
عقبگرد یا قهقهرا؟ سوال این است
قبال ب�ا احتیاط می زدیم. گاه�ی حتی صدایش 
در نمی آم�د و گاهی هم فردا در می آمد. این بار اما 
بی احتی�اط زدیم. تقصیر ننجون که نیس�ت. مقصر 
اصلی خود صادق زیباکالم اس�ت که کار و کاس�بی 

همه طنزپردازان را با رکود روبه رو کرده است.
ص�ادق جان! ش�ما خ�ودت "تک مضرابی" و ما 

فقط ادای تو را در می آوریم.
زیباکالم: در نتیجه عملکرد آقای روحانی آرای 

اصالح طلبان تا اندازه زیادی ریزش کرده است.
ننج�ون: قدیم ها ما ب��ه این "تا ان��دازه زیادی" 
می گفتی��م "بمب��اران هس��ته ای" ولی ان��گار تازگی 

تعریفش عوض شده است.
اصالح طلب�ان فک�ر می کنند با س�کوت کردن 
م�ردم فراموش می کنن�د که آنها تا چ�ه اندازه در 

روی کار آوردن آقای روحانی نقش داشتند.
ننج�ون: مگر اصالح طلب��ان فکر ه��م می کنند 

صادق جان؟!
به دلیل ضع�ف اس�تراتژی اصالح طلبان تردید 
جدی دارم که کسر قابل توجهی از پایگاه اجتماعی 
اصالح طلبان که در سه سال پیش پای صندوق های 
رای حاضر ش�دند س�ال آینده در انتخابات مجلس 

دهم شرکت کنند.
ننجون: از زمان های قدیم هم می گفتند آدم های 
زیباکالم معموال یا فال بین می شوند یا ستاره شناس و 
در هر صورت چشمشان را می بندند و غیب می گویند.

باید برای مردم و افرادی که با صندوق های رای 
قهر کرده اند تش�ریح کنیم که گاهی پیش�رفت به 

معنای این است که عقبگرد نداشته باشیم.
ننجون: حاال که دست به "تشریح" شما راه افتاده 
لطفا برای مردم تش��ریح کنید اگر کس��ی پنج میلیارد 
تومان را در حساب بانکی شخصی خود نگه دارد ماهانه 

چقدر سود می برد.
حواسمان باشد که عقبگرد هم نکردیم.

ننج�ون: عقبگرد نکردیم قربان فقط به "قهقهرا" 
رفتیم.

ما میان مردم نرفیتم تا توضیح دهیم مش�کالت 
چیست.

ننجون: همین روزهاس��ت که مردم به میان شما 
بیایند تا بفهمید یک من ماست چقدر کره دارد.

ما بای�د این توضیحات را به م�ردم بدهیم که از 
یکصد تومن درآمد کل کشور چه میزان به دست قوه 

مجریه می رسد؟
ننجون: بعدش هم توضیح ندهیم که چند درصد 
از ای��ن مبلغ دوباره به مردم برمی گردد و چقدرش به 

"کانادا" می رود.

ننجون

کیسه های پارچه ای برای حمایت از مادران
دس��تان هنرمند دختران سرزمین مان کیسه های 
پارچ��ه ای را با تالش کودکانی که به فردایش��ان امید 

دارند، آماده کرده است.
س��بزین دس��ت عالوه ب��ر تروی��ج فرهنگ حفظ 
محیط زیست، کارافرینی و حمایت از مادران و کودکان 
است. بر همین اساس می توانید: اگر کسب و کاری دارید 
که کیس��ه های پارچه ای در آن کارب��رد دارد، به تعداد 
دلخواه س��فارش دهید و اگر افرادی را می شناس��ید که 
می توانند از کیس��ه های پارچه ای استفاده کنند سبزین 

دست را به انها پیشنهاد دهید.
ش��ما می توانید با فعالیت ه��ای داوطلبانه خود در 
خان��ه ایرانی دروازه غار جمعیت امام علی)ع( عضوی از 

این خانواده بزرگ شوید. 
سفارش از طریق تماس با شماره:

۰۹۳۹۶۰۰۷۱۷۸
t.me/sabzindast :و یا ارسال پیام به

افتخار ما همراهی شماست.
#سبزین_دس��ت. #جمعیت_امام_علی)ع(. #نه_
#کیسه های_ #حفظ_محیط_زیست  به_پالس��تیک. 

