
آمبوالنس هاى 
تقلبى!

رئیس اداره آمبوالنس هاى خصوصى در گفت وگو
با «شهروند» یک پدیده عجیب را تایید مى کند:

 این آمبوالنس هازیر نظر هیچ کجا نیستند و در تخلفى آشکار، 
ماشینى عادى به صورت آمبوالنس درآمده، حتى شما مى توانید 

آگهى  خرید آنها را در سایت ها ببینید و آمبوالنس هاى پژو 
405 هم وجود دارد! یک بار یکى از این افراد که چنین خودرویى 
خریده بود را گرفتیم و او گفت پسرخاله اش مدتى است با این 

آمبوالنس ها کار مى کند و درآمد خوبى دارد
   صفحه3

 درباره 8 ستاره   شاغل 
در لیگ برتر که باالى 

35 سال دارند

   صفحه 14

پیرمردها
پا پس نمی کشند

10 طرح نمایندگان
براى مقابله با آمریکا

در مجلس اعالم وصول شد

   صفحه 2

هالیوود را چطور 
گیر بیندازیم؟

گزارش «شهروند» از 
زندگى مردم شهرهاى 

جنوبى در گرماى باال

   صفحه 4

زندگی
بر مدار ۵۰ درجه

   صفحه 2

تا پول هست 
سگ کشی
ادامه دارد

ویدیوى دردناکى که دیروز 
منتشر شد دوباره بحث 

ساماندهى حیوانات شهرى را 
داغ کرد
   صفحه 3

۶ تا ۸ میلیون  
ایرانی خوشحال!

باورش سخت است اما بخش 
قابل توجهى از مردم هنوز 

براى کارت هوشمند ملى اقدام 
نکرده اند

نیمه شب اتفاق افتاد
نگاه منتقدان به انتخاب «در جست و جوى فریده» به عنوان نماینده ایران دراسکار در گفت وگو با «شهروند» 

يادداشت

حاشيه  نوي�

هیاهو براى هیچ!

در حاشیه صحبت هاى رئیس کمیته ملى المپیک

ارتباط نزدیک تر بسیارى از موانع را مرتفع خواهد کرد

مریم نراقى
دبیر گروه فرهنگ

1. شنبه شــب اتفاق غیرمنتظره اى رخ داد و اهالى سینما را 
درگیر کرد. حوالى ساعت 12 شب درحالى که حدود یک ماه به 
معرفى فیلم منتخب ایران به زمان اسکار باقى مانده بود،  هیأت 
معرفى فیلم ایرانى به اسکار مستند داستانى «در جست وجوى 
فریده» را به عنوان نماینده ایران در اسکار معرفى کردند. از همان 
ثانیه هاى اعالم این فیلم جنجال هاى پیرامون این انتخاب آغاز 
شد و احتماال چند صباحى درگیر این ماجرا هستیم. واقعیت 
این اســت که این اعالم زودهنــگام، مجهول ترین مهره پازل 
است که احتماال در روزهاى پیش رو توسط رسانه ها و منتقدان 
رمزگشایى خواهد شــد. البته رائد فریدزاده، سخنگوى هیأت 
معرفى فیلم ایرانى به اسکار 2020 توضیحاتى را به رسانه ها اعالم 
کردند که نه مستند است و نه باورپذیر. ایشان در توضیحات شان 
گفته اند که امسال مهلت کوتاه ترى براى اعالم فیلم داشتیم و 
این مهلت به هیچ عنوان تمدید نمى شد. این در حالى ا ست که 
تاکنون فقط سه کشور الجزایر، گرجستان و سوییس نمایندگان 
خود را براى حضور در اســکار معرفى کردند و ایران چهارمین 
کشورى  است که نماینده خود را به اسکار معرفى کرده. انتخاب 

مستند «در جســت وجوى فریده» به عنوان نماینده ایران در 
اسکار از جهات دیگرى هم تعجب آور است. در تاریخ اسکار تنها 
دو فیلم مستند داستانى را به یاد مى آوریم که مورد توجه قرار 
گرفته اند، هیروشیما عشق من و نانوك شمالى. سوال اینجاست 
با وجود بخش مستند در جایزه اسکار و حضور مستندهاى کوتاه 
و بلند در این بخش چقدر این امکان وجود دارد که مستندى در 
بخش فیلم خارجى مورد توجه قرار بگیرد. نکته دیگر این که 
در 20 ســال اخیر اغلب درام هایى با مضمــون اجتماعى و 
سیاسى در بخش اســکار خارجى زبان مورد استقبال قرار 
گرفته اســت. فیلم هایى مانند فروشــنده، جدایى نادر از 

