
رییس کل بانک مرکزی 
در جمع دالالن ارز

مثل  دولت  این  کنید  فکر  ناکرده  نکند خدای 
نمایش  اجرای  و  عوامفریبی  یکی دولت، قصد  آن 
اینطوری  ابدا  و  اصال  دارد.  چیزها  این  و  شو  و 

نیست. 
با کفش بروند توی  فقط گاهی هوس می کنند 
قدم  فردوسی  میدان  در  یا  زدگان  زلزله  چادر 

بزنند و با دالالن ارز خوش و بش کنند.
حاال بماند که در این دیدار مردمی چه اتفاقی 
و  سکه ها  سلطان  و  ا... ها  بسم  جمشید  و  افتاد 
اما  شنیدند  چه  و  گفتند  چه  هزارپاها  ارسالن 
تیترها  این  آینده  روزهای  در  می کنیم  پیش بینی 

را هم در روزنامه ها ببینیم.

 دی�دار س�رزده وزی�ر کش�اورزی از می�وه 
فروش�ی آقا حشمت ملقب به حاجی ارزونی در سه 

راه سلسبیل
 مالق�ات وزی�ر نف�ت ب�ا بنزی�ن فروش�ان 
چهارلیتری به دس�ت در اتوبان آزادگان نرسیده به 

بهشت زهرا
 حض�ور ناگهان�ی وزیر مخاب�رات در یکی از 

کیوسک های تلفن حوالی میدان توپخانه
 ورود ناگهان�ی وزی�ر امورخارجه به کش�ور 

دوست و برادر اسمش را نبر
 ش�رکت وزیر ام�ور اقتص�ادی و دارایی در 
مراس�م شکس�تن قلک یاش�ار کوچولو در یکی از 

محله های ورامین
 حض�ور قهرمانان�ه تنی چن�د از نمایندگان 
مجل�س ش�ورای اس�المی از جمل�ه ب�رادر کاظم 
دلخ�وش و مهرداد الهوتی در ش�ب ش�عر کودکان 

منطقه دوازده تهران
 حض�ور ننج�ون در من�زل عمه رهب�ر کره 

شمالی و پرسی و جوی حال ایشان! 

ننجون

انتشار اخبار مقاومت در جهان
 چه سودی دارد؟

 
محمد پارسا نجفی

در می��ان اهل رس��انه دیدگاه ه��ای متفاوتی برای 
فعالیت رس��انه های برون مرزی وجود دارد که هر یک 

دلیلی نیز برای نظر خود مطرح می کنند.
برخ��ی معتقدن��د که مس��ائل داخلی کش��ورهای 
دیگر خاورمیانه ارتباطی با ایران ندارد و بهتر اس��ت در 
شبکه های برون مرزی به اتتش��ار نقاط قوت کشورمان 
متمرکز شویم. این دیدگاه سوالی را هم در مطرح می کند 
که چرا باید دفاع مقاومت فلسطین یا انقالبی های یمن 
در مقابل تجاوز دشمنان را از طریق شبکه های پرس تی 
وی و هیسپان تی وی به کشورهای اروپایی و امریکایی 
منتقل کنیم؟ و مهمتر اینکه این اقدام چه سودی برای 
ایران می تواند داشته باشد؟ این سواالتی است که شاید 

بسیاری از مردم به آن اندیشیده باشند.
در گام اول بای��د به این نکته توجه داش��ت که تا 
جایی که می توان باید اقدامات ضدبش��ری س��عودی و 
آمریکا در س��طح منطقه و جهان را ک��ه دقیقا با ملت 
ایران نیز دش��من هستند افشا کرد و در ابعاد فرهنگی 
تنها کافیست جنایات آنان را در رسانه های بین المللی، 

