
 نویسنده »پنجشنبه فیروزه ای« 
کتاب جدید می نویسد

سارا عرفانی نویسنده، درخصوص کتاب جدیدش 
گفت: به تازگی داستانی را درباره کودکی شهید کلهر 
نوش��ته ام. این کتاب از طرف ح��وزه هنری کودک و 
نوجوان منتشر می شود و چند نویسنده دارد. هر کدام 
از نویسنده های این مجموعه داستان، خاطره و اتفاقی 

از کودکی یک شهید را بیان می کند.
وی افزود: انتشارات سوره مهر قرار است مجموعه 
داس��تانی را درباره کودکی ش��هدا منتش��ر کند. این 
کتاب برای کودکان و نوجوانان نوش��ته ش��ده است و 

تصویرگری این کتاب به زودی انجام خواهد شد.
این نویسنده  در پایان درخصوص کتاب در دست 

نگارشش بیان کرد: ایده هایی برای 
ن��گارش کتاب جدی��د دارم؛ اما 
هنوز مطلب خاصی ننوش��تم. 

امس��ال البته داس��تان هایی 
برای مجله رشد دانش آموز 

نوش��تم که ک��ودکان 
می توانند داستان هایم 

ای��ن  در   را 
مجله بخوانند.

یار مهربان
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تبلیغ��ات در ه��ر  منتق�د زمان و برهه ای از می�ز
یک اهمیت بس��زایی برخوردار اس��ت 
خصوص��اً در تلویزیون که بیش از همه 
مورد توج��ه قرار می گی��رد. به همین 
خاط��ر اس��ت ک��ه رئی��س س��ازمان 
صداوس��یما هم��واره تأکی��د کرده اند 
ش��بکه ها بیش از همیشه کمک حال 
تحقق و توس��عه تولید مل��ی و کاالی 
داخلی باش��ند. البته در این راه شبکه 
ای��ران کاال راه اندازی ش��د و برخی از 
ش��بکه های دیگر برنامه ه��ای ویژه ای 
همچون »ایرانیش«، »ماه نشان« و... را 
ب��رای حمای��ت از کارگاه های کوچک 
ت��دارک دیدن��د. حت��ی ب��ا تبلیغات 
مناس��بی در ش��بکه های مثل »پویا« 
خانواده ه��ا را ب��ه اس��تفاده و خری��د 
ایرانی دعوت کردند.  نوش��ت افزارهای 
اما ویترین اصلی تبلیغات و آگهی های 
خودنمای��ی  و  تب��رج  ب��ه  تلویزی��ون 
خانم هایی برمی گردد که با آرایش های 
غیرمتعارف��ی کاالی موردنظر را تبلیغ 
می کنند که مورد انتقاد جدی عالمان 
دین��ی و صاحب نظ��ران رس��انه ای و 
پژوهشگر اس��المی قرار دارد. البته در 
قانون مطبوعات )م��اده 6 بند 10( به 
اس��تفاده ابزاری از زن در رسانه اشاره 
می کن��د که اگر مطبوعات حتی بر 25 
درص��د چهره زن مان��ور بدهند هیئت 
نظارت ب��ر مطبوعات و ای��ن قانون به 

