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روزنامه صبح ایران  /سال دهم  -شماره 906
 31اردیبهشت  /با ما همراه شوید

جمعیت توصیه کردند.
بی مکرم اســام صلی اهلل علیه و آله در روایتی به ازدواج و ازدیاد
ّ
خبرگزاری «حوزه» روایت زیر را از کتاب «عوالی الآللی» منتشــر میکند.
پیامبــر خدا صلی اهلل علیه و آله:
ِالس ْــقطِ
تَنا َک ُحوا تَکث ُُروا فإن ّی اُباهِی ب ِ ُک ُم ا ُال َم َم یَو َم القِیا َم ِة َحتَّی ب ِّ
ازدواج کنید تا جمعیت شــما زیاد شــود؛ زیرا من در روز قیامت به وجود شــما  ،حتی به فرزندان ســقط شــده تان بر سایر ا ّمتها می بالم.
عوالی الآللی ۲۹/۲۸۶/۳ :

هنرمندان سرشناس جهان به

حمایت مالی دولتهایشان از
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هنرمندان سرشناس جهان به

شرح دعای مکارم االخالق /بخش بیست و چهارم /شهوت و غضب دو دام بزرگ است؛ نوشتاری از آیتاهلل محمدحسن انصاری

جنایات اسرائیل اعتراض کردند

ســراج-آیت اهلل شــیخ محمــد حســن انصــاری در
بخــش بیســت و چهــارم از شــرح دعــای مــکارم
االخــاق ایــن گونــه نگاشــته اســت:
امــام ســجاد علیــه الســام در فقــره ای از دعــای
مــکارم االخــاق بــه پیشــگاه الهــی عــرض مــی
کان ُعمــری َمر تَعــاً للشــیطان
کنــد 🙁 فــاذا َ
َفاقبِضنــی)
پــروردگارا هــرگاه عمــرم چــراگاه شــیطان شــود
بــه آن پایــان ده .
مرتَــع در لغــت عــرب بمعنــای چــراگاه اســت
 .معمــوال حیــوان در چــراگاه کــه میــدان
وســیعی اســت مــی توانــد هــر چیــزی را بخــورد
و محــدود نیســت  .عمــر انســان هــم چنانچــه
میــدان وســیعی بــرای شــیطان باشــد مــی توانــد
از ُطــرق مختلــف در او اثرگــذار باشــد گاهــی
ممکــن اســت از طریــق اعضــای بــدن ماننــد
دســت و پــا و چشــم و گــوش  .وگاهــی از طریــق
فکــر و اندیشــه در او موثــر خواهــد بــود و نتیجتـاً
نورانیــت را از او مــی گیــرد و زمینــه هــر فســاد و
گناهــی را فراهــم مــی نمایــد .
امیرالمومنیــن علــی علیــه الســام در حدیثــی
َفســ ُه .
شــیطان ُکل
مــی فرمایــد:
ِ
ُ
انســان ن ُ

