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زیست بـوم

سازمان سینمایی اعالم کرد:

رشد  ۳۶درصدی گیشه ۹۷
بررس��ی آمار فروش فیلمها در یازده
درحـــاشيه
م��اه گذش��ته از س��ال  ۹۷نش��ان
میدهد که میزان فروش فیلمها و تعداد مخاطبان سینما
نسبت به مدت مشابه در سال  ۹۶افزایش داشته است.
محم��ود اربابی معاون توس��عه فن��اوری و مطالعات
سینمایی اعالم کرد :س��ینمای ایران در  ۱۱ماه گذشته
از س��ال  ۱۳۹۷به فروش��ی معادل  ۲۳۱میلیارد و ۶۱۸
میلیون و  ۷۸۲هزار تومان رس��یده و طی این مدت ۲۶
میلی��ون و  ۵۳۸هزار و  ۸۲۰نفر به تماش��ای فیلمهای
درحال اکران نشستند.
وی ادامه داد :میزان فروش فیلمهای س��ینمایی در
 ۱۱ماه نخست سال  ۹۶نیز معادل  ۱۷۰میلیارد و ۹۰۹
میلیون و  ۷۸هزار تومان و تعداد تماشاگران  ۲۱میلیون
و  ۷۲۴هزار و  ۱۶۹نفر بوده است.
اربابی با اش��اره ب��ه افزایش مخاطب��ان و همچنین

میزان فروش فیلمها در س��ال  ۹۷توضیح داد :براس��اس
بررسیهای معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی
میزان افزایش فروش فیلمها در  ۱۱ماهه ابتدایی س��ال
 ۹۷نسبت به مدت مشابه در سال  ۹۶سی و شش درصد
و تعداد تماشاگران نیز در  ۱۱ماهه ابتدایی امسال نسبت
به همین مدت در س��ال گذشته بیست و دو درصد رشد
داشته است.
معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی همچنین با
اشاره به فروش بهمنماه نیز گفت :میزان فروش سینمای
ایران در بهمنماه س��ال  ۹۷مع��ادل  ۱۴میلیارد و ۸۳۰
میلیون و  ۵۲۱هزار تومان بوده و یک میلیون و  ۷۵۱هزار
و  ۱۲۷نفر به تماشای فیلمهای اکران شده نشستند.
وی با مقایسه بهمن ماه سال جاری با مدت زمان مشابه
س��ال  ۹۶گفت :در بهمنماه  ۹۷سینما  ۱۷درصد افزایش
فروش و  ۶درصد افزایش بیننده را شاهد بوده است.

حسن عباسی در «هماندیشی سینما انقالب»:

