
اپیدمی نابینایی در سینمای ایران
 قانون در اجرای طرح 
تحول سالمت اجرا نشده است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
گفت: طرح تحول سالمت مشکل مدیریتی به ویژه در زمینه 
منابع دارد. اگر قانون برنامه ششم توسعه که تکلیف را روشن 
کرده است رعایت می شد، بخشی از مشکالت حل شده بود.

علی نوبخت در گفت و گو با ایرنا افزود: در صورتی که پرونده 
سالمت الکترونیک در مراکز درمانی و بیمارستانی اجرایی 
می شد، 30 درصد هزینه ها صرفه جویی شده و حتی شاید 
بهتر می توانستیم طرح تحول سالمت را اداره و اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه قانون در این زمینه رعایت نشده که این 
مشکالت را به همراه داشته است، اظهار داشت: تنها روش 
برای رفع این مشکل رعایت قانون است که در ماده 70 
تا 74 قانون برنامه ششم توسعه، تکلیف تمام این مسائل 
روشن شده است. نوبخت ادامه داد: به دلیل اینکه قانون اجرا 
نشده، بسیاری از این دردسرها به وجود آمده است، انتظار 
می رود با مدیریت درست بخشی از این مسائل به نتیجه 

مورد نظر برسد.
وی درخصوص اینکه آیا وزیر بهداشت جدید می تواند از 
نظر مدیریتی برنامه بهتری برای اجرای طرح تحول سالمت 
داشته باشد، اظهار داشت: امیدواریم این موضوع محقق شود؛ 
باید جامعه پزشکی، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت 
همه دست به دست هم بدهند تا این کار مهم انجام شود. 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
است؛  مهم  تحول سالمت  فقط هدف طرح  البته  گفت: 
استراتژی های طرح در برخی زمینه ها باطل بوده است 
و باید اصالح شود. هدف این است که ملت در مراجعه به 
بیمارستان ها و خدمات گران درمانی با مشکل مواجه نشوند 
و آنها را تحت پوشش قرار دهیم، این هدف هم مقدس است.

وی خاطرنشان کرد: ما برای رسیدن به این هدف طرح 
تحول سالمت، هر مسیری را که طی کنیم، فقط به نفع 

مردم و برای خدمات رسانی بهتر به مردم است.
نوبخت درباره حمایت های مجلس شورای اسالمی از این 
طرح گفت: به طور قطع حمایت جدی از این طرح انجام 
خواهیم داد اما به شرط اینکه قانون اجرا شود. ما قانون وضع 
کردیم، نظارت هم می کنیم و اگر قانون اجرا شود سیستم 

به دردسر نمی خورد.
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خرده روایت های فرهنگی از جشنواره فیلم فجر؛

در صنعت خودرو؛

خبرهای خوشی در راه است

خبـر

با  ابالغ اجرایی شدن حضور مجری صورت می گیرد؛

کوتاه شدن دست غیر متخصصین 
در ساخت و ساز

جشنواره 
سی  و هفتم 
حریف فراستی شد
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برای جشن پیروزی چهلمین سال انقالب اسالمی 

همه دعوتیم...

همزمــان با دومین روز از دهه مبارک فجر و چهل 
سالگی انقالب رویای 30 ساله شهروندان زنجانی 
پس از ســال ها چشم انتظاری به عینت پیوست و 
عملیات اجرایی طرح ســبزه میدان ، خیابان داخل 
پــادگان و فیبر نوری زنجان به طول ۵۲ کیلومتر با 
حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاتدار ، اعضای 
شورای شهر، شهردار زنجان ، فرمانده تیپ زرهی 

۲۱۶  و مسولین استانی  آغاز شد.
طرح سبزه میدان زنجان از جمله پروژه های است 
که در طول ســال های گذشته عملیات کلنگ زنی 
آن با حضور مســئوالن کشوری آغاز اما به دالیلی 
متوقف ماند و همواره این موضوع تردید هایی در 

عملیات اجرایی آن ایجاد کرده بود.
بر این پایه شــورای دوره پنجم اســالمی شهر و 
شهردار زنجان یکی از رویکردهای اصلی خود را 
توجه به این طرح و اجــرای ان در مدت تعریف 
شده به دور از شعار زدگی اعالم کردند که همزمان 

با دومین روز از دهه فجر این مهم انجام گرفت.
شــهردار زنجان در این آیین گفت: در آغاز به کار 
مدیریت شهری، شهروندان زنجانی خواستار تعیین 
و تکلیف سه طرح مهم پل سیدالشهدا، زینبیه و از 
همه مهمترین سبزه میدان بودند که با کارهای انجام 
گرفته طرح اولی سال گذشته به بهره برداری رسید.

مسیح اله معصومی افزود: طبق برنامه ریزی ها نیز 
پرونده طرح زینبیه غربی و شرقی شهر زنجان نیز تا 
پایان امسال بسته می شود که در راستای تردد و ارائه 

خدمات بهینه انجام می گیرد.
وی اظهار داشت: بر این مبنا عملیات اجرایی طرح 

ســبزه میدان، بدون مراسم کلنگ زنی، آن در عمل 
آغاز شده و شهرداری بر این موضوع تکیه دارد که 
این پروژه با مدیریت صحیحی می تواند به اتمام و 

بهره برداری برسد.
شهردار زنجان افزود : این در حالی بود که  طبق قرار 
داد قبلی اجرای این پروژه به مبلغ ۲80 میلیارد تومان 
در یک فاز تعریف و تامین ان از نیز طریق لیســت 
امالک شــهرداری را شامل می شد که در صورت 
نبود این بخش درعمل توان اجرایی شهرداری سلب 

می شد.
وی بیان کرد: پروژه قبلی این طرح در سه فاز ارایه، 
اما تملکی انجام نگرفته و از طرفی کمیسیون ماده 
پنج نیز اخذ نشده بود که از سوی شورای عالی شهر 

سازی نیز ایرداتی داشت.
شــهردار زنجان ادامه داد: یکی از ایردات این پروژ 
تملک و تخریب در هسته مرکزی شهر و ساخت 
فضای تجاری بود و بر این پایه با همکاری اعضای 
شورای شــهر موافقت برای تعدیل طرح انجام و 

بازنگری شد.
وی اضافه کرد: در طول یکسال گذشته نشست های 
متعدد برگزار شد که برای اجرای بهینه طرح نظرات 
اساتید دانشــگاهی، بازاریان، مدیران مرتبط استانی 
نیز لحاظ و مصوب کمیسیون ماده پنج نیز از سوی 

استانداری ابالغ شد.
معصومی افزود: این طرح بزرگترین و اصلی ترین 
پروژه شــهری زنجان محسوب می شود که وفاق 
مدیریتی و اجتماعی رخ داده و اصالح این پروژه نیز 

با مشاور قبلی انجام گرفت.

وی اظهارداشت: نقشــه های اجرای این پروژه را 
شــهرداری دریافت کرده و این طرح در ۲قسمت 
بصورت مداخله مستقیم توسط شهرداری و ازطریق 
منابع موجود اجرا می شود و از طرفی با همکاری 
اداره کل راه و شــهر سازی و استانداری و از محل 
منابع بازآفرینی شهری ۲0 میلیارد تومان به این امر 

اختصاص یافت.
شهردار زنجان گفت : برای اجرای این پروژه یک 
مداخله غیرمســتقیم نیز تعریف شده و براین مبنا 
ضابطه آن نیز به مالکان طرح اعالم می شود و این 
مهم باید طبق مصوبه کمیسیون ماده پنج انجام می 
شــود. وی اظهار داشت: در بخش مداخله مستقیم 
اجرای این پروژه بخشــی از آن توســط نیروهای 
امانی شــهرداری قسمت جنوبی متصل به پیاده راه 
و عملیات ســاختمانی و خاکبرداری شده قسمت 

شمالی به پیمانکار سپرده است.
معصومی افزود:این طرح بصورت امانی- پیمانکاری 
اجرا می شود و برای پیشبرد ان همکاری و هماهنگی 

بسیار خوبی در استان انجام گرفته است.
شهردار زنجان با اشاره به پروژه پادگان شهر زنجان 
نیز ادامه داد: با اجرای این پروژه خیابان اول شهرک 
کارمندان به خیابان عاصم زنجانی متصل می شود 
و با تحقق این امر خدمات رسانی به نحو مطلوبی 

انجام خواهد گرفت.
وی اضافه کــرد: مجری این پروژه بنیاد مســکن 
انقالب اسالمی اســتان زنجان به لحاظ دارا  بودن 
توانمندی و ظرفیت باال انتخاب شــد و امیدواریم 
طبق قرار منعقد شده این پروژه در  هفت ماه و در 

هفته دولت سال آینده به بهره برداری برسد.
معصومی خاطر نشــان کرد: پروژه فیبر نوری شهر 
زنجان نیز با مشــارکت شــهرداری و طی قرار داد 
منعقد شده با ایرانسل به طول ۵۲ کیلومتر اجرا می 
شــود و با تحقق این مهم تمام چهارراهها، فضای 
سبز،ساختمان های شهرداری بهم متصل می شوند.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر زنجان: 
کاهش 30 درصدی ترافیک با بازگشایی محور 

پادگان
نایب رئیس شورای شهر زنجان در  مراسم عملیات 
اجرایی خیابان داخل  با اشــاره به اینکه بازگشایی 
محور پادگان موجب کاهش 30 درصدی ترافیک 
اتوبان ۲۲ بهمن شده و قطعا رونق منطقه را در پی 
خواهد داشــت، افزود: تاکید ما بر اجرای به موقع 
پروژه  هاست تا شهروندان طعم شیرین خدمت را 

چشیده و از خدمات مناسب بهره مند شوند.
سجاد خدایی با بیان اینکه طوالنی شدن روند اجرای 
پروژه های عمرانی هزینه ها نیز افزایش پیدا می کند 
که این امر قابل قبول نیست، گفت: همه باید تالش 
کنند تا مانع هدر رفت منابع به خاطر این موضوع 
شوند البته توجه به کیفیت کار نیز بسیار حائز اهمیت 

است که باید توجه ویژه ای به آن شود.
وی همچنین به آغاز به  کار طرح سبزه میدان همزمان 
با چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی نیز 
اشــاره کرد و افزود: اجرای این طرح خواسته 40 
ساله شهروندان زنجانی بود که باالخره به سرانجام 
رسید و عملیات امانی کار از امروز آغاز خواهد شد.

