
این مطلب طنز نیست
خط قرمز شما در حلق ما

مع��اون اول ق��وه قضایی��ه: از م��ردم می خواهیم 
متخلفان اقتصادی را معرفی کنند و اطمینان می دهیم 
که هیچ خط قرمزی برای رسیدگی به تخلفات وجود 

نخواهد داشت.
از آنجا که اینجان��ب "ننجون" اهل پنهان کاری و 
مماشات نیستم و بارها و بارها در همین ستون مواضع 
کامال ش��فاف خود را به ملت نش��ان داده ام این بار هم 
می روم سر اصل مطلب و متخلفان اقتصادی را معرفی 

می کنم.
یک: وزارت بهداشت که تمامی شرکت های پخش 
دارو را می شناسد و برای برخورد با آنان کاری نمی کند. 
س��ری به بیمارس��تان های خصوصی نمی زند و جلوی 
تعرفه های خودسرانه آنها را نمی گیرد. از زیرمیزی برخی 

پزشکان متخصص باخبر است و کاری نمی کند.
دو: وزارت اقتص��اد که می دان��د در گمرک ها چه 
می گذرد و هیچ کاری نمی کند. خبر دارد که سازمان 
امور مالیاتی چش��مانش را بی موقع می بندد و بی موقع 
ب��از می کند. از تخلف بانک ها و ش��رکت های بیمه هم 
خبر دارد و فقط تماش��ا می کند تا سرمایه های مردم 

به باد فنا برود.
س��ه: وزارت نفت که متخل��ف در انتخاب دالل ها 
و واس��طه های نفتی دقت نمی کند یا خیلی زیاد دقت 
می کن��د و دالل ها دقت نمی کنن��د و وقتی پرونده ها 
ب��ه دادگاه می روند هیچ کس دق��ت نمی کند و همین 

بی دقتی ها پدر ملت بدبخت را درآورده است.
چهار: ش��رکت های س��ایپا و ایران خ��ودرو که با 
دخالت بی جا در صنعت "تابوت سازی" پول های مردم 
را می گیرن��د و به آنها آهن پاره تحویل می دهند. از آن 
طرف هم در یک س��ایت که اصال برای مردم عادی باز 
نمی ش��ود چند ده هزار خودرو می فروشند و خودشان 

دوباره می خرند و سود میلیاردی می برند.
آق��ای دادس��تان! فعال با همین چن��د قلم جنس 
برخ��ورد کنید ت��ا اگر ترکش هایی ب��ه ننجون اصابت 
نکرد الباقی را ه��م خدمتتان عرض کنم. البته اگر به 

"خط قرمز" شما جسارت نشود.

ننجون

تشییع ۱۳۵ شهید گمنام 
همزان با سومین روز محرم

سپاه محمد رسوال اهلل)ص( از مردم شهیدپرور برای 
حضور در مراس��م تشییع ۱۳۵ ش��هید گمنام همزان با 

سومین روز محرم دعوت به عمل آورد.
در بیانیه سپاه حضرت محمد رسول اهلل)ص( آمده 
است: اکنون که با وجود همه دشمنی ها و ددمنشی های 
نظام اس��تکبار در چهلمین س��ال از انقالب شکوهمند 
اس��المی ایران، در امنیت و ثبات��ی مثال زدنی تنفس 
می کنیم یاد و خاطره شهدایی که باعث این عزت بزرگ 

برای سرزمین اسالمی ما شده اند را گرامی می داریم. 
دل های م��ردم غریتمن��د، والیتمدار و همیش��ه 
در صحنه ایران اس��المی که همیش��ه لحظاتی ناب و 
فراموش نش��دنی را در تاری��خ پرافتخار این مرز و بوم 
ثب��ت کرده ان��د، این روزها به انتظ��ار کاروان یکصد و 
سی و پنج ش��هید گمنام، میهمانانی از کربالی ایران 
نشس��ته اند تا حماس��ه ای دیگر در تراز ایران اسالمی 
برپ��ا دارن��د. بدیهی اس��ت در این مقط��ع زمانی که 
مهم تری��ن نیاز کش��ور حفظ و تقویت انس��جام ملی، 
همدلی و هم زبانی اس��ت، عطر حضور شهدای گمنام 
می تواند محور همبس��تگی و انس��جام ملت در س��ایه 
 رهبری مدبرانه رهبر معظم انقالب اس��المی حضرت