صداوسیما هم تسّری پیدا می کند.
استفاده ابزاری از زن و ظرافت های 
ذاتی او، همواره یکی از مس��ائل چالش  
برانگی��ز، به وی��ژه در موض��وع تبلیغات 
بوده اس��ت. س��ؤالی که مطرح می شود 
و ای��ده پ��ردازان ب��رای تهی��ه و تولید 
تبلیغ��ات به خصوص از ن��وع تلویزیونی 
آن، می بایس��ت پاس��خ دهند این است 
ک��ه دلی��ل اس��تفاده از زن در تبلیغات 
تلویزیونی چیست؟ انتقاد به حضور زنان 
و ایجاد شائبه استفاده ابزاری از آنان در 
تبلیغ��ات، زمانی اتف��اق می افتد که زن 
بی دلیل و براساس انگیزه های خاص در 
تبلیغات حضور داشته باشد. که این اتفاق 
را باره��ا و بارها در جریان پرداخت های 
تلویزیونی ش��اهد  تبلیغی آگهی ه��ای 
هس��تیم. انتقاد اولی که در اینجا مطرح 
می شود این اس��ت که چرا در تبلیغات 
کاال یا خدماتی که ارتباط خاصی با زن 
ندارد، از زن استفاده می شود؟ جایی که 
فارغ از ابزارهای مربوط به زنان، تبلیغات 
مرب��وط به بانک ها را نمایش می دهند و 
این س��وال ایجاد می شود که چه دلیلی 
برای این حضور وجود دارد؟ از منظری 
دیگر، کارشناسان دینی ما بسیار انتقاد 
کرده ان��د و انتقاد دارند نح��وه ظهور و 
بروز زن در تبلیغات موضوعی است که 
نمی توان از آن به راحتی گذر کرد. وقتی 
در تبلیغ محصول��ی مانند برنج، تصویر 
بسته ای از چهره زن که به مدد آرایش، 
زیباتر ش��ده، به تصویر کشیده می شود. 
یا به تعبیر برخی، هنگامی که پوش��ش 
زن و رنگ آمی��زی خ��اص لب��اس او در 

تبلیغات به گونه ای تصویرسازی می شود 
ک��ه بی��ش از توج��ه مخاطب ب��ه نوع 
تبلیغ کننده  محصول، مجذوب شخص 
می ش��ود. این ها جزو همان نکاتی است 
که بسیاری از آن ها برطرف شده و حتی 
در سریال های تلویزیونی هم مورد توجه 
قرار می گیرد اما ه��ر از گاهی برخی از 
تبلیغ��ات و آگهی ها انگار از زیر دس��ت 
ناظران ب��دون توجه به این ظرافت های 
دین��ی و مذهبی و حت��ی فنی تبلیغی، 

می گذرد و شائبه ایجاد می کند.
بازرگان��ی صداوس��یما،  کل  اداره 
دس��تورالعمل و مجموع��ه ضوابطی را 
به  منظ��ور تولید آگهی ه��ای رادیویی 
و تلویزیون��ی در اختی��ار س��ازندگان 
ق��رار  آگهی ه��ا  س��فارش دهندگان  و 
داده اس��ت. ای��ن دس��تورالعمل کلیه 
ش��بکه های رادیویی و تلویزیونی را به 

رعایت آن ملزم می کند.
دس��تورالعمل مذکور 81 اصل را 
برای تهیه و تولید آگهی های بازرگانی 
برمی ش��مرد که می بایس��ت از جانب 
سازندگان و سفارش دهندگان آگهی ها 
رعایت ش��ود که از ای��ن میان، 6 اصل 
به ص��ورت مس��تقیم و 3 اص��ل به طور 
غیرمس��تقیم به آداب حض��ور زن در 
تیزره��ای تبلیغاتی می پ��ردازد. اما در 
این یادداش��ت به فراخ��ور ارتباط، به 

چهار اصل اشاره می شود.
در اصل 28، به طورکلی به پوشش 
و آرایش افراد حاضر در آگهی ها اشاره 
می کن��د و بیان می دارد: " پوش��ش و 
آرایش ش��خصیت های مورد اس��تفاده 
در آگهی باید متناس��ب با عرف جامعه 
بوده و ب��ا موقعیت س��نی و اجتماعی 

آن ها متناسب باشد."
همچنین در اصل 56، از جایگاه واال 
و ارزشمند زن در نظام مقدس اسالمی 
سخن به میان آمده است و درخصوص 
حض��ور خانم ه��ا در آگهی ه��ای رادیو 
تلویزیونی بیان می ش��ود: " استفاده از 
حض��ور خانم ه��ا در آگهی ه��ای رادیو 
تلویزیونی مس��تلزم اعم��ال دقت های 
خاص��ی می باش��د و باید جای��گاه زن 