برای مردمی که شناخت حقیقی ندارند، بازگو کرد.
انتقال اخبار جنایات آل س��عود در یمن و بحرین 
می تواند آنان را که هنوز از دیدن چهره کریه آل سعود 
غافل اند، بیدار کند. ش��بکه های پرس تی و ی، العالم، 
س��حر و هیسپان تی وی فجایعی که سلطه سعودی به 
ب��ار آورده و م��ی آورد را به تصویر می کش��ند و موجب 

رسوایی بیشتر این حکومت در جهان می شوند. 
رسوای عالم می شوند 

رژیم ضد بش��ری س��عودی ه��ر س��اله میلیاردها 
دالر ص��رف تطهی��ر افتضاحاتش می کن��د و با بذل و 
بخش��ش مش��روط منابع مالی که حاصل تاراج اموال 
ملی عربس��تان است کوشیده تا خود را خادم الحرمین 
معرفی کند. دروغ��ی که با توجه به جنایات این رژیم، 

دیگر برای قابل قبول نیست. 
دلیل دوم این اس��ت که انتش��ار اخبار موفقیت های 
مقاومت در یمن، فلسطین و هر مکانی که مقاومت در برابر 
ستم دیده می شود، اگر چه به تنهایی نمی تواند به نابودی 
نیروهای اش��غالگر و متجاوزی مانند رژیم های سعودی و 

صهیونیستی منجر شود اما می تواند نشان دهد که ظالمان 
زمین با همه هزینه هایی که صرف خریدهای تسلیحاتی 
خود کرده اند، در مقابل اراده ای شکس��ت می خورند که 
از ایمان نش��أت می گیرد و در مقابل دس��تی که خالی از 

سالح های مدرن گران قیمت است، به ذلت می نشینند. 
نش��ان دادن ذل��ت ارتش های طاغوت��ی می تواند 
اعتم��اد به نف��س را ب��رای دیگر ملت ه��ای دربند آما 
آزادیخ��واه افزایش دهد. از این طریق فش��ار به جبهه 

استکبار و جریان سلطه گر رسانه ای بیشتر می شود. 
به بیان دیگر هر چه قرابت با ملت های آزادی خواه 
بیشتر باشد فشار بر جریان سلطه گر بین المللی بیشتر 
می ش��ود و می توان از فش��ار بر ملت ایران کاست و بر 
موفقیت امیدوارتر ش��د. این قابلیتی اس��ت که تنها با 

رسانه های برون مرزی می توان به آن دست یافت.
باید به حوادث دیگر کشورها پرداخت

در طرف مقابل کارشناسانی هستند که اعتقادی به 
انتشار اخبار تحوالت کشورهای اروپا و آمریکا برای مردم 
همان مناطق دوردس��ت ندارند. این اش��خاص فراموش 
می کنند؛ وظیفه هر انس��انی اس��ت که به یاری مظلوم 
ش��تابد. آیا خود آنان دوست دارند وقتی حق شان ضایع 
ش��ده و عرصه بر آنان تنگ می ش��ود هی��چ کس به آنها 
توجه نکند؟ یا آنکه دلگرم می شوند زمانی که دنیا صدای 
مظلومیت شان را بشنود. اینجاست که باید به جنبش 99 
درصد در آمریکا، قیام زاپاتیست ها در آمریکای مرکزی یا 

جنبش ضد سرمایه داری اخیر در فرانسه توجه داشت.
زمانی ک��ه ابرقدرت هایی مانند امریکا یا فرانس��ه 
خ��ود را درگیر مطالبات بحق م��ردم ضعیف در داخل 
کشورهای ش��ان می بینند، از توان آنها برای دخالت در 