امام خامنه ای)مدظله العالی( باشد. 
با توجه فرارس��یدن ماه پیروزی خون بر شمش��یر 
و رس��یدن کاروان حس��ینی)ع( به کربال، ورود کاروان 
بزرگ شهدای گمنام را مغتنم شمرده و با توجه به لزوم 
بزرگداشت مقام واالی شهیدان، تقویت روحیه شهادت 
طلبی، معنویت افزایی و مأنوس ش��دن با مکتب شهدا 
به عنوان س��یره و راه س��ید و س��االر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع(، توفیق اس��تقبال از کاروان ۱۳۵ 

شهید واال مقام دفاع مقدس نصیب ما شده است.
بی ش��ک اس��تقبال بی س��ابقه و گس��ترده ام��ت 
ش��هیدپرور و خانواده ه��ای معظم ش��هدا و ایثارگران 
از ش��هدای میهن اس��المی ک��ه در س��اعت ۹ صبح 
روز پنجش��نبه ۲۲ ش��هریورماه ۱۳۹۷ از جلوی درب 
دانش��گاه تهران تشییع می شوند بار دیگر والیتمداری 
و دلدادگی به راه شهیدان را نشان داده و با استشمام 
عطر شهیدان راه حق، نفسی تازه در وجودشان وزیدن 
خواه��د گرفت و نوید این اس��تقبال عظیم و تش��ییع 
باش��کوه همبس��تگی و همراهی ملت ب��ا آرمان های 

امام)ره( و شهدای انقالب اسالمی است. 
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ک��ه  پوس��تری  یتخــــت و پا ابزاری  استفاده 
جلوه گری زنانه برای زیباس��ازی شهر 
تهران از آن در ذهن متبادر می ش��ود، 
در  را  عموم��ی  اف��کار  عصبانی��ت 

شبکه های اجتماعی به همراه داشت.
ش��هرداری ته��ران در مدت��ی که 
اصالح طلب��ان کار را به دس��ت گرفتند 
دچار حواش��ی قابل تاملی است. یکی از 
این موارد که این روزها بس��یار با عنوان 
اس��تفاده ابزاری ش��هرداری از بانوان در 
فضای اجتماعی مورد انتقاد شدید قرار 
گرفته است، پوستری است که این معنا 
را متبادر می سازد که زنان بایستی چهره 
شهر را با پوش��ش خود تغییر دهند. از 
یک س��و جلوه گری زنان در ش��هر مورد 
انتقاد قرار گرفته که چطور ش��هرداری 
سعی دارد که با استفاده ابزاری از بانوان 
شهر را زیباس��ازی کند و از سوی دیگر 
عالمت ضب��در روی رنگ مش��کی که 
رنگ چادر بسیاری از زنان محجه هست 
باعث تعجب بس��یاری شده که به نوعی 

مخالفت با چادر عنوان شده است.
شهرداری تهران البته در حالی این 
چنی��ن پوس��تری را در معرض نمایش 
عموم قرار می دهد که در مناسبت های 
مختلف از جمله عید غدیر خم و انقالب 
اس��المی کم کاری در حوزه فرهنگی را 
به وضوح مشاهده می کنیم و وقتی که 
از مسئوالن و کارمندان شهرداری سوال 
می شود که چرا کارهای فرهنگی در این 
عرصه انجام نش��ده است بیان می کنند 
ک��ه ش��هرداری پول��ی ب��رای کارهای 
فرهنگی ندارد. این در ش��رایطی است 
که در کارهای س��خت افزاری هم شهر 
تهران دچار مش��کالت عدیده ای است 
و از موض��وع ترمیم پ��ل گرفته تا مترو 
ته��ران که چند وقت��ی یکی از خطوط 
آن تعطیل شد، مشکالت شهروندان در 

