
تک مضراب مخصوص با کتک کاری اضافه
آقاجان ما عاش�قش ش�دیم. خجالت ن�دارد که! 
وقتی ابروه�ای مردانه اش را گره ک�رد و به آن پیرمرد 
ضدانقالب و فریب خورده آمریکای جهانخوار گفت " برو 
که ریختت را نبینم" یک هویی عاشقش شدم. مرد باید 
جذبه داشته باشد. سر این و آن داد بزند. به خصوص به 

پیرمرد جماعت بگوید حرف مفت نزن و الل شو!
البته ایش�ان هنوز از عش�ق ما به خودش خبر 
ن�دارد فل�ذا ی�ک تک مضراب�ی بی�ن حرف هایش 
می زنی�م بلکه برود از ما ش�کایت کند و در دادگاه 
همدیگر را ببینیم بلکه عش�ق در یک نگاه ش�کل 

گرفت و ما هم عاقبت بخیر شدیم.
اس�تاندار خوزس�تان: با توجه ب�ه کاهش دبی 
رودخانه ه�ای "کارون" و "دز" در یک هفته آینده 

خوزستان از مرحله سیالب خارج می شود.
ننج�ون: س��یل مادام العمر نداریم ام��ا تا دلتان 
بخواهد اس��تاندار مادام العمر داریم که از این خبرهای 
خوب به ما می دهند. به قول معروف همس��ایه ها یاری 

کنید تا من آبخیزداری کنم.
کشاورزان ما در مناطق سیل زده، آسیب دیده اند.

ننجون: خوب ش��د گفتید وگرنه ما فکر می کردیم 
فی الواقع این کشاورزان بودند که به سیل، آسیب زده اند.

برخی زمین های کشاورزی باتالقی شده که غیر 
از شلتوک کاری کشت دیگری در آن جواب نمی دهد.

ننجون: مثل بعضی از مس��ئوالن که هیچ کاری 
جز "شلوغ بازی" شان جواب نمی دهد.

از س�ازمان آب و برق خوزس�تان خواس�ته ایم 
مراع�ات کش�اورزان را کرده و توجه کنند س�طح 

سدها تا حد نرمال تخلیه نشود.
ننجون: کمی ه��م مراعات م��ا روزنامه نگاران را 
بکنید و دستور بدهید آب را در سطحی نگه دارید که 
ما هم آس��یاب های استکبار جهانی، شرق و غرب و در 

راس آن آمریکای جهانخوار را بچرخانیم.
االن برخی کش�اورزان احساس ناامیدی و یاس 

دارند چراکه همه چیزشان را از دست داده اند.
ننجون: کشاورزان بیخود کرده اند. چهار تا بدبیراه به 

آنها بگویید می فهمند یک من ماست چقدر کره دارد.
کش�اورزان و روس�تاییان ب�رای خس�ارت به 
دس�تگاه های مختل�ف مراجعه می کنند ام�ا باید با 
احت�رام و اکرام با آنها صحبت ش�ود و این موضوع 

به همه بخش ها اعالم شود.
ننج��ون: یعنی به آنها "ضدانقالب" نگوییم؟ یعنی 
به آنها نگوییم بروید پی کارتان و حرف اضافه نزنید؟

برخی از مردم می توانند به منازل خود برگردند اما 
به دلیل اینکه به ما اطمینان ندارند تصور می کنند با 

برگشت به منازل خسارت آنها را پرداخت نمی کنیم.
ننج�ون: از ب��س قاب��ل اعتمادی��د و از چهره تان 

اطمینان و آرامش می بارد.

ننجون

مهناز افشار به دادسرا احضار شد
با ش��کایت طلبه مازندرانی که از تصویر وی برای 
جریان س��ازی علیه روحانیت سوءاس��تفاده شده بود، 

مهناز افشار تحت پیگرد قرار گرفت.
تصویری از احضاریه مهناز افش��ار در فضای مجازی 
منتسب به دادستانی بابل منتش��ر شده که براساس آن، 
در درخواست نیابت صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای 
بابل، خطاب به دادس��رای ناحیه 33 تهران آمده است با 
توجه به شکایت سیدغفار دریاباری از مهناز افشار، دائر بر 
تشویش اذهان عمومی و انتشار اکاذیب به وسیله سامانه 
رایانه ای و فضای مجازی، خواهشمند است، با پذیرش این 
برگ به عنوان نیابت قضایی، شخصا یا با ارجاع امر به یکی 
از همکاران قضایی ب��ا دارا بودن تمام اختیارات قانونی از 
قبیل حق ورود به منزل، با رعایت قانون آیین دادرس��ی 
کیف��ری، پیرامون احضار و جلب متهم با قید نتیجه عدم 
حضور جلب اس��ت، احضار و در صورت عدم حضور بدون 
عذر موجه، جلب شود. و پس از حضور،  اتهام فوق الذکر به 
وی تفهی��م و دفاع و آخرین دفاع از وی اخذ ش��ود و قرار 
تأمین مناسب صادر و چنانچه منجر به بازداشت متهم شد، 