#نه_به_کیسه_پالستیکی.  دوستدار_محیط_زیست. 
#سرپرست_خانوار. #خانه_ایرانی. #دروازه_غار

همدلی
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علی کاظمی

اولین آسمان خراش  ی ایران به نام پالسکو پیگی����ر
که با ۱۷ طبقه و اسکلتی فلزی در سال 
۱۳4۱ س��اخته ش��ده بود، در تاریخ ۳۰ 
دی ماه ۹5 پس از تحمل چندین ساعت 

آتش سوزی فروریخت.
پالس��کو  س��اختمان  ریختن  فرو 
منجر ب��ه تخریب ح��دود ۶۰۰ واحد 
تج��اری و اداری فعال و بیکاری حدود 
۳ هزار کارگر ش��د. ب��ا روی کار آمدن 
مدیریت ش��هری جدید در س��ال ۹۶ و 
انتخ��اب محمدعل��ی نجفی ب��ه عنوان 
ش��هردار جدی��د، وی در 4 آذر ۹۶ ب��ا 
انتش��ار پس��تی در صفحه اینستاگرام 
خود پیگیری وضعیت کسبه ساختمان 
پالس��کو را یک��ی از دغدغه ه��ای خود 
عنوان کرد و نوش��ت: در جلس��ه ای که 
با مهن��دس س��عیدی کیا، رئیس بنیاد 
مستضعفان داشتم، در این خصوص به 
توافق نهایی و عملیاتی دس��ت یافتیم. 
بنی��اد مس��تضعفان در ضل��ع ش��رقی 
س��اختمان پالس��کو زمینی به متراژ 4 

هزار و ۳۰۰ متر را تملک کرده است. 
بنیاد مستضعفان در تاریخ ۱۱ دی 
۹۶ مس��ابقه ای تحت عن��وان ایده های 
برت��ر بازتعریف پالس��کو برگ��زار کرد 
که در این مس��ابقه سعیدی کیا رئیس 
گفت: این اقدام ضمن همکاری با همه 
س��ازمان ها و نهاد ه��ای مرتبط هر چه 
زودتر منجر به ایجاد جایگزینی مناسب 
برای ارزش از دس��ت رفته س��اختمان 
پالسکو می شود و الگویی شایان توجه 
در همدل��ی و همکاری برای پروژه های 

کالنشهر ها محسوب می شود.
وق��ت  مع��اون  حج��ت  مه��دی 
شهرس��ازی ش��هردار ته��ران ه��م در 
۱۸ دی ۹۶ در نشس��ت خبری گفت: 
بنیاد مس��تضعفان زمینی را که در زیر 
ساختمان بود، به عالوه پارکینگ اکبر 
واقع در ش��رق س��اختمان پالسکو به 
مس��احت 42۰۰ متر و ساختمان پنج 
طبقه پشتی را خریداری کرده تا بتواند 

مجتمع جدید را بسازد.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه م��ا از 
س��ویی تراک��م قانونی ط��رح تفصیلی 
را به رس��میت می شناس��یم و از سوی 
دیگر هم باید حقوق مکتس��به کس��به 
را ه��م در نظر بگیری��م، اظهار کرد: با 
جمع بندی های انجام شده به این نتیجه 
رس��یدیم که در 2۹ دی ماه سال جاری 
کلنگ س��اختمان جدید پالس��کو زده 
ش��ود و ساخت پالس��کوی جدید با 5 
طبقه پارکینگ و ۱۰ طبقه روی زمین 
آغاز شود که این روند حدود سه سال 

به طول خواهد انجامید.
اما س��عدی کیا همزم��ان با اولین 
س��الگرد حادث��ه پالس��کو در ۳۰ دی 
۹۶ اعالم کرد که کار س��اخت پالسکو 

جدید از دهه فجر آغاز خواهد شد.
اگرچه همزمان با دهه فجر برخی 
اقدام��ات عمرانی در محل س��اختمان 
پالسکو آغاز ش��د، اما با گذشت کمتر 
از یک ماه عوامل مس��ئول ش��هری با 
نصب بلوك ه��ای بتنی و پلمپ کارگاه 
مان��ع اج��رای عملیات خاکب��رداری و 