این عرصه دیده می شود.
اعضای شورای شهر تهران با وجود 
ای��ن انتقادات بی��ان می کنند که رویه 
شهرداری تهران در گذشته را مطلوب 
نمی دانند. در همین رابطه اس��فندماه 
س��ال قبل ب��ود ک��ه زه��را نژادبهرام 
عضو اصالح طلب ش��ورای شهر تهران 
درباره انتظ��ارات مردم از دوران جدید 
مدیریت شهرداری اظهار داشت: »قرار 
نیست شهردار کار اجرایي انجام دهد و 
این تقصیر قالیباف بود که از 4 صبح تا 

۱۱ شب کار می کرد!«
چندی پیش نی��ز زهرا صدراعظم 
نوری دیگر عضو ش��ورای ش��هر تهران 
هم گفته ب��ود: »قالیباف برج و پل در 

تهران می س��اخت و ما کار نرم افزاری 
می کنیم!« وی در این رابطه بیان کرد: 
»منتها وقتی گفته می ش��ود کارها بر 
زمین مانده به ثمر نرسیده است، باید 
ابت��دا کار را برای خ��ود تعریف کنیم 
که به چه چیزی کار گفته می ش��ود؟ 
آی��ا مدنظر م��ا این اس��ت پ��روژه ای 
افتتاح نش��ده اس��ت یا برجی ساخته 
نش��ده، پلی را افتتاح نکردیم یا جلوی 
تخریب گس��ترده باغ را نگرفته ایم؟ ما 
کارهای نرم افزاری خوبی انجام دادیم. 
آیا شفاف س��ازی کار کمی اس��ت؟ آیا 
مجاب کردن ش��هرداری برای شفاف و 
علنی کردن قراردادهایش کار کوچکی 

است؟ آیا مطلع شدن مردم و رسانه ها 
از نحوه بستن قراردادها و مزایده ها و... 

کار کم اهمیتی است؟«
این درحالی است که دیده می شود 
ش��هرداری در حوزه نرم و فرهنگی هم 
نتوانسته کار درخور توجهی انجام دهد 
و در ای��ن ح��وزه چنین پوس��ترهایی 
جلوه گ��ر می ش��وند ک��ه بیش��تر کار 
ضدفرهنگی اس��ت. هرچند شهرداری 
تهران در این عرصه به طور جالبی بیان 
می کند که این پوستر برای زدودن گرد 
و غب��ار و زباله از ش��هر تهران طراحی 
ش��ده اما چنین مفهومی از این پوستر 

نزد افکار عمومی نقش نبسته است.
راکعی مش��اور ش��هردار ته��ران و 
مدیرکل ام��ور بانوان ش��هرداری تهران 
گف��ت: »۲ بنر در کنار کیس��ه ها زدیم 
که پوس��تر نیس��ت و در بخش جانبی 
نمایشگاه است و پیام پوستر این است که 
می خواهیم دود، گرد و غبار و خاک را از 
چهره شهر پاک کنیم و تحقق این هدف 
را هم با مش��ارکت زنان آغاز کردیم و به 
زودی با محالت برای رنگی کردن سطح 

شهر و خانه های تعامل خواهیم کرد.«
اصالح طلبان در حوزه نرم اقداماتی 
در جه��ت تغییر نام خیابان ها به اس��م 
افراد خاص مانند »دکتر محمد مصدق« 
مب��ادرت ورزی��د. در ای��ن جه��ت هم 
جنجالی به پا شد چراکه اعضای شورای 
ش��هر تهران سعی داشتند با زدودن نام 
کارگران از ش��هر تهران که جزو اقشار 
ضعیفی هستند که کمتر به آنان توجه 
می ش��وند نام مصدق را بر آن بیفزایند. 
در ای��ن عرصه هم کار ن��رم و فرهنگی 