مسلمان و شئون او مدنظر باشد."
 در ادامه دس��تورالعمل مذکور در 
اص��ول 57 و 58 به صورت جزئی تر به 
حضور زن در آگهی ه��ا می پردازد. در 
اصل 57 آمده اس��ت: " حضور خانم ها 
و دخترخانم ه��ا در آگهی ه��ای رادیو 
تلویزیون��ی در ص��ورت اقتضاء موضوع 
مورد آگهی، ب��دون آرایش و با رعایت 
امکان پذیر  اس��المی  حج��اب  کام��ل 
اس��ت." ل��ذا مبتن��ی ب��ر ای��ن اصل، 
سازندگان و سفارش دهندگان آگهی ها 
ای��ن اج��ازه را ندارند ک��ه بی دلیل و 
صرف��اً برای بهره ب��ردن از زیبایی ها و 
جذابی��ت زن، محص��والت و خدمات 
خ��ود را تبلیغ کنند. ای��ن موضوع در 
اصل بعدی، برجسته تر مطرح می شود 
به گونه ای که حضور زن در آگهی هایی 
که تناس��بی با نقش وی نداشته باشد 
مجاز نمی داند. در این اصل یعنی اصل 

58، آمده اس��ت: " حض��ور خانم ها در 
آگهی هایی که وضعیت کاال و مصارف 
آن با نقش خانم ها بس��تگی نداش��ته 

باشد مجاز نیست."
چرا ب��رای تبلیغ��ات و آگهی های 
تلویزیونی یک نظام و انس��جام خاصی 
پیش بین��ی نمی ش��ود تا براس��اس آن 
نظام مندی، محصوالت و کاالها تبلیغ 
ش��وند نه بدون مرزبندی هر کاال و هر 
نوع پرداخت تبلیغ��ی روی آنتن برود. 
اگ��ر قصدمان تبلیغ مناس��ب و اصولی 
اس��ت این روند به ط��ورکل روند غلط 
و درس��تی نیست که اش��خاص اعم از 
مردان و زنان مورد استفاده ابزاری قرار 
بگیرند. ما از محصوالت می توانیم الهام 
بگیری��م و نوعی از تبلیغ در آگهی های 
تلویزیونی گنجانده ش��ود که مخاطب 
محو الگوها و محصوالت ایرانی ش��ود 
و نه س��ردرگم اتفاق��ات خاص دیگر و 
اس��تفاده ابزاری از افراد ق��رار بگیرد؛ 
اینج��ا تبرج و خودنمای��ی از تصویر به 

اوج خودش می رسد.
البته مش��کالت دیگ��ر تبلیغات و 
آگهی  ه��ای تلویزیونی ب��ه تبعیض در 
تبلیغی ه��م برمی گردد؛  پرداخت های 
مثاًل فالن فیلم سینمایی را چندین بار 
در بهتری��ن زمان ه��ای پخ��ش مورد 
بازدی��د مخاطبی��ن ق��رار می دهند اما 
یکسری از فیلم ها اصاًل دیده نمی شوند 
و یا به چند زمان محدود و یا نامناسب 
بسنده می ش��ود. اینجا بایستی ضوابط، 
ش��اخص ها و معیاره��ای تولی��د تیزر 
تلویزیون��ی مخت��ص رس��انه ملی ایضاً 
محتوای آن کاماًل ش��فاف و مش��خص 
باش��د تا ف��الن کارگ��ردان بداند تیزر 
فیلم سینمایی اش را با چه شرایطی باید 
آماده پخش تلویزیونی کند و از طرفی 
بداند صداوس��یما چه عرف و قانونی را 

برای این پخش مدنظر قرار می دهد.
تبلیغ��ات  ج��ای  بی��ن  ای��ن  در 
تلویزیونی برای تئاتر هم خالی اس��ت 
که در بخش رسانه ای اخبار و اطالعات 
درباره تئاتر به عنوان یک بخش رسانه 
مغفول مانده و به چند تبلیغ سفارشی 
فالن تئاتر خاص بس��نده می شود. این 
تریبون ها باید عمومی و فراگیر بشوند 
ت��ا تبلیغ��ات فرهنگی ه��م از تریبون 
ملی صداوس��یما به نحو شایسته ای در 
مع��رض انتخاب مخاطب ق��رار بگیرد. 
مخاطب صاحب فهم و درک مناس��ب 
اس��ت و می داند چ��ه کاال و محصولی 
را انتخ��اب می کند ح��اال هرچند زرق 
و برق و بزکش کنی��م مخاطب ما کار 
خودش را انجام می ده��د. حاال با این 
اوصاف چقدر زیبنده است که تبلیغات 
و آگه��ی  در تلویزی��ون ما ب��ا نظارت 
مناس��ب به فرهیختگی برس��د نه یک 