هنر انقالبی با فرد غیرانقالبی ساخته نمیشود
در هفتمی��ن روز
زاوی�ه دی�د
«هماندیـــش��ی
س��ینما انق�لاب» دکت��ر سیدحس��ن
عباسی درباره وضعیت کنونی سینمای
ای��ران و همچنین تاریخ چهل س��اله
س��ینمای بع��د از انق�لاب و آینده آن
سخنرانی کرد.
عباس��ی در آغاز سخنرانی ،ضمن
اش��اره به یکی از اصلیترین شعارهای
ابتدای انقالب اس�لامی گف��ت :وقتی
میگفتیم نه شرقی و نه غربی ،منظور
فقط مخالفت با آمریکا و ش��وروی آن
زمان نب��ود ،منظور نفی لیبرالیس��م و
مارکسیسم به عنوان دو مکتب فکری
مسلط آن زمان بود.
وی در ادامه ب��ه جریانهای غالب
فک��ری بعد از انقالب در هنر و س��ینما
اش��اره کرد و گفت :یک دوره سینمای
شبه چپ و شبه سوسیالیستی داشتیم.
ب��ه جز آن ح��دود  ۲۷س��ال نیز غلبه
سینمای لیبرالیستی و شبه روشنفکری
و ب��وروژوازی را داش��تیم .ی��ک م��وج
گسترده س��ینمای انقالب اسالمی هم
در کنار اینها بود که بسیار نمود داشت.
بای��د بررس��ی کنیم که در ای��ن میان،
چه آثاری اثر انگش��ت انقالب اسالمی
محسوب میش��وند؟ چون ممکن است
با فیلمی روبرو باش��یم که موضوعش،
دفاع مقدس و زندگی ش��هدا یا زندگی
پیامبران هم باش��د اما سازندگان آن به
حرفشان اعتقادی نداشتند.
این کارش��ناس فرهنگ��ی معتقد
اس��ت :م��وج اول هنر ابت��دای انقالب
لا ماهیت چپ داش��ت .میتوانیم
کام� ً
نمادهای آن را در پوس��ترهای ابتدای
انقالب ب��ه وضوح ببینی��م .المانهای
جنب��ش کارگ��ری چپ ب��ا رنگهای
سفید ،قرمر و سیاه ،در کنار دهانهای
باز و مشتهای گره کرده است.
عباس��ی در ادامه تصریح کرد :اگر
بیاییم ده��ه اول انقالب را در هنرهای
مختل��ف آنالیز کنیم ب��ا نکات خاصی
مواجه میش��ویم .اجراهای موس��یقی
عمدت��اً ب��ه ص��ورت کُر هس��تند و به
ندرت تکخوانی داریم .در نقاش��یها
توده جمعی��ت را میبینم .در گرافیک
و مجسمهس��ازی هم به همین شکل.
در س��ینما نیز ای��ن روح کل��ی دیده
میش��ود .اما از دهه دوم انقالب و بعد
ال به س��مت
از دف��اع مقدس هنر ما ک ً
هنر فردگرا و لیبرالی رفت.
عباس��ی در ادامه به جریانات دهه
دوم انق�لاب پرداخت و گفت :در دهه
دوم و در فضای دولت سازندگی سینما
به سمت لیبرالیسم عریان پیش رفتیم

و غلبه این فضای لیبرالی را تقریبا سه
دهه و تا همین امروز ش��اهد هستیم.
اصلیتری��ن ویژگیهای هن��ر لیبرالی
اصال��ت فرد اس��ت .در آثار س��ینمای
اجتماع��ی هم حدیث نف��س هنرمند
است که آمده مشکالت داخلی زندگی
خ��ودش و اطرافیان��ش را ب��ه یک اثر
هنری تبدیل کرده است.
وی ادام��ه داد :ام��ا در س��ینمای
جمعی وگروهی مارکسیس��تی ،بیشتر
دغدغهه��ای جمع��ی و گروهی مطرح
میش��وند .پ��س در ده��ه اول انقالب،
هن��ر م��ا ،روح مارکسیس��تی داش��ت.
در دهه دوم ،س��وم و چه��ارم یک روح
ال غربی ب��وده که روز به روز عریان
کام ً
تر ش��ده اس��ت .چون در هنر لیبرالی
پرداختن به ف��رد اهمیت دارد .در هنر،
پرداختن به حاالت «فرد به ماهو فرد»
مهم است .به اسم فیلمها و سریالهای
چند دهه قبل نگاه کنید ،بیش��تر اسم
تک ش��خصیت یک خانم اس��ت .حتی
اسم مرد هم به آن شکل مطرح نیست.
غالبا زنها مورد توجه هستند .این تفرد
آرام آرام از طریق س��ینما به جامعه نیز
حقنه و القاء شد و جامعه به سرعت به
سمت یک نظام شبه بوروژوازی و شبه
س��رمایهداری پیش رفت و تابلو آن هم
سینما بود و هنوز هم سینماست.
عباس��ی در ادام��ه ب��ه  ۶ویژگی
س��ینمای لیبرالی بعد از انقالب اشاره
ک��رد و گف��ت ۶ :ویژگ��ی اصل��ی در
س��ینمای لیبرالی ایران دیده میشود.
اولین ویژگی این اس��ت ک��ه قهرمان
اصلی فیلم در حال طالق گرفتن است.
دومین ویژگی این است که قهرمان آن
در حال خروج از کش��ور است .سومین
ویژگی آن این اس��ت که یا بچه ندارند
ی��ا چون در حال طالق هس��تند مردد
هس��تند که بچه نزد کدامیک زندگی
کن��د .چهارمی��ن ویژگ��ی این اس��ت
که افراد مس��ن در خان��واده جایگاهی
ندارند .اگر هم زنده هس��تند ،در خانه
س��المندان نگهداری میشوند .ویژگی
پنج��م این اس��ت که چش��مها ناپاک
اس��ت و خیانت عادی اس��ت .ویژگی
ششم هم ناپاکی پول آنهاست.
وی ادام��ه داد :این  ۶ویژگی را در
از سال  ۸۰تا  ۹۰در  ۱۰۱اثر سینمای
لیبرال ایران میبینید .اما نکته کلیدی
این اس��ت که این دقیقا زندگی همین
اهال��ی سینماس��ت .از تهیهکنن��ده تا
سناریس��ت و هنرپیش��ه و کارگردان،
خودشان اینگونه زندگی میکنند.
عباس��ی در ادام��ه ب��ه س��ینمای
انقالب اش��اره کرد و گفت :موج چهارم

