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مدیر شبکه یک سیما مطرح کرد؛

بازنگری در کنداکتور پخش شبکه یک
مدیر ش��بکه یک س��یما با اشاره به
جــام جــم
ضرورت نوسازی در فرم و ساختار این
شبکه تصریح کرد :ش��بکه نیازمند یک بازنگری جدی در
کنداکتور است و این تغییر یکی از الزامات پیش روست.
مجی��د زینالعابدی��ن ادامه داد :ش��بکه یک از نظر
ج��دول پخش با یکنواختی زیادی مواجه اس��ت ،بهطور
مثال به دلیل تکثر بخشهای خبری ،امکان ابتکار عمل
رئی��س پیش��ین
زاوی�ه دی�د
انجمن منتقدان و
نویس��ندگان سینمای ایران همزمان با
چهلمی��ن س��الگرد پی��روزی انقالب
اسالمی گفت :متأسفانه ما در بسیاری
از حوزهه��ا به نقطه آرمان��ی و اهداف
انقالبیمان نرس��یدهایم که حضرت آقا
ه��م در بیانی��ه گام دوم انقالب به این
مسأله اشاره فرمودند.
س��عید مس��تغاثی افزود :س��ینما
ال در
یکی از بخشهایی اس��ت که اص ً
آن نتوانس��تیم به اهداف و آرمانهای
انقالبیمان برس��یم و متأسفانه بعد از
گذش��ت  ۴۰س��ال از پیروزی انقالب
بای��د بگوییم که جریان اصلی س��ینما
به ش��دت با گفتمان م��ردم و انقالب
اس�لامی فاصل��ه دارد .ذک��ر این نکته
ضروری اس��ت ک��ه اصوالً م��ا پیش از
انق�لاب س��ینمایی نداش��تیم چراکه
انقالب اس�لامی باعث شد تا سینمای
ایران س��ر و شکل سینما بگیرد؛ پیش
از انق�لاب و در دوران رژی��م منحوس
پهلوی س��ینما نه س��اختار داش��ت نه
محتوا اما انقالب اس�لامی باعث شد تا
انواع ژانرها به س��ینما وارد ش��ود و در
س��الهای ابتدایی انقالب تالش شد تا
فیلمهای خوب و سالم در جهت ترویج
و حمایت از ارزشهای انقالب و دین و
جامعه ساخته شود.
این کارشناس فرهنگی خاطرنشان
کرد :خوشبختانه جریان انقالبی با اتکا
ب��ر روحیه و تواناییه��ای خود و البته
ب��دون حمای��ت مس��ئوالن همچنان
کار خ��ودش را میکن��د و م��ا ط��ی
سالهای اخیر به خصوص شاهد رشد
جریانهای جوانی در حوزه س��ینمای
مس��تند ،انیمیشنس��ازی و ...بودهایم

در جدول پخش وجود ندارد.
مدیر ش��بکه یک تصریح کرد :باید فضای تنفس��ی
مناسب برای برنامهسازی ایجاد کنیم تا بتوان برنامههای
متنوع با ذائقه مختلف برای مخاطب طراحی کرد.
مدیر شبکه یک تصریح کرد :پیشنهاد ما به معاونت
سیما این بوده که کنداکتور شبکه بازنگری شود .شبکه
یک بهعنوان شبکه ملی و رسمی ،ترویج گفتمان انقالب
را در دستور کار دارد و در همین راستا تولید مستندهای
فاخر متناسب با مأموریت و هویت شبکه یک در دستور
کار قرار گرفته است .مهر

سعید مستغاثی:

جریان سینما با گفتمان مردم
و انقالب اسالمی فاصله دارد

و جش��نواره فیل��م عمار ه��م یکی از
دس��تاوردهای مه��م و ارزن��ده جریان
جوانان متعهد و انقالبی است.
وی ادام��ه داد :ام��ا متأس��فانه از
آنجا که جریان اصلی س��ینمای دست
تفک��رات انقالبی نیس��ت و جریانی که
سینمای ایران را به پیش میبرد همان
تفکرات مس��ئوالن پی��ش از انقالب را
دارد ما نتوانس��تهایم ب��ه نقاط مطلوب
و مورد نظرمان برس��یم و در س��ینما
دچار نوعی انفعال ،عقبگرد و وادادگی
شدهایم.
این منتقد سینما تأکید کرد :سی
و هفتمی��ن جش��نواره فیل��م فجر که
همزمان با جش��ن  ۴۰سالگی پیروزی
انقالب اسالمی برگزار شد ثابت کرد که
جریان اصلی سینما با گفتمان انقالب
فاصله دارد و متأسفانه این جشنواره در
شأن  ۴۰سالگی انقالب نبود.
مس��تغاثی تصری��ح ک��رد :وقتی
سینمای ما س��ینمای پایتختنشینها
و به ویژه ش��مال ش��هر پایتخت است
اصوالً باید رس��انههای پایتختنش��ین
هم در رابط��ه با جش��نواره اظهارنظر
کنند و معلوم است که سایر رسانههای
محلی و اس��تانی نمیتوانند اس��تدالل
درستی از جشنواره داشته باشند.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو
ب��ا آرزوی اینکه به زودی جوانان عماری
بتوانند جریان اصلی س��ینمای کشور را

نگاهی متفاوت به آثار جالل آلاحمد با «مدیر مدرسه»
و «پنج داستان» در فرهنگسرای گلستان

هفتاد و یکمین نشست «ترنم قلم» ،همراه با جلسه نقد و
فر هنگس�ـر ا
بررسی شیوه نگارش جالل آلاحمد و با نگاهی بر دو کتاب
«مدیر مدرسه» و «پنج داستان» او در فرهنگسرای گلستان برگزار میشود.
در این نشس��ت که با حضور منتقدین نامآش��نای ادبیات فارسی ،حسن
میرعابدینی ،محمدرضا اصالنی و محمدرضا گودرزی برگزار میشود ،بررسی
دقیق بر شیوه نگارش جالل آلاحمد صورت گرفته و دو اثر ماندگار او یعنی
«مدیر مدرسه» و «پنج داستان» مورد نقد و تحلیل قرار میگیرند .همچنین
عالقهمندان ،میتوانند س��واالت خود پیرامون ج�لال آلاحمد و آثار او را از
میهمانان برنامه بپرسند.
ج�لال آلاحمد را باید یکی از تاثیرگذارترین نویس��ندههای عصر معاصر
ادبیات فارس��ی دانس��ت که علیرغم عمر کوتاه  ۴۵ساله ،آثار ماندگاری را در
عرصه ادبیات کشور بر جای گذاشته است و بسیاری از نویسندگان ،از وی تاثیر
گرفتند .توجه ویژه این نویسنده به مقولههای مهم نظیر جامعه ایرانی ،زن در
اجتماع ،غربستیزی و ایرانگرایی و ...شخصیتی ویژه به او داده است.
رمان «مدیر مدرسه» یکی از متفاوتترین آثار اوست که در سال  ۱۳۳۷منتشر
شده است .توصیف یک مدرسه روستایی با تمام جزئیات در کنار تمام مشکالتی
که در آن به وجود میآید ،یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این داس��تان بلند
است .راوی این داستان که از آموزگاری به تنگ آمده است ،برای آسودگی خود و
داشتن درآمد بیشتر و بیدردسر به مدیری یک دبستان رو میآورد بیآنکه بداند
چه دردسرهایی درپی خواهد داشت .. ..همچنین« ،پنج داستان» ۵ ،داستان کوتاه
از زبان جالل است که در سال  ۱۳۵۰منتشر شده است.
این نشس��ت فردا ساعت  ۱۷در فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک ،میدان
هاللاحمر ،برگزار میشود و حضور عالقهمندان در این برنامه برای عموم آزاد است.
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در دست بگیرند اظهار داشت :سینمای
ای��ران به هوای ت��ازه نی��از دارد و بنده
معتقدم این جوانان عماری هس��تند که
میتوانند این هوای تازه را به س��ینمای
ایران هدیه کنند .مدیران نمیتوانند مانع
پیشرفت نیروهای انقالبی شوند .امروزه
کلیت فض��ای فرهنگی جامع��ه به نفع
نیروهای انقالبی است .ما باید با اسالمی
شدن علوم انسانی و انقالبی شدن فضای
نشریات بیش از پیش جامعه را به سمت
سالمسازی هدایت کنیم.
مستغاثی با بیان اینکه تبلیغ سبک
زندگی غربی ،نشان دادن خانوادههای
از ه��م پاش��یده و امثاله��م در ش��أن
س��ینما و تلویزیون نیست گفت :االن
نه تنها در س��ینما که در رس��انه ملی
هم اوضاع بد است؛ همین برنامه جدید
«عص��ر جدید» که با کلی س��ر و صدا
روی آنتن رس��انه ملی رفته چه چیزی
دارد؟ استعداد در دیوید کاپرفیلد بازی
و رقص دختر  7-8س��اله روی صحنه
دس��تاورد است؟ این برداشت آقایان از
انقالب است؟
وی در پایان افزود :تبلیغ س��بک
زندگ��ی غرب��ی و خانوادهه��ای از هم
پاش��یده در س��ینما و تلویزی��ون دل
هم��گان را ب��ه درد آورده و ما نیازمند
تغیی��رات ج��دی در محت��وای آث��ار
سینمایی و س��ریالهای تلویزیونیمان
هستیم .سینماپرس