جابه جایی نخاله ها شدند.
اسالمی،  انقالب  بنیاد مستضعفان 
این وضعیت را به گردن کسبه ساختمان 
5 طبق��ه ش��مالی پالس��کو انداخت و 
ط��ی اطالیه ای اعالم ک��رد: درپی عدم 
همکاری و کارشکنی گروهی از کسبه 
س��اختمان 5 طبق��ه، عوامل مس��ئول 
شهری با نصب بلوك های بتنی و پلمب 
کارگاه مانع اجرای عملیات خاکبرداری 

و جابه جایی نخاله ها شدند.
ب��ا گذش��ت چندی��ن م��اه از این 
وضعیت رئیس بنیاد مستضعفان در ۱۳ 
تیر ۹۷ با برگزاری یک نشست خبری 
اعالم کرد که ساختمان 5 طبقه سمت 
ش��مالی با مسئولیت و هزینه صاحبان 

س��رقفلی تحت نظر ش��هرداری تهران 
و س��ازمان نظام مهندس��ی ساخته و 

تحویل داده خواهد شد.
همزمان با فرارس��یدن عید سعید 
فطر محمد س��عیدی کیا رئیس بنیاد 
کلنگ زن��ی  مراس��م  در  مس��تضعفان 
س��اختمان جدید پالسکو که در تاریخ 
25 خرداد ۹۷ انجام ش��د، اظهار کرد: 
ق��رار ش��د س��اختمان 5 طبق��ه ضلع 
ش��مالی برج پالسکو با ش��رایط بنیاد 
مس��تضعفان به کسبه س��اکن واگذار 
ش��ود و بنیاد مس��تضعفان ساختمانی 
در ۱5 طبق��ه و 5 طبق��ه منف��ی ب��ا 
کاربری پارکینگ در محل برج س��ابق 
اح��داث کند. وی افزود: س��اختمان 5 
طبقه ش��مالی توسط کسبه و با هزینه 
خودش��ان و مجوز های��ی ک��ه کس��ب 

می کنند، بازسازی خواهد شد.
چند روز بعد از مراس��م کلنگ زنی 
علی اعطا س��خنگوی ش��ورای ش��هر 
تهران ب��ه این اق��دام واکنش نش��ان 
داد و ط��ی تذکری در صحن ش��ورای 
ش��هر گفت: کلنگ زنی فعلی بر خالف 
ضوابط و مقررات است و براساس ماده 
صد ش��هرداری، این اق��دام باید بعد از 
گرفت��ن پروانه انجام ش��ود، ل��ذا نباید 
اجازه داد موضوعی که تا امروز پرونده 
آن باز بوده اس��ت، در این ش��رایط به 

یک مشکل بزرگتر تبدیل شود.
وی افزود: اگر اقدامات الزم جهت 
صدور پروانه به س��رعت انجام نشود و 
عملیات کلنگ زنی و گودبرداری پالسکو 
به صورت غیرقانونی ش��روع شود، این 
بیم وجود دارد که گودبرداری پالسکو 
ب��ه موضوعی از جنس گودبرداری کنار 
برج میالد تبدیل شود. مقیمی با تأکید 
بر اینکه میراث فرهنگی درخصوص باغ 
اکبر، کام��ال حقوقی و قانونی نظر داده 
است، اظهار کرد: عالوه بر آن شهرداری 
هم ب��دون هماهنگی و تأیی��د میراث 
فرهنگی قادر به صدور پروانه نیس��ت و 
بنیاد مستضعفان هم بدون پروانه امکان 
ساخت ندارد. استاندار تهران افزود: بنیاد 
مس��تضعفان فرصت دارد طی دو ماه با 
رعایت مس��ائل فنی و ایمنی و با دستور 
شهرداری کار گودبرداری را آغاز و پروانه 
ساخت را اخذ کند و طرح خود را به تأیید 

نظام مهندسی و شهرداری برساند.
اعطا سخنگوی شورای شهر تهران 
نیز که در این جلس��ه حضور داش��ت، 
پیشنهاد داد: اگر مجوز ساخت از سوی 
بنیاد دریافت نشده است، مصوبه ای از 
کمیس��یون م��اده 5 دریافت ش��ود تا 
تراکم، طبقات و زیربنا مشخص شده و 
خاك برداری طبق این طرح اجرا شود.

