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پروندهای برای شبی که ماه کامل شد
نرگس آبیار /کارگردان :مهمترین جنبه فیلم ،بازیگران آن هســتند .اگر
بازیگران یک فیلم بد باشــند ،فیلم روی هواســت و از بین میرود.
از نظر من فیلمنامه و بازیها دو عامل بسیار مهم شکلگیری فیلم
هستند .ما برای بازیگران بســیار وقت میگذاریم و آنها باید فضا
را به خوبی درک کنند .ما از بازیگران میخواستیم و خودشان هم
روی کاراکترشان حساس بودند.
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تشکیل شورای حل اختالف ویژه فرهنگ و رسانه
غالمحســین اســماعیلی /رئیــس کل دادگســتری اســتان تهران :بــه دلیل
جایگاه ویژه سخنگویی قوه قضائیه ،الزم است تعامل بیشتری با اصحاب
رســانه و مبادی ذیربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی برقرار شود ،زیرا
امــروز متأســفانه از طریق قاب رســانهای تصویــر خوبی از قــوه قضائیه به
جامعه ارائه نمیشود.
گزارش کامل نشست سیدعباس صالحی
با غالمحسین اسماعیلی را در صفحه  6بخوانید

بخشی از گفتوگوی
رضا صادقی با تسنیم
نــــگاره

سازمان سینمایی برای اولین بار جدول متقاضیان پروانه ساخت آثار سینمایی را منتشر کرد

شفافسازی در استمرار معنا پیدا میکند

با توجه به کارنامه کاری حسین انتظامی بخصوص
در حــوزه مطبوعات ایــن امیدواری وجود داشــت که با
حضور ایشــان شــاهد تغییرات و اصالحات ســاختاری
در ســازمان ســینمایی باشــیم .آقــای انتظامــی بحــث
شفافســازی را بــا مســائل مالــی و اعــام بودجههــا و
هزینههــای زیرمجموعــه ســازمان ســینمایی ،از بنیــاد
ســینمایی فارابی تا مرکز گســترش ســینمای مســتند و
تجربــی ،آغــاز کردند که فی نفســه اتفاق خوبی اســت؛
این اطالعرســانی در ابعاد کوچکتر در سالهای قبلتر
هــم اتفــاق میافتــاد و هماکنون بــه عنوان مثــال آمار
و ارقــام مربوط بــه هزینهکرد جشــنوارههای فجر ،ســه
مــاه بعد از برگــزاری جشــنواره اعالم میشــود .همین

آمــار پیــش از این بــا تأخیر  6ماهــه اعالم میشــد .اما
محدود شــدن بــه این ایــده و باقی مانــدن در این حد،
بحث شفافسازی موردنظر آقای انتظامی را در سطح
نگه میدارد .برای من فیلمســاز اطــاع از اینکه هزینه
جشنواره فجر  5میلیارد بوده یا  10میلیارد شده ،نکته و
اتفاق چندان مهمی نیســت و آنچه به اعتقاد من طی
این سالها پاشنه آشیل بحث شفافسازی در سازمان
ســینمایی بوده ،ســاخت و تولید اســت .بر این اســاس
انتشــار جدول متقاضیان پروانه ســاخت آثار سینمایی
که برای اولین بار روز گذشــته روی خروجی ســایت این
ســازمان قرار گرفت و اعالم شــفاف و روشــن اینکه چه
تعــداد فیلم ،چه زمانی و توســط چــه تهیهکنندههایی
ثبت شــد ه و در چه مرحلهای قرار دارند را به فال نیک
میگیرم .سالهاســت که ما فیلمســازان مســتقل از بر
هــم زدن نوبت توســط تهیهکنندههــای پرنفوذ متضرر
شــدهایم و انتشــار ایــن جــدول کمک میکند تا دســت
تهیهکنندههایی که با استفاده از رانت ،فیلمنامهشان را
ثبت کرده و بعد از یک هفته مجوز ســاخت میگرفتند
و بــه تبع آن از امتیازات فصل مناســب تولید اســتفاده
میکردند ،کوتاهشــود .نفوذ تهیهکنندگان باعث شــده
بــود طی ســالهای گذشــته همیشــه حق فیلمســازان
مستقل و کسانی که به رعایت مسائل قانونی و مراحل
اداری تــن داد ه بودنــد پایمــال شــود و فصــل مناســب
تولید را از دســت بدهند .الزم به توضیح است که چون