فرماندار زنجان در آیین عملیات اجرایی طرح 
سبزه میدان و خیابان داخل پادگان:

طرح سبزه میدان مشکل تامین اعتبار ندارد 
فرماندار زنجان گفت: دهه فجر امســال ۲۶۲ طرح 
در بخش های مختلف صنعتی، خدماتی، کشاورزی 
و تولیدی و وابســته به دســتگاههای اجرایی این 
شهرستان با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریال به بهره برداری 

می رسد.
 رضا عسگری در مراسم آغاز عملیات اجرایی سه 
طرح شهری شهرداری زنجان افزود: طبق هماهنگی 
های انجام گرفتــه در یکی از روزهای دهه مبارک 
فجر با حضور مسئوالن استانی تعدادی از طرح های 

شهری شهرستان زنجان به بهره برداری می رسد.
وی با اشاره به طرح های شهری زنجان خاطرنشان 
کرد: شماری از طرح های شهری در ماه های قبلی 
انجام گرفته و بخشی از ان نیز بنا به دالیل مختلفی به 
رغم چندین بار قول و وعده در گذشته انجام نگرفته 
بود که این مهم به همت شهرداری و دستگاههای 

مربوطه  تحقق یافته است.
وی  ادامه داد: طرح سبزه میدان از جمله پروژه هایی 
بود که در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب عملیات 
اجرایی آن با قوت بیشتری از امروز آغاز شده است.
فرماندار زنجان ادامه داد: خوشبختانه با هماهنگی 
انجام گرفته اعتبارات این طرح مهم شهری زنجان از 
محل های ستاد باز آفرینی شهری، چیزی در حدود 
۵0 درصد آن تامین شــده و مشکلی در این ارتباط 
وجود ندارد. وی بیان کرد: در طرح پادگان نیز تپپ 
زرهی استان نیز هماهنگی الزم را برای بازگشایی 

محورها بــه طول حداقل ۶ تا هفت کلیومتر انجام 
داده و تحقق این مهم نقش مهمی در توسعه حمل 
و نقل شهری دارد. عســگری افزود: هر چند روز 
گذشته و در  بازدید های انجام گرفته از طرح سبزه 
میدان، شهرداری زنجان با بهره گیری از ماشین آالت 
خود بصورت امانی بخشــی از کار را آغاز کرده و 
مقدمــات کار نیز به لحــاظ اداری انجام گرفته که 

امیدواریم با جدیت ادامه یابد.
وی خاطر نشــان کرد: پروژه فیبر نوری شهرداری 
نیز بســتری است که با تحقق آن می توان خدمات 
متنوعی را در سطح شهر و حوزه های مختلف به 
شهروندان ارائه کرد و درحوزه پایش های تصویری 
و ارتباطات سهم عمده ای در خدمات رسانی دارد

فرمانده تیپ مستقل ۲۱۶ زرهی زنجان نیز در این 
آیین با اشــاره به فرآیند بازگشایی خیابان مجاور 
پادگان ارتش اظهار کرد: همه تالش ما در اســتان 
بر این بود تا موانع کار برطرف شود و شهروندان از 

تسهیالت این امر استفاده کنند.
امیر سرتیپ علی مظهری با اشاره به نامه نگاری ها 
و مکاتبات انجام شده با ستاد کل ارتش درباره این 
بازگشایی بیان کرد: تاکنون ۲0 درصد از کار انجام 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه زمین ارتش مربوط به ستاد 
کل اســت و ما باید تایید کتبی از سلسله مراتب را 
داشته باشیم، تصریح کرد: البته با توجه به همکاری 
که ما با شهرداری کردیم انتظار داریم که شهرداری 
نیز تعهدات خود را انجــام دهد، چون دو مورد از 

تعهدات آنها باقی مانده است.

همزمان با دهه مبارک فجر؛

عملیات اجرایی طرح سبزه میدان و خیابان داخل پادگان زنجان آغاز شد



جامعه2

براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، به زودی خبرهای خوشی از اقدامات ایران خودرو برای 
مقابله با تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا بر ضد صنعت خودروی ایران منتشر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، اردیبهشت ماه امسال دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در شوی جنجالی 
اعمال  ایران  بر ضد مردم  را  تاریخ  برجام خارج و شدیدترین تحریم های  از  اعالم کرد که  خود 

خواهد کرد.
وی در دور اول تحریم های خود که از نیمه مرداد ماه اعمال شد، صنعت خودروی ایران را هدف 
قرار داد که با خروج شرکای خارجی صنعت خودرو به ویژه دو شرکت فرانسوی پژو و رنو همراه بود.

این اتفاق صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار داد و در چند ماهه اخیر با افت تیراژ تولید خودرو 
همراه بود، اما جدیدترین اخبار به دست آمده حاکی از آن است که بزرگترین خودروساز داخلی به 
خوبی از پس تحریم ها برآمده و در حال ضدحمله و اجرای برنامه های خود برای غلبه بر فشارهای 

خارجی است.
براساس اطالعاتی که روز گذشته منتشر شد، در بازدید چند ماه پیش علی شمخانی، دبیر شورای 
این شرکت  اقدامات  ایران خودرو، وی در جریان جدیدترین  از گروه صنعتی  امنیت ملی  عالی 
برای مقابله با تحریم ها به ویژه در بخش طراحی و تولید پلت فرم ملی و توسعه محصوالت قرار 

گرفته است.
»طبق  که  کرده  تاکید  خودرو  ایران  صنعتی  گروه  مدیرعامل  یکه زارع،  هاشم  بازدید  این  در 
فرمایشات حضرت آقا به این خارجی ها نمی شود اطمینان کرد و این شرکت یک مشت دشمنان را 

با دو مشت پاسخ خواهد داد«. یکه زارع وعده داده که منتظر پاسخ ایران خودرو به تحریم ها باشید.
در این شرایط جدیدترین اخبار به دست آمده حاکی از آن است که به زودی اخبار خوشی از 
اقدامات انجام شده از سوی ایران خودرو برای مقابله با تحریم ها و اقدامات خصمانه آمریکا منتشر 

خواهد شد.

مائده کاشیان - هر سال در آستانه شروع جشنواره فیلم فجر، 
برگزاری جشنواره،  و مسئوالن  آرزوی مشترک همه هنرمندان 
تجربه دوره درخشانی از جشنواره و نمایش فیلم های خوب در 
حد و اندازه یک جشنواره سینمایی است. به نظر می رسد اکنون 
در سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر، این آرزوی چند ساله تحقق 
پیدا کرده و 22 فیلم حاضر در بخش سودای سیمرغ، در ژانرهای 
از  عالوه  به  ندارند.  مشابهی  مضامین  و  شده اند  تولید  متنوعی 
مجموع نظر منتقدان می شود این گونه دریافت که شمار فیلم های 
باکیفیت جشنواره امسال، باالتر از سطح معمول دوره های مختلف 
است. مؤید این مطلب، آن است که امسال چهار فیلم موفق شدند 
حتی نظر منتقد سخت گیر سینما یعنی مسعود فراستی را هم 

جلب کنند.
4 فیلم تحسین شده فراستی

بعد از جنجال هایی که حضور مسعود فراستی در برنامه »من و 
شما« به پا کرد، این منتقد بیشتر زیر ذره بین افکار عمومی قرار 
گرفت و همه منتظر بودند که ببینند سرنوشت او در تلویزیون 
چه خواهد شد. پس از کش وقوس های فراوان، زمزمه های حضور 
مانند  منتقد  این  نهایت  در  و  برنامه »هفت« شنیده شد  در  او 
گذشته نه چندان دور، در جایگاه منتقد ثابت روی صندلی برنامه 
از  ابتدایی  »هفت« نشست. مسعود فراستی در همان شب های 

فیلم »سرخ پوست« به کارگردانی نیما جاویدی تعریف و تمجید 
کرد و به عوامل آن فیلم تبریک گفت،  اما »سرخ پوست« تنها 
فیلمی نبود که مورد استقبال فراستی قرار گرفت. او در ادامه نظر 
مثبتش را راجع به فیلم هایی مانند »طال«، »متری شیش و نیم« 

و »23 نفر« هم اعالم کرد.
در کنار همه اخباری که از حواشی جشنواره و نشست های خبری 
منتشر می شد، خبر نظر مثبت مسعود فراستی درباره فیلم ها نیز 
به سرعت در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی می پیچید و 
بسیاری از افراد این اتفاق را شگفتی دوره سی وهفتم جشنواره 
می دانستند. جالب آن که مسعود فراستی هم از نظر مثبت خود 
ذوق زده شده بود و از این اتفاق با عنوان »شوک جشنواره« یاد 

کرد!
روی دیگر سلیقه منتقد سخت گیر

اظهارنظر مثبت مسعود فراستی درباره چهار فیلم جشنواره امسال 
فجر، باالخره روی دیگر سلیقه اش را به مردم و مخاطبان نشان 
داد. حاال این تمجیدها، حسابی چهره او را نزد مخاطبان و عالقه 
مندان به سینما تغییر داده است و تصویر غالب او به عنوان یک 
منتقد سخت گیر را که هیچ فیلمی هرچند خوب، به چشمش 
نقد و تحلیل فیلم ها  به  با هدف تخریب شروع  نمی آید و اصال 

می کند تبدیل به منتقد منعطف تری کرده است.