به همراه مأمور مراقب و پرونده به این شعبه اعزام شود.
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امیرحمزهنژاد

هر چند وقتی در  یتخ����ت شهر تهران شاهد پا
لطای��ف الحیل��ی از س��وی مدیری��ت 
ش��هری برای گران ک��ردن و هزینه زا 
کردن خدمات ش��هری هستیم. از بدو 
ورود اصالح طلب��ان به ش��ورای ش��هر 
ته��ران زمزم��ه گرانی ش��هر تهران به 
گوش می رس��ید. اصالح طلبان صراحتا 
اعالم کردند که اگر شهروندان تهرانی 
می خواهند از مواهب ش��هری استفاده 

کنند باید هزینه آنرا را هم بپردازند. 
و  کرباس��چی«  »غالمحس��ین  از 
»حس��ین مرعش��ی« از اعضای حزب 
کارگزاران گرفته تا »محمدعلی نجفی« 
شهردار اسبق تهران همه و همه متفق 
القول معتقدند که شهر تهران باید گران 
ش��ود. »پیروز حناچی« شهردار تهران 
نیز در این حوزه موافق است. وی زمانی 
که معاون نجفی بود اعالم کرد که باید 
بزرگراه ها را پولی کنیم اما وقتی رسانه ها 
نسبت به این موضوع انتقاد کردند بعد 
از ی��ک هفته آن را پ��س گرفت. دقیقا 
این حالت در بسیاری از مسائل شهری 
بوجود آمده اس��ت. اصالح طلبان سعی 
کرده اند تا برخی از خدمات ش��هری از 
جمله بزرگراه  ها ، تونل ها، طرح ترافیک 
و... را پول��ی کنن��د اما با اطالع رس��انی 
رس��انه ها و انتقاد آن��ان و موضع گیری 
منفی افکارعموم��ی در این خصوص از 

اجرای این موارد صرف نظر کرده اند. 
اصالح طلبان یک ش��یوه مدیریتی 
خاص در ش��هر تهران دارند. این شیوه 
متشکل شده است از کم کاری و هزینه 
تراش��ی برای جب��ران عملکرد ضعیف. 
درواقع اصالح طلبان از زمانی که مدیریت 
ش��هری تهران را در شورای شهر پنجم 
در دس��ت گرفته ان��د، کار خاصی انجام 
نداده اند و درخصوص مسائل عمرانی و 
اجرایی با ضعف عملکردی شدید مواجه 
هستند اما س��عی می کنند برای اینکه 
این ضع��ف عملکردی مدیریتی خود را 
جبران کنند با هزینه زا کردن خدمات 
شهری مش��کالت خود را حل کنند. از 
این رو شیوه مدیریتی اصالح طلبان در 
ش��هر تهران کم کاری در عین مدیریت 

سلبی است. 
ای��ن موضوع مانند این اس��ت که 
ب��رای اینکه مصرف چی��زی را کاهش 
دهی��م با ب��اال بردن قیم��ت آن تعداد 
افرادی که توانایی مالی برای اس��تفاده 
از چنی��ن دس��تگاه و خدماتی را دارند 
کاه��ش دهی��م و از این رو ب��ا درآمد 

بیشتر استهالك کمتری هم داریم. 
بلیت های  قیم��ت  گرانی  ماجرای 
مت��رو و اتوبوس در ش��هر ته��ران آن 
هم در این موقع س��ال مسئله عجیب 
و غریبی نیست اما حاال دیده می شود 
که طرح  گران کردن قیمت بلیت مترو 
به طور ترکیبی اجرا می شود تا هزینه 

در کمیت و به طور مس��تقیم باال نرود 
که اف��کار عموی از آن ناراضی ش��وند 
بلکه به طور غیرمس��تقیم و کیفی این 
موضوع اتفاق می افتد که بیشتر به نفع 