اصالح طلبان بیشتر ضدفرهنگی بود.
یکی از کارهای نرم شهرداری تهران 
را در واگ��ذاری فله ای و کیلویی چندین 
مجل��ه ب��ه یک ج��وان از س��وی رئیس 
موسس��ه همش��هری می بینم که مورد 
انتقاد بسیاری خصوصا بدنه روزنامه نگار 
اصالح طلب قرار گرفته است. با این اوصاف 
این جریان سیاسی کارنامه قابل قبولی در 
حوزه عمرانی و فرهنگی هنوز از خود بروز 
نداده است. در این چند مدت نیز با توجه 
به اینکه یک ش��هردار را به علت بیماری 
تغییر داده و شهردار دیگر هم بنابر قانون 
بازنشستگی می بایست پست خود را ترک 
بگوید، در حوزه مدیریتی و منابع انسانی 
هم عملکرد جالبی نداشته است. مدیریت 
به هم ریخته فرهنگی، اجرایی و انس��انی 
اصالح طلبان در ش��هر به وض��وح دیده 
می شود و مشخص نیست ادامه این روند 
چه مشکالتی برای مردم تهران به وجود 

بیاورد.  جهان نیوز

س��رود  آلب��وم  رسانه  »بزرگ راه« شامل گزارش 
با محوریت شخصیت  قطعات سرودی 
فرماندهان شهید دفاع مقدس در قالب 
س��رود نمایش سرداران شهید در تاالر 

وحدت رونمایی شد.
آلبوم س��رود »بزرگ راه« متشکل 
از قطعات س��رود و همخوانی پیرامون 
س��رداران ش��هید هّم��ت، بروجردی، 
ش��هید زین الدی��ن، برونس��ی، باقری، 
باکری، خّرازی، طهرانی مقّدم، چمران، 

صّیادشیرازی و ... است.
در ابتدای این برنامه حاج حسین 
هوش��یار - مداح اهل بی��ت)ع( و معلم 
س��رود - ب��ا عرض س��الم ب��ه محضر 
اباعبدهلل الحسین)ع( به ذکر خاطره ای 
ش��دنش  س��رودخوان  چگونگ��ی  از 

پرداخت.
هوشیار اظهار کرد: امیدوار هستم 
این حرکت زیبا و نو که پیام ش��هدا را 
مان��دگار می کند الهام بخش مدارس ما 

باش��د. من خواهش می کنم به مدارس 
هم برس��ند. ان شاءهلل تمام نوجوانان ما 

مجهز به این هنر زیبا باشند.
در ادامه رئیس س��ازمان تبلیغات 
اسالمی نیز در س��خنانی درباره سرود 
اظه��ار کرد: هنر س��رود ش��ورانگیز و 
محتش��م اس��ت، بودی مّنی��ت در آن 
نمی آید. در س��رود پای جمع و حرف 
قدسی مطرح اس��ت و پای خودنمایی 

وسط نیست.
 حجت االس��الم محمد قمی ادامه 
داد: م��ا از هم��ه اتفاق��ات آس��مانی و 
قدس��ی ک��ه در قالب س��رود بوده اند، 
خاطرات مان��دگاری داریم که همواره 
ب��ه صورت ناخ��ودآگاه آنه��ا را زمزمه 
می کنی��م. امیدوارم ای��ن اثر هم مانند 
قبل  مان��دگار س��ال های  س��رودهای 

ماندگار شود.
وی تاکی��د کرد: باید ب��رای مردم 
و از م��ردم خوان��د که با همه فش��ارها 
پای اسالم و عاشورا ایستاده اند. باید از 

ارادت آن ها به سیدالشهدا سال ها خواند 
و سرود. او همچنین بیان کرد: باید یک 
دس��ت مریزاد به تولیدکنندگان این اثر 
بگویم. ان ش��اءهلل این س��رود گامی در 

مسیر تقرب ما به سیدالشهدا است.
در ای��ن مراس��م عالوه ب��ر حضور 
خانواده های معزز شهدای مدافع حرم، 
خانواده سرداران ش��هید دفاع مقدس، 
شهدای هس��ته ای، هنرمندان و اهالی 

فرهنگ حضور پیدا کردند.
اجرای این مراس��م را که در تاالر 
وح��دت برگزار ش��د، رس��الت بوذری 
ب��ر عهده داش��ت و علی لهراس��بی از 

میهمانان بود.
در بخش پایانی این مراسم قطعات 
آلبوم سرود »بزرگ راه« در قالب سرود 
- نمایش به اجرا درآمد که هنرمندانی 
از اس��تان های مختل��ف کش��ور مانند 
خراس��ان رضوی، فارس، لرستان، قم، 
آذربایجان غربی، یزد، اصفهان و تهران 

در اجرای آن مشارکت کردند.