اتفاق دم دستی...!!
واقع��اً به ای��ن مش��کالت تبلیغی 
تلویزیون چه کس��انی نظارت می کنند 
آیا به این تبعیض  ها و تبرج ها اش��راف 
مناسب دارند یا هنوز در خواب قیلوله 

تسنیم به سر می برند؟ 

یکم ش��هریور 96  يتخ����ت جلسه پا نخس��تین 
شورای ش��هر تهران به ریاست محسن 
هاش��می رفس��نجانی برگزار شد و در 
این جلسه محمدعلی نجفی با 21 رای 
از س��وی اعضای شورای شهر تهران به 
تهران) ش��انزدهمین  عنوان ش��هردار 

شهردار تهران( انتخاب شد.
علی رغ��م انتخاب ش��هردار تهران 
از س��وی اعضای شورای ش��هر تهران 
با توجه فرایند صدور حکم مس��ئولیت 
نجفی ش��هردار وقت تهران از س��وی 
وزیر کشور، اعضای شورای شهر تهران 
در دومین جلس��ه خود تا صدور حکم 
مسئولیت شهردار وقت تهران، مصطفی 
س��لیمی را با 20 رای برای سرپرستی 

شهرداری تهران انتخاب کردند.
)متول��د 23  نجف��ی  محمدعل��ی 
دی1330، ته��ران( پس از صدور حکم 
مس��ئولیتش توس��ط وزی��ر کش��ور در 
س��اختمان بهش��ت و بر صندلی بلدیه 
پایتخت تکی��ه زد و کار خود را با صدور 
بخشنامه ها و تغییرات در سطوح معاونین، 
مدیران، روسای سازمان ها و دستگاه ها و 

شهرداران مناطق و نواحی آغاز کرد.
البت��ه عم��ر فعالی��ت نجف��ی در 
ش��هرداری طوالنی نبود؛ چراکه نجفی 
در روزه��ای پایان��ی اس��فندماه س��ال 
گذش��ته موضوع اس��تعفای خود را به 
دلیل بیماری مطرح کرد و در جلسه 19 
فروردین ش��ورای شهر تهران استعفای 
نجفی بررسی و مورد قبول اعضای شورا 
قرار نگرفت و شورایی ها مجدد به نجفی 
به عنوان شهردار تهران رأی مثبت دادند 
اما س��اعاتی نگذش��ت که دوباره نجفی 
اس��تعفای دوم خ��ود را تقدی��م هیأت 
رئیسه شورا کرد و نهایتا این بار اعضای 
شورای شهر تهران با 15 رأی موافق، 5 
رأی مخالف و یک رأی سفید با استعفای 

شهردار تهران موافقت کردند.
پس از پذیرش استعفای نجفی در 
پنجاه و پنجمین جلس��ه شورای شهر 
تهران، مجدداً انتخاب سرپرس��ت برای 
ش��هرداری تهران در دستور کار اعضای 
شورای ش��هر تهران قرار گرفت و اعضا 
از دو گزینه بی��ن )محمد حقانی عضو 
سابق شورای ش��هر تهران و سمیع اهلل 
حس��ینی مکارم معاون مال��ی و اداری 
ش��هرداری تهران( در نهای��ت اعضای 
ش��ورای ش��هر تهران اقدام به انتخاب 
سمیع اهلل حس��ینی مکارم با 14 رأی از 