سیمین،  راز چشم هایش، عشق و ...
2. واقعیــت اما چیــز دیگرى ا ســت. این که به جــاى «در 
جســت وجوى فریده» هر فیلم دیگرى هم به اســکار معرفى 
مى شد،  همین آش بود و همین کاسه، مثل امروز گروهى فریاد 
وا اسفا سر مى دادند و گروه دیگرى به به و چه چه مى کردند. اما 
اینها هیاهو براى هیچ است. معضل سینماى ایران ماقبل این 
دعواهاســت. این که کدام فیلم باید به عنوان نماینده ایران در 
اسکار معرفى شود، یک دعواى درون گروهى میان سینماگران 
ایرانى با طیف بندى هاى مختلف است. به لیست فیلم هاى حایز  

شرایط به عنوان نماینده ایران نگاهى بیندازید.
ادامه در صفحه 14

شــمارش معکوس براى اتمام مهلت فیفــا به فوتبال 
ایران آغاز شــده و امروز همه مى دانند کــه خطر بزرگى 
فوتبال ما را تهدید مى کند. فیفا براســاس منشور خود و 
دستورالعمل هایش مبنى بر ممنوع بودن تبعیض به فوتبال 
ایران فشــار مى آورد که ورود زنان به ورزشگاه ها آزاد شود. 
فدراســیون فوتبال، وزارت ورزش و دولــت کامال با این 
تصمیم موافق اند و بارها اعالم کرده اند که باید موانع حضور 
زنان براى رفتن به اســتادیوم هاى فوتبال برداشته شود. 
حاال این امر هم قطعى شــده که براى رفع این موانع، باید 
حساسیت هاى برخى نهادها و شخصیت ها را درنظر گرفت 
و با جلب اطمینان آنها مالحظاتى را که در این زمینه وجود 

دارد، برطرف کرد. 
رضا صالحى امیرى، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد و رئیس 
کمیته ملــى المپیک در مصاحبه اى که با روزنامه شــرق 
داشــته، مى گوید: «معتقدم باید دغدغه بزرگان و مراجع 
عظام را رفع کنیم. آنها دغدغه شــان مفسده است. ما باید 
به آنهــا این اطمینان را بدهیم که این مفســده را برطرف 
مى کنیم و این به نظر من شدنى است. من معتقدم ما باید 

دغدغه بزرگان و مراجع را رفع کنیم، مشــروط بر این که 
گزارش هاى دقیقى را بــه آنها بدهیم. ما ان شــاءاهللا باید 
سفرى به قم داشته باشیم و با مراجع در این زمینه گفت وگو 

کنیم.» 
بایــد گفت تا همین جا یک گام بزرگ برداشــته شــده 
و ابهامــات در مورد دالیــل ممنوعیت ها برطرف شــده. 
حساسیت مراجع هم موضوعى نیســت که بتوان ساده از 
کنارش گذشــت. ما در نظامى اســالمى زندگى مى کنیم 
و طبیعى اســت که فعالیت هاى اجتماعى نیاز به تطبیق با 
موازین و رعایت قواعد شرعى دارد. در این زمینه هم مراجع 
معتمد مردم هستند و حرف اول و آخر را خواهند زد که چه 
از نظر قانونى و چه از نظر عرفى براى همه الزم االجراست. اما 
چرا بسیارى از مسئوالن کشور، رفتن بانوان به ورزشگاه ها 
را به عنوان یک مشکل نمى بینند و شائبه هاى این تصمیم 
براى بعضــى بزرگان دینى برطرف نشــده اســت؟ دکتر 
صالحى امیرى مى گوید نیاز به ســفر به بیوت داریم و باید 
گزارش هاى دقیقى ارایه کنیم، ولى شاید این هم اکتفا نکند.
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يادداشت

اگر «ماتیوس پیس کرسکى»
به نماینده ها مشورت دهد چه؟

سعید اصغرزاده
معاون سردبیر

مانده ام که چرا یک سمبل و نماد 
تبدیل شده است به یک نشانى براى 
نماینده هاى مجلــس! این که دولت 
برود و از  هالیوود شــکایت بکند هم 
از آن حرف هاســت.  هالیــوود نماد 
سینماى غرب است. یک مکان با یک 
آقاباالسر نیست. ســینماى  هالیوود 
یک صنعت است. یک چرخه مکمل 
که همــه چیــز در حد اســتاندارد 
بــراى آن وجــود دارد و مى تواند به 
شــعار اصلى خودش وفادار باشــد: 
کارخانه رویاســازى و محل تحقق 
رویاهاى شــما، آنهــا و دیگران. این 
ســینما، نه تنها از نظــر قابلیت هاى 
صنعتى و فنــى بلکه از نظــر تنوع 
ژانرها، ســبک ها و گرایش ها، یکى 
از غنى ترین ســینماهاى ملى جهان 
به  شــمار مى رود. دنبال گیشه است 
و نه شعار. گیشه را که به دست آورد، 
شعارهایش را هم مى دهد. بنابراین 
اگر فکر مى کنید  هالیوود یک نشانى 
با یک مرکزیت و افراد مشخص است 
که بشــود رفت ســراغش، قدرى به 