مدیریت شهری است. 
در همی��ن رابطه، »فرنوش بخت«، 
مدیرعام��ل مترو تهران ب��ا بیان اینکه 
مس��افران فق��ط دو س��اعت می توانند 
از سیس��تم مترو اس��تفاده کنند گفت: 
»شهروندان اگر قصد داشته باشند بیش 
از این زمان از مترو استفاده کنند، باید 

بلیت جدید خریداری کنند.«
مدیریت ش��هری اعم از شهرداری 
و شورای ش��هر تهران در این دوره به 
نوع��ی دچار س��ندرم هزین��ه زایی به 
هر نحوی برای ش��هروندان ش��ده اند. 
البت��ه ای��ن موضوع به ن��گاه لیبرالی و 
باز  نی��ز  س��رمایه داری اصالح طلب��ان 
می گردد که س��عی دارند از هر چیزی 
برای خود کس��ب درآمد کنند. این در 
ش��رایطی اس��ت که هزینه زایی برای 
ش��هروندان تهرانی و افراد ش��اغلی که 
روزانه از حومه ش��هر تهران برای کار و 
اش��تغال به پایخت می آیند، با خدمات 
شهری بیشتری همراه نشده است. در 
واقع تنها در تهران شاهد تالشی برای 
گ��ران و پولی کردن خدمات ش��هری 
بوده ای��م ت��ا فعالیت بیش��تر در حوزه 

خدمات شهری و عمرانی. 
پیروز حناچی چندین ماه است که 

ش��هردار تهران ش��ده اما در این حوزه 
ش��اهد کلی��د زدن کار اجرایی و بهره 
بردایی از پروژه های عمرانی قابل توجه 
و یا بس��یار مهم، بس��یار کم هس��تیم. 
بیش��تر از هر چیز ش��هردار پایتخت را 
در ترویج و تبلیغ طرح های کم هزینه 
و نمایش��ی مانن��د دوچرخه س��واری 
دیده ایم که حتی م��ورد انتقاد اعضای 
ش��ورای ش��هر ته��ران و اصالح طلبان 
دیگری که تجربه کار اجرایی در تهران 

دارند، قرار گرفته است.
ش��ورای ش��هر تهران هم خود را 
مش��غول نامگذاری خیابان ها کرده که 
حتی توس��ط برخی اف��رادی که زنده 
هس��تند و نامش��ان بر خیابان��ی نهاده 
شده است مورد انتقاد قرار گرفته و آنرا 
ری��اکاری خوانده اند. این در ش��رایطی 
اس��ت ک��ه در دوره قبلی ش��هروندان 
تهرانی ش��اهد جنب و جوش عمرانی 
در ش��هر تهران بودن��د و همواره یک 
پروژه عمران��ی و اجرایی کلید خورده 
و انجام می ش��د و شهر ش��کل مدرن 
خود را می یافت و پیش��رفت را به طور 
ملموس حس می کرد. این در شرایطی 
بود که مدیران شهری پیشین عالوه بر 
کار اجرایی و عمرانی س��عی می کردند 
هزینه ه��ا را نیز مدیریت کنند تا کمتر 
ش��هروندان دچار مش��کالت شوند و با 
هزینه کمتر و خدمات بیشتر از مواهب 
پایتخت استفاده کنند.  جهان نیوز

عطیهمؤذن

روزه��ا  ای��ن  منتق�د پروژه های مختلفی می�ز 
در شبکه نمایش خانگی در حال تولید 
و عرضه هستند؛ از سریال هایی که مثل 
»هیوال« به تازگی قسمت اولشان توزیع 
ش��ده اس��ت و هنوز تصویربرداری آن 
ادامه دارد تا س��ریال هایی مثل »نهنگ 
آبی« فری��دون جیران��ی، »رقص روی 
شیش��ه« مه��دی گلس��تانه و حت��ی 
س��ریال هایی در ژانر وحشت و کودك 
ک��ه مدت هاس��ت در ویتری��ن ش��بکه 

نمایش خانگی در حال عرضه هستند.
هر یک از این س��ریال ها هم تالش 
کرده اند برای جذب مخاطب بیش��تر و 
ف��روش باالت��ر از س��تاره های مختلفی 
بهره بگیرند مثل س��تاره های سینما و 
موسیقی و یا س��راغ سوژه های ملتهب 
رفتن��د و برخی هم قصه هایش��ان را پر 
رنگ و لعاب کردند و سراغ زندگی های 
الکچ��ری رفتند و حت��ی زرق و برق و 
حاشیه را تا روی پوسترها و تیزرهایشان 
ه��م آوردند به این ترتی��ب هر کدام به 
نوعی س��عی داش��ته و دارند با حضور 
ستاره ها و به مدد حواشی مخاطبانشان 