رئیسجمهور هم به تفریح نیاز دارد

دفــاع از آثــار اجتماعــی و جــدی
ســینما باعــث شــده کــه فضــای
چالش روز
تخریبــی علیــه فیلمهــای کمدی
شــکل بگیــرد .مســعود اطیابی که
فیلمــش «تگــزاس »۲از اواخــر
فروردینمــاه پــس از توقیــف
مسعود اطیابی «رحمــان »۱۴۰۰روی پرده ســینما
کارگردان آمــده نســبت بــه ایــن جریــان
معترض است.
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کســانی که علیه ســینمای کمدی جریانســازی
میکننــد آگاه نیســتند کــه عملکــرد آنهــا در
راســتای اهــداف دشــمنان اســت .قطعــاً فیلــم مــا
حرفی برای گفتن دارد اما مهمترین تأثیر آن خارج
کردن فضــای جامعه از خمودگی اســت .وضعیت
اجتماعــی و اقتصــادی کشــورمان ایجــاب میکنــد
کــه فضای مفرح و شــاد بــرای جامعه ایجــاد کنیم.
نمیشــود اوقات فراغت و تفریــح که ارزانترین آن
سینماســت را از زندگــی مــردم حــذف کــرد .رئیس
جمهــور هــم کــه باشــید نمیتوانیــد تفریــح را از
زندگیتان حذف کنید.
دربــاره ایــن که آیــا مناســبات فضــای رقابتی
ناســالم گریبانگیر فیلم ما شــده به طور یقین
میگویــم تــا جایــی کــه از همــکاران خــودم چه به
عنــوان رفیق و چــه به عنوان رقیب شــناخت دارم
چنیــن کاری را بعیــد میدانــم .وجــود روباتهای
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کامنتگــذار علیــه برخــی فیلمهــا را تکذیــب
نمیکنــم امــا دربــاره فیلــم خــودم شــاهد چنیــن
اتفاقــی نبــودهام .قطعاً نظــرات منفی هــم وجود
دارد و خیلــی از نقدهــا پذیرفتنــی اســت و تــاش
میکنــم در فیلمهــای بعــدیام بهانــه کمتری به
منتقــدان بدهــم .امــا برخــی از اتهامات بــه فیلم
ناشــی از بیماری است و برخی همه چیز را شوخی
جنسی تعبیر میکنند .اگر بخواهیم بر اساس نگاه
این آدمهــا فیلم بســازیم هیــچ واژهای نمیتواند
در یــک دیالوگ دو نفره رد و بدل شــود چون از هر
دیالوگ صد شــوخی جنســی بیرون میکشند .این
هــم یک نــوع بیماری اســت کــه در برخــی آدمها
وجود دارد.
هــم فیلــم کمــدی و هــم غیرکمــدی و حتــی
فیلمهــای مرتبــط بــا دفــاع مقــدس هــم
میتواننــد ســخیف باشــند .ارزشــیتر از فیلمهــای
دفــاع مقدس کــه نداریــم ،مگر در این حــوزه فیلم
ســخیف نداشــتیم .با فیلم ســخیف در هــر گونهای
بایــد مبارزه کرد امــا این که فقط به یک گونه خاص
نســبت بدهیم و در یک ژانر هر چه ساخته میشود
لقــب فاخــر بدهیــم غلــط اســت .اتفاقاً دشــمن به
گونهای از فیلمهای ارزشــی ما خیلی هم عالقهمند
اســت و دوســت دارد که سرگرم ســاخت این دست
فیلمهــا شــویم بــه خاطــر ایــن کــه هیــچ خاصیتی
ندارنــد؛ نــه اندیشــه دارنــد ،نه مفــرح هســتند و نه
ترغیب میکنند به دفاع از وطن.
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تعــداد تولیــدات ســاالنه ســینمای ایــران زیاد اســت و
همه تالششــان این اســت که فیلمشان را به جشنواره
برسانند .از اردیبهشت ماه تا اواخر مهرماه پروسه زمانی
مناسب برای تولید و پس از تولید است .با آگاهی از این
شرایط همیشه فیلمسازان مستقل با بازیگران و عوامل
درجــه یک بــه توافــق میرســیدند ،امــا تهیهکنندگانی
کــه برای دریافت پروانه ســاخت به جــای ورود از در ،از
پنجره وارد میشــدند ،قواعد را بر هم میریختند .آنها
همه را دور میزدند و صدور پروانه ساخت دیگران را به
تأخیر میانداختند و فیلمساز مستقل با از دست دادن
این فرصت مجبور میشــد با عوامــل و بازیگران درجه
دو فیلمش را بســازد .با راهاندازی این سیستم مکانیزه
شبیه بانک فیلمنامه خانه سینما ،برای همه مشخص