این عضو ش��ورای ش��هر تهران به 
موض��وع معافیت دریافت ع��وارض از 
سوی شهرداری برای نوسازی پالسکو 
اشاره کرد و افزود: این موضوع نیازمند 
نظر جمعی اعضای شورا است، اما شورا 
هر اقدامی برای تس��ریع در اجرای این 
پروژه انجام می دهد و با نگاه مثبت وارد 
شده است.دو هفته بعد سیدمحمدعلی 
افش��انی ش��هردار وقت تهران با بیان 
اینکه مقرر ش��ده بنیاد مستضعفان به 
عنوان مالک نقشه های اجرایی را تهیه 
کرده و به شهرداری تحویل دهد، گفت: 
ش��هرداری پس از تطبیق نقش��ه های 
تهیه ش��ده با ضوابط و مقررات، پروانه 
را صادر می کند و س��اخت س��اختمان 
پالس��کو ب��ه س��رعت آغاز می ش��ود.

وی با اش��اره به زمان بر بودن بررس��ی 
نقشه های تأسیسات، سازه و معماری، 
گفت: طبق پیش بینی استاندار، 2 سال 
برای س��اخت پالسکو زمان الزم است، 
در حالی که پیش بینی من سال ۱4۰۰ 

یعنی ۳ سال بعد است.
وق��ت  مع��اون  حناچ��ی  پی��روز 
ش��هرداری  معم��اری  و  شهرس��ازی 
تهران در ۱5 تیر ۹۷ گفت: براس��اس 
قانون، بنیاد مستعفان برای اخذ پروانه 
ساخت باید اسناد مالکیت و نقشه های 
ساختمان را ارائه دهد که هنوز این امر 

محقق نشده است و طبق روال، بخشی 
از این فرآین��د از طریق دفاتر خدمات 

الکترونیک پیگیری می شود.
معم��اری  و  شهرس��ازی  مع��اون 
شهرداری تهران با اش��اره به تغییرات 
و محدودیت های جدید برای س��اخت 
بنای پالس��کو گفت: در ح��ال حاضر 
زمینی که قرار اس��ت پالسکوی جدید 
در آن ساخته شود بسیار محدود شده 
اس��ت، چراکه قرار است بخش شمالی 
و در  س��اختمان مقاوم س��ازی ش��ود 
عین حال به دلیل برخی از مش��کالت 
احتم��ال حذف زمین ش��رقی که قباًل 
برای توسعه زمین پالسکو تملک شده 

بود، وجود دارد.
در حالی که جمیع ش��رایط نشان 
م��ی داد، مراحل س��اخت پالس��کوی 
جدید روی ریل افتاده و همه اقدامات 
طبق برنام��ه جلو خواهد رفت، ناگهان 
رئی��س  رضایی کوچ��ی  محمدرض��ا 
کمیسیون عمران مجلس خبر از توقف 
دوباره ای��ن پروژه داد و آب پاکی را بر 

روی دست همه ریخت.
نژادبه��رام با بیان اینکه براس��اس 
ضواب��ط می��راث فرهنگ��ی نمی توانیم 
ارتف��اع س��اختمان را از ی��ک می��زان 
مش��خص بیش��تر کنیم، گف��ت: زیرا 
چهارراه استانبول منطقه حفاظت شده 
میراث فرهنگی است، ساخت بنای ۱5 

طبقه در آن امکان پذیر نیست.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ش��هرداری 
اع��الم کرده بود که ب��ه خاطر اهمیت 
موض��وع آمادگی دارد خ��ارج از نوبت 
خدمات الزم را به س��ازندگان پالسکو 
ارائه ده��د، گفت: ش��هرداری این کار 
را منوط به کس��ب مجوز س��ازندگان 
از میراث فرهنگ��ی کرده بود که بنیاد 
ه��م نمی توانس��ت مج��وز می��راث را 
کس��ب کند.عضو کمیس��یون معماری 
و شهرس��ازی ش��ورای ش��هر ته��ران 
با بی��ان اینک��ه آن ها ۷ م��اه پیش به 
استانداری رفتند تا از آنجا مشکل شان 
را حل کنند، اظهار کرد:، چون رویکرد 
اس��تانداری حل مشکل کسانی بود که 
در پالسکو دچار حادثه شده بودند، از 
شهرداری خواس��ت که همکاری کند 
تا کار این افراد هم انجام ش��ود که در 
نهای��ت پرونده به کمیس��یون ماده 5 
رف��ت. وی با بیان اینکه ش��ورای عالی 
از ش��هرداری درخواست  شهرس��ازی 
م��دارك کرد، گفت: ب��ا توجه به اینکه 
وضع موج��ود برخالف ضواب��ط بود و 
هن��وز هیچ مدرکی هم به ش��هرداری 
داده نشده بود، شهرداری باید تنها در 
چارچوب ضوابط اقدام می کرد و چون 
می خواس��ت خارج از ضوابط کار کند، 
حتما باید دس��تور مراجع باالدس��تی 
را هم کس��ب می کرد، لذا تاکنون هم 
هیچ دستوری صادر نشده است.وی با 
بیان اینک��ه محدوده خیابان جمهوری 
دارای بنا های ارزش��مند میراثی است، 
تصری��ح ک��رد: چن��د م��اه پی��ش که 
بنیاد ب��ا هماهنگی اس��تانداری اقدام 
ب��ه کلنگ زنی کرد، این کار از س��وی 
ش��هرداری متوقف شد و علت هم این 