را زودتر و بیشتر به خود فرابخوانند.
غاف��ل از اینکه فرم��ول زندگی های 
در  س��لبریتی ها  حض��ور  و  الکچ��ری 
سریال های ش��بکه خانگی همیشه هم 
موفق نبوده اس��ت و خیلی اتفاقات دیگر 
باید دست به دس��ت هم بدهد تا فروش 
اث��ر و به تبع آن رضای��ت مخاطب را در 
بر داش��ته باشد. چه برس��د که این چند 
وقت برخی از این س��ریال ها حتی خود 
هنرمندان و بازیگرانش را هم راضی نکرده 
و بعضاً منجر به جدایی بازیگر شده است!

 آغاز »رقص روی شیشه«
با حاشیه »یاس«

قص��ه برخی از این س��ریال ها برای 
مخاطب خیلی زودتر از خود داس��تان و 
توزیع مجموعه، شروع می شود؛ حتی از 
وقتی که صاحبان آثار و س��رمایه گذاران 
اولی��ن گام ه��ای خ��ود را در پ��روژه ای 
برمی دارند و تالش می کنند تا با هیاهوهای 
رسانه ای و کشاندن سلبریتی های مختلف 
و حتی خبرسازی برای اینکه کدام بازیگر 
برای اولین بار با کدام س��ریال به شبکه 
نمایش خانگی پیوسته است امتیازهای 

جدیدی برای اثر خود کسب کنند.
آن  از  شیش��ه«  روی  »رق��ص 

پروژه های نمایش خانگی بود که با زرق 
و برق و حواشی رسانه ای توجهات را به 
خودش جلب کرد. پروژه ای که از زمان 
شروع تاکنون از حاشیه بی نصیب نمانده 

و هنوز هم این حاشیه ها تمامی ندارد.
حاش��یه های این س��ریال از زمان 
توزیع اولین قس��مت شروع شد؛ وقتی 
که اولین قس��مت سریال در 28 بهمن 
سال گذشته و در قالب یک اکران ویژه 
روی پرده س��ینما به نمای��ش درآمد، 
تماش��اگران حاض��ر در س��الن ش��اهد 
تیتراژی با صدای یاسر بختیاری معروف 
ب��ه یاس بودند در حالی که در نس��خه 
توزیعی شبکه نمایش خانگی در تهران 
این تیتراژ وجود نداشت و در واقع مجوز 

صدای این خواننده گرفته نشده بود.
صدای »یاس« که از همان قسمت 
اول در نس��خه های توزی��ع  ش��ده در 
شهرس��تان نبود، از نس��خه های تهران 
نیز حذف ش��د تا این مجموعه یکی از 
اصلی ترین برگ برنده های تبلیغاتی خود 

را در گام نخست از دست ر فته ببیند.

جدایی شخصیت های اصلی
چندی پی��ش خبرهایی از جدایی 
بهرام رادان از این سریال در شبکه های 
اجتماعی پیچید؛ خبرهایی که شاید از 
خود قصه هم می شد رگه هایی از آن را 
تشخیص داد؛ بهرام رادان بازیگر نقش 
یغما در داس��تان است و به نوعی جزو 
بازیگران اصلی سریال محسوب می شد 
و در ه��ر حالتی نبودش مخاطب را به 

تعجب وامی داشت.
جدای��ی از یک پروژه ک��ه در حال 
تصویربرداری اس��ت شاید دیگر موضوع 
عجیب��ی در تولید س��ریال و فیلم های 
سینمایی نباشد و نویسندگان ایرانی هم 
به خوبی ترفندهای جدید را پیدا کرده اند 
که چگونه داس��تان را به سمت و سوی 
دیگر ببرند که هزینه حذف یک کاراکتر 
به حداقل برسد. مهارتی که شاید فقط از 

نویسنده و کارگردان ایرانی بربیاید!
ش��اید این معضل خیلی هم برای 
تهیه کننده و سرمایه گذار سخت نیاید 
تهیه کننده ای که فقط به خاطر اس��م 
ی��ک بازیگر س��راغ او م��ی رود و تنها 
می خواهد پروژه اش را با نام سلبریتی ها 
پ��ر کند وقتی توانس��ت به هدف خود 

دس��ت یابد دیگر برای بازیگر از دست 
رفته تالشی نمی کند.