21 رأی اخذ شده کردند.
پ��س از انتخاب دومین سرپرس��ت 
برای ش��هرداری ته��ران در ای��ن دوره، 
مجدداً موضوع انتخاب ش��هردار تهران 
در دستور کار اعضای شورای شهر تهران 
ق��رار گرفت و در همین رابطه علی اعطا 
سخنگوی شورای شهر تهران 28 فرودین 
97 در جم��ع خبرنگاران فرایند انتخاب 
ش��هردار تهران را تش��ریح کرد و گفت: 
ش��هردار تهران 23 اردیبهشت انتخاب 
می شود. امروز جلسه هم اندیشی باحضور 
اعضا برگزار و مقرر ش��د مالکمان برای 

انتخاب شهردار همان فرایند و معیارهای 
گذشته باشد و کلیات آن تغییری نکرد 
و در همی��ن رابطه هف��ت گزینه نهایی 
ش��هرداری تهران در تاریخ یکشنبه 16 
اردیبهشت به صحن علنی شورای شهر 
می آیند و برنامه ه��ای خود را در حضور 
رس��انه ها بیان می کنن��د و از میان این 
هف��ت نف��ر، دو گزینه نهای��ی انتخاب 
می شود و در نهایت مجددا این دو گزینه 
به صحن می آیند اما این بار، برای اولین 
ب��ار دو گزینه نهایی بای��د تیم همکاران 
خود را تا حدودی معرفی کنند و نهایتا 
در تاریخ 23 اردیبهشت ماه گزینه انتخابی 
شورای شهر برای پست شهرداری تهران 
معرفی می شود و پس از آن باید فرایند 
حقوقی آن طی شود. محمدعلی افشانی 
- س��میع اهلل حس��ینی مکارم - محمد 
ابراهیم انص��اری الری - محمود حجتی 
- س��یدمحمود حس��ینی - حج��ت اهلل 
میرزای��ی - پیروز حناچ��ی 7 گزینه ای 
بودند که قرار بر این ش��د که برنامه های 
خود را آماده و در صحن ش��ورای ش��هر 
ته��ران ارائه کنند ک��ه در همین زمینه 
آقای��ان انص��اری الری و حجتی انصراف 
خود را از نامزدی شهرداری تهران اعالم 
کردند و سایر نامزدها با حضور در صحن 

شورا برنامه های خود را اعالم کردند.
در جریان بررس��ی جلس��ه علنی 
ش��ورای ش��هر تهران، با دستور جلسه 
رأی گی��ری ب��رای انتخ��اب 2 نامزد از 
میان 4 نامزد باقی مانده آغاز شد و این 
در حالی بود که همگان منتظر انتخاب 
2  نف��ر از میان 5 نف��ر بودند؛ اما صبح 
نامه  انصراف حجت اهلل میرزایی از سوی 
رئیس ش��ورای شهر تهران تأیید شد و 
به همی��ن منظور اعضای ش��ورا نام 2 
نفر را از بین س��یدمحمدعلی افشانی، 
س��میع اهلل  حس��ینی،  س��یدمحمود 
حس��ینی مکارم و پی��روز حناچ��ی در 
برگه های رأی نوش��تند و داخل گلدان 
ریختن��د. خیلی زود نتیجه ش��مارش 
آرا مشخص شد؛ »افش��انی با 15 رای 
و حس��ینی مکارم با 11 رای کاندیدای 
نهایی تصدی پست ش��هرداری تهران 
شدند. حناچی و حسینی نیز به ترتیب 

در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.
23 اردیبهش��ت 97، در ش��صت 
و س��ومین جلسه ش��ورای شهر تهران 
برای انتخاب شهردار تهران آغاز شد و 
بعد از رأی گیری، اعضای شورای شهر، 
افش��انی را با 19 رأی به عنوان شهردار 

جدید تهران انتخاب کردند.
با انتخاب افشانی به عنوان شهردار 
تهران وی در س��اختمان بهش��ت و بر 
صندل��ی تکیه زد که پی��ش از نیز یک 
شهردار و دو سرپرست برای این صندلی 
در ای��ن دوره تکیه زده بودند؛ افش��انی 
فعالیت خود را آغ��از کرد و تغییراتی را 
نیز همانند نجفی شهردار سابق تهران در 
مجموعه شهرداری صورت داد تغییراتی 