کافه کتاب

انتشار مجموعه  7جلدی «از چشمها»

مجموعه «از چشمها» با طرح جلدی متفاوت
از هفته آینده وارد بازار نشر میشود
«از چش��مها» نام مجموعهای  15جلدی از
انتشارات روایت فتح است که به زندگی تعدادی
از فرمانده��ان ب��زرگ جن��گ از ن��گاه خانواده،
دوس��تان و همرزمان اش��اره دارد و تعداد 7جلد
از ای��ن مجموع��ه ماندگار با ط��رح جلدی کامال
متفاوت از هفته آینده راهی بازار نشر میشود.
«به مجنون گفتم زنده بمان» سه جلد کتاب
شامل داستان زندگی شهید حمید باکری ،شهید
مهدی باکری ،ش��هید محمدابراهی��م همت« ،رد
خون روی برف» زندگی شهید محمود کاوه« ،توکه
آن باال نشس��تی» زندگی شهید مهدی زینالدین،
«مرگ از من فرار میکند» داس��تان زندگی شهید
مصطفی چمران و «خدا میخواس��ت زنده بمانی»
تصویر زندگی شهید علی صیادشیرازی است.

س��ینمای ما ،س��ینمای خ��ود انقالب
اس��ت .در س��ینمای انقالب با آدمهای
ش��اخص انقالب روبرو هستیم .هنوز با
خود س��ینمای انقالب مواجه نیس��یتم.
شاخص اینها شهید آوینی و بعد از ایشان
مرحوم سلحش��ور و هنرمن��دان ترازی
مثل بحرانی ،طالبی ،ده نمکی ،شورجه،
برادران بهمنی هستند .عمال در سینمای
امروز انقالب ،تک آثار س��ینمای انقالب
داریم .فیلمهایی مثل آژانس شیشهای،
قالدههای طال و ملک سلیمان.
وی اف��زود :ای��ن آث��ار ب��ه خ��ود
شخصیتها شناخته میشوند .لذا هنوز
چیزی به نام س��ینمای انقالب ش��کل
نگرفته اما بارقه آن دمیده ش��ده است.
ما امروز دیگر تقریبا از س��ینمای چپ
مارکسیستی فاصله گرفتهایم .سینمای
مبت��ذل لیبرالی ه��م به ان��دازه کافی
بیآبرو و بیاعتبار ش��ده و میبینیم که
عمده فیلمهای شاخص مورد توجه در
چند سال اخیر ،همان آثاری هستند که
مضامین انقالب��ی دارند .هرچند عمده
کس��انی که این فیلمها را س��اختهاند
خودش��ان اذعان میکنند که نس��بتی
ب��ا تفکر انقالبی و اس�لامی ندارند و به
تعبیر خودشان ،نمیخواهند انگ حزب
اللهی بودن بر پیشانیشان بنشیند.
عباس��ی ادامه داد :وقتی که اقبال
جدی به سمت سینمای لیبرالی هست
بعضیها خودشان را دور میکنند و به
س��مت س��ینمای انقالبی میآیند .از
همین میت��وان فهمید که س��ینمای
لیبرالی به سمت نابودی میرود .سال
گذش��ته مهمتری��ن اثر س��ینمایی ،به
وقت شام بود در حالیکه جریان لیبرال
حاک��م بر دولت و س��ینما فیلمهای با
فروش میلیاردی و با مضامین لیبرالی
داش��ت و مردم هم استقبال میکردند
اما جریانساز نبودند.
وی تأکی��د کرد :ای��ن همان موج
چهارم اس��ت .اگر موج سینمای ابزورد
و لیبرالی را یکی بگیریم به سه جریان
کلی میرسیم .جریان چپ مارکسیستی
یک سو .این سینما بعد از سه اثر اصلی
ال از بین
و چپ اجتماعی مخملباف ،عم ً
رفت .پرونده دهه دوم ،س��وم و اواس��ط
چه��ارم هم با س��ینمای لیبرالیس��تی
راس��ت با انحطاط ب��ه انتها رس��ید .و
موج انقالبی که انش��اءاهلل نسل جدید
بچههای انقالبی هس��تند و با تاسی از
کسانی مثل مرحوم سلحشور که آثارش
در خ��ارج از ای��ران ه��م مخاطب چند
میلیاردی دارد و کس��انی مثل طالبی،
حاتمیکیا و بحران��ی بتوانیم از ابتذال
سینما فاصله بگیریم.