پیامبر اكرم صلی اهلل علیه وآله:
 کشته شدن حسین علیه السالم

چنان داغی در دل مؤمنان است که هرگز سرد نشود.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسایل ج 10، ص 318

وشی ها »وحشت« در راه کتابفر
کتاب »وحش��ت، ترام��پ در کاخ س��فید« 

نوشته باب وودوارد منتشر می شود.
این کتاب رازهای ناگفته ای را در مورد دولت 
ترامپ آش��کار می کند. وودوارد به نقل از مقامات 
و مشاوران ارشد کاخ س��فید می نویسد که آن ها 
به نوع��ی مقاومت خاموش در برابر تصمیمات آنی 
و مخرب ترامپ نش��ان می دهند. ای��ن افراد کاخ 
س��فید ترامپ را یک دیوانه خانه و خود ترامپ را 

یک »ابله« و »دروغ گو« معرفی می کنند.
»وحش��ت، ترام��پ در کاِخ س��فید« نگاه��ی 
ترس��ناک به داخل کاخ س��فید ترام��پ می اندازد. 
وودوارد شرحی واقع بینانه و مستند از دولت ترامپ 
ارائه می دهد و برای نخستین بار واقعیت هایی را بیان 
می کند که تاکنون در هیچ کجا مطرح نشده است. 
این کتاب با ترجمه علی س��المی از س��وی 

انتشارات مهراندیش منتشر می شود.

کافه کتاب

فراخوان پویش »مشق احسان«
پویش مردمی »مشق احس��ان« از خیریه ها 
و گروه های جهادی سراس��ر کش��ور دعوت کرد 
برای کمک رسانی به دانش آموزان نیازمند سراسر 

کشور به این پویش بپیوندند.
این پوی��ش که با هدف تامی��ن لوازم التحریر 
دانش آموزان مناطق محروم و نیازمند در آس��تانه 
آغاز س��ال تحصیلی جدید از ابتدای ش��هریورماه 
آغاز به کار کرده اس��ت جه��ت هم افزایی هر چه 
بیش��تر فعالیت گروه های جه��ادی و خیریه ها در 
کمک رس��انی به این دانش آم��وزان اعالم کرد این 
تشکل ها در سراسر کشور با پیوستن به این پویش 
می توانند مع��ادل دو برابر هزین��ه پرداختی خود 
بسته های لوازم التحریر متنوع تهیه شده توسط این 

پویش را دریافت و به دانش آموزان اهدا نمایند.
ای��ن پویش آماده دریافت کمک های مردمی 

از طریق سامانه *40۳0# و همکاری است. 

همدلی

یده های عاشورایی« در آزادی »دست آفر
همزمان با فرا رس��یدن ماه محرم، نمایشگاه 
»دس��ت آفریده های عاشورایی« با حضور مدیران 
فرهنگی در نگارخانه برج آزادی تهران گش��ایش 

یافت.
نمایش��گاه صنایع دس��تی و هن��ری محرم و 
عاشورا در قالب َعلَم، کتل و اجرای تعزیه خوانی، 
ارای��ه محص��والت فرهنگ��ی، نمایش��گاه عکس 
از واقع��ه، نگارگ��ذر ب��ا موضوع مح��رم و اجرای 
نمایش مذهبی »دمی در بازار هیزم فروش��ان« به 
کارگردانی محمد طهماسب پور دیگر برنامه های 

این ایام خواهند بود.
نمایشگاه »دس��ت آفریده های عاشورایی« از 
تا ۲6 ش��هریور در نگارخان��ه آیینه مجموعه برج 
آزادی برپا اس��ت و عالقه من��دان می توانند همه 
روزه به جز ش��نبه ها از س��اعت ۹ ت��ا ۱۷ از آن 

بازدید کنند.