که بیشتر آنها قومیتی و حزبی بود.
ام��ا عمر فعالی��ت افش��انی نیز در 
شهرداری تدوام چندانی نداشت چراکه 

ب��ا اصالحی��ه قان��ون من��ع بکارگیری 
بازنشس��تگان وی نیز باید س��اختمان 
بهشت را ترک کند اگر چه هم حزبی های 

وی تالش می کنند وی بماند.
سخنگوی  س��امانی  سیدس��لمان 
وزارت کش��ور با بیان اینکه براس��اس 
اع��الم ش��فاهی نهاده��ای مس��ئول، 
ش��هرداران مش��مول قان��ون من��ع به 
کارگیری بازنشس��تگان هستند گفت: 
در ص��ورت ارائ��ه پاس��خ مکت��وب به 
استعالم های وزارت کشور و اجرای این 
قانون درباره ش��هرداران، 15 ش��هردار 

مسئولیت خود را ترک خواهند کرد.
س��امانی اف��زود: در مورد ش��مول 
قانون من��ع به کارگیری بازنشس��تگان 
برای ش��هرداران نظرهای متفاوت و گاه 
متعارضی وجود داش��ت ک��ه به منظور 
اجرای شایس��ته قانون باید وحدت نظر 
بی��ن دس��تگاه های مج��ری، نظارتی و 
قانونگ��ذار ایجاد ش��ود. وی ادامه داد: به 
همین منظ��ور و به دنبال اب��الغ قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان، در وزارت 
کشور از معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
و نیز دیوان محاسبات به صورت مکتوب 
اس��تعالم کردیم که تاکن��ون به صورت 
مش��خص و مکتوب پاس��خی به وزارت 

کشور داده نشده است.
س��امانی افزود: اما در صحبت هایی 
که به شکل شفاهی داشته ایم شهرداران 
مش��مول این قانون می شوند که در این 
صورت 15 ش��هردار مس��ئولیت خود را 
ت��رک خواهن��د ک��رد. رئیس جمهوری 
قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان را 
به س��ازمان اداری و اس��تخدامی کشور 
ابالغ کرده است و به تبع آن هم دستگاه 
مجری، همین سازمان محسوب می شود.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات 
نیز درخصوص قان��ون منع بکارگیری 
بازنشس��تگان اظهار کرد: پاسخ کتبی 
به وزارت کش��ور ارسال شده است که 
ش��هردار تهران هم مشمول قانون منع 

بکارگیری بازنشستگان می شود.
با مش��خص ش��دن رفتن افشانی 
ش��هردار تهران بازهم موضوع شهردار 
هاشمی رفس��نجانی  محس��ن  ش��دن 
مطرح شده اس��ت که در همین رابطه 
و براس��اس اخبار غیر رسمی احتمال 
این موضوع بس��یار زیاد ش��ده و اعضا 
معتقدند که این بار محس��ن هاش��می 
را برای ش��هرداری انتخ��اب کنند هر 
چند که با حضور وی نفر بعدی مهدی 
چمران نفر اول لیست اصولگریان وارد 

شورای شهر تهران خواهد شد.
این در حالی اس��ت ک��ه با خروج 
هاش��می از شورای شهر تهران، ریاست 
شورای شهر تهران نیز به احمد مسجد 
جامعی ب��ا توجه به س��وابق حضورش 
در شورا برس��د که البته در این زمینه 
نیز ابراهیم امینی تالش بس��یاری دارد 
تا خ��ود به عنوان رئیس باش��د. در هر 
ص��ورت در روزهای آتی اخبار جدیدی 
درخصوص شهرداری تهران و جابه جایی 

تسنیم آنها منتشر خواهد شد. 

