاهی رسانه های 
م��ا به چن��ان تناقضات��ی می افتند که 
در نوع خود نوبر اس��ت؛ دیشب بعد از 
مدتها تلویزیون خانه ما روش��ن شد و 
در معیت خان��واده و تا حدی به اجبار 
و البت��ه نصفه و نیمه ش��اهد دو بازی 
جام جهانی از شبکه سوم بودم. در کنار 
بازیهای درخش��ان فوتبالیس��تهای دو 
تیم، درخش��ش پر زرق و برق تبلیغات 
تلویزیونی شدیداً توجه ام را جلب کرد.

آنچه بیش از همه قابل توجه بود، 
تبلیغ��ات کاالهای خارجی در رس��انه 
ملی و البته در س��الی که موس��وم به 
س��ال »حمایت از کاالی ملی« اس��ت! 
آن هم در سالی که رهبر انقالب چنین 
عنوانی را برای این سال انتخاب کردند 
و مدام هم در چند س��خنرانی مهم بر 
اهمیت این حمای��ت از اقتصاد ملی و 
کاالهای تولیدش��ده در داخل کش��ور 

تاکید کردند.
ای��ن تناق��ض دیگ��ر متف��اوت از 
تناقضات��ی اس��ت ک��ه قف��س آهنین 
س��اختار به ما تحمیل کند. این دقیقا 
مبتنی بر ی��ک انتخاب آگاهانه و البته 
منفعت طلبان��ه اس��ت. توجیهات��ی که 
معموال از سوی صداوسیما برای پوشش 
این نوع تبلیغ از کاالهای خارجی ارائه 

می ش��ود این اس��ت که »م��ا کاالهای 
خارجی ای را که نمونه موفق ایرانی اش 
در دسترس باش��د، تبلیغ نمی کنیم«. 
و مس��ئله در اینجا اتفاقا بر سر همین 
»موفق بودن« کاالهای داخلی اس��ت 
که به آنها امکان تبلیغات گس��ترده و 
همچنین توان حضور در رس��انه ای پر 
بیننده مانند صدا و س��یما، آن هم در 
زمان پخش مستقیم بازی حساسی از 
جام جهان��ی را می دهد! بر مبنای این 
تعریف احتماال فقط برخی ش��رکتهای 
کامال حمایت ش��ده، نه��ادی و خدای 
ناک��رده رانتی و خصولتی و... هس��تند 
که می توانند »موفق« قلمداد ش��وند. 
شرکت هایی که اگر تبلیغی هم نداشته 
باشند، به دلیل ساختارهای غیرمعقول 
و سرمایه ساالرانه که به شیوه انحصاری 
در فضای کاالیی ش��ده و مصرفی شده 
جامع��ه ما، از ش��رایط س��ود می برند، 
منفعتشان از پیش تضمین شده است! 
در این زمینه س��وال اصلی این اس��ت 
که در س��ال حمای��ت از کاالی ایرانی، 
رسانه های جمهوری اسالمی قرار است 
از کدام قش��ر تولیدکننده و کارگرانی 
ک��ه دسترنجش��ان در تولی��د هیچ گاه 
دیده نشد و سود کافی به دست نیاورد 
حمایت کنند؟ از همان موفق هایی که 
در سال هایی که سال حمایت از کاالی 

ایرانی هم نبود حمایت می شدند؟
اما ج��دای از این بح��ث، آنچه ما 
می بینیم غیر از ادع��ا و توجیه مطرح 
ش��ده اس��ت! کاالهای متعددی مانند 
خمیردندان، مس��واک، شامپو، اسپری 
خوش��بوکننده ب��دن و... همین امروز 
در تلویزیون تبلیغ می ش��ود که امکان 
دسترس��ی به جایگزین های ایرانی آنها 
- ب��ا کمی تلورانس کیفیت نس��بت با 
نمونه های خارجی ش��ان - وجود دارد. 
به هر حال اینکه نهادی رس��انه ای که 
تریبون اصالی جمهوری اسالمی است 
ت��ا این ح��د در مواجه با فرامایش��ات 
ایش��ان متناقض عمل می کند، مشت 
نمونه خروار وضعیتی را نشان می دهد 
که کلیت فرهنگ و جامعه در بن بست 
مانده ما را قابل فهم می کند.  مهر