به��رام رادان بعد از حضور در چند 
قس��مت از این سریال از آن جدا شد و 
حاال خبر دیگری نیز به تازگی منتشر 
شده که امیر آقایی دیگر کاراکتر اصلی 
این س��ریال نی��ز از پروژه جدا ش��ده 
است. همچنین شنیده می شود عوامل 
دیگ��ری هم از پروژه جدا ش��ده اند که 

هرکدام دالیل خود را داشته اند.

ستاره هایی که پشیمان می شوند!
این جدایی ها البته تنها به س��ریال 
مه��دی گلس��تانه محدود نمی ش��ود و 
چندی پیش لی��ال حاتمی نیز که برای 
اولین بار در س��ریالی در شبکه نمایش 
خانگی حاضر می شد از »نهنگ آبی« به 

کارگردانی فریدون جیرانی جدا شد.
مهدی گلس��تانه کارگردان »رقص 
روی شیشه« پیش از این چند تله فیلم 
و فیلم س��ینمایی ساخته است و پیش 
از این تهیه کننده سریال »عاشقانه« به 
کارگردانی منوچهر هادی بود که البته 
خودش هم بعد از چند قسمت از پروژه 
نامبرده جدا شد و ادامه تهیه کنندگی 

کار را به هومن کبیری سپرد.
اینکه س��تاره ها در چه فرآیندی از 
ادامه حضور در ویترین ش��بکه نمایش 
خانگ��ی منصرف می ش��وند و به قیمت 
لطمه خوردن ب��ه اعتبار حرفه ای خود، 
پروژه ای را نیمه کاره رها می کنند از نکات 
قابل تأمل و پیگیری است اما مهمتر از 
آن تأثیری اس��ت که ای��ن جدایی ها بر 
اعتبار تولیدات شبکه نمایش خانگی در 

ذهن مخاطبان می گذارد.
ش��بکه نمایش خانگی اگرچه این 
روزها بازیگران و کارگردانان بس��یاری 
را ب��ه س��ودای تولید و تج��ارت کالن 
اقتصادی به س��مت خود فرامی خواند 
ام��ا با این ح��ال فضایی پر از ریس��ک 
و ف��راز و فرود حتی برای باس��ابقه ترها 
دارد. ارتب��اط مس��تقیم و بی واس��طه 
تضمی��ن موفقیت یک پ��روژه در این 
فضا با خواست و سلیقه مخاطب، جای 
هیچ تعارفی باقی نگذاش��ته اس��ت؛ در 
این میدان لغزنده نه س��تاره ها تضمین 
موفقیت هس��تند و ن��ه تبلیغات، اینجا 
حق هنوز با »مخاطب« است.  مهر

پیامبر اکرم صلی اهلل و علیه وآله:
 خداوند یار قرض  دار است تا قرض خود را بپردازد

به  شرط آن که قرض وی بر خالف رضای خدا نباشد.
نهج الفصاحه ص303، ح 733 

شاهدعقبگردودرجازدنشورایشهرتهرانهستیم
رئیس سابق شورای شهر تهران با اشاره به عملکرد ضعیف شورای شهر 
تهران در دوره اخیر گفت: در حوزه عمرانی و توسعه خدمات، فرهنگی اجتماعی 
و سایر حوزه های مرتبط شهری شاهد عقبگرد و درجا زدن شورای شهر تهران 

هستیم و مردم نیز از این شرایط ناراضی هستند.
مهدی چمران با اشاره به نهم اردیبشت ماه روز شوراها اظهار کرد: این 
این  در  )ره(  خمینی  امام  آینده نگری  و  روشن بینی  میداریم؛  گرامی  را  روز 
روز تجلی یافت و آغازی بود برای سپردن کار مردم بدست مردم و در نتیجه 
افتخارات  از  این  و  مدیریت همه شهرها و روستاها بخود مردم واگذار شد 
انقالب اسالمی است و باید بخوبی و با صداقت از این دستاورد حفاظت کنیم.