موزه بریتانیا تصمیم گرفته است مجسمههای باستانی «بودایی» و چندین
اثر باســتانی دیگررا که در سالهای گذشــته از عراق و افغانســتان غارتشده
بودنــد به ایــن کشــورها برگرداند .این مجســمهها در ســپتامبر ســال  ۲۰۰۲در
فرودگاه «هیترو» لندن کشــف شــدند و قدمت برخی از آنها بــه قرن چهارم
ن که بــا توافق «موزه ملی
تا ششــم پس از میالد مســیح بازمیگردد و پس از آ 
افغانســتان» در یک نمایشــگاه موقتی در لندن به نمایش گذاشــته شدند به
«موزه ملی افغانستان» بازگردانده میشوند.
عکس :ایسنا

مریم یزدانی

فــردا بیســتم تیرمــاه شــصت و
یـــاد ششمین ســالروز تولد بیژن بیژنی
خواننــده نــام آشــنای موســیقی
ســنتی و هنرمنــد نامــدار عرصــه
خوشنویســی اســت .بیژنــی از
تجربههای جذابــی میگوید که در
بیژن بیژنی ســالهای گذشــته به عنــوان یک
خوشنویس هنرمندسختگیرپشتسرگذاشته
و خواننده است.
آغاز فعالیت من درعرصه موســیقی به سه دهه
گذشته برمیگردد و نخستین کارم «افسانه سرزمین
پدریام» اســت به آهنگســازی آقای ارســان کامکار
و بــا اشــعاری از شــیخ فریدالدیــن عطار نیشــابوری.
زمانــی که این اثر منتشــر شــد یک نســخه از کار را به
اســتاد کامبیزروشــن روان هدیه کردم چــرا که عالقه
بســیاری بــه آثــار او دارم .از ایشــان خواهــش کــردم
اگرصدای من مورد پسندشان بود اشعاری را انتخاب
کنم و موســیقی آن را بنویســند و بعد از یکی -دو روز
پاسخ دادند صدای شما ویژه است و شبیه هیچ یک
از خوانندههــای امروز نیســت و ســرانجام با انتخاب
اشــعاری از موالنــا بــا نام «دلــدار»و «بــی همگان به
ســر شــود» و همچنین «نوایی نوایی» کــه برگرفته از
ملودی محلی تربتجام اســت این همکاری شــکل
گرفت و آقای روشنروان نیزعالقهمند به این اشعار
بودنــد و نتیجه آن آلبوم «نهانخانه دل» بود که تا به