نزدیک به 10 ماه  یتخ����ت قالیباف پا که  است 
ول��ی  رفت��ه  ته��ران  ش��هرداری  از 
اصالح طلبان با تمامی ادعاهایی که در 
مدیری��ت اجرای��ی داش��تند، تاکنون 
دس��تاورد  کوچکتری��ن  نتوانس��ته اند 

شهردار سابق را تکرار کنند.
قالیباف  محمدباق��ر  خداحافظ��ی 
پس از 12 سال با ساختمان شهرداری 
همراه شده با تعطیلی پروژه ها و ساخت 
و س��ازهای بی نظیری که بیش از یک 
دهه شهروندان تهرانی در گوشه و کنار 
پایتخت شاهد آن بودند. برای اولین بار 
ی��ک مدیر اجرایی در کن��ار پروژه های 
ش��هری روز ش��مار قرار داد و در تاریخ 
وعده داده ش��ده، پروژه تکمیل ش��ده 
به م��ردم تهران تحویل داده می ش��د. 
پردیس ه��ای  تونل ه��ا،  بزرگراه ه��ا، 
س��ینمایی و تئاتر و ایستگاه های مترو 
نمونه هایی از این دست پروژه ها بودند. 
رون��ق افتتاح پروژه ه��ا و ابرپروژه ها در 
ش��هر تهران به گونه ای بود که مردم به 
این دس��ت اقدامات عادت کرده بودند 
و شهرداری جدید در افتتاح پروژه های 
نیمه تمام قبلی با 90 درصد و حتی 95 

درصد پیشرفت پروژه عاجز مانده اند.
نکت��ه اساس��ی در ای��ن زمینه، به 
خص��وص از اوای��ل ده��ه 90 افزایش 
تحریم های اقتصادی علیه کشور بود. در 
اوج تحریم ه��ای اقتصادی تهران هرگز 
از تکاپو نایس��تاد. در چند سال گذشته 
هر ماه یک ایستگاه مترو افتتاح می شد. 
تکمیل خطوط هفت گانه مترو با 320 
کیلومتر خط متر دقیقا در این ایام رقم 
خ��ورد. س��اخت پروژه های��ی چون پل 
طبیعت و دریاچه ش��هدای خلیج فارس 
نش��ان از عزم باالی ش��هرداری س��ابق 
تهران در ب��ه خدمات رس��انی در عین 
محدودیت ها بود و باید اذعان کرد رمز 
واقع��ی چنین عزمی، ب��اور به مدیریت 
جه��ادی و اقتصاد مقاومت��ی بود که با 
تکیه بر توانمندی های نیروهای داخلی 
و منابع انسانی در هر گوشه از پایتخت 
کارگاه س��ازندگی به راه انداخته بود و 
هزارن جوان نیز به واس��طه این تحرک 
دارای شغل شدند. در همین زمینه تنها 
در بخش س��اخت خطوط مترو نزدیک 
به س��ی هزار نفر به صورت 24 ساعته 

فعال بودند.
ب��ا این وج��ود، کارنام��ه ای که از 
مدی��ران قبل بر ج��ای مانده، می تواند 
در آین��ده در مقایس��ه ب��ا مدیری��ت 
جدید و دس��تاوردهایش مورد مقایسه 
قرار گیرد. بزرگراه ه��ا، اتوبان ها، معابر 
عمومی و وس��ایل حمل ونقل عمومی 
در کن��ار هیاه��وی جمعی��ت در حال 
انفجار تهران همه و همه حاکی از یک 
روایت ب��وده و آن اینکه تهران یکی از 
پایتخت ه��ای مدرن خاورمیانه اس��ت. 
نوع نگرش و نحوه مدیریت ش��هرداری 
ته��ران در ط��ول 12 س��ال گذش��ته 
موجب شده تا با به کارگیری مدیریت 
جهادی و با استعانت از فرمایشات مقام 
معظم رهب��ری پیرامون اتکا به اقتصاد 
مقاومتی شاهد یک نوع پیشرفت کالن 

در سطح حوزه شهری باشیم.
در ای��ن بی��ن یک��ی از اصلی ترین 
نمودهای توس��عه ش��هری در تهران را 
می توان در بهب��ود وضعیت حمل ونقل 