شــاید اگــر برخــی از مدیــران و دســتاندرکاران
مربوطــه در تأمیــن فیلمهــای ســینمایی خارجــی و
شــیطان هــر انســانی نفــس ا ّمــاره ی اوســت .
ـش ســریالهای نوســتالژی ،بــه اهمیــت
ایرانــی و پخـ ِ
اســت کــه او دچــار ُعجــب شــده باشــد لــذا در
افــکار نادرســت در او بوجــود مــی آورد و زمینــه
آرشــیو در تلویزیــون پــی ببرنــد کنداکتــوری بهتــر از
چنیــن حالتــی گنــاه و ارتــکاب معصیــت را
مهیــا مــی
ایــن را شــاهد باشــیم.
را بــرای خیانــت کاریهــای ابلیــس ّ
کوچــک مــی شــمارد .
ســازد .
تلویزیــون ایــن ش ـبها دوبــاره «افســانه جومونــگ»
( ُعمــر خود را چراگاه شــیطان نکنیم)
مهمتریــن راه نفــوذ شــیطان بــر انســان موقعــی
پخــش میکنــد .ســریالهایی کــه وقتــی بــه آنتــن
مثــل برخــی نوســتالژیهای ایرانــی،
میآینــد
ِ
پرطرفدارنــد .بــه ایــن بهانــه نگاهــی داریــم بــه
ســریالهای کــرهای کــه در تلویزیــون ،مــوج ایجــاد
کردنــد .ایــن مــوج چــه زمانــی آغــاز شــد؟
ســراج -حجــت االســام و المســلمین
پخــش ســریال «جواهــری در
از ســال  1385و بــا
ِ
دکتــر ســید مهــدی ســاداتی نــژاد در
ـش «جومونــگ» در ســال
قصــر» فراگیــر شــد و بــا پخـ ِ
 1387بــه اوج خــودش رســید .یانگــوم و جومونــگ ،تا
ادامــه سلســله یادداشــت هــای شــرح نهــج
حــدی بــرای مخاطبــان ،جذابیــت پیــدا کردنــد کــه
البالغــه چنیــن نگاشــته اســت:
طبــق آمــار منتشــر شــده از ســوی مرکــز تحقیقــات
دهمیــن ویژگــی متقیــن ایــن اســت
ســیما ،بیشــترین میــزان مخاطــب را در هــر دوره
ور ُه ْم َم ْأ ُمو ن َــ ٌه و در روایتــی نقــل
ــر ُ
که:شُ ُ
داشــتند.
اهلل(ص):إن
شــده اســت کــه قــال رســول
ّ
از ســالها پیــش یــک اپیدمــی بــه نــام ســریالهای
ــد ا هللِ یَــ ْو َم ا لْقِیا َمــ ِه
ــاس َم ْن ِز لَــ ًه ِع ْن َ
ــر ال ّن ِ
شَ َّ
کــرهای در کشــور آغــاز شــد؛ موجــی کــه هنــوز
ُ
شَ
ــر ُه
ــاس
ن
ال
خــاف
ی
ــن
ّ
َم ْ
َ
ُ
َّ
امثــال «جومونــگ»« ،دونگیــی» و
پخــش
هــم بــا
ِ
ِ
بدتریــن مــردم روز قیامــت کســانی هســتند
«جواهــری در قصــر» ادامــه دارد.
کــه مــردم از شــر آنهــا در امــان نیســتند
برخــی علــت کِشــش و اســتقبال از ایــن ســریالها را
در شــباهتهای فرهنگــی ،اسطورهســازی و نمایــش
الکافــی ،ج  ،۲صفحــه ۲۳۳قــال
روابــط عاطفــی آن میداننــد .مــردم مــا عالقــه خاصی
ون
ــن َســل َِم ا ل ْ ُم ْســل ُِم َ
الصادق(ع):ا ل ْ ُم ْســل ُِم َم ْ
بــه ژانرهــای تاریخــی و اســطورهای دارنــد و بــا دیــدن
ِــن ل َِســا ن ِ ِه َو یَــ ِد ه
م ْ
ایــن ســریالها ضمــن پُرشــدن اوقــات فراغتشــان
انگیزه شرارت:
ـان
بــه مقایســه شــباهتهای تاریخــی کشــور خودمـ
ْ
س ُک ِّل خَ طِ ی َئ ٍه
ُ
ح ُب ال ُّد ن َْیــا َر أ ُهــم میپردازنــد.
َ
َ
ِ
المــا ُء .
ُــر َعل ْیــه َ
متقیــن ایــن اســت که :ا َ ْجســا ُد ُه ْم ن َحیفَــ ٌه کث َ
غلبه هواهای نفســانیامــا چــرا ایــن ســریالها بعــد از بازپخشهــای فــراوان،
دلهــا را بــا خــوردن و آشــامیدن زیــاد
ــم خَ فیفَــ ٌه
برداشــت ها و قضاوت های غلطَو حاجا تُ ُه ْ
کمــاکان جــزو پرمخاطبهــای تلویزیونانــد؟ شــاید
پرفســور «ســیمون بــارون کوهــن» اســتاد بدنهایشــان الغــر ،نیازهایشــان ســبک نمیرانیــد؛ زیــرا همــان گونــه کــه زراعــت
ـل ایــن اتفــاق باشــد .مــا
ضعــف کارهــای ایرانــی دلیـ ِ
بــر اثــر آب زیــاد از بیــن مــى رود ،دلهــا
دانشــگاه کمبریــج در رشــته آســیب اســت.
ســریالهایی داریــم کــه بعــد از بازپخشهــای زیــاد
شناســی روانــی در کتــاب خــود بــا عنــوان متقیــن اهــل شــکمبارگی نیستد( ا َ ْجســا ُد ُه ْم نیــز بــر اثــر پرخــورى مــى میرنــد (.تنبیــه
هنــوز پرمخاطبانــد .امــا عــدم تنــوع ســریالهای
الخواطــر ،ج۱ص) ۴۶
ایرانــی از نظــر ســوژه ،قابــل پیشبینــی بــودن
«درجــه صفــر همدلــی» معتقــد اســت ن َحی َف ـ ٌه )
پایــان ســریالها ،تکــراری بــودن قصههــا و وجــود
الل  :قِ ّلَــ ُه جســم انســان متقــی در ســختی ومحنــت
عــدم همدلــی و درک احساســات اطرافیــان قــال رســول اهلل :ثَال ثَــ ٌه یُحِ ُّب َهــا َّ
ـمت
ـر کــه قصــه را بــه سـ
الطعــا ِم  .در راه خداســت
شــخصیتهای خیــر و شـ ّ
المنــا ِم َ ،و قِلّــ ُه َّ
ریشــه تمــام شــرار تهای روی زمیــن الــکال ِم َ ،و قِ ّلَــ ُه َ
ـمت
ـ
س
ـه
ـ
ب
را
ـب
ـ
مخاط
ـرد،
شعاریشــدن پیــش میبـ
اســت .وقتــی انســان نتوانــد احساســات خداونــد ،ســه چیــز را دوســت مــی آخریــن دســت نوشــته شــهید چمــران
کنــد.
ی
م
مایــل
ای
تماشــای کارهــای کــره
متفــاوت اطرافیــان و طــرز تفکــر مختلــف دارد.۱:کــم گویی.۲،کــم خوابی.۳کــم خطــاب بــه انــدام خــودش:
از طرفــی دیگــر ،اگــر بــه فیلمهــای کــرهای ،ژاپنــی
آنهــا را درک کنــد نمیتوانــد خــود را در خوری(تنبیــه الخواطــر ،ج  ،۲ص )۲۱۳شــما ســا لهای دراز بــه مــن خدمــت
و چینــی دقــت کــرده باشــید چیدمــان لوکســی در
الط َعــا ِم و کــرده ایــد ،از شــما میخواهــم کــه در
ْــر ِه َّ
آســیب زدن بــه آنهــا کنتــرل کنــد
ال تُمِیتُــوا ال ُق ُل َ
آنهــا دیــده نمیشــود .ذات انســانها بــه ســمت
ــوب ب ِ َکث َ
ــوت َکالــ َّز ْر ِع إ َذ ا ایــن آخریــن لحظــه نیــز وظیفهــی خــود
ــر ابِ ؛
ــب یَ ُم ُ
َّ
سادهزیســتی ســوق دارد و ایــن پیــام بــه صــورت
فــإن ال َقلْ َ
و امــا یازدهمیــن ودوازدهمیــن ویژگــی الشَّ َ
نامحســوس بــه بیننــده منتقــل میشــود.
پخــش دوبــاره «جومونــگ» در کنــار نقــاط ضعفــی
کــه از ســریالهای ایرانــی مطــرح شــد ،یــک
هشــداری بــرای عــدم اســتفاده درســت از آرشــیو
همــه کــس گذشــتم کــه فقــط بــا تــو باشــم و… .
فیلمســازی کــه روزگاری ســوژه فیلمهایــش را از دل
آنجــا بــود و جرایــم مالــی ســنگینی را نیــز پرداخــت
صداوســیما محســوب میشــود.
هرچنــد کــه مختــاری در جــواب احساســات همســر
صفحــات روزنامههــا انتخــاب میکــرد بــد نیســت کــه
کــرد .ســایتهای شــرطبندی یکــی از پدیدههــای
در کنــار موفقیــت ســریالهای کــرهای ،مجموعههــای
ســابقش تنهــا بــه ایــن بســنده کــرد کــه دیگــر
ســری بــه همــان روزنامههــا بزنــد تــا ببینــد کســی
غمبــار و تلــخ ایــن روزهــای کشــور ماســت .مردمــی
تلویزیونــی و برنامههــای قدیمــی در آرشــیو غنــی
نمیتوانــد ایــن رابطــه را ادامــه دهــد .حــاال کــه او
کــه کنــارش عکــس یــادگاری میزنــد چگونــه مــال
کــه طبــق گزارشــات بــازه ســنی  18تــا  30ســال را
صــدا و ســیما وجــود دارنــد کــه میتــوان بــا مدیریــت
گویــا ســاکن اســپانیا اســت ایــن روزهــا ســر از شــهر
مــردم را بــاال میکشــد؛ شــاید ســوژه فیلــم بعــدیاش
در بــر میگیرنــد مالباختــگان و ورشکســتگان ایــن
ـش برخــی از ایــن
بهتــر از آنهــا بهــره بــرد .حتــی پخـ ِ
کــن درآورده اســت و ایــن طــور کــه خــود میگویــد
را پیــدا کــرد.
ســایتها هســتند کــه بعضــاً تمــام دار و ندارشــان