جهانی که امروز در آن زندگی می کنیم، به دلیل رشد 
فناوری و گسترش روز افزون ارتباطات، خواه ناخواه هر 
روز کوچک و کوچک تر می شود و امتزاج و اختالط 
فرهنگ ها افزون تر می گردد. اما »جهان هم چنان که 
اثر توسعه ارتباطات کوچک تر می شود، از جهت  در 
قضایــای ذهنی گسترش می یابد و برای حل مسائل 

خود نیازمند تخیلی نیرومند تر است.
بنابراین، امروز اکثر صاحب نظران و نظریه پردازان علوم 
اجتماعی و سیاسی و حتی اندیشمندان جهان تجارت 
و اقتصاد به این باور رسیده اند که تنها در پرتو صلح 
جهانی و تبادل و تفاهم فرهنگی می توان انسان معاصر 
را در دهکده جهانی کنار یکدیگر نگه داشت و انسانیت 
را حفظ کرد. بر این اساس، نظریه های گفت و گوی 

فرهنگ ها و تمدن ها، سرلوحه انسان قرن بیست و یکم قرار گرفته است.
موضوعی که هر انسان آگاه و اندیشمندی را در هر سطحی که باشد به دورنمای ارتباطات جهانی خوشبین می 
کند و نوعی آرامش روانی برایش به همراه می آورد. اما نکته مهم و اساسی در فرایند این گفت و گوها و تبادالت 
فرهنگی که شاید بتوان بدان کم تر توجه شده و می شود، ابعاد آسیب شناختی، مخصوصاً آسیب شناسی روانی 
برخورد و تغییرات فرهنگی است که اگر بدان توجهی اساسی نشود و به موازات طرح های نزدیکی فرهنگ ها 
بدان پرداخته نگردد، در دهه های بعدی شاهد بسیاری معضالت و آسیب های جدید برای این انسان امیدوار به 
آینده خواهیم بود. آسیبی که طی چندین دهه گذشته در بسیاری از کشورها، فرهنگ ها و تمدن ها آثار نگران 

کننده خود را به جای گذاشته است ـ آثاری که ناشی از تغییرات فرهنگی است.
»تغییر فرهنگی فرایندی است که طی آن اجزای مختلف یک فرهنگ با گذشت زمان دگرگونی پیدا می کند. 
هرگونه دگرگونی در اجزا و کلیت فرهنگ، در سازمان های اجتماعی تحوالتی را پدیــد می آورد و اگر شتاب 

این دگرگونی ها فزونی یابد، می تواند آسیب هایی را در پی داشته باشد
وقتی تغییرات فرهنگی حاد باشد و بر ساز و کارهای انطباقی و حمایت های اجتماعی افراد آن جامعه تسلط پیدا 

کند، می تواند فشار زیادی وارد نموده، شوک فرهنگی ، ایجاد کند.
بر اساس همین منبع، شوک فرهنگی عبارت است از انتقال فرهنگی عمیق و زمانی روی می دهد که شخص 

ناگهان وارد فرهنگی متفاوت می شود، یاوفاداری های او بین دو فرهنگ تقسیم می گردد.
موضوع تأثیر و تأثرات فرهنگی به حدی اهمیت پیدا کرده که اینک در طبقه بندی اختالالت روانی، مسئله 

فرهنگ پذیری، به عنوان یکی از حالت هایی که باید کانــون توجه بالینی قرار گیــرد، آورده می شود..
دوره های انتقال فرهنگی، با رسوم متفاوت و بی ثباتی تعیین نقش، می تواند آسیب پذیری شخص را نسبت 
به فشار زندگی بیش تر کند و انتقال فرهنگی عمیق می تواند ناراحتی شدید به وجود آورد که همان شوک 

فرهنگی است
با نزدیک شدن فرهنگ به یکدیگر، تأثیرگذاری آن ها بر یکدیگر نیز افزایش می یابد و به همان نسبت موضوعات 
هندسی  تصــاعد  با  علمی  دانش  و  اختراعات  و  »کشفیات  زیرا:  گردد.  می  تر  بیش  نیز  انطباق  و  سازگاری 
 پیش می رود و توده مردم عمــوماً منفعل و اسیر رفتـــار کلیشه ای خود نمی توانند با مشکالت و معضالت 
مقابله کنند.                                                                                                          ادامه دارد...

تغییرات فرهنگی در جهان امروز 
آسان ترین روش رشد وتعالی در آن است که اطراف خود را 

با انسان های باهوش تر از خود پر کنیم؟

در صنعت خودرو؛

یکشنبه - 21 بهمن 1397 - سال اول - شماره 3

خبرهای خوشی در راه است

جشنواره سی  و هفتم حریف فراستی شد

محمد رضا بایرامی به استفاده از نام رمانش 
برای یک سریال تلویزیونی انتقاد کرد.

به گزارش مهر، سریال تلویزیونی »خظ 
کارگردانی  به  که  است  مدتی  تماس« 
جواد شمقدری از شبکه اول سیما در حال 
پخش است. عنوان این سریال تلویزیونی 
برگرفته از نام اثری داستانی از محمدرضا 
بایرامی نویسنده برگزیده جایزه ادبی جالل 
آل احمد است و همین مساله منجر به 
واکنش او به استفاده از این نام برای این 

اثر تلویزیونی شده است.
بایرامی در یادداشتی کوتاه که برای این 
منظور در اختیار مهر قرار داده است در 

اینباره نوشته است:
 به طور اتفاقی، متوجه شدم که از شبکه ی 
یک سیما، سریالی پخش می شود با عنوان 
»خط تماس«. من می دانم نه این جا غرب 
است و نه من وارث »فرانسوا تروفو« که 
از »مایکل مور« )سازنده ی  بتوانم مثالً 
»فارنهایت 11/9( شکایت کنم به خاطر  
حتی کمی شباهت داشتن اسم مستندش 
به فیلم »فارنهایت 451 « ـ که دست بر 
قضا، فیلمی است در مورد رمان سوزیـ  ..

در  ندارد،  معنی  اصاًل  رایت  حق  اینجا 
بیشتر وقتها. گاهی هم آش را با جاش 
بنابراین  می برند و کاری نمی توان کرد. 
فقط اعالم می کنم که این سریال هیچ 
که  من  تماس«  »خط  رمان  به  ربطی 
رمانی  ندارد،  شده  منتشر  پیش  سالها 
که به خصوص اسمش را دوست دارم و 

ترجیح می دادم مستعمل نشود.

با انتشار یادداشتی مطرح شد:

انتقاد محمد رضا بایرامی
از یک سریال تلویزیونی

خبرخبر

اپیدمی نابینایی در سینمای ایران

رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران بر لزوم جمع 
آوری مخازن زباله در شهر پایتخت تاکید کرد.

ناهید خدا کرمی در گفت وگو با ایسنا، در واکنش به 
برای  با مواد مخدر  درخواست دبیر کل ستاد مبارزه 
تهیه  لزوم  و  زباله گردها  ساماندهی  به  پلیس  ورود 
لباس و ساماندهی آنها گفت: ساماندهی زباله گردها، 
یک مسئله چند بعدی است و باید پیشنهادات برای 
ساماندهی بررسی شود اما بهترین روش برای کنترل 
که  است  این  پایتخت  در  گردی  زباله  ساماندهی  و 
سطل های زباله از خیابان ها جمع آوری شود و تفکیک 

زباله از مبدا، در دستور کار قرار گیرد.
اینکه امید است در طرح جامع پسماند،  با بیان  وی 
قید  راهکار  یک  عنوان  به  زباله  مخازن  آوری  جمع 
از  زباله گردها  واقعیت است که  اما یک  شود، گفت: 
اوری می کنند  را جمع  زباله ها  تفریح  نه  و  نیاز  روی 
راه  با  زباله،  آوری سطل های  جمع  می توان ضمن  و 
اندازی مراکز جدید پسماند از این افراد زباله گرد در 
چارچوب قانون استفاده کرد تا معاش آنها نیز تأمین 

شود.
رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران با بیان اینکه 
دچار  اخیر  سالهای  در  پسماند  اوری  جمع  فرهنگ 
آمدن  با  چراکه  است  شده  مباالتی  بی  و  خمودگی 
سطل های دائمی زباله، مردم مایلند در هر ساعت از 
روز زباله هایشان را از خانه خارج کنند که این رفتار 
برخالف استانداردها است، گفت: عالوه بر زباله گردی 
دلیل  به  که  هستیم  موذی  حیوانات  افزایش  شاهد 
روز  شبانه  از  هرساعت  در  که  است  مخازنی  وجود 
اوری  جمع  مخازن  است  بهتر  و  دارند،  کافی  غذای 
شود و به جای آن تعداد خودروهای جمع آوری زباله 

افزایش یابد.
مخازن  تعداد  مناطق  از  برخی  در  افزود:  کرمی  خدا 
طرح  اجرای  بدلیل  این  و  است  یافته  کاهش  زباله 

پایلوت حذف مخازن در برخی از محالت است.

رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران خبر داد؛

ساماندهی زباله گردها 
با جمع آوری سطل های 

زباله از سطح شهر

خرده روایت های فرهنگی از جشنواره فیلم فجر

وزیر امور اقتصادی و دارایی از شناسایی مجموعاً 21 میلیون کیلوگرم گوشت قرمز در گمرکات کشور خبر داد. 
فرهاد دژپسند  اظهار کرد: در منطقه ویژه شهید رجایی محموله گوشتی به وزن 1۶ میلیون کیلوگرم شناسایی شده که شامل ۶19 کانتینر است. وی افزود: محموله ای دیگر به وزن 2.5 میلیون کیلوگرم نیز شناسایی شده است.

توزیع 2۱ میلیون کیلو گوشت ظرف یک هفته آینده در کشور

ناصر محمدزاده-* مدرس دیپلماسی فرهنگی جهاد دانشگاهی

بخش اول

 مهر- یک: ایران روزها و سال های پرتالطمی را سپری 
زیستی  فضای  از  تالظم ها گرچه جزئی  این  می کند. 
چهل سال گذشته بر انقالب اسالمی به شمار می رود 
اما سیل تالطم های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی این 
سال های کشور ما به شکلی بوده که آن را بسیار متمایز 
از سال های دیگر کرده است. از تالطم ها و پدیده های 
در  مجازی  فضای  محوریت  با  اجتماعی  و  فرهنگی 
ایران که زمینه ساز موج های متنوع مردمی در یکی دو 
اظهار  برای  به محلی رسمی  و  است  بوده  اخیر  سال 
نظرهای غیر رسمی بخشی از جامعه تبدیل شده که 
به تریبون های رسمی اطالع رسانی دسترسی ندارند تا 
اتفاقات ویژه اجتماعی که می توان آن را در میان آمارهای 
عجیب و حیرت انگیز از خودکشی، مصرف مواد مخدر 
صنعتی، مهاجرت و حتی روی آوردن به کسب و کارهای 
سیاه در کشور اشاره کرد که این روزها موضوع ازدواج 

کودکان تازه ترین زمینه ظهور و بروز آن است
در عرصه های سیاسی و اقتصادی نیز وضعیت عجیب و 
بغرنج جامعه ایران در سال های اخیر که ناشی از تحریم ها 
بوده است چیزی نیست که از ذهن و نگاه کسی دور 

مانده باشد و البته کمتر در فضای مجازی و حقیقی 
تحلیل و مطالبی درباره آن نوشته نشده باشد و بعید به 
نظر می رسد که کسی در جغرافیای ایران زندگی کرده و 

با این موارد روبرو نشده باشد.
کمترین انتظاری که در مواجهه با این پدیده ها به نظر 
و ذهن می رسد باتاب و بازخورد و تحلیل و حتی روایت 
طبقه نخبه جامعه از آن برای جامعه است. این روایت 
می تواند هم برای همدردی باشد هم برای ارائه راهکار. 
هم برای نمایش زخم و هم قصه منجر به ایجاد آن و 
در پایان نیز التیام بخشیدن برای آن و یا متوجه کردن 

جامعه به چنین زخم هایی.
با این همه آنچه پس از هشت روز گذر زمان از جشنواره 
فیلم فجر به عنوان مهمترین مظهر بروز نمایش ذهن و 
اندیشه هنرمندان سینمایی کشور شاهد بوده ایم، حکایت 
از آن دارد که این دست مسائل به کمترین و کمرنگترین 
شکل و شمایل در ذهن و اندیشه آنها جایی به خود 
انقطاع و  نوع  به عبارت ساده تر  است.  داده  اختصاص 
گسست میان ذهن و اندیشه سینماگران برای انتخاب 
و پرداختن به یک پدیده و مخاطبانی که از سینما انتظار 

همذات پنداری با آالم شان دارند را می شود به روشنی در 
سینمای ایران دید.

در این میان کم نیستند افرادی که بگوید چه کسی بیان 
داشته که وظیفه سینما این همذات پنداری است و چه 
کسی تعیین می کند که چهارچوب های ذهنی سینماگر 
باید معطوف به چه پدیده ای شود؟ و این سوال گرچه 
پوسته و ظاهری موجه دارد اما بنیان آن در عالقه مفرط 
سینمای امروز ایران به بی مساله بودن است، بی مسالگی 
که ناشی از نوع زیست و پرورش فکری و ذهنی طبقه 

سینماگر اعم از نویسنده و کارگردان در آن است.
ایران بدون مساله مندی و بدون قصه و  دو: سینمای 
حرفی که مساله مخاطبانش باشد سینمایی مرده است؛  
چناچه ادبیات و هنر بدون مساله ادبیات و هنر مرده است 
خاصه اینکه در جغرافیایی مانند ایران  در معرج سیل 
آثار سینمایی روز جهان به ساده ترین و ارزانترین شکل 
ممکن است و سینماگر ایرانی حتی در مضمون پردازی 
هنوز در مقالب آثار دست دوم این جریان نیز خودی 

نشان نداده و چیزی از چنته اش رو نکرده است.
نکته اصلی در اینجا چگونگی مساله  شدن پدیده های 
حقیقی و جاری در بطن جامعه برای سینماگران به 
جای پدیده های سانتی مانتالی است که در بسیاری از 
آثار سینمایی این روزهای آنها می شود دید. آیا می توان 
ادعای زندگی و زیست و تنفس در فضای امروز ایران 
را داشت ولی ساختار و نوع تفکر را بدون تاثیر از آن 
آنها  بر  آنچه  و  زمانه  و  زندگی  مردم،  وقتی  دانست؟ 
می گذرد در قصه و تصویر سینماگری جاری نیست، 
معنایش زیست نکردن او در فضای آن جامعه است و 
این حقیقت نیز کتمان ناپذیر است که ذهن و اندیشه 
ایرانی نسبت به چنین پدیده هایی فراموش کار است و 
بسیار زود آنها را از حافظه خود پاک می کند و مگر جز 
این است هنری که در حافظه مردمش جایی نداشته 
باشد و هنرمندی که راوی آالم و سرخوشی های حقیقی 
مردمش نباشد و راهش را به سمت نسیان و فراموشی 
در حافظه آنها هموار کند، مرگ تدریجی خود را رقم زده 
است؟ و مگر جز این است که مرگ هنر هوشیار و غیر 
منفعل در جامعه یعنی مرگ آن جامعه؟ پس آیا این 

سینما کمر به مرگ مخاطبش بسته است؟
سه: رابطه زیستی و فکری هنرمندان ایران با جامعه 
امروز ایران قطع شده است. این یک گزاره استنباطی 
است و می توان درباره آن بسیار بحث کرد اما بیان آن 

نیاز به فکت هایی دارد که از قضا در دل همین جشنواره 
یافت.   را  آن  می شود  اسالمی  انقالب  فجر  سینمایی 
هنرمندی که خود را بی نیاز از نظر جامعه می داند و 
صریح اعالم می کند آن را دنبال نمی کند و نمی خواند 
و به دنبال آن حتی پرسشگران از دل خوی پرسشگر 
جامعه را نیز سطحی و بدون دانش می خواند، آیا نمادی 
برای این انقطاع نیست؟ هنرمندی که قصه روایت شده 
برق  و  ژرزرق  زیست  و  زندگی  از  ملغمه ای  او  توسط 
طبقاتی بسیار خاص و از قضا این روزها منفور در جامعه 
است و سعی دارد نوعی الگوی کاغذی و کاریکاتوری از 
زندگی آنها را به ضرب خنده و گریم های سرخ و سفید 
به خورد مخاطبش دهد چطور؟ هنرمندی که گسس 
ساختار خانواده را در اثرش امری عادی روایت می کند 
یا هنرمندی که میان دیروز و امروز خودش در قصه 
گفتن معلق است چطور؟ بله. متاسفانه به گواهی آنچه 
در بسیاری از آثار سینمایی جشنواره فیلم فجر شاهد 
نمایش و توضیح درباره آن هستیم باید به قطع این رابطه 

اعتراف کرد و به آن صحه گذاشت.
چهار: سال ها پیش در دانشکده های علوم ارتباطات به 
دانشجویان گفته می شود رسانه و صاحب آن فردی است 
که باید کمی بلندقد تر از جامعه از میان آن سربلند کند 
و دورترها و راه رسیدن به آن را ببیند و برای مابقی بیان 
کند. از سختی ها و سنگالخ های مسیر بگوید و راه را از 
بیراه برای وی مشخص کند. حاال چه شده که بسیاری 
از صاحبان رسانه ای مانند سینما نه تنها هم قدر که گاه 
کوتاه  قدر تر جامعه خود می شوند و چیزهایی را می بینند 
و روایت می کنند که برای پیرامونیانشان کمتر محلی از 