بود که مجوز شهرداری را نداشتند.
۳ ش��هردار رفتن��د و فروریختگی 
پالس��کو ه��م وارد س��ال س��وم خود 
می شود، اما مسئوالن مربوطه هنوز اندر 
خم کسب مجوز از سازمان های مربوطه 
هس��تند.از آنجایی ک��ه علت توقف این 
پروژه تعداد طبقات باال و مخالفت میراث 
فرهنگی اعالم ش��ده، اکنون مسئوالن 
باید پاس��خگو باش��ند که چ��را در این 
مدت عملیات نقشه کشی را در مسیری 
هزینه کرده اند که عمال اجرای آن غیر 
قانونی اس��ت.باید شفاف سازی شود که 
چرا در دو س��ال گذشته، مسئله ارتفاع 
ساختمان با میراث فرهنگی حل نشده 
که حاال پس از انج��ام این همه هزینه 
بابت طراحی و نقشه و برگزاری مسابقه، 
دوباره باید به خانه اول بازگشت و از نو 

هزینه شود.  باشگاه خبرنگاران

و  ح��وزه  ه��ر  منتق�د رسانه ای مأموریتی می�ز 
برعهده دارند که یکی از این مأموریت ها 
ذائقه سازی درست برای مخاطب است. 
متأسفانه این روزها شاهد الگوپذیری ها 
و استفاده از مضامین غربی در حوزه های 
فرهنگ��ی، هنری و اجتماعی هس��تیم. 
صداوس��یمای ما در این میان می تواند 
نقش آفرین��ی کند و جامعه را از گرایش 
به غ��رب نجات ده��د. مأموریتی که به 
تعبیر حجت االس��الم احمد پناهیان در 
رس��انه  ملی به فراموشی سپرده شده و 
ذائق��ه ای تغییر نمی کند و رویه س��بک 
زندگی غربی و استفاده از مضامین غرب 
در دس��تور کار قرار گرفته است. چراکه 
این کارشناس رسانه اعتقاد دارد برخی 
از مدیران واقعاً مذهبی نیستند و برخی 
هم خیری از مذهبی  بودنشان ندیده اند. 
چون اگر لذتی از دین داری شان چشیده 
بودند حتماً می توانستند به جامعه این 
لذت دینی را بچشانند. قرار بود ذائقه را 
ببری��م به س��مت خوبی ه��ا، کماالت و 
درستی ها،  اما این مأموریت مهم در صدا 
و س��یمای ما گم ش��د و رفتیم س��راغ 
پرداختن به عش��ق های زمینی؛ مثاًل در 
برنامه "دورهمی" از مخاطب مان سوال 
کردیم تو عاش��ق ش��دی...! و این همه 
ارزش و اصال��ت دین��ی را رها کردیم و 
تأکید داریم که رنگ بیرون به خودمان 
بگیری��م. ب��ه همین خاط��ر می بینی��م 
سلبریتی ها تحت عنوان برنامه، مجری و 
حت��ی به عن��وان مهمان ب��ه تلویزیون 
می آین��د و مبالغ هنگفتی هم رد و بدل 