ســریالها همچــون «جومونــگ» بــه شــوخیهایی
قــرار اســت بــه او جایــزه بهتریــن خواننــده ســال را
احتمــاالً در ایــن روزهــا خبــر دفاعیــات اصغــر فرهادی
توســط امثــال مختــاری یکجــا بــاال کشــیده میشــود
در فضایمجــازی تبدیــل شــد .ایــن شــوخیهای
بدهنــد .او در صفحــه خــودش تصاویــری از خــودش
در جشــنواره کــن را دربــاره بیگناهــی خــود بــر ســر
و بــه خــاک ســیاه مینشــینند .مختــاری کــه روزگاری
ِ
مدیریــت درســت پخــش و
مجــازی را میتــوان بــا
روی فــرش قرمــز کــن منتشــر کــرده اســت هرچنــد
جنجــال ســرقت ادبــی فیلــم «قهرمــان» شــنیدهاید.
خواننــده قطعــات پــاپ در کشــور بــود چنــد ســال
اســتفاده از آرشــی ِو رســانه ملّــی جبــران کــرد.
ـن1401
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ایــن تصاویــر در صفحــه جشــنواره کــن دیــده
او در نشســتی در ایــن جشــنواره کــه ایــن روزهــا در
روش غیرقانونی
17ــا /ایـ
اســت کــه ترجیــح داده اســت ب
شــاید اگــر برخــی از مدیــران و دســتاندرکاران
نمیشــود.
شــهر ســاحلی کــن کشــور فرانســه اجــرا میشــود،
ـال مــردم
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مربوطــه در تأمیــن فیلمهــای ســینمایی خارجــی و
٣7٩/1٣1/1401
او چنــد روز قبــل یکبــاره تصاویــری از خــود و اصغــر
گفتــه اســت کــه داســتان فیلمــش را از صفحــه یکــی
پُــر کنــد و زندگــی الکچــری بــرای خــود بههــم
ـش ســریالهای نوســتالژی ،بــه اهمیــت
ایرانــی و پخـ ِ
فرهــادی منتشــر کــرد و نوشــت کــه امــروز صبــح
از روزنامههــا پیــدا کــرده بــوده و ایــن حــق را داشــته
بزنــد .تصاویــر او در صفحــه شــخصیاش بــا هواپیمــای
آرشــیو در تلویزیــون پــی ببرنــد کنداکتــوری بهتــر
هنــگام صبحانــه بــا او دیــدار داشــته اســت ،فرهــادی
موضــوع آن فیلمــی بســازد .او
دربــاره
شــخصی جــت و ماشــینهای ســوپرالکچری و تیــپ و
سمه تعالی
اســت کــه ب
از ایــن را شــاهد باشــیم ،گنجینــه عظیمــی کــه
میگویــد کــه ایــن ایــده را قب ـ ً
هــم بــا چهــره خنــدان حاضــر شــده اســت کنــار ایــن
ا هــم داشــته اســت
قیافههــای مدلهــای خارجــی نشــان میدهــد کــه
شــبکههای تلویزیونــی در اختیارشــان اســت و آن
قماربــاز چنــد عکــس -یــادگاری بــا روی خنــدان
ـد کــه آن
ـاره می
ـریال لداسـ
اســتفاده درســت را از «میــراث جامجــم» نمیبرنــد،هنم و بــه سـ
کاســبی بــا پــول و مــال حــرام قماربــازی حســابی بــه
ید،دان
کنفـری
 :1401ت
ـتانششـبنـهریاناشـ،اشت
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بینــدازد .البتــه هرچنــد کــه ایــن دیــدار یکبــاره آن
روزهــا نیــز در صفحــه حــوادث روزنامههــا بهدنبــال
او ســاخته اســت.
حتــی فعالیتهــای شــبکه آیفیلــم بــرای ارتقــاء
هــم از مــردی کــه از حواشــی دوری میکنــد کمــی
حــوادث و جرایــم میگشــته و بــا انتخــاب ســوژه
او کــه یــک رابطــه عاشــقانه داشــته اســت مدتی اســت
کیفیــت ســمعی و بصــری برخــی از فرمتهــای
عمومی
گهی
عجیــب اســت .امــا بــد نیســت بــه فرهــادی کــه مدعی
ـمت از آن مجموعــه
مزايده یــک قسـ
ـرش ســناریوی
مــوردآنظـ
کــه بــا عــروس ســابق ســفیر دانمــارک وارد رابطــه
قدیمــی ســریالها و فیلمهــای دهههــای قبــل هــم
اســت روزنامههــا و صفحــه حــوادث جرایــد را مرتــب
تلویزیونــی را میســاخته اســت.
شــده اســت .معشــوقه قبلــی او بعــد از بههــم خــوردن
کارســاز نبــوده و هنــوز برخــی از کارهــا در آرشــیو
مرحله دوم (نوبت دوم)
میخوانــده اســت تــا ســوژههای داغ حــوادث و
امــا اتفــاق دیگــری هــم بعــد از ایــن نشســت افتــاده
رابطهشــان از ارتبــاط ایــن جــوان خوشگــذران کــه
باقــی ماندهانــد و غبــار زمــان و فراموشــی بهشــدت
اتفاقــات تلــخ را بــرای تبدیــل کــردن ســناریوهای فیلم
اســت کــه در فضــای مجــازی واکنشهــای زیــادی
روزگاری در توابــع خوزســتان بهدنیــا آمــد و بــزرگ
رویشــان نشســته اســت و همینطــور کــه نســل
و ســریالش انتخــاب کنــد ،ســری بــه همــان روزنامهها
داشــته اســت و هــواداران طــرف مقابــل فرهــادی آن
شــد ،بــا دخترهــای گوناگــون گفــت کــه عامــل
تغییــر مدیریــت و
رویــم بــا
جلوتــر می
بــه نســل
ـایشوراي محترم اسالمي شهر كامو
1400
مورخـار ٣0
شماره
مصوبه
چوگان
كامو و
شهرداري
و صفحــات خبرگزاریهــای ایرانــی کنــار حضــورش
/10کــه جـ
تصویـ/ـری
14ــد ،انتشـ
خواندهان
غیرمســتدل
براساس را
شکســت عشــقی و جریحهدارشــدن احساســش شــده
کارمنــدان آرشــیو ،آنخاطرههــا دورتــر میشــود.
در ورکشــاپها ،مســترکالسهای فیلمســازی و
ســؤال بــرای عمــوم مــردم و عالقهمنــدان هنــر هفتـ
ـه گفتــه
مسكونيـام ایــن
ویدیویــی بعــد از اتمـ
قطعهاو در
ـم  1اســت.
مراجعــه
صداوســیما
ووقتــی بــه
رابطـ)
(ثبتي
زمين
تعداد
شهرداري ها در نظر دارد
حتم ـاًمالي
کنیــمنامه
آئين
موجب
آرشــیو ِو به
چوگان
میزگردهــای بــا فیلمســازان خارجــی بزنــد تــا از
داشــته اســت.
بــود:
بــرای مناســبتهای مختلــف هــم آثــار ایرانــی و
درددلهــای مالباختگانــی کــه پویــان مختــاری و
صبرنــده
فرهــادی
انتشــار
بــودم ،اآلن
کنــارت
ترین روزهــا
حقوقيســخت
اســکاريا مــن در
خوبــی وجــود
خارجــی
ســریالها و
هــم
طريق
شرايط از
واجد
حقيقي
اصغــراشخا
تصویــری2از به
همواريه
چوگان –
كامو و
هــایشهر
واقعفیلمدر
خود را
ماننــد او دار و ندارشــان را بــاال کشــیدهاند ،باخبــر
و فیلمســازی کــه از او بهعنــوان فیلمســازی
چــه گناهــی کــردم؟ چــه دشــمنی باهــام داری کــه
دارنــد .اگــر «مختارنامــه» و «والیــت عشــق» روی
شــود و بعــد بــه ایــن فکــر کنــد کــه کنــار او بــرای
های
یکــی از ســایت
مدیــر
مي میشــود
خــاص یــاد
شــب بایــد
بهیکنــی،
اذیــت م
این
ارزشــمندیاند
بســیار کارهــای
رونــد کــه
آنتــن می
واحدهــرامور
مــن /را1401
جــوری02/
مورخ 18
يكشنبه
روز
توانندبــااز
متقاضيان
برساند  .لذا
فروش
مزايده به
عکــس یــادگاری در صبــح زیبــای شــهر کــن بایســتد
شــرطبندی کــه از ســوی مقامــات قضایــی ایــران
دخترهــای دیگــه را بیــاری خونــه و منــو پیــش اونــا
ســریالهای عربــی و ســوری وجــود دارنــد کــه
یــا خیــر .از او کــه مدعــی شــناخت و بینــش عمیقــی
مختــاری
اســت ،پویــان
پیگــرد قانونــی
نیــز تحــت
اداريمنــو از
ـند؟ وقتــی
شــاد باشـ
تا اونــا
ـی ،کــه
تحقیــر کنـ
وقت
پايان
تكميل
پس از
دريافت و
مزايده را
شركت در
کنداکتــوراسناد
مراجعه و
شهرداري
تنوعــی را بــه
قراردادهايمیتوانــد
بازپخــش آنهــا
ِ
از جامعــه ایرانــی و آســیبهای اجتماعــی آنــان اســت
کــه حتــی یــک بــار بــا همــکاری پلیــس اینترپــل
مســافرت میپیچونــی و میگــی «بــرو خونــه!» کــه بــا
بدهــد.
بعیــد بــود بــا چنیــن فــردی کــه جیــب مــردم را خالی
دبيرخانهدر زنــدان
به و یــک مــاه
دســتگیر)شــد
روز سه شنبه مورخ  1401/02/27در
حراست
اســپانیا14 :٣0
(ساعت
ارائهچیــز و
شهرداريــن) از همــه
ـاد باشــی؟ وقتــی م
محرمانهبقی(ــه دختــرا شـ