زیست بـوم
دوشنبه  6اسفند  1397شماره 4970
اذان ظهر 12:17:اذان مغرب 18:14:اذان صبح فردا 5:15:طلوع آفتاب فردا6:39:

امام على عليهالسالم:

هيچ بندهاى مزه ايمان را نمىچشد مگر آن كه
بداند آنچه بدو رسيده ،ممكن نبود نرسد
و آنچه به او نرسيده ،ممكن نبود كه برسد و اينكه
زيانبخش و سودرسان ،خداوند عز و جل است و بس.
کافی  :ج ، ۲ص ،۵۸ح۷

ننجون
همه گزینهها صحیح است

نماین�ده محلات در مجل�س :اگر قرار اس�ت
ق�وه قضایی�ه محاکمه کند زودت�ر و اگر میخواهد
تبرئه کند اعلام کند ،چه فرق�ی میکند؟ چرا در
مورد "درمنی" س�ریع گرفتند و سلطان سکه ،قیر،
الستیک ،شکر و سایر سلطانها را گرفتند.
ک�دام یک از گزینههای زی�ر از عبارت فوق جا
ماندهاند؟

الف) سلطان تخم انچوچک
ب) سلطان قیف
ج) سلطان حرف مفت
د) سلطان برونئی

جرای�د :معاون فرمان�دار اس�دآباد در رابطه با
اتالف  ۳۷قالده س�گ ولگرد در یکی از روستاهای
این شهرس�تان بدون اجازه و مجوز از دادگس�تری
توسط دهیار روستا اعالم کرد که دهیار این روستا
باید پاسخگوی خودسرانه اتالف و کشتار سگهای
ولگرد این روستا باشد.
ما از این انشا نتیجه میگیریم که ...

الف) س��گ بر آن آدمی شرف دارد  /که دل خلق
را بیازارد
ب) س��گ اصحاب کهف روزی چن��د  /پی نیکان
گرفت و مردم شد
ج) خوشا آن ده که دهیارش تو باشی
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.
ایضا جراید :ش�ش و نیم میلی�ون نفر در ایران
تفننی مواد مصرف میکنند.
با توجه به این عبارت "ایران" ش�بیه کدام یک
از گزینههای زیر است؟

الف) شهربازی
ب) تفننکده
ج) تفرجگاه
د) هر سه گزینه صحیح است.

در راستای پیوستن به توافق پاریس باید انجام گیرد

لزوم ارائه سند تعهدات به مجلس
که چرا س��ند تعهدات ملی ()NDC
در تواف��ق پاریس بهعن��وان یک تعهد
بینالمللی تابهحال به مجلس ش��ورای
اسالمی ارائه نشده است؟
تواف��ق تغییر اقلی��م پاریس هدف
خود را جلوگیری از افزایش  2درجهای
ک��ره زمین قرار داده اس��ت .در همین
راستا کش��ورهای عضو را موظف کرده
است تا انتشار گازهای گلخانهای خود
را کاه��ش دهند .ازاینرو کش��ورهای
عضو توافق باید میزان تعهدات کاهش
انتش��ار ،چگونگی اجرا و منابع تأمین
مال��ی را در س��ندی ب��ا عنوان س��ند
تعهدات ملی ( )NDCبه کنوانس��یون
تغیی��رات اقلیم س��ازمان مل��ل متحد
( )UNFCCCارائه دهند.
ایران نیز در سند تعهدات ملی خود،
متعهد ش��ده اس��ت که تا س��ال 2030
بهعنوان س��ال هدف توافق پاریس12 ،
درصد از انتش��ار گازهای گلخانهای خود
را کاهش دهد؛ اما این سند تا به حال به
مجلس شورای اسالمی ارائه نشده است.
این در حالی است که مطابق اصول قانونی
فوق ،سازمان محیطزیست موظف است تا
این سند را که یک تعهد بینالمللی است
ب��رای تصویب در قالب الیحه به مجلس
شورای اسالمی ارائه دهد.
مجلس شورای اسالمی در دور اول
بررسی توافق پاریس ،این توافقنامه را
بدون س��ند تعهدات بررسی و تصویب
کرد اما ش��ورای نگهب��ان به دالیلی از