جعبه جادو

پخش سریالی«عصر جدید» در نوروز ۹۸

برنام��ه «عص��ر جدید» ب��ا اجرای احس��ان
علیخانی که به تازگی روی آنتن ش��بکه سه رفته
است ،در ایام نوروز هر شب پخش میشود.
عصر جدید در حال حاضر ،روزهای ش��نبه
و یکش��نبه بعد از خبر ۲۲روی آنتن ش��بکه سه
م��یرود .برنامه دیگر مرتبط با آن که به پش��ت
صحنه میپردازد ،با نام «اس��تودیو عصر جدید»
روزهای یکشنبه و دوشنبه ساعت  ۱۹:۳۰پخش
میشود.
گفتی است این برنامه در حوزه استعدادیابی
اس��ت و عالقهمن��دان ب��ه حوزههای ورزش��ی،
س��رگرمی ،هنری و  ...میتوانند در این مس��ابقه
شرکت کنند.
امین حیایی ،روی��ا نونهالی ،آریا عظیمینژاد
و بش��یر حس��ینی داوران این برنامه هستند که
اجراها را با رایگیری ارزیابی میکنند.

پنجشنبه  2اسفند  1397شماره 4967
اذان ظهر 12:18:اذان مغرب 18:10:اذان صبح فردا 5:20:طلوع آفتاب فردا6:44:

پيامبر اکرم صلىاهلل عليه و آله:

هركس بيشترين همّ و غمش رسيدن به خواهشهاى
نفسانى باشد ،حالوت ايمان از قلبش گرفته مىشود.
تنبيه الخواطر :ج ، ۲ص۱۱۶

ننجون
دزد نگرفته پادشاه است

آقای دادستان :امروز نجات جان زنجانی دست
خودش است که اموال دولت را بدهد.
ما از این اظهارنظر نتیجه میگیریم که ...

الف) آدم پول داش��ته باش��د روی س��بیل ش��اه
مینشیند و نقاره میزند.
ب) مش��کلی نیست که آسان نشود  /پول باید که
پریشان نشود.
ج) دزد نگرفته پادشاه است.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.
نقطهچین زیر را با یک گزینه "بودار" پر کنید.
جراید :پرونده هزار  ...دوباره باز شد.

الف) باغ گل ختمی
ب) مدارس نمونه مردمی
ج) راه نرفته
د) آبریزگاه

عبارت زیر از کیست؟
شرکتهای دولتی گوسالههای استخوانی هستند
که نمیتوان آنها را به کشتارگاه فرستاد و سر برید و
از طرفی نمیتوان آنها را برای شیردهی نگه داشت.