یکــی دیگــر از دامهــای شــیطان خشــم اســت .
خشــم جهــت هنــگام دفــاع خــوب و پســندیده
اســت و انســان را از خطــرات محفــوظ مــی دارد
 .امــا خشــم نابجــا ســبب انحــراف و فســاد و
فتنــه مــی گــردد .
از جملــه دامهــای شــیطان شــهوت اســت کــه
انســان را بــه ناپاکــی و انحــراف ســوق مــی دهــد
هنگامــی کــه شــهوت غلبــه کــرد بلنــد شــو دو
رکعــت نمــاز مســتحبی نشســته بخــوان آن وقــت
ببیــن کــه چطــور نســبت بــه گنــاه ســرد مــی
شــوی  .پیامبــر اکــرم ص مــی فرمایــد :
هیــچ مــردی بــا زن اجنبــی خلــوت نمــی کنــد
مگــر انکــه ســ ّو می آن دو شــیطان اســت و در
جــای دیگــر مــی فرمایــد  :کســی کــه بــه خــدا
و روز جــزا ایمــان دارد شــب را در جایــی نمــی
خوابــد کــه صــدای نفــس کشــیدن او را زن
نامحــرم بشــنود .
خالصــه شــهوت و غضــب دو دام بــزرگ اســت
کــه شــیطان بــرای گرفتــار ســاختن انســانها و
گمــراه کــردن آنــان در اختیــار دارد  ،هــر قــدر
انســان بــا ایمــان باشــد .