دیگر کشورها کاسته می شود. 
همچنی��ن حتی ب��ه عنوان ناظ��ر رس��انه ای، جای 
خوشنودی است که شبکه های برون مرزی ایران در کنار 
مردمی مظلوم در چهار گوشه عالم قرار می گیرند و ظالم را 
رسوا می کنند. اگر این رسانه ها و رسانه های محور مقاومت 
نبودند مردم اقشار متوسط و ضعیف آمریکا آگاه نمی شدند 
که پول مالیات ش��ان نه برای امنی��ت آنها که برای امیال 
سودجویانه کمپانی های اسلحه سازی صرف می شود و اگر 
اعتراض های مردمی لرزه بر اندام دولتمردان جنگ طلب 
نمی انداخت شاهد جنگ هایی به خونباری جنگ ویتنام در 
هر سال بودیم. جنگی که به دست دولت کندی دموکرات 
بر اثر غفلت مردم آمریکا شروع شد و با آگاهی مردم توسط 
دولت جمهوری خواه نیکسون به پایان رسید. البته بدون 
هیچ دستاوردی غیر از ویرانی چند کشور مظلوم و کشته 

شدن 58 هزار جوان ناآگاه امریکایی. 
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از مولفه های  یکی  گردشگری در دنیا گردش����گر
مقول��ه گردش��گری »س��یاه« اس��ت، 
بطوریکه در چند سال اخیر، گردشگری 
»س��یاه« در دنیا رواج یافته اس��ت که 
هدف گردش��گران از پرداخت��ن به آن، 
تفریح و خوش گذرانی نیست، بلکه آنها 
مکان های��ی را ب��رای گ��ردش انتخاب 
می کنند که چندان خوشایند نیستند و 
حتی گاه��ی گردش��گران را به غم فرو 
می برد! این نوع گردشگری، »گردشگری 
س��یاه«، تلخ یا غم بار نامیده می ش��ود، 
براین اساس گردش��گران به دیدن آثار 
وقایع تلخی مانند ش��هرهای زلزله زده، 
مناطق سیل زده، بازماندگان جنگ ها و 

حمالت شیمیایی می روند. 
در ای��ن رابط��ه گلعل��ی بابای��ی از 
رزمندگان و فع��االن حوزه فرهنگی دفاع 
مقدس درباره گردش��گری س��یاه و علت 
کم رونقی آن در کشورمان به خصوص با 
توجه به مناطق جنگی در ایران می گوید: 
گردش��گری در کش��ور ما متولی دارد و 
متولی آن سازمان میراث فرهنگی است که 
زیرمجموعه ریاست جمهوری بوده و یکی 
از وظایف رئیس سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری آن است که آنقدر که به تخت 
جمشید و آثار باستانی ارزش قائل می شود 

به آثار معاصر نیز ارزش قائل شوند. 
گعل��ی بابایی در تش��ریح عملکرد 
س��تاد راهیان ن��ور به عن��وان متولی 
اصلی مناطق عملیاتی دفاع مقدس نیز 

عنوان می کند: بیش��تر کارها تبلیغاتی 
شده اس��ت، مثال تفاهمنامه امضا و در 
رسانه ها نیز منتش��ر می شود مبنی بر 
همکاری میان سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری و ستاد راهیان نور - ولی 

در اجرا هیچ وقت بها داده نمی شود.
وی در تشریح ایرادهای کار نیز تصریح 
می کند: ایراد کار در این اس��ت که برای 
چنین مقوله ای باید سازوکار تعیین شود 
زیرا گردشگر خارجی که بسیجی مسجد 
نیست ما تاریخی قید کنیم که مثالً از 25 
اسفند آنها را به مناطق عملیاتی می بریم تا 
5 فروردین - درحالیکه گردشگر خارجی 
شاید وسط س��ال به ایران سفرمی کند و 
باید در نظر داش��ت که در میانه س��ال - 
گردشگر را به کدام مناطق عملیاتی ببریم 
مثالً در فصل تابستان نمی توان گردشگر 

خارجی را به شلمچه برد.
این نویس��نده کتب دف��اع مقدس 
در مصادیق��ی از منظ��ر فص��ول س��ال 
برای بس��تن تورهای گردشگری جهت 
توریست های خارجی  به مناطق عملیاتی 
در قالب گردشگری سیاه می گوید: مثاًل 
فص��ل بهار از اواس��ط فصل زمس��تان و 
اس��فند می توان کلید این س��فرها را زد 
که بهترین مکان و استان نیز خوزستان 
اس��ت که هوا نیز بس��یار خ��وب بوده و 