الف) ذیمغراطیس حکیم
ب) عمو پورنگ
ج) عمه رهبر کره شمالی
د) وزیر بهداشت مملکت

ترنم احساس
رودیم و اشهد گفتن ما بر لب ما دریاست
محمدمهدی سیار

ای تیغ سرسنگین مشو با ما سبک سرها
دست از دل ما برمداریدای خنجرها
رودیم و اشهد گفتن ما بر لب ما دریاست
ننگ است ما را در مرداب سبک سرها
در پایان غزل میگوید
مشت اسیران زمین را باز خواهد کرد
سنگی که میافتد در بال کبوترها
خواب غریبی دیده ام خواب ستاره ماه
خوابی برایم دیدهاید آیا برادرها

چهارمین جلس��ه
ميـــــز ا ن
بررس��ی احتکار و
گرانفروش��ی ب��ا حض��ور نمایندگان
س��ازمان تعزی��رات حکومت��ی ،نیروی
انتظام��ی ،وزارت جه��اد کش��اورزی،
وزارت صمت در دادس��تانی عمومی و
انقالب تهران برگزار شد.
عب��اس جعف��ری دول��ت آب��ادی
دادس��تان تهران در ابتدای این جلسه
اظهار ک��رد :برخی از اخب��اری که در
فضای مجازی به وی��ژه درباره گرانی
گوشت منتشر میشود؛ در صورتی که
مدیریت نش��ود باعث کم شدن اعتماد
مردم به مسئوالن میشود.
دادس��تان تهران بیان کرد :هفته
گذشته  ۲هزار گوسفند وارد کشور شد
ک��ه برخی از س��ایتهای بیمار عنوان
کردن��د چند صد تا از این گوس��فندها
ناپدید شده است.
جعفری دولت آب��ادی گفت :باید
انتش��ار آماره��ا از ی��ک مرک��ز معین
منتش��ر ش��ود تا ش��بههای در جامعه
ایجاد نشود.
وی ب��ا بی��ان اینکه خب��ر دیگری
هم درخصوص صادرات گوشت و مرغ
در رس��انهها منتشر شد ،بیان کرد :در
جلس��ه قبل تاکید کردیم که صادرات
گوش��ت و مرغ باید ممنوع شود ،لذا ما
بررسی کردیم و مشخص شد تا آذرماه
گوشت از کشور خارج شده است.
دادس��تان تهران تاکی��د کرد :در
ش��رایطی که گوشت به یکی از مسایل
مهم در کش��ور تبدیل شده است ،چرا
باید این کاال از کشور خارج شود حتی
اگر سود اقتصادی داشته باشد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ام عی��د
ه��م نزدی��ک اس��ت و نباید می��وه از
کش��ور خارج ش��ود ،افزود :خبری هم
درخص��وص دپ��و گوش��ت در گمرک
بندرعباس منتشر ش��د که رئیس قوه
قضاییه روی بررسی این موضوع تاکید
کرد و رئیس گمرک بندرعباس باید در
این خصوص توضیح دهد.
دادس��تان تهران اضافه کرد :نباید
اج��ازه داد که اینگونه موارد رخ دهد و
باعث سلب اعتماد مردم شود.
وی گف��ت :خب��ر دیگ��ری هم در
رابطه با عدم پخش گوشتهای وارداتی
با ارز دولتی منتشر شد که وزارت جهاد
کشاورزی توضیح داد و قرار است توزیع
به س��مت جامعه هدف مدیریت شود و
این موضوع خوب است.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه
نقش صنفهای مردمی باید در توزیع
اقالم اساس��ی مردم پر رنگتر ش��ود،
گف��ت :کم��اکان در برخ��ی از مراکز،

دادستان تهران اعالم کرد:

بازداشت  ۴نفر در ارتباط با
توزیع گوشت در  ۳دستگاه دولتی
مقصد نامعلوم کامیونهای حامل گوشت بعد از خروج از سردخانهها