پخــش قســمت آخــر ســریال
گانــدو باعــث شــد دیــروز
هشتگ
هــم هشــتگ گانــدو یکــی از
پرکاربردتریــن هشــتگهای شــبکههای اجتماعی
در ایران باشــد .بحث درباره این ســریال همچنان
ادامــه دارد و بــا حرفهای نویســنده فیلمنامه آن
دربــاره اینکــه  80درصد از داســتان تخیــل او بوده
این بحثها بیشــتر هم شده اســت .در شبکههای
اجتماعــی بحث بیشــتر بین طرفداران ســریال که
معتقدند با استناد به گاندو دولت به کشور خیانت
کرده و منتقدان ســریال شــکل گرفته که میگویند
گاندو بازی سیاسی منتقدان دولت است.
در واکنــش بــه پایان ســریال نوشــتههایی مثل
اینهــا را خواندیــم :محســن بیــات زنجانــی« :در
جریان باشــید مشغول دعوا بر سر سریالی هستید
که کارگردانش گفته  ۸۰درصد آن بر اساس تخیل
اســت!» ،دونده« :تأثیر هنر را میبینید؟! اگر چند
برابــر زمــان فیلم گانــدو ،مطلــب و توئیت و
صــد ِ
خبــر کار شــده بود باز میــزان اثرش به انــدازه این
فیلــم نبــود .بهتــره جریان انقــاب در حــوزه هنر
هفتــم یــه فکــری بکنــد ،».جــی اف اف« :گاندو ۲
رو بــرای قالیباف بســازین .ســاخته شــد هــر دو رو
مــی بینم ،».لیــا چرمچیان« :ایــن حجم تحلیل
نســبت به گانــدو اونم از طرف شــمایی که مدعی
بــودی خیلــی وقــت برنامههــای صداوســیما رو
دنبال نمیکنی زیبا نیســت؟» ،یحیی« :یه ســؤال

زندان های الکچری

خواهد بود که چه کسی در چه تاریخی فیلمنامه را ثبت
کرده و تهیه کننده کیست و کی قرار است پروانه ساخت
بگیرد .این شفافسازی کمک میکند تا همه چیز طبق
برنام هریــزی پیــش بــرود و حداقــل برای همه شــرایط
برابری ایجاد شود .با این وجود من همچنان انتشار این
جــدول را هم آغاز راه طرح شفافســازی میدانم چرا
که بر اســاس جلســهای که با آقای انتظامی داشــتهایم
مســیری پیش رویمان تصور کردهایــم که این اقدامها،
قدمهای اولش اســت .امیدوارم شفافســازی همگام
با مرحله هزینه و تولید و ســاخت به شفافیت در نحوه
حمایت در اکران ،حمایت مالی از ساخت فیلمنامهها،
نحــوه انتخاب هیــأت داوران جشــنواره و ...هم برســد؛
چراکه در دو ســه سال گذشــته گزینش هیأت انتخاب و
داوری در جشــنواره فیلم فجر روند کارنامه یکســری از
فیلمســازان را هــم تغییر داد .به شــخصه عــزم جدی
میبینم این شــفاف ســازی که گام به گام حرکت رو به
جلو دارد به اصالحات ســاختاری مناســب در ســازمان
ســینمایی منجر شــود؛ البته که محقق شدن این اتفاق
مهم یــک بخشاش به اختیارات حســین انتظامی به
عنــوان رئیس ســازمان ســینمایی برمیگــردد و بخش
دیگــرش منوط به اتفاقات بیرون از ســازمان اســت .به
امید اینکه اتفاقهایی که همیشــه سازمان سینمایی را
تحت فشار قرار میداد کمتر شده باشد و ایشان بتوانند
برنامههایشان را با موفقیت به سرانجام برسانند.

تاریخ مجسم تئاتر ایران

«نوایی» که نغمه ماندگار شد

#گاندو

عکس نوشت

امام صادق عليه السالم :
ــم ّ
مــا ِمن َعب ٍد َ
أنع َ
الل َعَلي ِه ن َ
ِعم ًة َف َع َر َف
سخن روز
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
أنَّهــا ِمن عِنــ ِد الل إالّ غف َر الل لُــه قبل أن
َي َ
حم َد ُه؛
هيچ بنده اى نيست كه خداوند به او نعمتى دهد و او آن را از جانب
خدا بداند مگر آن كه ،پيش از سپاسگويى او ،خداوند بيامرزدش.
کافی(ط-االسالمیه) ج  ، 2ص  ، 427ح 8

کمرنگ شدم تا دیگران پررنگ شوند
رضــا صادقی /خواننده پاپ :باید حضور ما در عرصه موســیقی کمرنگتر از
قبل شــود .این اتفاق درستی اســت .در حال حاضر چهل ســال سن دارم و
دو دهه در این ســرزمین خوانندگی کردم .هماکنون باید من کمرنگ شــوم
و یــک عده دیگر پررنگتر شــوند .قرار نیســت ما تــا آخر بمانیم ،اما ســعی
میکنیم این کمرنگی را با حمایتمان از خوانندگان جوان پوشش دهیم.