اکثر عملیات ه��ای دفاع مقدس - مانند 
فتح المبین، الی بیت المقدس که منجر 
به آزادی خرمشهر شد، عملیات رمضان، 
عملیات والفجر مقدماتی، عملیات والفجر 

یک و عملیات بُستان رخ داده است.
گلعل��ی بابای��ی بیان می کن��د: در 
تابس��تان می ت��وان گردش��گران را ب��ه 
کردس��تان و ش��مال غرب برد. زیرا در 
کردستان تقریباً در شهرهای آنها عملیات 
رخ داده است. مانند عملیات آزادسازی 
مریوان، آزادس��ازی بانه، سردشت، پاوه. 
در فصل پاییز نیز می توان گردش��گر را 
به جبهه میانی برد، یعنی سرپل ذهاب 
و قصر ش��یرین که عملیات ب��ازی دراز 
در آنج��ا رخ داده اس��ت و یا به مناطق 
عملیاتی از جمله مسلم بن عقیل برای 

گردشگر تور تعریف کرد.
این فعال حوزه فرهنگی دفاع مقدس 
خاطرنشان می کند: در نهایت در زمستان 
نیز دوباره می توان یکی از بهترین مسیرها 
برای گردش��گران به سمت خوزستان را 
تعریف کرد. چون مناطق عملیاتی دیگر 
در زمستان بسیار سرد است. همچنین 
مهران که از مس��یرهای ورودی کربال به 
حساب می آید و قالویزان و شهر مهران 
که دس��ت دش��من بود و آثار جنگی در 

آنجا وجود دارد. تسنیم

دانش��گاه،  مدرس  منتق�د منتقد و فیلمنامه می�ز 
نویس سینما و روانشناس با انتقاد شدید 
از وضعیت کنونی فیلم ها و ترویج ابتذال 
در سینمای کش��ور گفت: من افسوس 
می خورم که س��ینمای ایران که زمانی 
در دنیا س��ینمای خوش نامی بود و به 
عنوان س��ینمای متفکر و هنری مطرح 
بود چرا کارش باید به جایی برس��د که 

سرشار از آثار مبتذل شده است؟
چیس��تا یثرب��ی اف��زود: یک��ی از 
سوأالت بس��یار مهمی که همواره برای 
بنده مطرح می شود این است که چطور 
برخ��ی از ای��ن فیلم های س��ینمایی و 
سریال های شبکه نمایش خانگی مجوز 
می گیرن��د؟ س��ریال ها و فیلم هایی که 
بس��یاری از دغدغه مندان، کارشناسان 
و پیشکسوتان سینما علیه آن ها موضع 
گرفته اند و معتقدند نه تنها سطح انتظار 
و توقع مردم را از سینما پایین می آورد 
بلکه باعث ایج��اد بحران در جامعه نیز 
می شود. چرا ما صرفاً به سینما به عنوان 
ابزار سرگرمی نگاه می کنیم؟ آیا هنوز به 
این نتیجه نرسیده ایم که این اتفاقات از 
خارج سینما بر سینما تحمیل می شود 
و اسپانسرهای میلیاردی که در سینما 
پولش��ویی می کنند باع��ث این اتفاقات 
ش��ده اند؟ ای کاش س��الطین سینما، 
تئاتر و موس��یقی هم شناسایی و اعدام 
می شدند تا دیگر شاهد این اتفاقات در 