می شود. 
برخی اعتق��اد دارند ک��ه مدیران 
م��ا مذهبی نیس��تند، من ه��م اعتقاد 
دارم برخ��ی از مدیران ما واقعاً مذهبی 
نیستند. برخی هم مذهبی هستند ولی 
از مذهبی  بودنش��ان خی��ری ندیده اند. 
ت��ا بتوانن��د لذتی از دین داری ش��ان را 
بچشانند. زیرا اس��الم فقط یک اعتقاد 
نیست. چرا ما می رویم سراغ عشق برای 
اینکه یک ارتباطی با مستمع مان برقرار 
کنیم؟ ب��رای اینکه بخواهیم بگوییم به 
مدرنیته رس��انه ای رسیده ایم راه القای 
جاذب��ه و دادن روح به ی��ک برنامه ای 
چرا بایس��تی از این طریق انجام شود؟ 
یادم نمی رود که س��ال ۸5 مقام معظم 
رهبری در مشهد بحث مکارم االخالق 
را ب��ا یک تعبیر زیبای��ی عنوان کردند. 
فرمودند: »مکارم اخالق به این نیس��ت 
که س��ر کالس اخالق ی��ک چیزهایی 
را کس��ب کنید و بع��د این ها را تمرین 
کنید تا در وجودتان ایجاد شود. مکارم 
اخالق به این است ملکات فضائل را در 
درونتان پرورش دهی��د.« مصداق بارز 
آن شهدا بودند که به این مکارم اخالق 
دست پیدا کردند. واقعاً کسی در دوران 

دفاع مقدس به کس��ی ایثار و شجاعت 
ی��اد نمی داد. ایثار و ش��جاعت از درون 
انس��ان ها ب��روز و ظهور پی��دا می کرد. 
این ه��ا به واس��طه پاک��ی و طهارت و 
درس��ت پرورش یافت��ن و نزدیک خدا 
شدنش��ان به این فضائل رس��یدند. در 
ادامه این تحلی��ل حضرت آقا فرمودند 
موت��ور محرکه جوان برای رس��یدن به 
م��کارم اخالقی فقط یک کلمه اس��ت 
عشق به خدا. این گالیه را بارها عنوان 
کرده ام که از سال ۸5 نه تنها رسانه ملی 
بلکه هیچ رسانه  و هیچ مجموعه ارزشی 
این موضوع را در دس��تور کار خودش 
قرار نداد که راه های رس��یدن به عشق 
خ��دا را ب��رای مردم تش��ریح کند. من 
معتقدم اگر کس��ی درگیر عش��ق خدا 
نب��ود ناگزیر از اینکه خ��ودش را دچار 

عشق زمینی و مجازی بکند.
سال هاس��ت در تلویزی��ون و بقیه 
رس��انه ها دنبال این گمشده می گردم. 
چراک��ه خ��ودم در می��ان نوجوانان و 
جوان��ان دفاع مقدس دیده ام و حتی در 
کتاب خاطراتش��ان هم نوش��ته نشده 
ک��ه چقدر عاش��ق خدا بودن��د. ما اگر 
در رس��انه به عش��ق خدا در عالی ترین 
جای��گاه پرداختیم، عاطفه، احس��اس، 
روح و حیات در جامعه دمیده می شود. 
تمام انسان هایی که در جامعه هستند 
حت��ی آن های��ی ک��ه گرفت��ار فضای 
امروز هس��تند به این موض��وع احترام 
می گذارند. چرا م��ا فکر می کنیم برای 
این که حرف حق م��ان را جا بیندازیم 
حتماً بای��د رنگ بی��رون بگیریم؟ چرا 
م��ا فکر می کنی��م از اصالت های دینی 
و حقایق انس��انی برخوردار نیس��تیم؟ 
چرا فکر می کنیم آنقدر ارزش هایمان، 
معتبر نیس��تند که بتوانیم براساس آن  
مبانی، عملیات رس��انه ای مان را انجام 
دهیم؟ به همین برنامه »س��مت خدا« 
ن��گاه کنید آی��ا تا به حال ب��ه موضوع 
»عش��ق به خدا« پرداخته اس��ت؟ اگر 
ارزشی های ما سرمایه شان را به جامعه 
عرضه نکنند آن گاه موضوع »تو عاشق 
شدی...« در رسانه ملی مطرح می شود. 
ای��ن عبارت های کذایی بیرونی اس��ت. 
ام��ا چ��ون واژه "عاش��ق ش��دن" در 
ادبیات ش��عری ما عبارت زیبایی است، 
پس می گویی��م این مش��کلی ندارد و 
می توانیم بر روی آن مانور بدهیم. بعد 
با خنده های زیرکانه مجری و خنده های 
توأم با نوعی خش��م و غضب کسی که 
باید جواب این س��وال را بدهد، همراه 
می ش��ود. چون باالخره حیا و عفاف را 
باید کنار بگذارند. چون عش��ق یک امر 
درونی اس��ت. اگر یکی از این فیلم های 
دفاع مق��دس ما براس��اس معرفی یک 
ش��هید و یا یک رزمن��ده ای با صراحت 
حقیقت زندگ��ی اش را بیان کند، آنچه 