عمومی و س��اخت بزرگراه ها مش��اهده 
کرد. بررس��ی های کارشناس��ی نش��ان 
می دهد سرعت در س��اخت بزرگراه ها 
و استفاده از جدیدترین تکنولوژی های 
عمران��ی در تمام��ی مراحل س��اخت، 
آسفالت و تجهیز بزرگراه  ها از مهمترین 
دس��تاوردهای ش��هرداری ته��ران در 
بخ��ش عمران در یک ده��ه اخیر بوده 
اس��ت. یکی از ش��اخص های توس��عه 
ش��بکه بزرگراهی ش��هر تهران در یک 
دهه اخیر تکمیل پروژه های بزرگراهی  
بود که در دوره  های گذش��ته توس��ط 
ش��هرداران پیشین آغاز ش��ده بود اما 
هیچ وق��ت فرصت تمام ش��دن نیافته 
بود و همین مس��اله مشکالتی را برای 
پایتخت نش��ینان ایجاد کرده بود. شاید 
بتوان گفت آرزوی ش��هرداران گذشته 
تکمیل طرح هایی مانن��د بزرگراه امام 
عل��ی)ع( ب��وده که در زم��ان مدیریت 
قالیب��اف تکمیل ش��د. یک��ی از دالیل 
اصلی ع��دم تاثیرگ��ذاری تحریم ها در 
س��اخت بزرگراه ه��ا، تونل ه��ا، خطوط 
ریلی مترو و آبادانی شهر تهران، اجرای 
مهندس��ی مقاومت��ی و ابت��کاری برای 
اولین بار بوسیله معاونت فنی و عمرانی 
شهرداری سابق تهران بود و همین امر 
موجب ش��ده تا هر میهمان بین المللی  
ک��ه وارد ته��ران می ش��د از س��رعت 
پیشرفت این شهر شگفت  زده می شد.

مدیریت ش��هرداری ته��ران در 12 
س��ال گذش��ته صرفا به س��اخت و ساز 
بزرگراه ها یا معابر عمومی محدود نشده و 
با توجه ویژه به مقوله فضای سبز؛ شاهد 
یکی از سرسبزترین شهرهای کشور در 
پایتخت بودیم. با وج��ود کمبود آب در 
تهران، مدیریت ش��هری سعی کرد تا با 
در اختیار گرفتن باغات قدیمی و احداث 
بوستان های متعدد در این مناطق خشک؛ 
یک نوع اصالح طبیعی را در شهر تهران 
ایجاد کند. بوستان ها به  عنوان بخشی از 
فضای سبز شهر با اهدافی همچون ایجاد 
اکوسیستم های فعال طبیعی در فضاهای 
شهری، زیباسازی سیمای شهر و فراهم 
کردن تس��هیالت برای شهروندان ایجاد 
می شوند. بی شک افزایش بوستان ها که 
با پوش��ش های گیاهی متعددی همراه 
ب��وده نقش بس��یار موث��ری در کاهش 
آالیندگی شهری خواهد داشت. گیاهان 
عالوه بر جذب دی اکسید کربن و تولید 
اکسیژن توانایی جذب مقادیر متنابهی از 
عناصر مضر و ذرات معلق موجود در هوا 

را دارند.
بنابر آمارهای منتش��ر شده منطقه 
چهارم تهران باس��رانه 24.5 متر فضای 
س��بز یک��ی از سرس��بزترین مناط��ق 
ش��هری بوده و منطقه دهم شهرداری 
تهران نیز به س��بب تراکم بس��یار زیاد 
بافت های مسکونی با داشتن 2.4 یکی 
از کمترین سرانه های فضای سبز تهران 
را به خود اختصاص داده است. در کنار 
ایجاد بوس��تان های سرس��بز در تهران، 
توس��عه فضای سبز برون ش��هری نیز 
یکی از اصلی ترین برنامه های راهبردی 
مدیریت شهری سابق بود که روند رو به 
رشد آن در طول 12 سال گذشته بسیار 
ملموس است. اگرچه در طول 15سال 
اجرای طرح جنگل کاری پیرامون شهر 
تا س��ال84 تنها 20هزار هکتار به اجرا 
درآمد، اما از س��ال84 این روند رش��د 

بیش��تری یافت، به طریقی که در طول 
12 س��ال این طرح پیش��رفتی بیش از 
85 درص��دی داش��ت. ح��دود 40هزار 
هکتار جنگل کاری در قالب کمربند سبز 
به اجرا درآمد. همچنین س��رانه فضای 
سبز برای شهروندان تهرانی از 8 متر به 