وی با اشاره به برگزاری 5 دوره از انتخابات شوراها در سطح کشور تصریح 
کرد: در این 5 دوره شاهد حضور گروه های مختلف در شوراها در سطح شهرها و 
روستاها بوده ایم و در واقع هر دوره از شوراها نقاط ضعف و قوتی را در برداشته 
است. در سطح شورای عالی استان ها در سال های گذشته اقدامات خوبی صورت 
گرفته است و تالش شد که از ظرفیت شوراها به نحوه مطلوب استفاده شود 
البته در این مسیر با برخی موانع و کارشکنی های روبه رو بوده ایم که امیدواریم 

با حمایت دولت و مجلس شرایط خوبی برای این نهاد مردمی صورت گیرد.
رئیس سابق شورای شهر تهران در ادامه به عملکرد شورای شهر تهران 
در دوره پنجم اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید به تمامی ابعاد فعالیت 
حوزه  در  مثال  عنوان  به  پرداخت،  دوره  این  در  تهران  شهر  شورای  اعضای 
شهری  مرتبط  حوزه های  سایر  و  اجتماعی  فرهنگی  خدمات،  توسعه  و  عمرانی 
شاهد عقبگرد و درجا زدن شورای شهر تهران هستیم و به طبع آن، شهرداری 
نیز کاری از پیش نبرده است و مدیریت شهری ضعیفی را شاهد هستیم و 

مردم نیز از این شرایط ناراضی هستند.
به گفته وی، سیاسی کاری شورای شهر تهران در این دوره ضربه بدی به 
این نهاد مردمی زده است چراکه طیف اصالح طلبان در شورای شهر تهران در 

دوره پنجم به دنبال اهداف سیاسی و جریانات حزبی خود هستند.
چمران یادآور شد: در دوره گذشته از شورای شهر تهران، علی رغم اینکه 
دو طیف اصولگرا و اصالح طلب و حتی تعدادی مستقل بودند شرایط به مراتب 
بهتر از شرایط فعلی بود و شهروندان نیز اثرات آن را می دیدند اما در این 
دوره دیگر خبری از افتتاح پروژه های عمرانی و فرهنگی و... نیست. وی اظهار 
امیدواری کرد که شورای شهر تهران در زمان باقیمانده از فعالیتش رویکرد 

خود را تغییر دهد تا بلکه تا پایان دوره خدماتی به شهروندان ارائه شود.

نمای نزدیک

نشست خبری جایزه شهید همدانی  رسانه دیروز با حضور حمید حس��ام دبیر گزارش 
علمی و حس��ین زنجانی دبیر اجرایی این جایزه در سی 

و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.
حسام گفت: اتفاقی که اواخر سال 89 در سوریه افتاد 
و پیامدش جریان خطرناکی با عنوان تکفیری و فتنه شام 
بود موجب شکل گیری شرایطی شد که شاید اگر تشخیص 
به هنگام و درس��ت رهبر انقالب و مسئولین زمان شناس 
نبود به ایران هم می رسید. ما با جریان تاریخی این مساله 
که هم اکن��ون فروکش کرده و فضا برای فعالیت فرهنگی 
درباره آن فراهم ش��ده کار چندان��ی نداریم. آنچه مدنظر 
ماس��ت این است که بعد از 8 سال که فضا برای پرداخت 
تاریخی به این اتفاق فراهم شده بنا داریم مکتوبات و آنچه 

را به رشته تحریر درآمده به داوری ارزیابی بگذاریم.
وی اف��زود: برای این کار یک هس��ته اولی��ه از فعاالن 
فرهنگی آستین باال زدند و جایزه ای را با محوریت انتخاب 
کتاب سال مدافعین حرم طراحی کردند که در مرکز هیأت 
امنای آن حوزه هنری قرار دارد. جریان دفاع حرم واقعیتی 
از مظلومیت و حماس��ه بود که اگ��ر مکتوب و به جهانیان 
معرفی نش��ود از طرف همان جریانی که دسیس��ه چیده و 
فتنه تکفیری را آفریده تحریف می شود. بنابراین با همفکری 
دوستان دیگرمان در سوریه لبنان و عراق تصمیم گرفتیم 
این جایزه را به عنوان جایزه ش��هید همدانی در س��الگرد 
شهادت شهید حسین همدانی یعنی 16 مهر برگزار کنیم.