نگارستان

نتایج نهایی آزمون سراسری ۹۷ اعالم شد
نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون سراسری 

۹۷ اعالم شد.
فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های 
تحصیلی با آزمون و همچنین رشته های تحصیلی 
پذیرش صرفاً براساس س��وابق تحصیلی، پردیس 
خودگردان، ظرفیت مازاد و دانشگاه فرهنگیان(، از 
طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش 

کشور به نشانی sanjesh.org اعالم شد. 
داوطلبانی که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی 
قرار می گیرند دعوت می شود با توجه به مندرجات 
اطالعی��ه ای که در این خصوص به همراه اس��امی 
پذیرفته شدگان منتشر شده است ضمن مراجعه به 
پایگاه اطالع رس��انی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی ذیربط و کسب اطالع از برنامه زمانی و مدارک 
م��ورد نیاز در زمان مقرر برای ثبت نام به مؤسس��ه 

محل قبولی خود مراجعه نمایند.

نیمکت

وند  خودسوزی شهر
تهرانی را هم گردن 

قالیباف انداختند
عضو  نژادبهرام  زهرا 
شهر  شورای  رئیسه  هیئت 
تهران با اشاره به پیگیری ها 
که  فردی  پرونده  درباره 
مقابل  در  پیش  هفته 
تهران خودسوزی  شهرداری 
درگذشت  نهایت  در  و  کرد 
اظهار کرد: این پرونده مربوط 
به دوره مدیریت قبلی است. 
با توجه به  وی تصریح کرد: 
تغییر کاربری ملک این فرد، 
پیشنهاد  قبلی  مدیریت 
می دهد که رضایت ذینفعان 
را به دست بیاورد و همچنین 
با توافق بر ارائه مبلغ مورد 
نظر می تواند ملکش را تغییر 

کاربری بدهد.
نژادبهرام گفت: این فرد 
پس از ارائه توافق ذینفعان 
شورای  موافقت  جلب  و 
برای  شهرسازی،   - معماری 
دریافت سند اقدام می کند 
و شهرداری در دوره جدید 
از  یکی  فوت  به  توجه  با 
می خواهد  فرد  از  ذینفعان 
را  ذینفعان  رضایت  که 
تجدید کند و در این اقدام 
ورثه نمی پذیرند و تمایلی به 
تغییر کاربری شان نمی دهند 
و این امر منجر می شود که 
اتفاق ناخوشایندی رخ دهد.

نمای نزدیک

آگهى دعوت سهامداران شركت تعاونى كارخانه آرد الماس گلستان 
(سهامى خاص) ثبت شده به شماره 49 و شناسه ملى 10700006142 

جهت تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه 

شركت آرد الماس گلستان  

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى 
عادى ساليانه شركت كه درساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 1397/07/01 درآدرس: 
 كيلومتر 5 جاده آزادشهر– گرگان در محل كارخانه آرد الماس گلستان تشكيل

 مى گردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:  1-انتخاب اعضاء هيات مديره 2-تصويب ترازنامه و صورت هاى مالى 

3-انتخاب بازرس 4-انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 

بوی محرم می آید
عبدالرحیم سعیدی راد

توفان »محرم« در همه ش��هرها و روس��تاها می وزد. 
درختان به احترام نام »حس��ین)ع(« خم شده اند. صدای 
طب��ل ع��زا در خیاب��ان و کوچه ه��ا م��ی دود؛ رهگذران 
س��یاهپوش، به بیرق ه��ای در اهترازی چش��م دوخته اند 
که روی آنها نوش��ته ش��ده: »هیهات منا الذله« شاید اگر 
با دقت گوش کنی صدای آس��مانی محتش��م را از گلوی 

خشکیده اش بشنوی که:
باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟
از خود می پرس��ی که نام و یاد »حس��ین)ع(« بعد از 
قرن ها با این مردم عاش��ق چه کرده اس��ت؟ یک معشوق 
و این همه عاش��ق؟ تکیه ها و حسینیه ها پیراهن نیلی به 
تن کرده اند و هرکس را که می بینی انگار درون سینه اش 

ابری عزا گرفته است و در دلش محشر کبرایی برپاست.
کم کم دسته های عزاداری ش��کل می گیرند؛ اشک ها 
دس��ته دس��ته از راه می رسند و دس��ته های زنجیرزنی از 
آس��مان تا حسینیه دل و از آنجا تا نفس های تنگ غروب 
صف می کش��ند. حاال حتی بوی س��یب از سمت کربال به 