حسن محمدی
کارشناس محیطزیست و انرژی

ب��ه دلی��ل تجربه
زيس�ت شهر
تاریخی تلخ ایران
در انعقاد قراردادهای خارجی ،مس��ئله
نظارت ب��ر موافقتنام��ه ،قراردادها و
تفاهمنامههای بینالمللی و چندجانبه
از اهمی��ت باالی��ی در قانون اساس��ی
برخوردار اس��ت .از همینرو در قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصولی
در راس��تای نظارت بر موارد ذکرشده
گنجاندهشده است .ازجمله این اصول
میتوان ب��ه اص��ول  77و  125قانون
اساسی اشاره کرد.
مطاب��ق اص��ل  77قانون اساس��ی،
عهدنامهه��ا ،مقاولهنامهه��ا ،قراردادها و
موافقتنامههایبینالمللیبایدبهتصویب
مجلس شورای اسالمی برسد .همچنین
براساس اصل  125قانون اساسی ،امضای
عهدنامهها ،مقاوله نامهها ،موافقتنامهها
و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها
و همچنین امضای پیمانهای مربوط به
اتحادیهه��ای بینالمللی پس از تصویب
مجلس شورای اسالمی با رئیسجمهور
یا نماینده قانونی او است.
در واقع توافق��ات بینالمللی باید
بعد از امضای رئیسجمهور یا نماینده
قانونی وی به مجلس ش��ورای اسالمی
ارائه شود تا مجلس نیز وارد بررسی آن
شود .حال این س��ؤال مطرح میشود

کاهش ارزش تولید بخشهای مختلف اقتصادی و کل اقتصاد کشور،
تحت سناریو  12درصد کاهش انتشار گازهای گلخانهای براساس قیمتهای سال 1383
ردیف

فعالیت

ارزش تولید پایه
(هزار میلیارد ریال)

کاهش ارزش تولید تحت سناریوی  12درصد کاهش انتشار مقدار
(میلیارد ریال) درصد

1

کشاورزی ،پرورش حیوانات ،جنگل داری و ماهیگیری

182/4

27360/3ـ

-15

2

استخراج نفت خام ،گاز طبیعی و سایر معادن

316/5

-4248/3

-15

3

حملونقل

171

-25651/5

-15

4

تولید مواد شیمیایی ،پالستیک و سایر کانی غیرفلزی

125/6

-17138/7

-13/65

5

تولید فلزات اساسی و محصوالت اساسی

114/6

-12465/3

-10/88

6

تولید محصوالت غذایی ،آشامیدنی /توتون و تنباکو

77/6

-6992/5

-9/01

7

تولید فرآوردههای نفتی و تصفیه نفت

78/2

-5562/3

-7/11

8

تولید ،انتقال و توزیع برق ،آب و گاز

74

-4325/4

-5/84

9

سایر خدمات

542/4

-24951

-4/6

10

تولید چوب و کاغذ ،محصوالت چوبی و کاغذی

25/5

-770/7

-3/03

11

تولید ماشین آالت ،وسایل ارتباطی ،تجهیزات حملونقل و سای مصنوعات

203

-2771/1

-1/36

12

بازرگانی ،هتل و رستوران

285/9

-1563/9

-1/08

13

ساختمان (خصوصی و دولتی)