هنرهفتم نبودیم!
وی ادامه داد: برای بنده شوکه کننده 
اس��ت که چطور فیلمنامه هایی ادبی با 
معیارهای درس��ت و اصول��ی فیلمنامه 
نویس��ی در کش��ور ما مجوز نمی گیرند 
و بس��یاری از س��ینماگران متبح��ر و 
کاربلد بیکار و خانه نش��ین شده اند اما 
سیل انبوهی از آثار سخیف و مبتذل به 
راحتی مج��وز می گیرند؟ چطور ممکن 
است که در حال حاضر دست اندرکاران 
ش��ورای نظارت و ارزش��یابی س��ازمان 
سینمایی و ش��وراهای پروانه ساخت و 
نمایش چشم های خود را روی این نوع 
آثار می بندن��د و در ثانیه ای به این نوع 

آثار مجوز تولید و اکران می دهند؟
یثربی با طرح این پرسش که شورای 
تفحص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کجاست و چه می کند اظهار داشت: من 
نمی دانم چطور ش��ورای تفحص جلوی 
اکران گس��ترده این نوع آثار سخیف را 
نمی گیرد؟ اس��فا که اص��والً فرهنگ و 
هنر کش��ور ما از س��ینما و تئاتر گرفته 
تا موس��یقی و... دچار ی��ک مافیازدگی 
وحشتناك ش��ده اس��ت و دست هایی 
عجیب در کارند تا فرهنگ و هنر کهن و 

ارزشمندمان را به یغما ببرند.

این کارش��ناس فرهنگ��ی تصریح 
ک��رد: ای کاش یک بایکوت عمومی از 
س��مت جامعه برای آثاری که می تواند 
س��ینما را بدنام کند صورت گیرد. این 
خود مردم هس��تند که بای��د با قدرت 
جلوی مافیای س��ینما که می خواهند 

فرهنگ و هنر را نابود کنند بایستند.
یثربی با انتقاد از موضع منفعالنه وزارت 
ارشاد در برخورد با آثار مبتذل در سینما 
اظهرا داشت: وزارت ارشاد باید واقعاً قدرت 
اجرایی داشته باشد در غیر این صورت باید 

قید مفهوم هنر را در سینما زد.
ای��ن نویس��نده خاطرنش��ان کرد: 
تولی��د  از  توجیه ش��ان  ک��ه  کس��انی 
فیلم های مبتذل رونق گیش��ه اس��ت 
بهتر اس��ت بروند فیلم های هالیوودی 
سرش��ار از سکس و خشونت را نمایش 
دهند! من به این دسته افراد می خواهم 
این را بگویم که اگر 20 سال پیش هم 
به این نوع آثار مجوز می دادید گیش��ه 
سینماها رونق می گرفت چرا آن زمان 

مجوز ندادید؟
وی تأکی��د ک��رد: اصاًل ب��ه هیچ 
قیمتی نباید این مجوزها صادر ش��ود. 

نه در تئاتر نه در س��ینما و نه در هیچ 
حوزه فرهنگی و هنری دیگر! من یادم 
می آید سال ها ثبل یک کارگردانی بود 
ک��ه تئاتری کم��دی روی صحنه برده 
بود که با شکست در گیشه مواجه شد 
و کارگ��ردان بازیگرانش را مجبور کرد 
برای خنداندن مخاطبان به هرچه بلد 
هستند توسل کنند و حتی جوك های 
رکیک بگویند تا نمایش پرفروش شود 
دریغ از آنکه اندك تفکری داشته باشد 
مبن��ی بر اینک��ه با این کارش تیش��ه 
به ریش��ه هنر مملک��ت می زند و هنر 

مملکت را برای ابد متبذل می کند!
یثربی یادآور ش��د: مگ��ر ما نمونه 
فیلم ه��ای طنز و کمدی ارزش��مند و 
فاخر در س��ینمای مان کم داشتیم که 
اینک به سمت مبتذل ترین و سخیف 
ترین ها پیش رفته ایم؟ مثاًل مگر فیلم 
»لیلی با من اس��ت« یک فیلم کمدی 
خ��وب نبود ک��ه هیچ گونه ب��ی ادبی 
نداش��ت؟ منظور من از بی ادبی صرفاً 
بیان یک دیالوگ بی ادبانه نیست بلکه 