گوشت انبار شده مش��اهده میشود و
نباید اجازه این کار را بدهیم.
دادس��تان تهران تاکی��د کرد :جز
در مواردی که دولت برای اس��تراتژی
گوش��ت انبار میکند جای دیگر نباید
این کاال به مقدار زیاد انبار شود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه توزیع
گوش��ت در هفتههای گذشته وضعیت
بهتر ش��ده اس��ت ،گفت :ام��ا کماکان
مش��کالتی از جمل��ه چن��د قیمتی و
ایجاد انحصار در بس��ته بندی و توزیع
ناعادالنه گوش��ت در مناطق مختلف و
داللی کماکان وجود دارد.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد:
گزارشهای هم به دس��تمان رس��یده
اس��ت که کامیونهای حمل گوش��ت
با پلمپ از س��ردخانه خارج میشوند و
مشخص نیست که کجا میروند.
دادس��تان تهران با تاکید بر اینکه
باید به م��ردم اعتماد کرد ،اظهار کرد:
نباید اج��ازه داد زمان توزیع گوش��ت
صفهای طوالنی ایجاد شود.
در ادامه جلس��ه میراشرفی رئیس
گمرکات کشور با ارائه گزارشی درباره
نحوه عملکرد این دس��تگاه بیان کرد:
 ۱۳۷هزار تن گوش��ت گرم و سرد در
مدت  ۱۱ماهه ابتدای سال وارد کشور
شده است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ه صورت
میانگی��ن ماهی  ۱۲تن گوش��ت وارد
کش��ور میش��ود ،تاکی��د ک��رد :طی
روزهای گذشته خبری منتشر شد که
در ح��ال حاضر  ۶۰۰ت��ا  ۷۰۰کانتینر
گوش��ت در گمرک وجود دارد که این
امر غیرعادی نیس��ت و همیشه همین
مقدار گوشت در گمرک وجود دارد تا
کاال ترخیص شود.
میراش��رفی ادام��ه داد :از تاری��خ
 97/۳/7صادرات دام از کش��ور ممنوع
شده اس��ت و اگر دامی در حال حاضر
از کش��ور خارج میش��ود به هیچ وجه
گوشتی نیس��تند و یا شیری و یا برای
تکثیر نژاد هستند.
جعفری دولت آبادی درباره توزیع
گوش��ت اظه��ار ک��رد :اولی��ن پرونده
در این باره تش��کیل و به ش��عبه ویژه
ارجاع ش��د ،افزود :در این پرونده چهار
نفر از مرتبطین در  ۳دس��تگاه دولتی

بازداشت شدند.
وی با اش��اره به اینکه مش��کالتی
در حوزه قیمت گوش��ت در بازار وجود
دارد ،گفت :نباید گوشت دو نرخی در
سطح بازار مشاهده شود؛ اینکه عدهای
در دس��تگاههای دولتی ب��رای منافع
ش��خصی به این حوزه ورود پیدا کنند
جرم است.
جعفری دولتآب��ادی تاکید کرد:
انتظ��ار داریم دس��تگاههای دولتی در
بخشی که رانت وجود دارد و همچنین
در رابطه با دو قیمتی ش��دن گوش��ت
در بازار آزاد مدیریت بیش��تری داشته
باش��ند .وی ادام��ه داد :در رابط��ه ب��ا
گوشتهای احتکار ش��ده در دو هفته
گذش��ته باید بگویم ح��دود  ۲۰۰تن
گوش��ت از مراکز توزیع و فروش��گاهها
کشف شد.
دادس��تان تهران با اشاره به اینکه
اع�لام کردیم این گوش��تها مس��ترد
نمیش��وند بلکه فروخته خواهند شد؛
چراک��ه گوش��ت کاالیی فاسدش��دنی
است و باید هرچه سریعتر توزیع شود،
خاطرنشان کرد :اگر میزان گوشت زیاد
باشد ،پرونده قضایی تشکیل میشود.
وی ادامه دارد :چند مشکل اساسی
در حوزه توزیع گوش��ت همچنان وجود
دارد؛ به همین دلیل تاکید کردیم اصناف
هم در این خصوص وارد میدان شوند.
جعفری دولت آبادی با اش��اره به
اینک��ه برخی از چند قیمتی گوش��ت
در بازار س��وء استفاده کرده اند ،تاکید
کرد :باید قیمت گوش��ت دولتی و آزاد
به هم نزدیک ش��ود تا اف��رادی که به
فروشگاهها مراجعه میکنند با گوشت
چند قیمتی رو به رو نباشند.
وی افزود :ما برای کمک به بخش
دولت��ی به میدان آمدیم و مس��ئولیت
دس��تگاههای دولت��ی جدی اس��ت و
انتظار میرود در این حوزه ورود جدی
داشته باشند.
جعف��ری دولتآبادی با اش��اره به
استقبال مردم از مقابله با گرانفروشی،
خاطرنش��ان کرد :مراکز مه��م توزیع،
نگهداری گوش��ت ،کارخانههای تولید
پروتئین و لبنی��ات و انبارهایی که در
شهرس��تانها وج��ود دارد ،باید مورد
بازدید قرار گیرد.