حدود 16 متر افزایش یافت.
س��اخت بی��ش از 2200 بوس��تان 
و پ��ارک از جمله بوس��تان های والیت 
و یاس توانس��ت چهره تهران را سبزتر 
سازد. تکمیل شبکه بزرگراهی تهران به 
طول 550 کیلومتر در کنار بهره برداری 
از ده ها تقاطع غیرهمسطح و تونل هایی 
چون توحید، نیایش، رسالت و امیرکبیر 
بخش دیگری از تحول آفرینی مدیریت 
جهادی در زمانه تحریم ها بود. باید اذعان 
کرد ساخت و بهره برداری از صدها پروژه 
بزرگ و کوچک در طول یک دهه باعث 
شد تا تهران همچنان با وجود مشکالت 
و معضالت عدی��ده در زمینه ترافیک و 
آلودگ��ی ه��وا قابل س��کونت و زندگی 
باش��د. خطوط مترو و بی آرتی در بهبود 
حمل ونقل عمومی نقش بسزایی داشتند 
و نزدیک به 8 میلیون سفر شهری با این 
دو بخش هموار ش��ده است. هرچند با 
وجود چنین دستاوردهایی، اصالح طلبان 
در بدو ورود به ش��ورای شهر همواره در 
ت��الش ب��رای تخطئه و هیچ ان��گاری از 
ای��ن دس��تاوردهای ب��زرگ بوده ان��د و 
عناوینی چون ش��هر سوخته و ویرانه از 
بی انصافی هایی از این دست بوده است. 
اما با وجود آنکه ادعاهایی بزرگی از سوی 
مدیریت ش��هری اصالح طل��ب صورت 
گرفت، تاکنون ش��اهد هیچ دستاوردی 
از این مدعیان مدیریت��ی نبوده ایم و از 
محمدعلی نجفی؛ ش��هردار مس��تعفی 
تهران گرفته تا محمدعلی افشانی تنها 

در شعار و وعده خالصه شده اند.
اگ��ر نگاه��ی اجمالی ب��ه کارنامه 
مدیریت ش��هری ته��ران در طول یک 
دهه گذش��ته بیندازیم، شاهد دو نگاه 
متف��اوت نس��بت به مدیریت ش��هری 
ته��ران هس��تیم. مدیری��ت جهادی - 
میدان��ی و مدیریت لیبرال - س��تادی 
ک��ه ش��هروندان تهرانی ب��ه خوبی با 
واقعیت این س��بک از مدیریت ها آشنا 
شده اند. دستاوردهای بی نظیر در یک 
دهه گذش��ته و اتالف منافع و تعطیلی 
پایتخ��ت در نزدیک به یکس��ال اخیر 

گویای این واقعیت است. 
ات��کا ب��ه ت��وان داخل��ی و اعتقاد 
راس��خ به نیروی جوان ایرانی دو مولفه 
اصل��ی موفقیت ش��هرداری تهران در 
طول یک دهه اخیر ب��ود. اما آنچه در 
ماه های اخیر ش��اهد هستیم، تعطیلی 
پروژه ها و توقف بس��یاری از طرح هایی 
بنیادی در پایتخت هستیم که ماحصل 
مدیریت حرف و وعده اس��ت. شورای 
شهر پنجم و شهرداری جدید حتی در 
افتتاح مجدد خ��ط 7 مترو که خرداد 
س��ال گذش��ته به بهره برداری رسیده 
بودند، عاج��ز مانده ان��د و در کنار آن 
خط ش��ش6 نیز به سرنوشت تعطیلی 
و کندی دچار ش��ده است. به هر حال 
کارنامه مدیریت س��ابق شهرداری یک 
س��نگ محک مناس��ب برای سنجش 
توانمن��دی مدی��ران جدید اس��ت که 
تاکن��ون نتوانس��ته اند، خ��ود را به آن 

نزدیک کنند.  تسنیم

رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله:
آنچه بیش از هر چیز بر امتم بعد از خود می ترسم، 

درآمدهای حرام، هواپرستی پنهان و رباست.
بحاراالنوار )ط-بیروت( ج 100، ص 54، ح 

»هزار پا« چهارشنبه به سینماها می آید
سخنگوی ش��ورای صنفی نمایش از اکران فیلم 
سینمایی »هزارپا« از چهارشنبه همین هفته خبر داد.