از اساس مبتذل بودن است!
این منتقد سینما در بخش دیگری از 
این گفتگو با اشاره به یکی از سریال های 
اخیر ش��بکه نمایش خانگ��ی که برای 
مدتی توقیف ش��ده بود اظهار داش��ت: 
من س��ریالی از شبکه نمایش خانگی را 
چن��د وقت پیش کنار دختر 20 س��اله 
ام خجالت کش��یدم ببین��م و تلویزیون 
را خاموش کردم. قباًل خانواده ها جلوی 
تلویزیون جمع می شدند اما اآلن رویمان 
نمی ش��ود با هم ی��ک س��ریال ببنیم. 
فرهنگ س��طحی نگ��ری و ابتذال رواج 
پیدا کرده، مردم به چیزهایی می خندند 
که اص��اًل خنده دار نیس��ت و گریه دار 
است و اوج ابتذال را نشان می دهد. چه 
کسانی هستند که به این سریال های بی 

شرمانه مجوز می دهند؟
یثرب��ی در خاتم��ه ای��ن گفتگ��و 
متذکر ش��د: البته خوش��بختانه مردم 
ما هوش��مندتر و فرهیخته تر شده اند؛ 
مردم منتقدان هوشیاری شده اند و این 
را می توان از موضع گیری و کامنت های 
ش��ان در فضای مج��ازی علیه برخی از 
فیلم ه��ای س��خیف این اواخ��ر متوجه 
ش��د.  بنده یقین دارم م��ردم به زودی 
این فیلم ها را بایکوت می کنند. در تئاتر 
این اتفاق افتاده و آثاری را که از حرکت 
درس��ت خارج شده و به سمت سطحی 
گرای��ی رفته نمی بینند. س��ینماگران و 
مدیران سینمایی باید بدانند که با فحش 
و کلم��ات رکی��ک و ته مایه س��کس و 
خشونت نباید مردم را به سینما کشاند. 
م��ردم منتقدان تیزهوش ش��دند و این 

اتفاق مبارکی است.  سینماپرس

امام حسین علیه السالم:
 هیچ کس روز قیامت در امان نیست، مگر آن که 

در دنیا خدا ترس باشد. 
بحار االنوار)ط-بیروت( ج 44

اگر توجیه تولید 
فیلم های مبتذل 
رونق گیشه است 
بروند فیلم های 

هالیوودی سرشار از 
سکس و خشونت را 

نمایش دهند!
مدیران سینمایی 
باید بدانند که با 
فحش و کلمات 
رکیک و ته مایه 

سکس و خشونت 
نباید مردم را به 

سینما کشاند

اسامی پنج نامزد نهایی بخش رمان  م�هربان و داس��تان بلن��د جای��زه جالل آل ی�ار 
احمد اعالم شد.

هیئت داوران بخش »رمان و داستان بلند« یازدهمین 
دوره  جایزه  ادبی جالل آل احمد اسامی پنج نامزد راه یافته 

به مرحله نهایی این بخش را اعالم کردند.
به ترتیب الفبا:

•»آلوت« به قلم »امیر خداوردی« از انتشارات نگاه
•»رهش« به قلم رضا امیرخانی از نشر افق

•»سرزمین عجایب« به قلم »جعفر مدرس صادقی« 
از نشر مرکز

•»کالغ ها هم بس��تنی می خورند« به قلم یعس��وب 

محسنی از انتشارات کتاب کوله پشتی
•»موعود« به قلم سیامک ایثاری از نشر چشمه

ای��ن پنج اثر ب��ه داوری »محمد حنی��ف«، » احمد 
اکبرپ��ور« و »محمدرضا ش��رفی خبوش��ان« به مرحله 
نهای��ی یازدهمین دوره  جایزه  ادبی ج��الل آل احمد راه 
پیدا کردن��د. پیش از ای��ن اس��امی داوران و نامزدهای 
بخش نقد ادبی، مجموعه داس��تان کوتاه و مستندنگاری 
یازدهمی��ن دوره جای��زه ادبی جالل آل احمد از س��وی 