بخش بیست و چهارم شرح خطبه متقین؛ برداشت ها و قضاوت های غلط نوشتاری از دکتر ساداتی نژاد

را بــه بهتریــن وجــه ادا کنیــد .ای پاهــای
مــن ســریع و توانــا باشــید ،ای دســتهای
مــن قــوی و دقیــق باشــید ،ای چشــمان
مــن تیزبیــن و هشــیار باشــید ،ای قلــب
مــن ،ایــن لحظــات آخریــن را تحمــل کــن،
ای نفــس ،مــرا ضعیــف وذلیــل مگــذار…
دیگــر شــب و روز اســتثمارتان نخواهــم
کــرد .دیگــر فشــار عالــم و شــکنجه روزگار
را بــر شــما تحمیــل نخواهــم کــرد .دیگــر
بــه شــما بــی خوابــی نخواهــم داد و شــما
دیگــر از خســتگی فریــاد نخواهیــد کــرد.
از درد و شــکنجه ضجــه نخواهیــد زد .از
گرســنگی و گرمــا و ســرما شــکوه نخواهیــد
کــرد .و بــرای همیشــه در بســتر نــرم
خــاک ،آرام و آســوده خواهیــد بــود.
متقیــن افــراد کــم خــرج و کــم هزینــه
هســتند،اهل قناعــت هســتند.
ـم خَ فی َف ٌه )
(حاجا تُ ُهـ ْ
ـن
ـن َح َسـ ُ
امــام صــادق علیــه الســام :المؤمـ ُ
المعون ـ ِه  ،خفیـ ُ
المؤون ـ ِه
ـف َ
َ
مؤمن،یــاوری خــوب و کــم خــرج و کــم
زحمــت اســت
ا َنْف ُُسـ ُه ْم َعفی َف ٌه
عفت چیست؟
عفــت از فضائــل اخالقــی بــه معنــای
پاکدامنــی و خویشــتنداری ،بــه ایجــاد
حالتــی در نفــس اشــاره دارد کــه انســان
بــه وســیله آن از غلبــه شــهوات و از انجــام
محرمــات دوری میکنــد.