اعراب ندارد؟
پنج: سینمای ایران در چهار دهه گذشته سهم زیادی 
در همراهی و همدردی و درک متقابل با توده های بزرگ 
اجتماعی ایران داشته است. چه آن زمان که راوی انقالب 
و دفاع مقدس آنها بود و چه آن زمان که جسور و نجیب 
به زخم های اجتماعی و زیستی آنها نگاهی انداخت و از 
فرجام عمیق شدن آنها سخن گفت و فریاد بلند کرد. چه 
آن زمان که راوی سرخوشی های عاشقانه مردمش بود و 
چه آن زمان که از سردرگمی ها آنها در اندیشیدن و عمل 
کردن به آن روایت کرد. چه زمانی که از مادری کردن 
حرف زدن و چه آن زمان که به نام پدر داستان گفته 
است. چرا این روزها چنین پیکره ای راهش را به سمت 
روایت های بزک کرده از زیستی راه کج کرده است که 
خواست بسیاری از جامعه ایرانی نیست؟ چرا این راه به 
سمت روایت از محرومیت های برجای مانده بر خاک 
ایران در گذر چهل سال پس از انقالب اسالمی کج نشده 
است؟ یک پاسخ کوتاه و تمام به این ابهامات این است 
که کسی می تواند راوی دردهای جامعه و مردمش باشد 
که از بطن آن سربرآورده باشد و چه تلخ است مشاهده 
هنرمندانی که این مساله را فراموش کرده و با خود را به 

فراموشی درباره آن زده اند.  



در سالهای اخیر شاهد پیشرفت روز افزون تکنولوژی و صنعت 
صنعت،  این  در  عامل  مهمترین  ایم.  بوده  سازی  ساختمان 
ساخت و سازی ایمن و قابل اعتماد برای بهره برداران می باشد. 
با توجه به شرایط اقتصادی و قدرت خرید شهروندان برای تامین 
مسکن و سرپناهی برای خانوارها، دارای جایگاه و اهمیت ویژه 
ای می باشد. نظر به زلزله های سالهای اخیر و نتایج به دست 
آمده از بازبینی و بررسی آوارها و تخریبات حاصل از زمین لرزه 
ها این نکته مهم را یادآوری می نماید که صنعت ساختمان 
بایستی تنها به دست صنعت گران دارای صالحیت حرفه ای 
انجام گیرد. موضوعی که علی رغم قانونی بودن آن و درج در 
قانون نظام مهندسی در سال 1375 تا کنون مغفول مانده است. 
خوشبختانه هر چند دیر ولی مسئولین اینک به اجرایی شدن 
این امر تن داده و خواهان اجرای کامل این قانون هستند.  هدف 
این موضوع، بحث تخصصی کردن اجرا و کوتاه کردن دست 
قصد  است. مطمئنآ  و ساز  امر ساخت  از  غیرمتخصص  افراد 
قانونگذار تنها نظارت مجری بر امر ساخت و ساز به صورت 
نظارت موردی و در فواصل زمانی طوالنی نبوده است چرا که 

این مهم توسط مهندسین ناظر در حال انجام می باشد. پس 
الزمه این موضوع دقیقآ حضور کامل و تمام وقت فرد مجری 
به عنوان مجری واقعی کار و نه حداکثر به عنوان یک ناظر دوم 
می باشد. البته بدیهی است که حضور مجری وقتی معنی دارد 
که خود کامآل مراحل اجرایی کار را در دست داشته باشد و 
مالک ساختمان بر حسب نوع قرارداد تنها وظیفه تامین مالی و 
مصالح و نیروی کاری را داشته باشد. همانگونه که در مشاغل 
مهم  دیگری، که با جان شهروندان ارتباط مستقیم دارند، ورود 
افراد فاقد صالحیت در آن حرفه ها جرم تلقی می شود و تحت 
پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، در این صنعت نیز همانگونه 
بایستی اجرایی شود. متاسفانه در گوشه و کنار شهر شاهد بوده 
ایم که مالکین جهت نوسازی ساختمان خود قراردادهایی را با 
عنوان مشارکت در ساخت در بنگاه های معامالت ملکی به افراد 
فاقد این صالحیت واگذار می نمایند. نمونه ی بارز آن که سبب 
مرگ چند شهروند تهرانی در فرآیند ساخت و ساز شده بود، در 
منطقه یافت آباد را به یاد داریم. این قانون بایستی از فرهنگ 
سازی عمومی شهروندان و آگاهی آنها به حقوق خود به عنوان 

بهره بردار دارای اهمیت ویژه ای است. وقتی که شهروندان از 
غیرقانونی بودن قرارداد و استفاده از شخص فاقد صالحیت در 
ساختمان سازی خود  مطلع گردند، مسلماً این روند با آگاهی 
شهروندان به ریل قانونی و درست خود هدایت خواهد شد. حتی 
گاهی نیز شاهد آن بوده ایم که افراد دارای مشاغل و صالحیت 
های حرفه ای دیگر نظیر وکال، پزشکان، اصناف بازاری و غیره 
به عنوان سازنده در این صنعت ورود کرده اند. سوالی که اینجا 
ذهن کاوشگر یک شهروند مسئول را درگیر می کند این است 
که چرا یک مهندس نمی تواند در امر پزشکی فعالیت حرفه ای 
نماید ولی مشاغل غیر مرتبط مهندسی به راحتی در این بخش 
ورود نموده و گاهاً شاهد درآمدهای کالن بدون مسئولیت از این 
راه بدست آمده است. در این بخش نقش سازمان های نظام 
مهندسی ، وزارت راه وشهرسازی و شهرداری ها ایجاب می کند 
که با این تخلفات به طور جد برخورد نمایند. چرا که جان و مال 

مردم با این سازندگان در خطر جدی قرار می گیرد.
سازندگانی که امروزه به واسطه توان مالی وارد این صنعت شده 
اند تنها بر اساس قانون می توانند به عنوان سرمایه گذار این بخش 

فعالیت نمایند. با توجه به بحث های عنوان شده و هم چنین رای 
صادر شده در تاریخ 1397/02/09 دیوان عدالت اداری خطاب به 
رییس سازمان نظام مهندسی استان همدان، اجرایی شدن قانونی 
و اعالم جرم کیفری برای افراد فاقد صالحیت حرفه ای در صنعت 
ساخت و ساز خبرهای خوبی را نوید می دهد. با توجه به تعداد 
مهندسین دارای صالحیت حرفه ای امید می رود که با اجرایی 
شدن و نظارت قانونی بر این صنعت، قانون به طور کامل اجرا و 

حقوق شهروندان رعایت گردد. 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به فاصله یک روز 
پس از آنکه با انتشار نامه ای بر روی خروجی سایت متبوعش 
بکارگیری مجری ذی صالح را الزامی کرد ، با انتشارنامه ای 
مهندسی  نظام  سازمان  و حقوقی  ناظران حقیقی  به  خطاب 
را  پروانه ساختمانی  پایان کار  تهران صدور  استان  ساختمان 
توجه  »قابل  کرد؛  وملکی  فنی  صدورشناسنامه  به  مشروط 
کلیه ناظران حقیقی و حقوقی محترم سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان تهران قانونگذار در ماده 4 و 32 قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت عنوان نموده )) اشتغال 

داشتن  مستلزم  شهرسازی  و  ساختمان  بخش  فنی  امور  در 
صالحیت حرفه ای می باشد (( لذا در جهت اجرای قانون و 
جلوگیری از حضور افراد فاقد صالحیت در امور ساخت و ساز 
اقتضا دارد صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی وفق بند 14-

4-3 و 15-4-7 شیوه نامه اجرایی ماده 33 ، منوط به حضور 
و معرفی سازنده دارای صالحیت از طرف کارفرما وثبت قرارداد 
نامبرده در سازمان باشد. وفق ماده 31 و 35 آئین نامه اجرائی 
ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان » صدور پایان 
کار منوط به صدور شناسنامه فنی و ملکی پروژه تحت نظارت 
» می باشد لذا ضرورت دارد ناظرین محترم از صدور گواهی 
اتمام عملیات ساختمانی قبل از تکمیل و ارائه شناسنامه فنی 
و ملکی توسط سازنده ذیصالح و سازمان نظام مهندسی استان 

، اجتناب نمایند.« 
با توجه به مطالب عنوان شده نشریه توسعه و فرهنگ تهران 
امیدوار است که این فرهنگ به زودی در بین شهروندان تهرانی 
بطور کامل نهادینه شده و شهروندان بدنبال حقوق مغفول مانده 

خود و اجرای کامل آن باشند. 