دبیرخانه این جایزه اعالم شده  است.
برگزیدگان نهایی در مراس��م اختتامیه که شنبه 17 
آذر، س��اعت 18 در تاالر قلم کتابخانه ملی ایران برگزار 

می شود، معرفی خواهند شد.

اعالم  نامزدهای بخش رمان و داستان بلند جایزه جالل آل احمد

TBS آگهى تملك محل ايستگاه تقليل فشار گاز 
 روستاهاى مشيران- نوركندى

شركت ملى گاز ايران 
شركت گاز استان اردبيل

(سهامى خاص)

شركت گاز استان اردبيل درنظر دارد در راستاى توسعه و تكميل گازرسانى در استان اردبيل با 

استفاده از اليحه قانونى نحوه خريد و تملك اراضى براى اجراى برنامه هاى عمومى، عمرانى و نظامى 

دولت مصوب 1358/11/17 شوراى محترم انقالب، محل احداث ايستگاه تقليل فشار گاز (TBS) را به 

ابعاد 14×10 جمعاً به مساحت 140 مترمربع واقع در جاده مشيران- روستاى نوركندى از توابع شهرستان 

مشكين شهر را به شرح كروكى مندرج تملك نمايد. لذا بدينوسيله مراتب را به اطالع مالك يا مالكين 

يا صاحبان ساير حقوق قانونى اراضى موصوف مى رساند ظرف پانزده روز پس از انتشار اولين آگهى 

جهت واگذارى اراضى موردنظر با در دست داشتن مدارك مالكيت به آدرس: اردبيل- شهرك ادارى 

بعثت- ساختمان مركزى شركت گاز استان اردبيل- طبقه چهارم- امور حقوقى مراجعه نمايند. در 

صورت استنكاف يا عدم مراجعه در مهلت مقرر بر اساس اختيارات حاصله از اليحه قانونى فوق الذكر 

اقدام خواهد شد.

نوبت اول:97/9/15

نوبت دوم:97/10/15

روابط عمومى شركت گاز استان اردبيل 

ت اول
نوب

.

به یاد چاوش خوانان
حسن روانشید

وزنامه  نگار پیشکسوت ر

روایت نقل ش��ده پیرامون زیارت حضرت ص��ادق )ع( که از پدر 
سلمان ابن عیسی است حکایت از آن دارد که زیارت امام حی که در 

این زمان حضرت مهدی )عج( می باشد در هر مکانی ممکن است. 
همان گونه که از همین روایت استفاده می شود و روز جمعه در میان 
س��ایر ایام و زمان ها ویژگی های خاصی دارد. پس بر عاشقان و شیعیان 
آن حضرت است که اگر ممکن شد هر صبح یادی از ایشان داشته باشند 
و هم برای سالمتی و ظهورشان دعا کنند و اگر هرروز ممکن نشد الاقل 
هفته ای یکبار روز جمعه آن حضرت را در مکان مناسبی زیارت کنند و 

به تعبیر بعضی از دعاها باید دل را با یاد او همچنان آباد نگه داشت. 
ای��ن ن��گارش پیرامون روای��ت منقول از مفاتی��ح نوین حضرت 
آیت اهلل مکارم شیرازی بود که می توانست در این قسمت نقل شود. 
زی��را محراب ساخته ش��ده بر س��رداب مقدس یک��ی از بهترین 
مکان هاییس��ت که زائران می توانند س��اعت ها از وقت خود را در آن 
س��پری نمایند و پس از خوانان زیارت نامه و گرفتن اذن دخول برای 
ورود، به اقامه نماز مخصوص که ش��رح آن موجود اس��ت و در کنار 
مهرهای تربت کربال تسبیح هایی از همان خاك مقدس نیز نصب شده 
تا بتوان در طول خواندن دو رکعت نماز از آن ها بهره برد و ان شاءاهلل 
ب��ا حضرت حجت حی )عج( این گونه و در این زمان ارتباط گرفت و 
البته به یاد کس��انی هم بود که در مراس��م چاوشی خوانی برای زائر 

حاضر و ملتمس دعا بوده اند.