آقایفرهادی،اگربرای«مردم»فیلممیسازید،سوژهایپیشنهادیبرایتانداریم
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جنایات اسرائیل اعتراض کردند

مجــری برنامههــای مذهبــی و معارفــی
تلویزیــون میگویــد :پــس از مــاه رمضــان
بــه خاطــر فشــار و فشــردگی برنامههــا نیــاز
ضــروری بــه اســتراحت دارم .اصــ ً
ا صحبــت از
کنار هگیــری ،خداحافظــی ،کنار هگیــری موقــت
و برکنــاری نیســت.
برخــی از رســانهها کمــاکان تیتــری را دســت
بــه دســت میکننــد کــه «نجمالدیــن شــریعتی
کنار هگیــری کــرده اســت»؛ مجــر یای کــه
هیچوقــت بــه دنبــال حاشــیه نبــوده و اصــ ً
ا
ـش تلویزیــون شــناخته میشــود.
بــه آقــای آرامـ ِ
ظــن و گما نهایــی
حــاال دربــاره او چنیــن
ّ
اتفــاق افتــاده ،در حالیکــه او در ایــن چنــد
روز هــم بــا «ســمت خــدا» روی آنتــن بــوده
اســت.
او در ایــن خصــوص بــا خبرنــگار تســنیم
گفتوگویــی داشــت کــه آیــا ایــن
وایرا لشــد نها و خبرســاز یها دلیلــی باالتــر
از ایجــاد ســو ءتفاهم بــرای مخاطــب دارد یــا
خیــر؛ کــه شــریعتی تأکیــد کــرد :مــن خیلــی
ناراحــت شــدم از اینکــه مجــدد ا ً ایــن مطالــب
وایــرال میشــوند.
شــریعتی ،گفــت :ایــن روزهــا مــردم
گرفتار یهــا و مشــکالت خــاص خودشــان را
دارنــد ،حــاال ایــن وســط بــا انتشــار چنیــن
خبرهایــی ،خاطــر برخــی از مــردم را آشــفته
کنیــم تــا ســایت یــا صفحــهی مــا پــر بازدیــد
شــود .گاهــی مخاطبــان بــه صفحــه شــخصیام
مراجعــه میکننــد و مــن بایــد بــرای آنهــا
توضیــح بدهــم؛ ایــن رفتارهــای خوبــی نیســت.
مجــری برنامههــای معارفــی و مذهبــی
اصــل ماجــرا
تلویزیــون خاطرنشــان کــرد:
ِ
ایــن بــود کــه قبــل از مــاه مبــارک رمضــان
صحبتــش بــود کــه بعــد از «مــاه مــن» یــک یــا
دو مــاه اســتراحت کنــم و بــه کارهــای خــودم
برســم .باألخــره میدانیــد کــه  15ســال اســت
بــا افتخــار برنامــه «ســمت خــدا» را روی آنتــن
دارم و ایــن برنامــه هــر روز بــه صــورت زنــده
پخــش میشــود .مــن امســال احســاس کــردم
شــاید بعــد از ایــن ســا لها ،یــک فاصلــهی
کوتــاه بــرای اســتراحت الزم باشــد .ضمــن
اینکــه در مــاه رمضــان بــه خاطــر فشــردگی
برنامههــا فشــار مضاعفــی داشــتم و ایــن
اســتراحت ضرور یتــر بــود .اصــ ً
ا صحبــت از
کنار هگیــری ،خداحافظــی ،کنار هگیــری موقــت
و برکنــاری نبــوده اســت.

