
حلقه سوم ترافیک 
اجرایى خواهد شد؟

طرح ترافیک و نگرانى هاى تازه
در گفت وگو با یکى از مدیران حمل و نقل و ترافیک شهردارى تهران

   صفحه2

فیلم پرفروش 
تاریخ سینمای ایران 
سرقت ادبی بود

گفت وگو با «سیامک گلشیرى»
درباره خودش و آثارش

  صحبت هاى احمد طالبى نژاد
و کیوان کثیریان   درباره دیوار 
بى اعتمادى میان سینما و ادبیات
در گفت وگو با «شهروند»

حاشيه نوي�

در حاشیه خبر بازپخش گاندو در شبکه افق با شرایط جدید

چون زورمان زیاد است
آن طور که مدیر روابط  عمومى شــبکه افــق اعالم کرده: 
«مخاطبان بسیارى خواستار تکرار سریال تلویزیونى گاندو 
بدون حذفیات از شــبکه افق شده اند. بر این اساس تصمیم 
گرفته شده بعد از پایان سریال وضع سفید که درحال حاضر 
روى آنتن شــبکه افق است، شــاهد پخش گاندو باشیم.» 
سریال گاندو قطعا نخستین سریالى نیست که با اقبال نسبى 
مخاطب روبه رو مى شود و آخرینش هم نخواهد بود، ولى قطعا 
نخستین سریالى است که این همه حاشیه درست کرده و در 
عین حال امتیاز گرفته و درحالى که هنوز بازپخش قسمت آخر 
آن روى آنتن نرفته، قول پخش از شبکه اى دیگر را مى گیرد. 
االن دیگر حتى خواجه حافظ شــیرازى هم از ممیزى ها و 
ماجراهاى این سریال خبر دارد. به لطف ارایه سکانس هاى 
حذف شده سریال به اینفلوئنسرهاى اینستاگرامى، خیلى ها 
از محتواهاى ممیزى شده هم خبر دارند. دولتى ها (سخنگوى 
دولت و مشــاور فرهنگى رئیس جمهورى) هم اعالم کردند 
که بخش هاى سانسورشــده ربطى به فشار دولت نداشته و 
همان طور که از محتواى سریال بى اطالعند، از بخش هاى 
حذف شــده هم خبر ندارند و هرکس دســتور حذف داده، 

سندش را رو و سریال را کامل پخش کند. اما سوال اینجاست 
و مدیران صداوسیما باید پاسخ دهند که اگر این ممیزى هاى 
اعمال شده بر سریال و پخش شــده در شبکه هاى مجازى 
براساس قانون نوشته/نانوشته اى اعمال شده، چرا در بازپخش 
آن قرار است این قوانین عوض شود؟ یعنى در فاصله 17 تیر 
تا ماه آینده، اتفاق و تغییرى رخ مى دهد؟ اگر ممیزى ها هم بنا 
بر مصلحت اندیشى بوده، افق به چه حقى مى خواهد آن را زیر 
پا بگذارد و مگر مصلحت ها و قوانین از شبکه اى به شبکه دیگر 
فرق مى کند؟ باالخره رسانه ملى با این شبکه هاى عریض و 

طویلش یا قانون دارد، یا مصلت اندیشى مى کند. 
چطور یک شبکه از همین مجموعه مى تواند هر دو را قبول 
نداشته باشد؟ البته که فرقى در اصل ماجرا به وجود نمى آید 
و مقامى هم به خــودش زحمت نمى دهد که این تناقض ها 
را توضیح دهد؛ نمایش مجدد گاندوى ایراددار، اتفاقى است 
که این ممیزى هــا و بازپخش ها تغییــرى در اقبال به آن و 
«حقیقت» ایجاد نمى کند. راستى شبکه افق چقدر مخاطب 
دارد که مخاطبانش خواســتار بازپخش سریالى تازه تمام 

شده اند؟!
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يادداشت

بیت کوین؛ بله، نه؟!
اگر پیگیر اخبار باشــید، متوجه 
شــده اید کــه خیلی هــا درباره 
اســتخراج پولی به نام بیت کوین 
ســخن می گویند. حتــی تصویر 
دســتگاه هایی که گفته می شــود 
در یک مســجد مســتقر شده که 
از طریق آن به اســتخراج این پول 
مشغول هستند، منتشر شده است. 
وزارت نیرو نیز نگران شده، چراکه 
این کار برق بســیار زیادي مصرف 
می کند و با توجه به فصل تابستان 
و سربه ســري تولید و مصرف برق 
در ایران، نگران قطع و خاموشــی 
احتمالی هســتند. ضمــن این که 
به علت ارزان بــودن برق در ایران، 
چنین کاري به منزله برداشــتن از 
جیب مردم به نفــع عده اي خاص 
است. از همه بدتر این که این کار را 
در برخی از مراکزي انجام می دهند 
که برق آنها بسیار ارزان است، مثل 
فعالیت هاي کشــاورزي که تقریبا 