با  ابالغ اجرایی شدن حضور مجری صورت می گیرد؛

کوتاه شدن دست 
غیر متخصصین در ساخت و ساز

 

3  رئیس اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده 100 اعالم کرد: با تصویب الیحه پیشنهادی دولت وحدت رویه آرا در کمیسیون ماده 100 ایجاد می شود. در حال حاضر این الیحه در کمیسیون زیربنایی 
دولت در حال بررسی است و اگر تصویب شد، عمالً در کل کشور یک وحدت رویه در کمیسیون ماده 100 ایجاد می شود

ایجاد وحدت رویه آرا در کمیسیون ماده ۱۰۰

محمد باقری - سپیده اصالنی
چکیده

هدف از نوشتار حاضر آسیب شناسی فضاهای شهری 
محدودیت  دارای  افراد  استفاده  جهت  خدماتی  و 
جسمی و حرکتی است. سپس با توجه به قوانین و 
مقررات موجود در ساخت و ساز فضاهای عمومی و 
شهری، نحوه ی ارتقا کیفیت برای این گروه با ذکر 
مثال هایی ارائه خواهد شد. با عنایت به  این موضوع  
در جامعه و حق شهروندی این گروه، لذا طراحان 
جامعه  خاص  افراد  این  استفاده  جهت  بایستی 
تدابیری بیاندیشند. نیک میدانیم که فضاهای شهری 
نیازها  اساس  بر  و  انسانها  اجتماعی  زندگی  برای 
طراحی شده و می شوند. به این منظور روش تحقیق 
ارائه شده در این مقاله بر اساس مطالعات کتابخانه 
ای و تحلیل نمونه های موردی داخلی و خارجی می 
باشد. یافته تحقیق با تاکید بر رفع عوامل شناسایی 
شده در آسیب شناسی این دسته از شهروندان، و 
با تکیه بر شرکت موثر ایشان با طرح پرسشنامه و 
مصاحبه حضوری، به بهبود و ارتقا محیط شهری و 
رفع نیاز شهروندان این گروه خواهد انجامید. برای 
این منظور مطالعات در سه بخش ؛ تعریف فضاهای 
عمومی شهری، تعریف نیازهای افراد جامعه هدف و 
نهایتاً طراحی متناسب با این نیازها ورفع کمبودها و 

در پایان نتیجه گیری را شامل می شود.
همانطور که در شماره های قبل )قسمت های اول و 
دوم(مشاهده کردیم اندازه های ابتدایی برای طراحی 
حرکتهای مستقیم و چرخشی برای معلولین جسمی 
-حرکتی با صندلی چرخدار در شکلهایی نشان داده 
اندازه های این حداقل ها در طراحی  شد، رعایت 
افراد  از  قشر  این  به  شایانی  میتواند کمک  فضاها 
جامعه در رفت و آمدها و بهره برداری ها از فضاهای 
نیازهای  به  با توجه  انجام دهد.  را  عمومی شهری 
فضاهای  در  زندگی  و  آسایش حرکت  و  روزافزون 
است در  این قشر، الزم  برای  عمومی و خصوصی 
به  برای  خاصی  نهادهای  امروزی  مدرن  دنیای 
روزرسانی این ضوابط و مقررات در همه ی کشورها 
در نظر گرفته شودتا با تغییرات سریع تکنولوژی ، 
متناسب با این عزیزان هم طراحی ها انجام پذیرد. 
شناسایی  نیازهای افراد دارای محدودیت جسمی 
و حرکتی ، کهن ساالن در فضاهای شهری امروزه 
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. مناسب سازی 
تصاویر  در  را  تهران  شهر  از  ای  مناطق  در  هایی 
که  مقاله  این  نهایی  بخش  اکنون   شدو  مشاهده 
پرسش نامه ها و نظرات این گروه از شهروندان را 
منعکس می کند، پرداخته خواهد شد. در پایان نتایج 

بدست آمده مورد توجه قرار خواهد گرفت.
دارای  افراد  با  ها  مصاحبه  و  ها  پرسشنامه 

معلولیت جسمی-حرکتی و کهن ساالن:
ننتایج مصاحبه ها :

در مصاحبه هایی که برای این پژوهش با این گروه 
بهبود  خواستار  عمده  بطور   ، است  انجام شده  ها 
دسترسی ها به تمام امکانات شهری را داشته اند، 
نقل  و  خدمات حمل  از  استفاده  در  بیشتر  نقدها 
شهری بوده که فاقد تدابیر الزم مانند عکسهایی که 

در بخش قبل از کشورهای توسعه یافته ارائه گردید، 
اکثر  باشد.  افراد می  این  برای سوار و پیاده شدن 
بهبود فرهنگ جامعه  مصاحبه شوندگان خواستار 
در نگاه افراد جامعه به خویش بودند . بطور واضح 
و آشکار بیان داشتند که از نگاه دلسوزانه و ترحم 
بیزارند و خواستار ارتقا دسترسی ها کلیه خدمات 
شهری بوده و هستند تا بتوانند مستقل از همراهی 
اشخاص دیگر در سطح شهر رفت و آمد کرده و از 
حقوق شهروندی و برابر بادیگران بهره مند باشند.

برخی از دسترسی های ایستگاه های مترو در برخی 
نقاط شهر تهران و کرج، سیستم حمل و نقل عمومی 
اتوبوسرانی درون و برون شهری و عدم استفاده از 
با شیبهای مناسب در همه نقاط شهر و  رمپ ها 
اماکن خدماتی و عمومی از جمله بیشترین نقدهای 

این گروه بود.
پرسش نامه :

سواالت مطرح شده در پرسش نامه ها به دو گروه 
عمده به ترتیب ذیل بود:

-سواالتی که شهروندان عادی جواب داده و مشارکت 
نموده اند.

- سواالتی که افراد دارای محدودیت حرکتی و کهن 
ساالن پاسخ داده اند.

سواالت شهروندان عادی :
آیا   ، شما  زندگی  محل  شهر  در  شما  نظر  به   -1
از خدمات  بهره مندی  امکانات کافی در خصوص 
دارد؟               وجود  کهنساالن  و  معلولین  برای  شهری 

بله                                   خیر
2- به نظر شما الویت در نظر گرفتن تردد و استفاده 
بعنوان  شهروندان  همه  برای  شهری  امکانات  از 
دارای  افراد  و  کهنسال  افراد  عادی،  افراد  مثال 
معلولیت جسمی در نظر گرفته شده است؟     بله                  

خیر
مراکز  به  خود  آمد  و  رفت  مسیرهای  در  آیا   -3
مکانهای  سایر  و  مذهبی  تجاری-تفریحی-اماکن 
عمومی به وجود تجهیزات برای استفاده معلولین 
؟    اید  کرده  دقت  کهنساالن  و  حرکتی  جسمی- 

بله            خیر
4- آیا مورد سوال 3 برای شما دغدغه فکری ایجاد 

کرده است؟      بله               خیر
معلولیت  دارای  شخصی  مشاهده  درصورت   -5
جسمی و حرکتی و یا کهنساالن، دید شما آیا از 
سر دلسوزی است و کمکی که در صورت نیاز انجام 
دهید از روی ترحم است؟     بله                    خیر

تا  است  افتاده  اتفاق  شما  برای  بحال  تا  آیا   -۶
خود را بجای شخص دارای معلولیت جسمی و یا 
او بنگرید؟    از دریچه دید  کهنسالی فرض کنید و 

بله                   خیر
سواالت افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی 

و کهنساالن:
1- آیا امکانات استفاده از خدمات عمومی و شهری را 

برای خود کافی می بینید؟   بله          خیر
2- آیا در حال حاضر می توانید به تنهایی در سطح 
شهر رفت و آمد داشته و نیازهای خود را به تنهایی 

انجام دهید؟

بله                        خیر
کدام  از  استفاده  در  را  خود  مشکل  بیشترین   -3

امکانات عرض یابی میکنید؟
4- در بخش حمل و نقل عمومی با اتوبوسهای درون 

شهری آیا امکانات کافی در اختیار شما هست؟ 
بله                      خیر

5- انتظار شما از سایر شهروندان چیست؟
۶- استقالل در انجام مسایل روزمره ی زندگی چقدر 

برای شما مهم است؟
و دسترسی ساده  آمد  و  استقالل در رفت  آیا   -7
به تمام نقاط شهر و خدمات شهری برای شما مهم 

است یا در درجه دوم اهمیت قرار دارد؟
8- از بعد روانی حفظ جایگاه خود را در استفاده از 
امکانات شهری چطور ارزیابی می کنید؟ آیا بر شما 

تاثیر می گذارد؟
بررسی پاسخ پرسشنامه ها :

در پرسش نامه اول از مشارکت بیشتر رده های سنی 
مختلف سعی شد، استفاده شود. پاسخ ها به درصد 

های زیر بدست آمد:
در سوال اول 80درصد گزینه خیر و 20درصد گزینه 
بله را در کافی بودن امکانات خدمات شهری برای 
افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی و کهنساالن 
بله،  عنوان نموده بودند. در سوال دوم ؛ 70درصد 
30درصد خیر در الویتهای درنظر گرفته شده برای 
همه افراد در استفاده از خدمات شهری را پاسخ داده 
بودند. سوال سوم 90درصد خیر و 10درصد  بله را 
در میزان دقت خود در مراجعه به اماکن مختلف 
برای دسترسی معلوالن جسمی عنوان کردند. در 
دغدغه  هیچوقت  گفتند  90درصد  چهارم  سوال 
فکری شان نبوده و 10درصد عنوان کردند که بله 
گاهی به این موضوع فکر کرده اند. 90درصد بله را 
گفته اند در پاسخ به سوال کمک از دید دلسوزی 
و 10درصد خیر را پاسخ داده بودند. 94درصد در 
پاسخ به سوال شش که عنوان کردند که تا به حال 
خود را بجای آن شخص کهنسال و معلول فرض 
از  گاهی  بله  که  کردند  عنوان  اند، ۶درصد  نکرده 