امامصادقعلیهالسالم:
 ریشه های کفر سه چیز است: 

حرص و بزرگ منشی نمودن و حسد ورزیدن.
كافی)ط-االسالمیه(،ج2،ص289

آسان مباد این همه یکجا فروختن
میالد عرفان پور 

تصویب شد به هلهله ما را فروختن
پنهان دسیسه کردن و پیدا فروختن
از ُمرده-َمردهای سیاست بعید نیست

میراث زنده ی شهدا را فروختن
جان را فروختن به امان نامه ی یزید

دل در قمارخانه ی دنیا فروختن
تصویب شد ِچرای علف هرزه های غرب

وانگاه مفت، گندم اعال فروختن
تصویب شد مطابق تقویم دشمنان
امروز را به وعده ی فردا فروختن
تصویب شد فروختن عزت وطن
بی دردسر چنان که مربا فروختن

هنگام رزم، ملعبه ی دشمنان شدن
شمشیر آهنین به مقوا فروختن

لبخند را ز چهره ی مردم ربودن و
آن را به نیشخند اروپا فروختن

بین دو چای، چاله ی برجام کندن و
بین دو ُچرت، جام مطال فروختن

اینگونه مفت، ننگ خریدن برای خود
اینگونه بی تعهد و امضا فروختن

آخر حراج واژه ی غیرت شروع شد
این راه می رسد به الفبا فروختن

کم نیست حرمت شرف و غیرت و وطن
آسان مباد این همه یکجا فروختن

ترنم احساس

تبرجوخودنمايیبهجایفرهیختگیدرآگهیهایرسانهملی!

بازارچه هفت رنگ بدون نظارت
رفتنافشانیازشهرداریتهرانمسجلشد

خداحافظی با شهردار 148 روزه 

رئیسسازمانحجوزيارت:
خ ویزای اربعین و بیمه نباید بیش از ۳۷۲ هزارتومان باشد نر

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به فرآیند نام نویسی برای  صدور ویزای اربعین، گفت: س��امانه س��ماح، تنها مرجع مورد گردش����گر
تایید ستاد مرکزی اربعین برای اخذ روادید اربعین حسینی است.

با توجه به پاره ای شایعات درخصوص قیمت های غیرواقعی روادید اربعین، حمید 
محمدی اعالم کرد: نرخ روادید اربعین و هزینه بیمه و خدمات پزش��کی جمعا 372 
هزار تومان است. عزیزانی که برنامه حضور در حرکت عظیم اربعین حسینی را دارند 
با ثبت نام در سامانه سماح و یا دفاتر خدمات زیارتی در سراسر کشور، ضمن پرداخت 
الکترونیکی مبلغ 372 هز ار تومان از خدمات مذکور بهره مند می شوند و به هیچ وجه 

هیچ مبلغ دیگری را نباید چه بصورت نقدی یا الکترونیکی پرداخت نمایند.
وی در باره فعالیت برخی سودجویان در این عرصه، هشدار داد: مردم عزیز باید 
مراقب افراد س��ودجو باش��ند و تحت تاثیر تبلیغات کذب این افراد مبنی بر صدور 
س��ریع ویزا با پرداخت مبالغ کالن قرار نگیرند و فقط به س��امانه س��ماح به عنوان 

مرجع مورد تایید ستاد مرکزی اربعین حسینی مراجعه کنند.
رئیس س��ازمان حج و زیارت با اش��اره به اینکه به دلیل طوالنی ش��دن فرایند 
هماهنگی س��تاد مرکزی اربعین با س��فارت عراق و مس��ئولین عراقی درخصوص 
چگونگ��ی صدور ویزا، تاکید کرد: با هماهنگی های انجام ش��ده، کار صدور ویزا در 
4 کنس��ولگری و 19 دفتر موقت کنسولی عراق در سراسر کشور از یکشنبه شروع 
شده و با جدیت و سرعت خوبی ادامه و با همت کارگزاران و دفاتر خدمات زیارتی، 

انشااهلل ویزای همه عزیزان به موقع تحویل خواهد شد.

قائممقامرئیسرسانهمليمطرحكرد؛
»الحسین یجمعنا« شعار رسانه ملی در ویژه برنامه های اربعین

قائم مقام رئیس رس��انه ملي بر رویک��رد مردمي بودن و تهییج  ج��م زائران حس��یني در برنامه هاي این مناس��بت و توجه به ش��عار ج��ام
اربعین تأکید کرد.