برق مجانی عرضه می شود.
بیت کوین یک پول مجازي است 
که تولید آن سودآوري زیادي دارد. 
محاسبات نشان می دهد تولید هر 
واحد آن بیش از صد وچهل میلیون 
تومان ارزش دارد و اگر هزینه برق 
و سایر امور را حساب کنند، حداقل 
صدمیلیون آن ســود خالص است. 
از این رو چیز عجیبی نیســت که 
بســیاري از افراد مشــغول چنین 
فعالیتی شــوند. حتی اگر بیکاري 
نزد جوانــان هم کم بــود، باز هم 
کســانی پیدا می شــدند که وارد 
این فعالیت شــوند. ایــراد خاصی 
هم ندارد، به ویژه آن که با داشــتن 
این پــول مجازي می تــوان نقل و 
انتقاالت پولی غیربانکی و خارج از 

نظارت هاي تحریمی را نیز داشت.
ولی چرا در ایران با هر فعالیت و 
حرفه جدیدي به سرعت مخالفت 
می شود؟ شــاید دو پاسخ براي آن 
بتوان داشــت. در درجه اول نوعی 
حس مقاومــت در برابــر کارها و 
پدیده هاي جدید اســت، هر چیز 
جدیدي که به وجــود می آید یا با 
آن مواجه می شــویم، فــوري در 
برابر آن موضع منفــی می گیریم. 
علت دوم که شــاید مهمتر باشد، 
معیوب بــودن ســاختار اقتصادي 
اســت. هنگامی کــه قیمت برق 
و انــرژي با ســطح بین المللی آن 
تفــاوت زیــادي دارد، طبیعــی 
اســت که امــکان سوءاســتفاده 
فراهم می شود، کســی که در پی 
بیت کوین اســت، با برق یارانه اي 
کار مى کند امــا او یافته خود را به 
همان قیمت جهانی می فروشد، در 
حالی که برق او بــه قیمت مجانی 
تمام می شود. این ساختار نادرست 
قیمت گــذاري موجب می شــود 
انگیزه هــاي فرصت طلبانه رشــد 
کند و مــردم احســاس می کنند 
ایــن فعــاالن اقتصــادي درحال 
سوءاســتفاده از امکانات کشــور 
و مردم هســتند. اگر همه کاالها 
به قیمت جهانی آنها باشــد، فقط 
کسانی وارد این فعالیت می شوند 
که می تواننــد بهتر و کارآمدتر کار 
کنند و هزینه هــاي کار خود را نیز 
به جامعــه و دولــت می پردازند. 
باید مقررات سفت و سختی براي 
این گونه سوءاستفاده ها از کاالهاي 
یارانــه اي برقرار کرد، ولــی راه را 
براي خریــد و اســتفاده از آنها به 

قیمت آزاد نباید مسدود کرد.

 |10 Jul  2019 |1440  7 ذى القعده
سال هفتم  |  شماره 1737 | 16 صفحه |  1000 تومان

چهارشنبه
www.shahrvand-newspaper. i r

98.4.19

   صفحه 4   صفحه 8

اخبار هیجانی
 و تب فراگیر آیلتس 

شب های بی ستاره
کارگران کوچک

موسسات آموزش زبان مى گویند
 با موج تقاضا براى یادگیرى زبان انگلیسى مواجه شده اند

گزارش «شهروند» از چند سکونتگاه کودکان کار
در تهران که از ابتدایى ترین امکانات بهداشتى محرومند

گفت وگو با مریم مجد، عکاس 
ایرانى که در جام جهانى 
فوتبال زنان حضور داشت

   صفحه 14

کسی نپرسید
اهل کجایی

پهپادهاى واکنش سریع 
بازوهاى پرتوان

و تازه نفس امداد و نجات

امیرمهدى ژوله 
از سرنوشت مشابه 

ممنوع الفعالیت ها نوشت
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امدادگران
پرنده

کیسه سیب زمینی 
کی بودی تو؟

درگیرى خونین ماموران 
سد معبر را راهى 

بیمارستان کرد

درباره سردار آزمون، رضا 
شکارى، بوژیدار و رضا 

اسدى که نقل و انتقاالت را 
ترکانده اند!

بانک مرکزى شرایط جدید 
واگذارى دستگاه هاى پایانه 

فروش را ابالغ کرد

   صفحه 6
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جنگ ماموران
و دستفروشان

در رشت مغلوبه شد

به تینیجرها «پوز» 
نمی دهیم! 