بیراهه رفته ایم!
حاال اگر قید شــکایت از  هالیوود 
را بزنیم این کــه بخواهیم با او مقابله 
کنیم هم نیازمند تمهیداتى اســت. 
آنچنان کــه کشــورهاى گوناگونى 
به تقویت ســینماى بومــى و ملى 
خــود پرداخته اند، اســتانداردها را 
شــناخته اند، تخصص هــا را پیــدا 
کرده اند، ذائقه مردم خود را یافته اند 
و پرورش داده اند و گام هاى بلند در 
عرصه هــاى جهانى برداشــته اند تا 
بتوانند عرض انــدام کنند. یعنى اگر 
نمى توانند به گرد  هالیوود برســند، 
منتهاى ســعى و تالش شــان  را در 
کشور خودشــان کرده اند. بنابراین 
این که نماینــدگان از وزیر ارشــاد 

بخواهند بخشــنامه صــادر و پول 
خــرج کند (حــاال از کــدام بودجه 
خدا مى داند) و بــه مقابله با  هالیوود 
بپردازد، قدرى خالى از منطق است. 
در همان کنفرانس  هالیوودیسمش  
یکى مثل «ماتیوس پیس کرسکى» 
لهســتانى مى آید در جشنواره فجر 
و مى گویــد: «من فیلــم «آرگو» را 
دیده ام و امیدوارم یکــى از بهترین 
کارگردان هاى آمریکایى بتواند فیلم 
دیگرى در تقابل با آرگو بســازد که 
درواقــع این فیلم بتوانــد در جامعه 

آمریکا یک باالنس ایجاد کند!»
مى بینید، کارشناســش را هم که 
دعوت مى کنیم و آب و دان مى دهیم 
و هتل و جشــنواره و تریبون، آخرش 
مى گوید خود آنها بیایند و با خودشان 
مقابلــه بکنند! اصــال چــرا راه دور 
برویم، ته مبارزه بــا  هالیوود مى تواند 
عرض اندام در اسکار باشد، اما از همان 
اولش ما مى رویم ســراغ بهترین فیلم 
بازنده مان در اســکار! چــرا؟ به خاطر 
این که نه کارشــناس فرهنگى داریم، 
نه نگاه فرهنگى، نه صنعت فرهنگى. 
آن جا هــر صنفى تخصــص خودش 
را دارد، تشــکیالت خــودش را دارد، 
راه رشــد و ارتقایش را طى مى کند، 
حق و حقوقش پایمال نمى شــود و از 
آن طرف عرق ملــى و مذهبى و بومى 
خودشــان را هم دارند. اما این جا چه 
کرده ایــم که همه چیــز روى روالش 
باشد. سریال ضدآمریکایى مان مى شود 
گاندو که به جاى اجانب، خودى ها را 
قلع وقمــع مى کند، طــورى که انگار 
سفارش  هالیوود به برنامه سازان وطنى 
بوده! حاال فکــرش را بکنید که فیلم 

سینمایى مان با این فرمان چه بشود.
براى دوســتان نماینده مى گویم که 
صنعت فیلم به محدوده گســترده اى 
از فعالیت ها و ایجاد زیرســاخت هاى 
زمینــه  در  اقتصــادى  ســوددهى 

فیلمسازى گفته مى شود. 
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   صفحه هاى 10 و 11

همایش ملى خیریه ها و تشکل هاى مردم  نهاد 
همکار با جمعیت هالل احمر   برگزار شد

   بازوان یاری رسان
درکنار هالل احمر
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پایان ترامپیسم 
نزدیک است؟

کجای 
 5G راه

ایستاده ایم؟ 

کاهش گفت وگو
در خانواده ها

به زیر 20 دقیقه

   صفحه 16

یک نماینده:
مگه مجلسه 

که همه سکوت 
کردن؟!

حمله اسیدی پدر
پاسخ به 

درخواست مالی 
پسر

رکود اقتصادى، پاشنه آشیل 
رئیس جمهورى آمریکا  

   صفحه8   صفحه9

یکى از مدیران خودروسازى دهه هفتاد در واکنش به حواشى پیش آمده 
مى گوید باید 1/2 میلیارد هزینه مى کردیم نه 250 میلیون

اختالف نظرهاى قانونى بر سر جمع آورى کاالهاى لوکس از 
فروشگاه ها

حکایت پیچیده
یک صندوق عقب

آب های گوارای چشمه های آلپ
از گلوی کی پایین می رود؟
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