دریچه نگاه آنها به اطراف و جهان نگریسته اند.
سن،  مسایل  که  شد  سعی  دوم  نامه  پرسش  در 
جنسیت پاسخ دهندگان و موقعیت های اجتماعی 
در نظر گرفته نشود و بطور کلی پاسخگو سواالت 

باشند. نتایج به شرح زیر بدست آمد:
در پاسخ به سوال اول که امکانت را آیا کافی میدانند 
در  اند.  داده  پاسخ  را  بله  و1درصد  خیر  99درصد 
پاسخ به سوال دو  99درصد خیر را پاسخ داده اند 
در رفت و آمد به تنهایی در سطح شهر با امکانات 
موجود حال حاضر،1درصد بله را پاسخ داده اند. در 
در  مشکالت  بیشترین  که  سوم  پرسش  به  پاسخ 
استفاده از کدام خدمات را دارند، 72درصد خدمات 
حمل و نقل عمومی از قبیل اتوبوسها درون شهری 
، مترو و 20درصد دسترسی ها به مراکز یا بدلیل 
نداشتن رمپ و باالبر و یا نامناسب بودن شیب رمپ 
قبیل  از  نگرفتن خدماتی  نظر  و 10درصد هم در 
محل پارک خودرو و دسترسی ساده تر به ادارات 
و اماکن دولتی را عنوان کردند. در پاسخ به پرسش 

چهار 100درصد شرکت کنندگان خیر را انتخاب 
کرده بودند. در پاسخ به سوال پنجم 98درصد عموماً 
خواستار نگاهی خالی از ترحم بوده اند و 2درصد 
اند.  بوده  انسانی  کرامت  با  همراه  احترام  خواستار 
استقالل و مهم بودن آن در زندگی را 100درصد 
مهم عنوان کردند در سوال ششم. در پاسخ سوال 
هفتم 83درصد استقالل در رفت و آمدها را مهم 
عنوان کردند و 17درصد عنوان کردند که استقالل را 
دوست دارند اما از تنهایی میترسند.)اغلب کهنساالن 
این 17درصد را عنوان کردند.( در پاسخ به پرسش 
هشتم  تقریبا 100درصد عنوان کردند که از بعد 
گاهی  کاًل حتی  و  آنها  بر  دارد  تاثیر  روانی خیلی 
بازخورد برخی رفتارها تا مدتها در روح و روان آنها 

می ماند و گاهاً سبب حتی انزوا نیز شده است. 
 نتیجه گیری:

با توجه به مطالب عنوان شده در متن مقاله، مشاهده 
معلولیت  دارای  افرادی  جوامع  در  که  نمودیم 
محدودیت  دارای  سالمندان  و  حرکتی  جسمی- 
هایی جهت استفاده و رفت و آمدهای شهری هستند 
که بایستی دولتها  و طراحان با در نظر گرفتن این 
تمامی فضاهای خصوصی و عمومی   ، محدودیتها 
شهری و مسکونی را برای استفاده همگان طراحی 
بنمایند. الزم است جهت مناسب سازی و استفاده 
به  توجه  با  را  استانداردهایی  ها  بهینه در طراحی 
خواسته ها و لوازمات مورد استفاده این شهروندان 
در نظر گرفته شود. استفاده از طراحی فراگیر در این 
زمینه که به جهت استفاده ی حداکثری شهروندان 
از تاسیسات  و امکانات شهری به شمار می رود می 

تواند امری مطلوب به حساب آید.
با توجه به جنگ تحمیلی 8 ساله در کشور ما ایران، 
و اضافه شدن جمعیت جانبازان جنگ تحمیلی و باال 
رفتن تعداد این شهروندان ، نیاز بیشتری به رعایت 
تمام موارد و ارتقا فضاهای شهری احساس می شود. 
متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که در ایران این 
نکته مورد توجه به اندازه ی کافی نبوده و مغفول 
مانده و این شهروندان در رفت وآمدها دچار مشکالت 

عدیده ای هستند. حتی گاهاً مشاهده نموده ایم که 
بسیاری از این شهروندان نیاز به همراهی شخصی با 
خود جهت عبور و مرور در فضاهای شهری را دارند.

امروزه در برخی از مناطق تهران شاهد مناسب سازی 
فضاها و خدمات شهری به این عزیزان هستیم. از 
جمله خدمات انجام شده میتوان به مناسب سازی 
شیب های ایجاد شده در محل های تقاطع خیابانها با 
پیاده رو ها ، رمپ های مناسب در ورودی ساختمانها 
با شیب مناسب مطابق ضوابط و مقررات را نام برد. با 
توجه به این موضوع الزم است کلیه مناطق شهری ، 
چه در کالنشهرها و چه در شهرهای کوچک تر این 
موارد بهسازی شده بازسازی گردد. همچنین وسایل 
نقلیه ما جهت استفاده این گروه مناسب سازی نشده 
است و نیاز به توجه مسئولین و دولتمردان به این 
موضوع را می طلبد.  با توجه به پرسش نامه ها نیاز 
به فرهنگ سازی و برخورد همراه با کرامت انسانی 
شود.  می  احساس  نیز  شهروندان  از  دسته  این  با 
نیازهای روانشناختی انسانها جز نیازهای الینفک هر 
انسانی در زندگی اجتماعی او می باشد. یکی از این 
نیازهای اساسی بخصوص در سنین پایینتر احساس 
استقالل رفتاری و حرکتی می باشد. امیدواریم که 
با طراحی های معماری و فضاهای شهری، امکان 
این استقالل حرکتی را برای همه شهروندان فراهم 
کرده و محیطی آرام همراه با رضایت برای تمامی 
شهروندان ایجاد نماییم. حقوق شهروندی حق همه 
سبب  معلولیتها  نباید  و  باشد  می  شهروندان  ی 

محدودیتها شود. 
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سپیده اصالنی -مدیرمسئول 

سازندگانی که امروزه به واسطه توان مالی 
وارد صنعت ساختمان سازی شده اند تنها بر اساس قانون می توانند به عنوان سرمایه گذار 

این بخش فعالیت نمایند



سینما روشا 
اولین سینمای خصوصی 

در استان زنجان

همزمان  و  سال   5 از  بعد  زنجان  خصوصی  سینمای  اولین 
افتتاح  با  به کار کرد.  آغاز  فیلم های جشنواره فجر  اکران  با 
مجموعه فرهنگی روشا این شهر صاحب 2 سینما شد و بدین 
مورد  فیلم های  می توانند  هفتم  هنر  به  عالقمندان  ترتیب 

عالقه خود را در این سالن به تماشا بنشینند.
در مراسم افتتاحیه سینما روشا با ظرفیت 250 که با حضور 
هنرمندان  از  جمعی  و  صنعت  صاحبان  استانی،  مسووالن 
شرکت داشتند، عابدین موسوی به عنوان مدیر گروه مجموعه 

روشا و مدیر عامل سخنرانی کرد.
بهار  چهلمین  رسیدن  فرا  کرد:  اظهار  مراسم  این  در  وی 
انقالب اسالمی که فریادرسای تاریخ را بر تمامی کشور طنین 

انداخت گرامی می دارم.
خاتمی   آیت اهلل  فقیه  ولی  محترم  نماینده  ارزشمند  حضور 
نیک سرشت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری زنجان وسرپرست معاون سیاسی و امنیتی،  وقف 
چی نماینده محترم زنجان و طارم و متولی فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان و مدیران دستگاه های اجرای و دیگر مهمانان 
را مغتنم شمرده و از همه عزیزان و سروران فرهیخته حاضر 
زمان،  و  وقت  قطعا  دارم.  را  سپاسگزاری  و  امتنان  کمال 
بهترین  اینکه  از  امیدوارم  و  است  بزرگوارن  دارایی  بهترین 
دارایی خود را امروز برای این مهم فرهنگی انفاق فرمودید در 

پیشگاه خداوند کریم ماجور باشید.
مشکالت پیش روی سازندگان و صنعتکاران بر کسی پوشیده 
نیست و قصد ندارم با ذکر و شمارش آنها موجبات خستگی 

حاضرین را فراهم کنم.
در تمامی کشورها تنها مانع و رادع فعاالن اقتصادی، جذب 
مشتری و توفیق در عرصه رقابت است ولی در اینجا عالوه بر 
چالش یاد شده، اهالی اقتصاد و کارآفرینان و تولیدکنندگان 
با ده ها مدیر و معاون و کارمند در جدالند که با برداشت های 
سلیقه ای از قوانین جاری، که هرکدام از پشت عینک خود 
می بینند و تصمیم می گیرند. بنابراین به جرات می توانم ادعا 

کنم که مشکالت ما مضاعف بوده و اگر نبود حمایت تعدادی 
از مدیران پاک باخته و خادم و استظهار به پشتیبانی آنها در 

همان اوایل و اوان کار متوقف می شدیم.
با این حال و با وجود تمامی مشکالت بر خالف این جریان تن 
به آب زدیم، رنج کالن این راه را به جان خریدیم، تخفیف ها 
و تحقیرها را ندیدیم و فرصت های مشروع را به تالش هایمان 