یادمان
رئیس شورای چهارم شهر تهران مطرح کرد؛

اتهامزنی اصالحطلبان بهخاطر ناکارآمدی در مدیریت شهر

«حکایت آن سرو بلند» شنیده میشود؛

نکوداشت «ابوالفضل زرویی نصرآباد»
در دانشگاه تهران

آیین نکوداش��ت ابوالفض��ل زرویی نصرآباد ،ش��اعر،
نویسنده و طنزپرداز فقید یکشنبه ۵اسفند برگزار میشود.
«حکایت آن سرو بلند» عنوان مراسمی است که
به نکوداشت ابوالفضل زرویی نصرآباد ،طنزپرداز ،شاعر
و نویسنده برجسته میپردازد.
در این مراسم که از ساعت  ۱۴:۳۰یکشنبه  ۵اسفند
در تاالر فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار
میش��ود ،جمعی از هنرمندان ،ش��اعران ،نویسندگان و
طنزپردازان حضور مییابند .امراهلل احمدجو ،سید مهدی
شجاعی ،محمدرضا ترکی ،ناصر فیض ،اسماعیل امینی،
امید مهدی نژاد ،رضا ساکی ،صابر قدیمی ،حسن صنوبری،
مهدی استاد احمد ،روح اهلل احمدی ،نسیم عرب امیری،
مهدی فرج اللهی از جمله هنرمندانی هستند که در آیین
«حکایت آن سرو بلند» شرکت میکنند.
این مراس��م به همت موسسه فرهنگی هنری سپهر
سوره هنر ،حوزه هنری و معاونت فرهنگی سازمان جهاد
دانشگاهی تهران به منظور تدوین مجموعهای از سروده ها،
نوشتهها و گفتارها درباره زندگی زنده یاد زرویی نصرآباد
برگزار میشود و اجرای آن را سعید بیابانکی برعهده دارد.

در شهر
امروز؛ آغاز پنجشنبههای طرحدار پایتخت

اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در پنجشنبههای
اس��فند ماه از امروز  2اسفند در پایتخت اجرا خواهد
شد.
بر پایه این گ��زارش ،اجرای طرح ترافیک و طرح
زوج و ف��رد در روزه��ای پنجش��نبه در محدودههای
مش��خص شده از س��اعت  6:30آغاز شده و تا ساعت
 13:00ادامه خواهد داشت.

رئیس شورای چهارم شهر تهران با
ديـــــدگاه
اشاره به ناکارآمدی اصالحطلبان در
مدیریت ش��هری گفت :از آنها میپرسیم چرا کاری در
کالنشهر تهران با نیازهای هر روزهاش انجام نمیدهید،
میگوین��د پ��ولنداریم؛ میپرس��یم چرا پ��ول ندارید؟
میگویند شهرداری سابق بدهی دارد.
مهدی چمران گفت :موض��وع بدهی تهران تاکنون
چندینبار بهصورت مکرر توسط مدیریت شهری کنونی
و به خصوص اعضای ش��ورای پنجم مطرح شده ،این در
حالی اس��ت که اتهامات عنوانشده بدون سند و مدرکی
به مدیریت شهری دوران گذشته زده میشود.
چمران در ادامه با اش��اره به ناکارآمدی اصالحطلبان
در مدیری��ت ش��هری توضیح داد :هرچن��د اصالحطلبان
و برگزی��دگان ش��هری آنها در ش��ورای ش��هر به دنبال
تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ش��ایعهپراکنی هستند ،اما
آنها تاکنون پاسخ شفاف و دقیقی به سؤاالت مطرحشده
ال پاس��خی ندارند! از آنها میپرس��یم چرا
ندادهاند ،یا اص ً
کاری در کالنش��هر تهران با نیازه��ای هر روزهاش انجام