سه شنبه پرتنش
با این چهار نفر!

هشدار یک تهیه کننده؛ 
احتمال توقیف اموال ایران 

در صورت پخش سریال هاى 
بدون مجوز خارجى 

   صفحه 14

   صفحه 3

خوشگذرانی با 
فیلم و سریال 

خارجی در غیبت 
کپی رایت

از اول پاییز، گوشت مرغ 
به سه دسته طبقه بندى 

مى شود
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مرغ اول: 
تنها فرق مون 
هم اینه که من 

گرون ترم!

دیــروز نام چهــار بازیکن 
در  زیــادى  ســروصداى 
شــبکه هاى  و  رســانه ها 
اجتماعــى ایجــاد کرد و 
صحبت هــاى زیــادى هم 
دربــاره آنها انجام شــد؛ 
در  که  مختلفى  جنجال هاى 
نقل و انتقاالت کم ندیده ایم، 
اما مــرور آن قابــل توجه 
خواهد بود. این چهار چهره 

ویژه چه کسانى بودند...

شبکه تشکل هاى 
محیط زیست و منابع طبیعى 

کشور به صداوسیما براى 
حذف برنامه «سرزمین ما» 

نامه  نوشت
مردم پیامک بدهند، 
برنامه محیط زیستی 

متوقف نشود!

زير پوست زندگـى

بدون غبار انتحار

مرتضى توکلى
روزنامه نگار

برقى که در نگاه این کودکان پیداست 
به هیاهوى سیاسى این روزهاى کشمیر 
ربطى نــدارد، فقط جایــى که عکس 
انداخته اند، کشــمیر اســت. انگار این 
پنجره رو به یک باغ اســت که کودکان 
مشــغول هیاهو و دویدن دنبال توپ 
یا بازى هاى دخترانه هســتند. مراحل 
رشد شخصیت بســیار زودتر از گمان 
عمومى ما آغــاز مى شــود. چه مایل 
باشیم از نگاه ایدئولوژیک ببینیم، چه 
از نگاه کسانى که مراحل رشد انسانى 
را در علوم روانشناسى و شناختى بسط 
داده انــد. (علم و مذهب هر دو شــروع 
شــکل گیرى شــخصیت را تا پیش از 
تولد مى کشانند.) آن هنگام که کودکى 
در خواب اســت و در آن سوى پنجره، 
کسانى بر طبل سیاست و منافع ُخرد 

بشــرى مى کوبند، کــودك از خواب 
بارها مى پــرد و هیچ مراقبى نمى بیند. 
ذهن از همان آغاز عــادت مى کند که 
در مقابل نامالیمات انســانى، مى شود 
مثل مادرى که در کنــار تو خوابیده و 
مهربان ترین است، بیدار نشوى. عادت، 
کم کم خواب تو را هم سنگین مى کند. 
«جیش محمد» که این روزها نامش در 
خبرهاى کشمیر بسیار تکرار مى شود، 
باعــث و بانى انفجارها و کشــتارهاى 
بسیار در این ماه ها و سال هاى کشمیر 

اســت. حیــف؛ در روزگارى که نام ها 
یا اصطالحا برندها مراقبند تا کســى 
هویت شــان را جعل نکند و به قاضى و 
محکمه پناه مى برند، کسانى بهانه محو 
کردن خنده از لب کودکان شــده اند و 
انگار جز خدا فریادرسى نیست. این سه 
کودك به دوربین نگاه مى کنند و عکاس 
عکس برمى دارد، غافل از آن که با فشار 
دادن همزمان عکاس، شــاید سربازى 
انتحارى، صحنه شــفاف عکس را پر از 

دود و غبار کند.
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«متوجه شــدم که فیلم پرفروش تاریخ سینماى 
ایران خیلى شــبیه رمان «نفرین شــدگان» من 
است!  ترسیدم مبادا این موضوع توهم من باشد 
با خانمى که کارگردان تئاتر بود، موضوع را مطرح 
کردم. مى خواستم کسى که تخصصش هنر سینما 
و تئاتر اســت هم فیلم را ببیند و بعــد با کتابم 
مقایسه کند. آن خانم به من زنگ زد و گفت شک 
نکن، کامال از کتاب تو الهام گرفته شده است.»

على پیرحسین لو به «شهروند» مى گوید: «ما شــاهد کاهش چشمگیر در دو شاخص طول کیلومتراژ 
ترافیک روزانه و ساعتى و همچنین میزان ترددى که دوربین ها ثبت مى کنند، بوده ایم. مشخص شده 
است که هم تردد در محدوده ترافیکى اول کاهش پیدا کرده و هم در حلقه دوم؛ حتى تردد در محدوده 

بیرونى طرح ترافیک هم کاهش  پیدا کرده.»