پاورقی )15(

تقدیم به ابوالفضل زرویی نصرآباد
پس از تو خنده غم خیز را 

چه باید کرد؟

محمد مرادی

پس از تو گریه  خون ریز را چه باید کرد؟
غروب شنبه  پاییز را چه باید کرد؟

پس از تو ای همه جوشش، پس از تو ای همه شعر
فکاهه های غم انگیز را چه باید کرد؟

پس از تو  ای همه سرمستی و شکوه و »جالل«
هجوم لشکر چنگیز را چه باید کرد؟
معاشران! دور از رند جمع طنازان
خمار باده سرریز را چه باید کرد؟

به شیخ روم بگویید بعد غیبت شمس
غبار جاده تبریز را چه باید کرد؟

به خواب رفته من! امشب از »عبید« بپرس
ریای گربه پرهیز را چه باید کرد؟

بخند تا به هوای تو خنده گریه کنیم
پس از تو خنده غم خیز را چه باید کرد؟

پس از تو خیل »مقامات« را چه باید گفت؟
»رفوزه های پسِ  میز« را چه باید کرد؟

ترنم احساس

چیستا یثربی: 

کاشسالطینسینماوتئاترهماعداممیشدند

س��خنگوی سازمان آتش نش��انی جزییات آتش س��وزی گسترده در 
مرکز خرید در حال ساختی در غرب پایتخت را تشریح کرد.

ج��الل ملکی، در خصوص آتش س��وزی که در مرکز خرید در حال 
س��اخت رز مال اتفاق افتاده اس��ت، گفت: س��اعت 12.02 دقیقه آتش 
س��وزی در ساختمان در حال ساختی در انتهای اتوبان خرازی به سمت 
غرب اطالع رس��انی شد که 5 ایستگاه آتش نشانی به همراه تجهیزات و 

نردبان هیدرولیکی به این مرکز تجاری اعزام شد.
س��خنگوی سازمان آتش نش��انی ادامه داد: این ساختمان 25 طبقه 
است که در طبقه همکف موتور ژنراتور آتش گرفته و آتش به سقف های 
کاذب و لوازم س��اختمانی و نمای س��اختمان نیز سرایت کرده بود. دود 
زی��ادی محوطه را فرا گرفته و حدود 40 کارگر در س��اختمان محبوس 
ش��ده بودند که با هدایت به موقع ماموران آتش نش��انی به پش��ت بام 

هدایت شدند.
ملکی با بیان اینکه در حال حاضر شعله ها خاموش شده است، گفت: 

دیگر خطر گسترش آتش برطرف شده و در حال تخلیه دود هستیم.
وی تاکید کرد: کارگرانی که در پشت بام بودند نیز از طریق نردبان 
از س��اختمان خارج ش��ده و ماموران آتش نش��انی در حال سرکشی به 

طبقات هستند تا کارگری در طبقه ای محبوس نشده باشد.
س��خنگوی سازمان آتش نشانی تاکید کرد: تاکنون گزارشی از فوتی 
نداشته ایم تنها دو کارگر در ابتدای آتش سوزی که قصد داشتند آتش 

را خاموش کنند دست هایشان دچار سوختگی شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی در گفتگو با مهر خبر داد؛
اطفای آتش سوزی گسترده 
در مرکز خرید غرب تهران

گعلی بابایی:

گردشگرخارجیبسیجیمسجدنیست