»شام« که نه! به مشام می رسد.
و کربال چیست جز سرزمینی تشنه که می تواند تمام 
دل های تش��نه را س��یراب کند. و کربال آبروی همه خاک 
اس��ت؛ خاکی که هر ذره آن مهر نماز عاشق ترین بندگان 

خداست.
و کربال نخلس��تانی اس��ت ک��ه تا هن��وز نخل هایش 
س��ربریده می رویند و ایس��تاده می میرند. و کربال ابتدای 
دل هایی اس��ت که با عاش��ورا گره خورده اند و عاشورا روز 
سربلندی انسان است. و تو خوب می دانی که چرا هر سال 
در چنین روزی خورش��ید از بلندای نیزه ای خونین طلوع 

خواهد کرد.

در آیین رونمایی از آلبوم سرود »بزرگ راه« مطرح شد:

در سرود، پای خودنمایی وسط نیست

کارشناس حوزه س��ینما و تلویزیون  دیـد زاویـه 
عنوان کرد: تکرار سریال "مختارنامه" 
ف��ارغ از جذابیت و یا درخواس��ت های عمومی، ناش��ی از 
کم کاری رس��انه ملی در تولید انواع آث��ار و مجموعه های 

تاریخی، حماسی و مذهبی است.
 س��عید الهی در همی��ن خصوص اذعان داش��ت: با 
توجه به حجم اس��تفاده اقش��ار مختلف م��ردم از فضای 
مج��ازی، بازخوردگیری پیرامون یک تصمیم چندان کار 
دشواری نیست و مدیران سازمان صداوسیما می توانند به 
سهولت از بازتاب تصمیم خود درباره تکرار پخش سریال 

"مختارنامه" در تلویزیون مطلع شوند.
وی اف��زود: انتقاد بنده به منزله اعتراض به کیفیت و 
محتوای این سریال نیست که به حتم مجموعه مذکور یکی 
از بهترین تولیدات رسانه ملی با موضوع امام حسین)ع( و 
قیام و نهضت عاشوراست؛ لیکن نگاه حقیر ناظر بر پخش 
مک��رر آن و برخی بازخوردهای منفی اس��ت که در بین 
آحاد مردم منتشر شده و مدیران محترم سیما با اعتماد به 
نف��س کامل از تصمیم خود مبادرت به پخش چندین باره 
آن نموده ان��د. حال اینکه انتظار می رود مجموعه فرهنگی 
عظیمی مانند س��ازمان صداوس��یما در تولید اینگونه آثار 

فعال تر عمل نماید تا مجبور به تکرار نباشد.
ای��ن مدرس دانش��گاه در ادامه با اش��اره به ضرورت 
افزای��ش تولی��دات تصویری ب��ه خصوص س��ریال های 
تلویزیون��ی ب��ا محوری��ت موضوعات تاریخ��ی و مذهبی 
خاطرنش��ان ساخت: اثربخش��ی این مجموعه ها عالوه بر 

آشنایی نسل های مختلف با حقایق تاریخی از نظر هنری 
نیز بر مخاطب بسیار روشن و واضح است و بی شک منجر 
به ترویج روحیه مقاومت، ایثار، عدالتخواهی، ظلم ستیزی 
و در عین حال نشر سبک زندگی بزرگان دینی و ملی در 

بین آحاد مردم می شود.
الهی اضافه کرد: متاس��فانه برخی مدیران رسانه ملی 
تصور می کنند با ساخت یک سریال هر چند با بودجه کالن، 
دیگر وظیفه چندانی در فرهنگ سازی به ویژه در قبال نسل 
نوپ��ا و پویای جامعه که ه��ر لحظه در انتظار یک محصول 
جدید و جذاب هس��تند ندارند. آیا این انفعال و رخوت که 
بن��ده هم اطالع دارم بخش عم��ده ای از آن به کمبودهای 
مالی کل کشور برمی گردد و قطعا نیازمند حمایت و تعامل 
بیشتر رس��انه مزبور با دولت است می تواند زیبنده پرونده 