همدلی

فراخوان تهرانیها برای اهدای خون

مدیرکلانتقالخوناستانتهرانبااشارهبهکاهش
 200تا  300واحدی اه��دای خون روزانه در پایتخت
گفت :گروهه��ای خونی  O،Aو همه گروههای منفی
جهت تأمین خونی به مراکز اهدای خون مراجعه کنند..
مرتضی طباطبایی اظهار داشت :آمار اهدای
خ��ون در پایتخ��ت نس��بت به ماههای گذش��ته
کاهش یافته و متوس��ط روزانه حدود  800واحد
خون در پایگاههای مربوطه دریافت میش��ود .با
توج��ه به اینکه تهران به روزانه بیش از هزار واحد
خون نیاز دارد ،گفت :متأس��فانه به دلیل س��ردی
هوا و نزدیک شدن به ایام تعطیالت میزان اهدای
خون کاهش یافته است.
طباطبایی تأکید کرد :مردم جهت اهدای خون
به پایگاههای انتقال خون مراجعه کنند .تا به ویژه
برای تعطیالت پیشرو ذخایر خونی مناسبی جهت
کمک به بیماران و مصدومان داشته باشیم.

نمیدهی��د ،میگوین��د :پولنداریم؛ میپرس��یم چرا پول
ندارید؟ میگویند :شهرداری سابق بدهی دارد ،میپرسیم
به دلیل پرداخت بدهی ش��هرداری س��ابق کاری در شهر
ته��ران صورت نمیدهید ,میگویند :نه ،س��ؤال میکنیم
بودجه مصوبی که به اذعان خودتان درآمدش محقق شده
را صرف چهکاری میکنید؟ سکوت میکنند!
چمران درباره چرایی تهمتپراکنیهای شورای شهر
گفت :بیشک موضوع مهمی که در پاسخ به اتهامزنیهای
ش��ورای ش��هر باید برجسته ش��ود خدماتدهی مدیریت
شهرداری گذشته و عدم کارآمدی شورای شهر فعلی است،
هرچند مردم روزانه شاهد خدمات و دستاوردهای مدیریت
شهری پیشین هستند ،پروژههایی است که بخش زیادی
از زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و سهولت بیشتری
را در تردد و سایر امور برای آنها رق م زده است.
چم��ران در خاتم��ه گفت :به نظر میرس��د اعضای
شورای ش��هر تهران بودجههای پروژههایی که سالهای
آینده به مرحله اجرا درمیآید را جزء بدهیهای مدیریت
شهری گذشته قرار دهند که کاری غیراخالقی است.

زندگی کن

علل بروز سکتههای مغزی در جوانان

دبیر انجمن سکته مغزی ایران با اشاره به علل
ابتال به سکته مغزی در سن جوانی گفت :استرس
عالئم و عوارض این بیماری را تشدید میکند.
مسعود مهرپور با بیان آمار دقیقی در ارتباط
با س��کته مغ��زی در کش��ور وجود ن��دارد اظهار
داش��ت :سکته مغزی در کش��ور ما دومین عامل
مرگ و میر به ش��مار میرود و متأس��فانه امروزه
همچون س��کتههای قلبی در میان جوانان شیوع
یافته اس��ت و اف��راد  40و  50س��اله گرفتار آن
میشوند.
وی بیان داشت:تغییر سبک زندگی به سمت
شهرنشینی ،عدم تحرک ،چاقی و تغذیه نامناسب
از علل بروز س��کته مغزی در سنین جوانی است
که اس��ترسها هر چند ممکن اس��ت علت اصلی
نباش��د ولی در ایجاد عالئم و بدتر شدن عوارض
نقش دارد.