پیوستیم و به اینجا رسیدیم.
پروژه روشا قدم به قدم شکل یافت و هویت پیدا کرد و بزرگ 
شد، مجموعه روشا بر شالوده ای فرهنگی قامت برافراخته و 
حیات خود را در گستره موسع و جامع به نقشه راهی بسته 
است که در نوع خود بی بدیل و منحصر به فرد است. ما بر آن 
هستیم حیات تمامی واحدهای مستقر در این سازه در ظل 
سپهر نورانی فرهنگ و هنر متعالی کشور، در ابعاد و جهت 
های متفاوت و متنوع، نمادی از پیشرفت استان را نمایندگی 
انقالب را تداعی  کنند این همه  فرمایشات رهبر فرهیخته 
می کند که در دیدار با سینماگران در خرداد 85 فرهنگ و 

سینما را نماد پیشرفت کشور معرفی می کنند.
آغاز  آن  عملیات ساختمان  از سال 92  که  مجموعه حاضر 
شده  با زیر بنای 10 هزار مترمربع بر عرصه ای استوار شده 
به  نفر  و 400  به طور مستقیم  نفر  اشتغال 200  امروز  که 

صورت غیر مستقیم را فراهم اورده است.
از این حقیر می دانید اگر فرصتها را غنیمت  حاضرین بهتر 
جامعه  متن  از  برآمده  خواهش های  و  خواسته  و  نشماریم 
از چالش های  انباشتی  به  نبخشیم،  فعالیت  را  پویا  و  جوان 
جا  تبعات  پس  در  را  ما  که  زده ایم  دامن  پیچیده  و  مدنی 
برادارانم  با  این مهم 5 سال قبل  با درک  خواهند گذاشت، 
هم قسم شدیم آیتی از خدمات روز و پیشرو را در پیشانی 
پروژه ای بزرگ برای امروز و فردای شهر زیبایمان به یادگار 
گذاریم . برای همین خداوند را بر این فرصت و امکان شاکریم 
و برای تمامی دوستان و سرورانی که در این راه پر مشقت و 
سخت، سابقه منتی بر من و برادرانم دارند توفیق روز افزون و 

پاداش اخروی مسالت می نمایم. در این روز همایون و مجلس 
مبارک بر خود وظیفه می دانم از عموم یاران و یاوران ساعی 
که در تحقق اهداف و آرزوهایمات در این پروژه واجد نقطه 

اثری بوده اند، سپاسگزاری نمایم.
ارتقاء سهم خدمات در اشتغال

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع و سرپرست 
با  این مراسم  استانداری زنجان در  امنیتی  معاونت سیاسی 
باید اقدامات الزم در راستای  اینکه در این زمان   تاکید بر 
ارتقای سهمیه اشتغال در بخش خدمات انجام گیرد، گفت: 
با نگاهی به آمار اشتغال در حوزه خدمات، شاهد  متاسفانه 
این بخش هستیم که  به  مربوط  اقتصاد  سهم 34 درصدی 

انتظار داریم آمار در این بخش افزایش یابد.
همه  الزمه  فرهنگ  اینکه  بر  تاکید  با  نیک سرشت  فرامرز 
مقوله  هم اکنون  که  است  حالی  در  این  و  بوده  فعالیت ها 
بزرگ ترین  افزود:  است،  مانده  مغفول  کشور  در  فرهنگ 
برهه  در  متاسفانه  اما  است  آن  فرهنگ  به  ایرانی  افتخارات 
افتخار  فرهنگ خود  به  نکرده ایم که  کار  به گونه ای  کنونی 
کنیم و این به این خاطر است که حوزه فرهنگ رو به تحلیل 

رفته است.
وی با بیان اینکه امروز نیازمند بازبینی در مسائل فرهنگی 
خود هستیم، ادامه داد: تا زمانی که در معرفی فرهنگ خود 
در جامعه به توفیقی دست نیابیم، نباید انتظار داشته باشیم 
که بتوانیم در معرفی فرهنگ خود به سایر نقاط جهان موفق 
عمل کنیم و متاسفانه امروز به دلیل جدی نگرفتن موضوع 
به  باید  که  آن طور  را  اسالمی  ایران  نتوانسته ایم  فرهنگ، 

جهانیان بشناسانیم.
استفاده از فناوری

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی نیز در 
این مراسم با بیان اینکه استفاده از فناوری های نوین، باعث 
توسعه روزافزون کشور خواهد شد، اظهار کرد: امروز همه ما 
از  انتظار داریم همانند کشورهایی که در حدود 300 سال 

انتظار  دموکراسی برخوردار هستند، پیشرفت کنیم که این 
نابه جایی است اما به هر حال پیشرفت هایی که در طول چهار 

دهه به دست آمده، قابل توجه است.
علی وقف چی با ابراز تاسف از اینکه بیشتر حرف های ما در 
حد شعار بوده و هر زمان که پای عمل می رسد، خبری از 
وعده های داده شده نیست، اظهار کرد: نمونه بارز این گونه 
شعارها، حمایت از تولید داخلی است اما متاسفانه وقتی قرار 
بانک ها  که  سودهایی  کنیم،  حمایت  داخلی  تولید  از  باشد 
به هنگام اعطای تسهیالت دریافت می کنند، قابل مقایسه با 

سودی که حاصل تولید است، نیست.
وی با یادآوری اینکه درد امروز جامعه این است که از معنویت، 
اصالت و فرهنگ واقعی دور شده ایم، اظهار کرد: امروز فرهنگ 
کار، فرهنگ مدیریت و ... در کشور ضعیف است و همین امر 
باعث شده است که با چالش های زیادی در حوزه فرهنگی 
مواجه شویم. امروز به جای اینکه به دنبال انتخاب مدیر الیق 
تا خودمان به بر مسند  و توانمند باشیم، در تالش هستیم 

مدیریت تکیه بزنیم.
یک فضای فرهنگی

شهردار زنجان نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان مراسم 
افتتاحیه اولین سینمای خصوصی زنجان با اشاره به اینکه در 
عصر حاضر سینما به عنوان یک فضای فرهنگی قلمداد شده و 
ما به عنوان کسانی که در مدیریت شهری دخیل هستیم، باید 
در شکل گیری چنین فضاهایی کمک حال فعاالن این بخش 
یاور  و  همراه  همواره  زنجان  شهرداری  شد:  یادآور  باشیم، 
سرمایه گذارانی که در حوزه فرهنگی ورود جدی داشته اند، 

بوده است.
مقوله  به  توجه  بدون  اینکه  بر  تاکید  با  معصومی  مسیح اهلل 
داد:  ادامه  یافت،  دست  پایدار  توسعه  به  نمی توان  فرهنگ، 
جامعه  در  فرهنگ  شکل گیری  با  فرهنگی  فضاهای  وجود 
بتوانیم  اگر  است که  بدان معنی  این  دارد،  ارتباط مستقیم 
فضاهای فرهنگی بیشتری را در شهر ایجاد کنیم، به همان 

میزان نیز مردم در شکل گیری فرهنگ نقش تاثیرگزار خود 
را ایفا خواهند کرد.

به  می توان  فرهنگ  مقوله  به  اهتمام  با  اینکه  بیان  با  وی 
نیازهای واقعی مردم در حوزه شهری پاسخ داد، افزود: اعتقاد 
راسخ به این مهم داریم که توسعه شهر باید بر اساس فرهنگ 
آن منطقه صورت گیرد؛ چرا که اگر در توسعه شهر، این مهم 
در نظر گرفته نشود، بی تردید دیری نخواهد پایید که همه 
اقدامات صورت گرفته در حوزه شهری از بین خواهد رفت و 

با این روش نمی توان به توسعه پایدار دست یافت.
۱۰۰ فیلم در کشور

این  نیز در  ارشاد اسالمی استان زنجان  مدیرکل فرهنگ و 
مراسم ضمن خسته نباشید به متولیان ساخت اولین سینمای 
خصوصی در استان بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، 
گفت: سالیانه در حدود 100 فیلم در کشور ساخته می شود 
که برخی از این فیلم ها در ذهن مخاطبان شان نقش بسته و 
برای مدت های مدید ماندگار شده اند که این خود یک فرصت 

به شمار می رود.
ابزاری  عنوان  به  سینما  اینکه  بر  تاکید  با  کرباسی  فاطمه 
است که می تواند در عصر حاضر خانواده ها را که از هم دور 
کند،  نزدیک تر  یکدیگر  به  و  کرده  جمع  هم  دور  شده اند، 
تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به افزایش تعداد 
چنین ظرفیت هایی در استان نیاز داریم، لذا تاسیس دومین 
سینمای زنجان و اولین سینمای بخش خصوصی را در این 
داشته  تداوم  راه  این  امیدواریم  و  گرفته  نیک  فال  به  شهر 

باشد.
خارج  در  فجر  جشنواره  فیلم های  اکران  اینکه  بیان  با  وی 
برخورداری سایر  برای  مغتنمی  فرصت  می تواند  پایتخت  از 
باشد،  ارزشمند  فرصت  این  از  هفتم  هنر  به  عالقه مندان 
خانواده ها خواسته  اینکه  به  توجه  با  امروز  کرد:  خاطرنشان 
یا ناخواسته از هم دور شده اند، نیازمند تاسیس سینماهای 

متعدد برای دور هم جمع کردن خانواده ها هستیم.
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