در حقیقت وصیت نامه هایش��ان نوشته 
شده به تصویر کشیده شود یک دریایی 
از آموزه به سمع و نظر مخاطب می رسد. 
مصداق بارز آن ش��هید رضا پناهی ۱2 
س��اله که به مادرش می گف��ت: "مادر 
من عاشق ش��دم". مادرش گفت: "رضا 
در ۱2 س��الگی به ت��و زن نمی دهند". 
می خن��دد و می گوید: من عاش��ق خدا 
ش��دم و بی قرارم از عش��ق خدا و آتش 
این عش��ق خدا جز با شهادت فروکش 
نمی کن��د. مادر به عم��ق این حقیقت 
می رسد و دوست دارد فرزندش به قله 
اتفاقات منفجر  موردنظرش برسد. این 
می کن��د عال��م را! چرا نباید این س��یر 
رسیدن به قله موفقیت وجودی انسان 
را در رس��انه ملی نمای��ش ندهیم؟ چرا 
ما فکر می کنی��م نوجوانان ما خیلی از 
مفاهیم را نمی فهمند و چرا برای آن ها 
برنامه های عالی نمی س��ازیم؟ نوجوانان 
را ج��دی بگیریم همچ��ون حضرت آقا 
که در دی��دار با دانش آم��وزان خطاب 
به آن ه��ا می فرماین��د: ش��ما جوانید. 
چون جوانی ویژگ��ی اش پیش رو بودن 
و سرعت عمل است و شما نشان دادید 
مثل جوان پیش رو هس��تید. وقتی به 
ای��ن ارزش ها نپردازی��م، آن وقت برای 
ساختن برنامه جاذب سراغ ارزش های 
آمریکای��ی می رویم. همان حرفی را که 
آمریکایی ها در اتاق فکرهایش��ان به آن 
رس��یده اند که از این به بعد ارزش های 

آمریکایی را در جهان سیطره بدهیم.
یادم می آید در زمان جبهه می گفتیم 
ای��ن آوینی اگر راس��ت می گوید چرا در 
جبهه نیس��ت و نشس��ته در صداوسیما 
کار می کند. بعد دیدیم آوینی مأموریتش 
را ب��ه زیبایی انجام داد و پاداش کارهای 
منحصر به فرد او به ش��هادت ختم شد. 
آوینی صداوس��یما امروز کیس��ت به ما 
معرفی کنند. چرا االن بچه های مذهبی 
عموماً جذب خوانندگی اهل بیت شده اند، 
نمی گویم مداحی اهل بیت. چون بسیاری 
از نوحه های امروز رنگ و بوی خوانندگی 
دارد و ش��بیه به موس��یقی های مرسوم 
اس��ت. در ده��ه ۶۰، رزمندگان جنگ و 
مردم ش��هر، نوای زیبای شهید آوینی را 
می شنیدند و هرکس را یاد ایثار، شهادت 
و معنای رزمندگ��ی می انداخت. در هر 
دوره ای صداوس��یما باید آوینی داش��ته 
باشد؛ اگر در دهه ۶۰ آوینی یک نفر بود 
االن بای��د در چندین حوزه صاحب یک 
آوینی باش��یم. اما نه تنها آوینی تربیت 
نشد بلکه کارشناس های مذهبی مان هم 

دچار مشکل هستند.
کارشناس��ی مذهبی در تلویزیون 
یک پدیده ای است. اگر می گوییم ذائقه 
مردم تغییر ک��رده من اعتقاد دارم که 
ما می توانیم این ذائقه را درست تغییر 
دهی��م. نمونه ب��ارز آن توجه مخاطب 
امروز ب��ه منبرهای تلویزیونی اس��ت. 
روزگاری تلویزی��ون اص��اًل منبر پخش 
نمی کرد.این رویه از یک روز عاشورا در 
قم ش��روع شد. یک بار صداوسیما یک 
هیئتی را پوش��ش داد، چون سخنران 
جاذب بود در ادامه این رویه ادامه پیدا 
کرد. االن واقعاً مردم مشتاق منبرهای 

تلویزیونی شده اند.  تسنیم

پیامبر اکرم صلی اهلل  علیه  و آله:
چه چیزی مانع توست که زندگی پسندیده و مرگ با سعادت را 