دبیر علمی جایزه ش��هید همدان��ی در ادامه درباره 
اهداف این جایزه گفت: شناس��ایی استعدادها در ایران، 
عراق، س��وریه و لبنان اولین هدف ماست. البته با توجه 
به حضور نیروها و ش��هدای افغانس��تانی و پاکس��تانی از 

رزمندگان این دو کش��ور آثاری خواهیم داش��ت اما در 
گام اول کار ما بررسی حدود 364 کتاب در چهار کشور 
یاد شده از سال 90 تا 97 است که شاید 90 درصدشان 
در ایران تولید ش��ده باشد. هدف بعدی پس از شناسایی 
اس��تعدادها تشویق و ترغیب نویس��ندگان به نگارش در 
این فضاست. خیلی از افراد علی رغم توانایی هایشان برای 
قلم زدن شاید دست به تولید نزنند، هدف سوم مراوده و 
ارتباط فرهنگی است و در گام های بعدی بحث ترجمه را 
خواهیم داشت. در حال حاضر ما در کشورمان کتاب ها را 
با زبان فارس��ی و در سوریه، عراق و لبنان آثار را با زبان 

عربی عرضه می کنند.
حس��ام در بخش دیگری از سخنانش گفت: در زمینه 
گونه ه��ا و قالب ها آثار در چهار دس��ته بررس��ی می ش��ود 
مس��تندنگاری که نوع شاخص است ش��یوه خاطره نگاری، 
شعر، داستان در همه زیربخش ها از جمله داستان کوتاه و 
رمان و پژوهش های تاریخی که به پیدایش و چیستی جریان 
تکفیری در شامات می پردازد. وی درباره جدول زمان بندی 
این جایزه گفت: اولین جلس��ات ش��ورای سیاست گذاری 
بهمن سال گذشته برگزار شده همچنین بنا شد جمع آوری 
آثار مکتوب از همین نمایشگاه کتاب آغاز شود زمان مراسم 

اختتامیه هم 16 مهر امسال خواهد بود.
این نویس��نده دفاع مقدس درباره جوایز جایزه شهید 
همدان��ی گفت: جوایز معنوی این جای��زه از ابتدا مدنظر 
طراحان و برنامه ریزان بود و یکی از آنها مش��خصاً س��فر 
به عتبات عالیات اس��ت اما در زمینه جوایز مادی ما هم 
مثل جش��نواره های دیگر جایزه هایی را در نظر می گیریم 
همچنین تا زمان برگزاری جشنواره نشست هایی را در دو 

بخش فعاالن فرهنگی و نویسندگان خواهیم داشت.

حمید حسام اعالم کرد
برگزاری جایزه شهید همدانی با محوریت مدافعان حرم

فعالیتهیچ"پارکبانی"قانونینیست
گروه زیست بوم  فرمانده انتظامی  ته��ران بزرگ با بی��ان اینکه فعالیت پلی�����س
هی��چ پارکبانی مجاز و قانونی نیس��ت، گف��ت: در پرونده 
"وحید حاجیان" به اطالعات خوبی رس��یده ایم و به زودی 

نتایج آن به استحضار مردم می رسد.
سردار حس��ین رحیمی با اش��اره به بازداشت 165 
س��ارق و مجرم حرفه ای که اکث��راً به صورت باندی فعال 
بودند، از انهدام 39 باند س��ارقان حرفه ای در این مرحله 
از ط��رح خبر داد. تاکنون این س��ارقان ب��ه 2200 فقره 
س��رقت اعتراف کردند، تعدادی از مالباختگان شناسایی 

شده و بالغ بر 73 درصد این افراد سابقه دار هستند.
وی تصریح کرد: در حوزه کشف جرم سرقت در یک 
ماه و 10 روز گذشته از س��ال جاری، 13 درصد افزایش 
کش��ف داش��تیم همچنین در این ب��ازه زمانی کاهش 3 

درصدی وقوع جرم را شاهد بوده ایم.
رحیمی از بازداش��ت 5 قاتل در نخس��تین مرحله از 
طرح کاش��ف خبر داد و متذکر ش��د: وضعیت بازداش��ت 
قاتالن در تهران بس��یار مطلوب است؛ در پرونده »وحید 
حاجیان« نی��ز به اطالعات خوبی رس��یده ایم و در آینده 
نزدیک نتایج را به اس��تحضار مردم می رس��انیم. پلیس با 
بس��یج امکانات و نیروها به هیچکدام از محکومان فراری 

امان نمی دهد و آنها را بازداشت می کند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ادامه فعالیت پارکبان ها 
در برخ��ی از معابر تهران با وجود غیرقانونی بدون فعالیت 
آنها خاطرنش��ان کرد: هرگونه فعالیت پارکبان ها در تهران 
ممنوع اس��ت و اگر قرار بر فعالیت آنها باش��د، موضوع را 
اعالم می کنیم، بیش از یکسال از فعالیت پارکبان ها ممنوع 
شده و فعالیت هیچ پارکبانی مجاز و قانونی نیست؛ از مردم 
می خواهیم در صورت مشاهده فعالیت پارکبان ها با پلیس 

110 تماس بگیرند و پلیس با این افراد برخورد می کند.