انقالب اسالمی در چهلمین سال تولدش باشد؟
وی بر توجه بیشتر تصمیم گیرندگان اصلی در سازمان 
صداوسیما نسبت به سینماگران و تولیدکنندگان دغدغه مند 
و انقالب��ی تاکید کرد و گفت: ب��ا وجود اینکه انتظار می رود 
این طیف از عزیزان دلس��وز در شکل و فرم و کیفیت فنی 
تولیدات و آثار خود نهایت تالش خود را انجام دهند، لیکن 
بی توجهی مدیران فرهنگی به آنان موجب س��رخوردگی و 

حذف انگیزه ها در ارائه ایده های ناب و خالقانه خواهد شد.
الهی اظهار داشت: در عصر ارتباطات و دنیای مملو از 
رسانه های متنوع، تکرار پخش هر محصولی حتی اگر از نظر 
فرم و محتوا نیز تامین کنند نظر متولیان تولید آن باشد، 

فاقد منطق و توجیه رسانه ای است.  سینماپرس

كارشناس حوزه سینما و تلویزیون:
تکرار »مختارنامه« در ماه محرم ناشی از كم كاری رسانه ملی است

رئیس منابع انسانی اداره سرباز ستادكل نیروهای مسلح:
ح سربازی اختیاری صحت ندارد اجرای طر

رئیس منابع انس��انی اداره سرباز ستادکل  پـرچـم نیروهای مسلح اظهارات نماینده نجف آباد زیـر 
در مجلس مبنی بر اجرای طرح سربازی اختیاری را تکذیب کرد.

س��ردار موس��ی کمالی اظهار کرد: این خب��ر به هیچ وجه 
صحت ندارد. آقای ابوترابی طرحی را با چند امضا تحت عنوان 
س��ربازی داوطلبانه در زمان صل��ح به مجلس ارائه داد که این 
موضوع در کمیسیون امنیت مطرح و توافق شد که یک گروه 

کارشناسی برای این موضوع تشکیل شود.
 وی ب��ا بیان اینکه در جلس��ه اول توافق ش��د این طرح 
کنار گذاشته شود و با آسیب شناسی سربازی راهکاری مناسب 
برای ارتقای منزلت سربازی ارائه شود، بیان کرد: در این جلسه 
کمبود اعتبارات مالی یکی از ضعف های س��ربازی ذکر و اعالم 
ش��د با وجود اینکه طبق قانون حقوق سربازان باید 60 تا ۹0 
درصد حداقل حقوق باشد و براین اساس حقوق سربازان باید 

باالی ۷00 هزار تومان در ماه باشد و هزینه خوراک و پوشاک 
و مرخصی سربازان باید افزایش یاید، در این شرایط چرا ما به 
دنبال قانون جدید می گردیم، بلکه باید مجلس ترتیبی اتخاذ 

کند و همین قانون اجرا و حقوق سربازان چند برابر شود.
سردار کمالی افزود: در مجلس برای تامین کمبود اعتبارات 
مالی راهکارهایی ارائه شد که بر مبنای آن باید هزینه خدمات 
به مش��موالن ف��راری، غایب و معاف از خدم��ت مثل دریافت 
گواهینامه، تعویض گواهینامه، تعویض پالک، ثبت اموال و در 

همه خدماتی که دولت ارائه می دهد، افزایش یابد.
وی ب��ا بی��ان اینکه به ط��ور مثال اگر ص��دور گواهینامه 
رانندگی برای کسی که سربازی خدمت کرده ۱0 هزار تومان، 
ب��رای فراری ۱00 هزار تومان، ب��رای غایب ۷0 هزار تومان و 
ب��رای معاف ۲0 هزار تعیین ش��ود و این ب��رای همه خدمات 
باشد، پولی که از سربازان فراری و غایب و معاف جمع می شود 
برای س��ربازان هزینه ش��ود، افزود: با این کار ارزش و منزلت 
سربازی باال می رود و در این شرایط حقوقش افزایش می یابد. 

همچنین کیفیت خوراک و پوشاک بهتر می شود.

حواشی قابل تامل شهرداری تهران

 بودجه فرهنگی ندارند
اما بنر ضدفرهنگی چاپ می کنند