این پرونده را میتوانید در صفحات  7تا  11بخوانید

در راســتای شفافســازی ســازمان
ســینمایی ،بــرای اولیــن بــار جدول
یادداشت
متقاضیــان پروانــه ســاخت آثــار
ســینمایی منتشر شــد .این جدول بر
اساس تاریخ ثبت در سامانه تنظیم
شــده و از روز  18تیرمــاه در بخــش
مجیدرضا مجوزهــا و پروانههــای صادرشــده
مصطفوی
فیلمساز ســایت ســازمان ســینمایی قابــل
مشــاهده اســت و بــهروز میشــود.
مجیدرضــا مصطفــوی بــرای «ایــران» از تبعــات ایــن
تصمیمنوشتهاست.

نیمه شب شرعی 00/16

اذان صبح فردا 4/13

طلوع آفتاب فردا 5/57

امــروز چندین و چند بار تجدید چاپ شــده و قطعه
«نوایــی نوایی» که مــورد عالقه مخاطبان موســیقی
است و به نوعی امضای کاری من محسوب میشود.
مــن در این ســالها و در تمــام آثار موســیقایی که
منتشــر کردهام از اشعار شاعران بزرگ چون هوشنگ
ابتهاج،شــفیعی کدکنی،فریدون مشــیری و موسیقی
آهنگســازان بنــام چــون کامبیــز روشنروان،پشــنگ
کامکار،محمــد ســریر و ...بهره بــردهام و اعتقــاد دارم
آثار هر هنرمندی نمیتواند همیشه شاهکار باشد اما
در هــر یک از آلبومهایم قطعاتی اســت که بســیار به
آن عالقهمنــد هســتم .در خصــوص همکاریهایم با
آهنگسازان خوب کشورم باید بگویم نقش آهنگساز در
خلق یک آلبوم بســیار بسیار مهم است و در حقیقت
فونداســیون اصلــی یــک اثــر موســیقایی بــه طراحی
آهنگســاز برمیگــردد .من تا بــه امروز نزدیــک به 100
قطعــه ارکســترال اجــرا کــردهام و تمام موســیقی آن
بهدست آهنگسازان مطرح بوده و با توجه به ظرفیت
و تواناییهایــی که در آوازخوانی یا تصنیفخوانی من
بوده این آثار را ساختهاند .از دیگر فعالیتهای من در
عرصه هنر،خوشنویسی است؛ هنری که به عقیده من
با موسیقی از خویشاوندان نزدیک به یکدیگر هستند.
هنر خوشنویســی یکــی از ســلوکیترین هنرهــای این
سرزمین است و قرنها روی آن کار شده و کار کردهاند
و مــن نیــز به ســهم خود در ایــن زمینه کتابی منتشــر
کــردم بــا عنوان «نــای و نی» که در پیشــانی این کتاب
یادداشتهایی از بزرگان فرهنگ و هنر آمده است.

نگاه روز

داریــوش اســدزاده ایــن روزهــا به
دلیــل ناراحتــی تنفســی ناشــی از
کهولت سن در بیمارستان بستری
اســت .ایــرج راد به همیــن بهانه
از اهمیت اســدزاده در تاریخ هنر
ایران میگوید.

ایرج راد

داریــوش اســدزاده را بایــد
رئیس هیات
مدیره خانه تئاتر بهدرســتی تاریــخ شــفاهی تئاتر
ایــران دانســت و یــک عمــر
حضــورش را بهعنــوان حضــوری پرفــروغ و مؤثــر
بهخاطــر آورد .در این چند ســال اخیر هم با وجود
کهولت سن و کسالتهایی که داشت و دارد ،هرجا
به حضــورش نیاز بود میآمد و باعث خوشــحالی
و قوتقلب میشــد .خود این مســأله جای تشــکر
دارد چون هر کسی در این سن دیگر نه تاب و توان
و نه حوصله چنین مراسمهایی دارد .اما او از هیچ
قدمــی برای هنــر این مملکــت ،حتــی در این حد
فروگذار نکرده و امیدوارم باز هم ســایه این حضور
مســتدام بماند .اســدزاده در طــول زندگیاش چه
در حوزه تئاتر و چه در ســینما و تلویزیون ،همیشــه
نقشهــای متفاوتــی ایفا کــرده و مثالً نقــش او در
اللهزار ،بهواسطه حضوری که در تئاتر نصر و آنچه
در این تئاتر اتفاق افتاد و باعث شــکلگیری نســل
تازهای در تئاتر ما شــد قابل لمس و اهمیت است.
ی دو کتاب نوشــت از خاطراتش و
خودش هــم یک 