رقابت در زمین لغزنده »شبکه نمایش خانگی«

ستارههاپشیمانمیشوند؟
خسته نباشید به اصالح طلبان شورا و شهرداری

کارزیادنمیکنندولیگرانیمیآورند
نفس کشیدن در تهران هم پولی می شود؟

وجیههسامانیبا»بادبادكها«بهنمایشگاهکتابآمد
کتاب »بادبادك ها« نوش��ته وجیهه س��اماني توسط انتشارات  کتاب عهد مانا به نمایشگاه کتاب رسید.کاف��ه 
این داس��تان بلند که ویژه رده سنی نوجوان اس��ت، قصه خانواده ای را روایت 
می کن��د ک��ه در دنیای م��درن امروز، به م��وازات رفاه اقتص��ادی، از فقر عاطفی و 
فرهنگی رنج می برد و در این میان س��ارا، دختر نوجوان خانواده در تالش اس��ت تا 

این زندگی نصفه و نیمه را روی گسل طالق حفظ کند.
البته می توان گفت روی دیگر س��خن این کتاب با بزرگس��االن است. کسانی که 
موجبات حیات و هس��تی بچه ها را فراهم می کنند و حواس شان نیست که بچه ها در 
کنار نیازهای حیاتی و اقتصادی، بیشتر از هرچیز تشنه محبت و امنیت روانی هستند.

در قس��متی از داس��تان می خوانیم: اینس��تاگرام را باز می کنم. پست آخرم از 
همیش��ه بیش��تر الیک خورده و کامنت گرفته. پنجاه و هش��ت نظر را با سرعت از 
باال به پایین س��ر می خورم و روی کامنت آخر مکث می کنم. بادبادك اس��ت. مثل 
همیش��ه کوتاه و مختصر، اما زیبا نوشته:گاهی از وسط همین زندگی های تکه پاره 
هم، خورشید س��ر می زند. از وجیهه سامانی کتاب های "آن مرد با باران می آید" و 

"خواب باران" هم با چاپ پنجم در نمایشگاه کتاب عرضه شده است.
بادبادك ها این روزها در نمایش��گاه بین المللی کتاب در غرفه عهد مانا واقع در 

شبستان، راهروی 18، غرفه 38 عرضه می شود.

افزایشیکمتریسطحترازدریاچهارومیه
براساس مطالعات پایه منابع آب کارگروه احیای دریاچه ارومیه  شهر س��طح تراز دریاچه ارومیه تا به امروز نس��بت به روز مشابه در زیس�ت 
س��ال گذشته، 92 س��انتیمتر افزایش را نش��ان می دهد، بر همین اساس حجم آب 

موجود در دریاچه نیز با افزایش 4.56 میلیارد مترمکعبی روبه رو بوده است.
براساس گزارش های کارگروه احیای دریاچه ارومیه، تراز سطح آب دریاچه در 
روز 10 اردیبهش��ت ماه به 1271.68 سانتیمتر از سطح دریا رسید. این تراز نسبت 
به روز مش��ابه در سال گذشته، 1270.78 س��انتیمتر افزایش و نسبت به میانگین 

دراز مدت 2.95 متر کاهش یافته است.
براساس این گزارش وسعت دریاچه ارومیه در روز 10 اردیبهشت ماه سال جاری 
3080.92 کیلومترمربع بود که این ش��اخص نس��بت به روز مشابه در سال گذشته 
2299.77 کیلومترمربع کاهش و نس��بت به میانگین دراز مدت 1433.96 کیلومتر 
مربع کاهش یافته است. الزم به ذکر است که حجم آب موجود در دریاچه ارومیه در 
روز 10 اردیبهشت ماه سال جاری، 4.56 میلیارد مترمکعب بوده است که این شاخص 
نسبت به روز مشابه در سال گذشته، 2.03 میلیارد مترمکعب افزایش داشته و نسبت 
به میانگی��ن دراز مدت 11.52 میلیارد مترمکعب کاهش یافته اس��ت؛ بنابراین تراز 
س��طح آب دریاچه ارومیه در تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال 98 حدود 1271.68 متر 

و وسعت دریاچه 3080 کیلومتر مربع را نشان می دهد.