ارسالکتاب

از ایران به افغانستان نزدیک
صفر شده است

مدیــر انتشــارات عرفــان افغانســتان در ایــران
گفــت :ارســال کتــاب از ایــران بــه افغانســتان
ماههاســت کــه بســیار کمرنــگ شــده و نزدیــک
بــه صفــر اســت.
محمــد ابراهیــم شــریعتی ،مدیــر انتشــارات
عرفــان ،در گفتوگــو بــا خبرنــگار فرهنگــی
خبرگــزاری تســنیم ،دربــاره حضــور ناشــران
افغانســتانی در نمایشــگاه کتــاب تهــران گفــت:
امســال در سیوســومین نمایشــگاه کتــاب
تهــران 10 ،ناشــر از افغانســتان شــرکت کردنــد
کــه از ایــن تعــداد ،چهــار ناشــر در ایــران زندگــی
میکنیــم و شــش ناشــر نیــز از کابــل بــه تهــران
آمدهانــد .اوالً ایــن شــش ناشــر بســیار دیــر بــه
نمایشــگاه رســیدند ،ثانیــاً کتابهایشــان بســیار
دیــر بــه نمایشــگاه رســید .خوشــبختانه بــا
همــکاری دولــت ایــران ویــزا رایــگان در اختیــار
ایــن افــراد قــرار گرفــت کــه حضــور داشــته
باشــند ،امــا ناشــران افغانســتانی در ایــن دوره
چنــدان پررونــق شــرکت نکردنــد .بــه دنبــال
اینکــه کتابشــان را عرضــه کننــد نبودنــد و بیشــتر
بــه دنبــال کارهــای عقبمانــده ســالهای قبــل
بــه ایــران آمدهانــد.
وی بــا اشــاره بــه عناویــن ناشــران افغانســتانی
حاضــر در نمایشــگاه کتــاب افــزود :انتشــارات
خراســان ،نشــر زریــاب ،کودکانــه ،واژه ،امیــری و
ســعید از ناشــران خــوب افغانســتان هســتند کــه
حضــور پیــدا کردهانــد.

آگهی مزایده عمومی شماره۱۴۰۱/۵

شهرداری کامو و چوگان

استـ .
مختار
ـوگان بــر اســاس مصوبــه شــماره  ۱۴مــورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰شــورای محتــرم اســامی شــهر کامــو و چــوگان و بــه موجــب آئیــن نامــه مالــی
ـو و چـ
ـهرداری کام
شـ
شــهرداریها در نظــر دارد تعــداد  ۱قطعــه زمیــن مســکونی (ثبتــی) خــود را واقــع در شــهر کامو و چــوگان  -همواریه  ۲به اشــخاص حقیقــی یا حقوقی واجد شــرایط
** مراجعه به شهرداري براي دريافت اسناد مزايده  ،صرفاً در ساعات اداري روزهاي كاري ( غير تعطيل)
از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند  .لــذا متقاضیان می تواننــد از روز یکشــنبه مورخ۱۴۰۱/۰۲/۱۸بــه واحد امور قراردادهای شــهرداری مراجعه و اســناد شــرکت در
بود .پس از تکمیل  ،تا پایان وقت اداری روز ســه شــنبه مورخ(۱۴۰۱/۰۲/۲۷ســاعت  )۱۴/۳۰به دبیرخانه محرمانه ( حراســت شــهرداری ) ارائه نمایند.
دریافت و
مزایده را
خواهد
الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود و شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .
مراجعه به شهرداری برای دریافت اسناد مزایده  ،صرفا در ساعات اداری روزهای کاری ( غیر تعطیل)خواهد بود.