غالمرضا فرجی گفت: در جلسه شورا مقرر شد 
فیلم س��ینمایی »هزارپا« به کارگردانی ابوالحسن 
داوودی از فردا در گروه س��ینمایی کورش به جای 
»شماره 17 سهیال« به کارگردانی محمود غفاری 
روی پرده برود. وی در پاسخ به اینکه چرا »شماره 
17 سهیال« انقدر زود از اکران کنار می رود، توضیح 
داد: قرارداد اکران »ش��ماره 17 سهیال« 2 هفته ای 
بود و در حال حاضر 2 هفته اکران این فیلم به پایان 

رسیده و حاال »هزارپا« جایگزین آن می شود.
وی گفت: همچنین قرارداد اکران »دم سرخ ها« 
به کارگردانی آرش معیریان در گروه ماندانا بعد از 
»دش��من زن« به کارگردانی کریم امینی و »همه 
چی عادیه« به کارگردانی محس��ن دامادی بعد از 

»دم سرخ ها« در همین گروه سینمایی ثبت شد.

آپارات خانه

کاهش دو درجه ای دما تا فردا
مدیرکل پیش بینی و هش��دار س��ریع سازمان 
هواشناسی کشور اعالم کرد: طی امروز و دو روز آینده 
آسمان اغلب مناطق کشور صاف و آفتابی خواهد بود.

احد وظیفه افزود: در همین مدت در مناطقی 
از ش��مال شرق، ش��رق، جنوب شرق و دامنه های 
جنوبی البرز در اس��تان های سمنان، قم و جنوب 
تهران وزش باد ش��دید پیش بینی می شود که در 
شرق و جنوب شرق کشور و جنوب استان سمنان 
در بعضی ساعات با گرد و خاک همراه بوده و سبب 

کاهش کیفیت هوا و دید افقی خواهد شد.
وی ادامه داد: در منطقه زابل در بعضی ساعات، 
توف��ان ش��ن و گرد و خاک پیش بینی می ش��ود و 
برخی مناطق اس��تان های خوزستان و بوشهر نیز 
شاهد گرد و غبار رقیق و کاهش کیفیت هوا خواهد 
بود. همچنین روز چهارشنبه در دامنه های جنوبی 

البرز هوا دو تا 4 درجه خنک می شود.

درشهر

یال پلیسی جدید در رادیو نمایش سر
پخ��ش س��ریال جدی��د پلیس��ی »میهمانی 

پردردسر« از امروز در رادیو نمایش آغاز می شود.
این س��ریال پلیس��ی را فاطمه میرس��عیدی 
نوشته و داستان آن در یک جشن تولد خانوادگی 
اتف��اق می افتد که با ورود یک قاچاقچی مس��لح، 

فضای میهمانی متشنج می شود و... .
در این نمایش هنرمندانی چون ایوب آقاخانی، 
شهین نجف زاده، نورالدین جوادیان، رامین پورایمان، 
احمد گنجی، سلمان خطی، علی اصغر دریایی، شیما 
جان قربان و تع��داد دیگری از بازیگ��ران اداره کل 

هنرهای نمایشی به ایفای نقش می پردازند.
این نمایش به تهیه کنندگی: شهناز دهکردی، 
کارگردان��ی: حمید منوچه��ری، گویندگی: رویا 
فالحی، صدابرداری: پی��روز صدرایی و افکتوری: 
محمدرضا قبادی فر، از امروز س��اعت 11:15 در 

رادیو نمایش شنیده می شود.

وی موج ر

انتشار کارت آزمون استخدامی کشور
کارت ورود به آزمون و برگ راهنمای ش��رکت 
در پنجمین آزمون استخدامی کشور از امروز بر روی 
سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد 
و داوطلبان این آزمون تا پنج ش��نبه 15 تیر فرصت 

دارند که کارت شرکت در آزمون را دریافت کنند.
گفتنی اس��ت پنجمی��ن آزمون اس��تخدامی 
کشور با حضور 427 هزار و 696 داوطلب در 139 
شهرستان و 234 حوزه امتحانی در روز جمعه 15 
تیر برگزار می شود و 268 هزار و 322 نفر زن و 159 
ه��زار و 374 مرد در پنجمین آزمون اس��تخدامی 
ش��رکت کرده اند. همچنین این آزمون برای جذب 
18 ه��زار و 207 نفر در 9 دس��تگاه اجرایی برگزار 
می ش��ود. به گفته مشاور سازمان سنجش آموزش 
کشور فرآیند ش��روع آزمون از ساعت 8:30 صبح 
روز جمعه خواهد ب��ود و در حوزه های امتحانی از 

ساعت 8 صبح بسته می شود.