285/5

-1563/9

-0/55

14

تولید منسوجات ،پوشاک ،چرم و محصوالت چرمی

42/6

-191/8

-0/45

کل فعالیتهای اقتصادی

4508/7

-180079

-7/19

جمله ارائه نش��دن س��ند تعهدات این
توافقنامه را رد کرد.
تبعاتاجرایسندتعهداتملیو
لزوم ارائه آن در قالب الیحه به مجلس
ای��ن پنه��انکاری در مورد س��ند
تعه��دات در حال��ی اس��ت ب��ه اعتقاد
بس��یاری از کارشناسان ،تعهدات ایران
در تواف��ق پاری��س ،تبع��ات اقتصادی
زیادی میتواند درپی داش��ته باشد .از
سوی دیگر ،مطابق گزارش سوم تغییر
اقلیم س��ازمان محیطزیس��ت اجرای
تعه��دات ای��ران میتوان��د بخشهای
مختل��ف اقتصادی کش��ور را با کاهش
تولی��د روب��هرو کن��د .ج��دول تبعات
اقتص��ادی اج��رای تعهدات ای��ران در
توافق پاریس براساس گزارش سازمان
محیطزیست را نشان میدهد.
مطابق جدول فوق ،اجرای تعهدات
ای��ران در س��ند تعهدات آس��یبهای
جدی اقتص��ادی از جمله کاهش 7.2
درصدی حجم اقتصاد کش��ور را درپی
خواهد داشت.
از همینرو نیاز اس��ت تا این سند
بهصورت دقیق و کارشناسی موردبحث
ق��رار بگیرد .کارشناس��ان معتقدند که
سند تعهدات ایران در توافق پاریس باید
در قالب الیحه به مجلس ارائه ش��ود تا
کمیسیونهای تخصصی مجلس بتوانند
وارد روند بررسی این سند بشوند.
در همین راس��تا ،ای��ن توافقنامه
در جلسه اخیر کمیس��یون کشاورزی
مجلس شورای اس�لامی ،موردبررسی
قرار گرفت .ش��مساهلل ش��ریعتنژاد،
دبیر کمیته محیطزیس��ت کمیسیون
کشاورزی  ۱۵بهمنماه در گفتوگو با
خبرگزاری فارس دراینباره گفت :مقرر
شد سازمان محیطزیست طی  10روز
آینده با مشورت دستگاههای مختلف،
تعهدات��ی که ای��ران در قال��ب برنامه
مشارکت ملی ( )NDCمیتواند ارائه
دهد را تنظیم و برای بررس��ی به مرکز
پژوهشهای مجلس ش��ورای اسالمی
ارائه ده��د و مرکز پژوهشها نیز چند
روز فرص��ت دارد تا توانایی کش��ور در
اجرای این تعهدات را ارزیابی کند.
ح��ال باید دی��د که آیا س��ازمان
محیطزیست دربازه زمانی تعیینشده
سند تعهدات ملی ( )NDCرا در قالب
الیحه به مجلس ارائه خواهد داد؟

افزایش نرخ کرایههای حملونقل عمومی
از اردیبهشت  ۹۸اجرا میشود

رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران
پا يتخــــت
گفت :کرایههای حملونقل در س��ال آینده کمتر از نرخ
ت��ورم افزای��ش خواه��د یاف��ت و مصوب��ه جدی��د ش��ورا در این ب��اره از اول
اردیبهشتماه  ۹۸اجرا خواهد شد.
محمد علیخانی اظهار کرد :الیحه تعیین نرخ کرایههای س��ال  98هنوز به
شورای شهر ارسال نشده است و البته با پیگیریهایی که ما داشتهایم این موضوع
در قالب نامهای الحاقشده به بودجه شورای شهر تهران ارسال شده است.
وی تصریح کرد :برهمین اس��اس ش��هرداری تهران پیشنهادی را درباره
نرخ کرایههای سال  98کمتر از نرخ تورم ارائه کرده است که این پیشنهاد در
کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین کمیسیون حملونقل در دست بررسی
قرار دارد .البته ما هرس��اله نرخ کرایههای حملونقل را بین  14تا  15درصد
افزایش میدهیم که پیشبینی میشود نرخ کرایهها در سال  98نیز به همین
میزان در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با ابراز اینکه باید
از رانندگان تاکس��ی نیز حمایتهایی صورت گیرد گفت :در بحث حملونقل
عمومی از جمله مترو و اتوبوس تمهیداتی در نظر گرفته میشود که امیدواریم
در سال آینده از رانندگان تاکسی حمایتهایی صورت گیرد.
وی گفت :البته در س��الجاری نیز براس��اس فرمولی که تهیه کردیم در
ش��رایط زمانی آیتمهایی را برای حمایت از رانندگان تاکسی در نظر گرفتیم
که این آیتمها در س��ال آینده با دقت بیش��تری انجام خواهد گرفت .تالش
میکنیم نرخ کرایههای حملونقل عمومی در س��ال آینده را نیز همزمان با
بررس��ی بودجه  98ش��هرداری تهران بررس��ی و تصویب کنیم تا نرخ جدید
کرایههای حملونقل از اول اردیهشت سال  98اجرایی شود.