 حجت االس��الم موس��وی مق��دم در نشس��ت اعض��ای کمیته اطالع رس��انی و 
مستندسازی اربعین حسینی با بیان اینکه رفتار رسانه ای ما در اربعین 97 بر مبنای 
ش��عار »الحسین یجمعنا« است گفت: در گزارش ها و همه برنامه هایی که به پوشش 

این کنگره عظیم حسینی می پردازند باید مفاهیم عمیق این شعار تبیین شود.
وی با تأکید بر اینکه تمام موارد ابالغ شده به معاونت ها و بخش های ذی ربط باید 
رعایت شود تصریح کرد: تاکید رسانه ها اعم از رسانه های دیداری و شنیداری، رسانه های 
مکتوب و رس��انه های مجازی بر مردمی بودن این حرکت حس��ینی است و هر بخش 

متناسب با مأموریت خود باید براساس این شعار، این همایش عظیم را پوشش دهد.
رئیس کمیته اطالع رس��انی و مستندس��اری اربعین با تاکید بر لزوم پاس��خ به 
شبهات و سواالت پیرامون قیام حسینی اظهار کرد:  بخشی از برنامه های صداوسیما 
ب��ه صورت متمرکز روی این محتوا حرکت خواهد کرد و سیاس��ت تبلیغی برنامه ها 

خصوصا برنامه های ثابت معارفی بر پاسخ به این شبهات شکل گرفته است.
حجت االس��الم موس��وی مقدم یادآوری کرد: سیاست ما براساس تبلیغ، تشویق و 
تهییج مخاطب استوار است و به اتکای روایات وارده باید بر این ضرورت تاکید کرد. باید 
در ساماندهی تولیدات رسانه ای به نوآوری و خالقیت در همه ساحت های رسانه ای که 

الزمه این همایش عظیم است توجه کرد و تصویر نابی پیش روی مخاطبان قرار داد.

ود وی صحنه می ر ارکستر ملی با محمد اصفهانی ر
جدیدترین اجرای ارکس��تر ملی ای��ران به رهبری  ن ا ز ا لن�و فریدون شهبازیان و خوانندگی محمد اصفهانی در د

تاالر وحدت روی صحنه می رود.
ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی محمد 
اصفهان��ی با اجرای وی��ژه آئینی با عنوان حدیث س��رفرازی 21 مهرماه 

ساعت 19 در تاالر وحدت روی صحنه می رود.
در اجرای این قطعات؛ »س��ر افرازی« از حمید ش��اهنگیان، »سوگ« 
و »معصومیت« از فریدون ش��هبازیان، »غنچه افسرده«، »فریاد تنهایی« و 
»فرصت بدرود« از محمد اصفهانی، »شور آفرین« از حسین دهلوی، دو نغمه 
بختیاری از روح اله خالقی، »چنگ و نی« از محمد بیگلرپور و »دیده بگشا« از 

علی کهن دیری، به دست هنرمندان ارکستر نواخته می شود.

کمین کردن پلیس در تهران ممنوع است
رئی��س پلیس پایتخ��ت درباره مس��ئله کمین کردن  پلی�����س
ماموران گفت: تأکید می کنم در شهر تهران، "کمین" 
ممنوع اس��ت اگر بنده متوجه این موضوع ش��وم و کسی در تماس با موضوع 
197 موردی را با مشخصات کامل اعالم کند، با مامور خاطی برخورد می شود.

سردار حسین رحیمی در رابطه با مزیت افتتاح مرکز کنترل ترافیک متذکر 
شد: میزان خودروهای موجود در تهران چهار برابر حجم خیابان ها است، اول 
مهر بالغ ب��ر 50 درصد تردد در بزرگراه ها افزایش پیدا کرد اما به هیچ عنوان 
نگذاشتیم مشکل جدی ترافیکی ایجاد شود، اکنون در 6 ماهه دوم پلیس کار 
سختی در حوزه راهنمایی و رانندگی دارد و تالش داریم که مشکلی برای مردم 
ایجاد نشود، چند سال قبل تهران مکرراً قفل می شد اما در یکی دو سال گذشته 

با تدابیر انجام شده نگذاشتیم بحث قفل شدن معابر اتفاق بیفتد.