نیمکت

رئیس پیش��ین انجم��ن منتقدان و  منتق�د نویسندگان سینمای ایران در رابطه می�ز 
با عملکرد غلط برخی رس��انه های تخصصی سینمایی و 
روابط عمومی نهادهای گوناگون مرتبط با س��ینما گفت: 
متأسفانه سندروم کمبود اطالعات و بی سوادی در میان 
رس��انه ها به شدت زیاد شده است به نحوی که ما شاهد 
افزای��ش بی رویه و افراطی رس��انه های زرد هس��تیم که 

مثاًل کار تخصصی انجام می دهند.
سعید مستغاثی افزود: بنده معتقدم در زمانه کنونی 
رسانه هایی که به جریان انقالب منتسب هستند وظایف 
خطیری برعهده ش��ان است؛ رس��انه های انقالبی باید به 
درونمایه س��ینما و اتفاقات س��ینمای کشور توجه کنند 
و مردم را از حقایق آگاه نمایند چراکه متأس��فانه س��ایر 
رس��انه ها هی��چ توجهی ب��ه درونمایه و اتفاقات س��ینما 
ندارند و تنها برای خوش آمد مدیران س��ینمای و روابط 
عمومی ه��ای وابس��ته به آن مب��ادرت به انتش��ار اخبار 

عمومی می کنند و فی الواقع عملکردی خنثی دارند.
وی ادامه داد: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم سیاست 
با س��ینمای مان عجین ش��ده اس��ت و این نگاه سیاسی 
همواره در رس��انه ها نیز وجود داش��ته؛ زمانی که برخی 
داوران در جش��نواره فیلم فجر که جشنواره ای برآمده از 
انقالب اسالمی اس��ت اعالم می کنند که مثاًل فالن فیلم 
را چون از مضمونش خوشش��ان نیامده داوری نکرده اند و 
فیلم های انقالبی و ارزشی همواره محجور واقع می شوند 

یعنی آنکه س��ینمای ما در باالترین س��طوح خود نگاهی 
باندی، حزبی، سیاس��ی، گروهی و جناحی دارد و به هیچ 

عنوان دیدگاهی تخصصی و عادالنه بر آن حاکم نیست.
مس��تغاثی با بیان اینکه متأس��فانه امروزه بسیاری از 
رسانه های وابسته به شبه روشنفکران به جای تحلیل علمی 
و منطقی به سمت ش��عارزدگی و سیاست زدگی رفته اند 
اظهار داش��ت: زمانی که ما از رسانه های تخصصی صحبت 
می کنیم نیازمند آن هستیم که افرادی متخصص، باسواد و 
تحصیل کرده در رابطه با سینما در آن رسانه فعالیت کنند 
اما امروزه به جای افراد متخصص نیروهای شبه روش��نفکر 
و وابسته در رسانه ها حاکم هستند و تفکرات جناحی خود 
را بسط و گسترش می دهند این عملکردی به شدت غلط 
است و متأسفانه در بسیاری از روابط عمومی های سینمایی 

نیز چنین اتفاقی به چشم می خورد.
ای��ن کارش��ناس فرهنگی ب��ا تأکید بر اینکه ش��به 
روشنفکران و رسانه های وابسته به دولت مردم را نسبت 
ب��ه رس��انه بی اعتماد کرده ان��د تصریح ک��رد: زمانی که 
رس��انه های مدافع دولت و روش��نفکرنماها فیلمی مانند 
»فروشنده« را پررنگ می کنند و از آن حمایت می کنند 
و ب��ا تبلیغات پ��وچ و دروغین ش��ان می خواهند مردم را 
به س��الن های س��ینما بکش��انند و مردم به تماشای این 
فیلم پوچ می روند و می فهمند که رسانه ها به آن ها دروغ 
گفته اند حق دارند که اعتمادشان را نسبت به رسانه ها از 

دست بدهند.  سینماپرس

سعید مستغاثی:
شبه روشنفکران مردم را به رسانه بی اعتماد کردند

تناقضات قفس آهنین ساختار؛ این بار صدا و سیما

حراجی میلی 

افتتاح هایی که در تهران تبدیل به خاطره شده اند

یاد باد آن روزگاران
یاد باد...