داشته باشی، چراکه من برای کامل نمودن اخالق زیبا مبعوث شده ام.
مجمع الزوائد، ج 8، ص 23

چاپ چهارم زندگینامه شهید خلیلی
کت��اب »رفیق مثل رس��ول«  کتاب زندگینامه ش��هید مدافع حرم کاف��ه 
رس��ول خلیلی توسط انتشارات ش��هید کاظمی به 

چاپ چهارم رسید.
این کتاب روایتی اس��ت داس��تانی از خاطرات 
شهید رس��ول خلیلی به همراه دس��ت نوشته ها و 

خاطرات خودنوشته شهید است.
خ��ودش اعتراف ک��رد که برای ش��روع رابطه 
س��خت می گرفت ولی دوستی را انتخاب میکرد تا 

آخرش پای این رفاقت می ماند...
کتاب »رفیق مثل رس��ول« زندگینامه ش��هید 
مدافع حرم رس��ول خلیل��ی در ۱۹2 صفحه، به قلم 
شهال پناهی، توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر 
شده است. عالقه مندان جهت تهیه کتاب می توانند 
از طری��ق س��ایت manvaketab.ir و یا از طریق 
ارسال نام کتاب به سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۱4۱44۱ 

کتاب را با پست رایگان دریافت نمایید.

قانون مورفی در آستانه فروش ۴ میلیاردی
آمار فروش فیلم های سینمایی  ای��ن هفته نش��ان می دهد که آپارات خان�ه
»قان��ون موفی با فروش ۳ میلی��ارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان مورد توجه مردم قرار گرفته است، همچنین 
»بم��ب؛ یک عاش��قانه«، »مارم��وز« و »کلمبوس« 

توانسته اند نظر مخاطبان را جلب کنند.
بمب؛ یک عاش��قانه: ۶ میلی��ارد و 2۰ میلیون 
تومان، مارم��وز: 5 میلی��ارد و ۶۰۰ میلیون تومان، 
کلمب��وس: 4 میلیارد و 45 میلی��ون تومان، قانون 
مورفی: ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، پاستاریونی: 
2 میلیارد و ۷۰ میلیون تومان، آستیگمات: ۱ میلیارد 
و ۷5۰ میلی��ون تومان، میلیونر میامی: ۱ میلیارد و 
۳5۰ میلی��ون توم��ان، اتاق تاری��ک: ۹۳۰ میلیون 
تومان، س��رو زی��ر آب: 4۹۰ میلی��ون تومان، دزد و 
پری 2: ۸۰۰ میلیون تومان، تخته گاز: ۳۶۰ میلیون 
تومان، درساژ: ۱5۰ میلیون تومان، سند باد و سارا: 

2 میلیون تومان و بی نامی: ۸2 میلیون تومان.
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 123402/ت50659ه مورخ 94/09/22 تهيه گردد.
6-متقاضيان مى توانند از تاريخ 97/10/29 الى 97/11/06 ضمن واريز مبلغ 400،000 ريال به حساب شماره 020170000002174531601004 بانك ملى شعبه سجاد بنام شركت گاز استان 
خراسان رضوى جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه به نشانى مشهد- بلوار خيام ، نبش تقاطع ارشاد شركت گاز استان خراسان رضوى ، طبقه دوم ، اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه 

را دريافت نمايند.
7-آخرين مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه: ساعت 9 صبح مورخ 97/11/17

8-پيشنهادهاى واصله در ساعت 11 صبح  مورخ 97/11/17 در كميسيون مربوطه باز و خوانده مى شود و حضور پيشنهاد دهندگان و يا يك نفر نماينده مجاز آنها با همراه داشتن معرفى 
نامه ممهور به مهر شركت در جلسه افتتاح پاكات آزاد است.

شايان ذكر است دسترسى به متن اين آگهى، در سايت WWW.nigc-khrz.ir امكان پذير بوده و در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتربا تلفن 37072213-051 تماس بگيريد.
تاريخ چاپ نوبت اول: 97/10/29            تاريخ چاپ نوبت دوم: 97/10/30

روابط عمومى شركت گاز خراسان رضوى

ت اول
نوب

ساخت پالسکو دوباره به سنگ خورد

مخالفت میراث فرهنگی با تعداد طبقات
پناهیان:

 رسانه ملی مأموریت 
خودش را فراموش نکند