میکنــد عکــس یــادگاری بگیــرد ،اگــر هــم او را
نمیشناســد پــس چطــور بــه عــوارض و آســیبهای
فضــای مجــازی در فیلــم قهرمــان پرداختــه در حالــی
کــه چنیــن فــردی را که همــه در فضــای مجــازی از او
مینالنــد نمیشــناخته اســت .بهنظــر میرســد کــه
شــاکی فرهــادی و مدعیانــی کــه میگوینــد او چنــدان
هــم او از جامعــه باخبــر نیســت ،بــیراه نمیگوینــد.
در ادامــه توجــه آقــای فرهــادی را بــه یــک نمونــه از
اظهــارات مالباختــگان ســایتهای شــرطبندی کــه
در تاریــخ  23دیمــاه  1399در خبرگــزاری ایســنا
منتشــر شــده اســت جلــب میکنیــم:
«وقتــی دوســتانم از شــرطبندی و پولهایــی کــه
ردوبــدل میشــود میگفتنــد ،مشــتاق شــدم وارد
ایــن بــازی شــوم ،میگفتنــد اگــر روی بــرد یکــی
از تیمهــای فوتبــال یــک بــه  4شــرط ببنــدم در
صــورت موفقیــت ایــن تیــم  4برابــر پولــی کــه
گذاشــتهام برنــده میشــوم .هفتــه اول روی بــرد یکــی
از تیمهــای صدرنشــین لیــگ آن هــم بــاالی یــک
گل شــرط بســتم .ایــن تیــم در آن بــازی بــا اختــاف
 2گل برنــده شــد و 500هــزار تومانــی کــه کاشــته
بــودم  2میلیــون تومــان شــد ،موفقیــت بزرگــی بــود
ولــی مدتــی بعــد فهمیــدم خیلیهــا بــا بــرد شــروع
میکننــد و ایــن همــان در بــاغ ســبز نشــان دادن
اســت .شــرطبندی ادامــه پیــدا کــرد ولــی شــرایطی
پیــش میآیــد کــه نمیتوانــی بزنــی بیــرون ،آنقــدر
ادامــه دادم تــا اینکــه متوجــه شــدم  60میلیــون تومان
باخت ـهام .شــرطبندی فوتبــال دقیق ـاً بــا روان انســان
بــازی میکنــد و تــاش میکنــی پولهایــی را کــه
باختـهای زنــده کنــی ولــی بــاز هــم میبــازی ،مثـ ً
ا در
جــام حذفــی وقتــی تیــم صــدر جــدول لیــگ برتــری
بــا یــک تیــم دســتهیک مســابقه دارد مطمئن هســتی
تیــم لیــگ برتــری برنــده بــازی اســت و حداقــل بــا
اختــاف ســه گل برنــده از زمیــن بیــرون میآیــد.

حمایت مالی دولتهایشان از

نوبت دوم

ـز
ـروی مرکـ
ـگ  ،)۲۳روبـ
ـان (فرهنـ
ـجد محمدیـ
ـه مسـ
ـی ،کوچـ
ـل نراقـ
ـان فاضـ
ـع در خیابـ
ـوده واقـ
ـاختمان فرسـ
ـاب سـ
ـروش يکبـ
ـده :فـ
ـوع مزایـ
موضـ
ـده.
ـرایط مزایـ
ـدارک و شـ
ـناد و مـ
ـدرج در اسـ
ـرح منـ
ـق شـ
ـل مطابـ
ـن عقيـ
ـلم ابـ
ـامت مسـ
ـع سـ
جامـ

مبلــغ ســپرده شــرکت در مزایــده( ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰:چهارصــد و هشــتاد میلیــون) ریــال بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی بــا اعتبــار حداقــل ســه ماهــه یــا
ســپرده نقــدی در وجــه شــهرداری کاشــان .
مهلــت دریافــت اســناد حداکثــر تــا تاریــخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰از اداره پیمــان و رســیدگی ،مهلــت قبــول پیشــنهادات حداکثــر تــا تاریــخ  ۱۴۰۱/۰۳/۱۲و بازگشــایی
پاکتهــا در مــورخ۱۴۰۱/۰۳/۱۷در محــل شــهرداری کاشــان خواهــد بــود.
 هرگاه برندگان اول تا ســوم مزایده  ،حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشــوند ،ســپرده شــرکت در مزایده ایشــان به نفع شــهرداری به ترتیب ضبط خواهد گردید. -شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

 سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.تلفن )۰۳۱(۵۵۴۴۰۰۵۵-۸ :

شهردار کاشان  -حسن بخشنده امنيه