ایــن خاطرهها میتواند جزو اســنادی باشــد که ما
بــرای رجــوع به تاریــخ هنر تئاتــر ایــن مملکت به
آن نیــاز داریــم .زحمت رشــد و پیشــرفت تئاتر ما
همیشه بر دوش بزرگان و زحمتکشهایی مانند
اسدزادهها بوده و اینکه جوانهای ما امروز آنچنان
او را نمیشناســند و با خدماتش آشنا نیستند جای
تأسف دارد.
مــن گزارشــی شــفاهی در قالــب گفتوگویــی
طوالنــی با او داشــتهام کــه این گفتوگو در آرشــیو
خانــه تئاتــر ایران نگهداری میشــود .اســدزاده در
این گزارش شفاهی ،به تفصیل درباره تئاتر نصر و
هر آنچه در آن اتفاق افتاد و باعث و بانی اتفاقات
نــو و بــروز و ظهــور هنــر تئاتــر شــد توضیــح داده
اســت .بههر روی ،اســدزاده نامی مهم در هنر این
مملکت است و باید نام و قدرش به اندازه شأن و
س داشته شود .من آرزو میکنم
منزلتی که دارد پا 
همیــن روزها ســامت خــود را به دســت بیاورند و
از بیمارستان مرخص شــوند .وقتی میخواهم در
ذهن خــود آثار او را مرور کنم واقعــاً نمیتوانم به
یک کار خاص تکیه کنم چون اســدزاده منشــأ خیر
و حرکتهــای بــزرگ در هنــر ما بــوده و جایگاهی
دارد ممتاز .متأســفانه بســیاری از همدورهایهای
آقــای اســدزاده در قید حیات نیســتند و بخشــی از
خاطرات و گذشته هنر ما با آنها کمرنگ یا از بین
رفته است و این تاریخ همان چیزی است که ما به
آن نیاز داریم.

سهشنبه بدون خودرو
دیــروز طبــق روال هــر هفتــه
جــدی کــه این چنــد روزه واســم پیش اومــده اینه
پیروز حناچی شــهردار تهران با
که چرا دولتیا اینقدر به گاندو دارن واکنش نشــون
ماجـــرا
دوچرخــه به محل کارش رفت.
میدن؟» ،رضا مشــیری« :ســاختار سیاســی کشور،
البتــه این بار با همراهی محمد جواد آذری جهرمی
کــه دولــت را نفوذپذیــر و وزیرخارجــه را ناتــوان و
وزیر ارتباطــات .آنطور کــه آذری جهرمی دیروز در
خائن جلوه میدهد ،از اســاس بایــد در همه امور
اینستاگرامش نوشــت از میدان توحید تا پارک الله،
تجدیــد نظــر کنــد ،».رضا رضــوی« :واقعــا چقدر
بــا او رکاب زد و بعــد هــم با همــان دوچرخــه برای
صداوســیمای مــا بدبختــه کــه برنامههــای خوبی
شــرکت در جلســهای با رئیسجمهوری ،به پاســتور
مثل نود جلوش گرفته میشــه اما به ســریالهای
رفــت و بعد هم با همان دوچرخه بــه وزارتخانه در
مزخرفی مثل گاندو این همه بها میده» ،ســعید
پل سیدخندان رفت.
قبادی« :دمشــون گرم که قســمت آخر با عروسی
آذری جهرمــی از ســختی رکابزدن
محمــد و عطیــه تمــوم نشــد!» ،حمید:
در ســرباالیی هم نوشــته بــود اما بــا این
«قسمت آخر گاندو دیگه خیییییییییلی
حــال امیــر حاتمی ،ســورنا ســتاری و پدر
شــعاری بود ،».کیانو« :طرف داشــت با
شهروند
همســرش را بــه پویــش سهشــنبههای
آب و تــاب گانــدو رو نقــد میکرد؛ بهش
مجـــازی
بــدون خودرو دعــوت کرد .عکســی که از
گفتم مگه نگفته بودی دیگه رسانه ملی
یگانه خدامی
این دوچرخهســواری منتشــر شــد و البته
رو دنبــال نمیکنی؟! گفــت از تلویزیون
پســت اینســتاگرامی وزیــر ارتباطــات و
آنالیــن میبینــم .با یــک تیر دو نشــون!
شــهردار تهران در ایــن زمینه مورد توجــه کاربران
وقتــی از مــوج اجتماعــی ســریال گانــدو صحبــت
قــرار گرفــت و بســیاری از آنهــا از این کار اســتقبال
میکنیم دقیقاً یعنی همین!» ،ســعید پرســا« :به
کردنــد و بعضیهــا هم با وزیر و شــهردار شــوخی
نظرم اصالً مهم نیســت که گانــدو غیرواقعیه .هر
کردنــد .ضمــن اینکه زنان هم گالیــه میکردند که
فکر و جناحی کار رســانهای خودش رو داره .درام،
چرا برای این پویش دعوت نمیشــوند .واکنشها
دروغبــردار کــه نیســت .معضــل ،در ایــن دســت
بــه دوچرخهســواری دیروز شــهردار و وزیر جوان را
ماجراها این نیست که چرا این درام ساخته شده،
بخوانیــد :میــم حــدادی« :شــاید اگر این طــور بود
معضــل اینــه کــه چــرا فقــط یــک فکــر و جریان و
کــه مثــاً بــرای جوانهــای تهرانی هم خیابــان باز
جناح اجاز ه کار رسانهای آزاد با امکانات نامحدود
میکردند ،اســکورت میگذاشتند ،هزینه دوچرخه
داشته همیشه؟».

حرفهای داده میشد و از همه مهمتر اخراج از کار
بهدلیــل دیر رســیدن به محل کار نبــود آنها هم به
سهشــنبههای بــدون خودرو میپیوســتند!» ،دختر
تــکاور« :بابــا ایــن آذری جهرمــی خیلــی خفنه به
سهشــنبههای بدون خــودرو پیوســت دیگه کم کم
مشــکالت داره حل میشــه» ،محمد درویش« :از
پویــش سهشــنبههای بدون خودرو ،مدیران ارشــد
و نماینــدگان فراوانــی عمــاً حمایــت کردنــد بــه
جــز آنهایی کــه مســتقیماً به حوزه محیطزیســت،
منابعطبیعــی ،آب ،انــرژی و کشــاورزی مرتبطند!
البــد اینهــم یکــی از عجایــب زیســتن در ایــران
اســت! نــه؟» ،صلــح بــان« :امید کــه آقــای آذری
جهرمــی مانند پیــروز حناچــی بهصورت مســتمر
از دوچرخــه اســتفاده کنند و در حــد یک نمایش و
خبر نباشــد ،منتظــر دوچرخــه ســواریهای آینده
شما هســتم وزیر جوان» ،آرزو فرشید« :کاش وزیر
جوان اقالً به جای امیرحاتمی و سورنا ستاری یکی
از زنــان دولــت مثــاً لعیا جنیــدی را بــه دوچرخه
ســواری دعــوت میکــرد .البتــه نمیدونــم شــاید
دوچرخهســواری هم با پروتکل ســازگار نیســت،».
پیرو«:خبر خوبی بــود ولی تلخ چون اگه یه خانوم
باشــی و ســاکن اصفهــان حــق شــرکت در چنیــن
پویــش ســامتی رو نــداری .درک ایــن قضیــه از
رکاب زدن تــو اون ســرباالیی ســختتره» ،اس اچ:
«دمتگرم ،انشــاهلل یه روزی عکس همه وزیران و
مسئوالن و مردم را اینطوری ببینیم».

