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نــــگاره

کمیل نانجیانی و تریســی الیس راث ،دو مجری
مراســم اعــام نامزدهــای اســکار  ۲۰۱۹دیــروز
اســـکار
نامزدهــای نهایی اســکار امســال را در  ۲۴رشــته
اعــام کردند .براین اســاس رقابــت نهایی در بخشهــای اصلی میان
فیلمهای ذیل خواهد بود :بهترین بازیگر نقش مکمل زن :ریچل وایس
برای بازی در فیلم «سوگلی» ،اما استون برای بازی در فیلم «سوگلی»،
رجینــا کینگ برای بازی در فیلم «اگر بیل اســتریت میتوانســت حرف
بزنــد» ،ایمی آدامز بــرای بازی در فیلم «معاون» ،مارینــا د تاویرا برای
بازی در فیلــم «روما» .نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هم
شــامل این اســامی و فیلمها بودند :ماهرشــاال علی برای بازی در فیلم
«کتاب ســبز» ،ســم راکــول برای بــازی در فیلــم «معاون» ،ســم الیوت
بــرای بــازی در فیلــم «ســتارهایزاده شــد» ،آدام درایور ،برای بــازی در
فیلــم «بلککلنزمــن» ،ریچــارد ای گرنت بــرای بازی در فیلــم «هرگز
مرا خواهی بخشــید؟» نامزدهای بهترین موســیقی متــن فیلم هم به

آمار قربانیان آلودگی هوا بیشتر از تلفات سوانح جادهای است

تحف العقول ص 316

این ترتیب معرفی شــدند« :پلنگ ســیاه»« ،بلک کلنزمــن»« ،اگر بیل
استریت میتوانســت حرف بزند»« ،جزیره ســگها»« ،بازگشت مری
پاپینز» .نامزدهای اسکار امسال هم برای بهترین تدوین فیلم به ترتیب
اینگونهمعرفیشدند«:بلککلنزمن»«،راپسودیبوهمی»«،سوگلی»،
«کتاب سبز»« ،معاون» .نامزدهای بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان هم
«کفر ناحوم» از لبنان« ،جنگ سرد» از لهستان« ،هرگز روی برنگردان»
از آلمان« ،روما» از مکزیک« ،دزدان فروشگاه» از ژاپن بودند .نامزدهای
بهترین فیلمبرداری هم به این ترتیب معرفی شــدند« :جنگ ســرد»،
«ســوگلی»« ،هرگــز روی برنگــردان»« ،رومــا»« ،ســتارهایزاده شــده»
نامزدهای بهترین فیلمنامه اقتباسی هم شامل این اسامی بود« :ترانه
باســتر اســکراگز»« ،بلککلنزمن»« ،هرگز مرا خواهی بخشــید؟»« ،اگر
خیابان بیل میتوانست حرف بزند» و «ستارهایزاده شد».
نامزدهای اسکار  ۲۰۱۹در بخش بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی هم
«سوگلی»«،روما»«،اولیناصالحشده»«،کتابسبز»و«معاون»بودند.

برای سالروز تولد بهمن فرمانآرا

مردی که حضورش غنیمت است

مروریبرفازدومسریالتلویزیونی«بچهمهندس»کهاینشبهاازشبکهدوپخشمیشود

یک موضوع داغ روز در قاب تلویزیون
قــــاب

رکسانا قهقرایی
خبرنگار

عکس :ایسنا

کــه همکاریهای متعددی چون «تنگنــا»« ،پنج کیلومتر تا
بهشت»« ،خداحافظ بچه» و...را با تلویزیون داشته ،نیازها و
ذائقه مخاطب را به خوبی میشناسد و آنها را در متنهایش
به کار میبندد.
همچنیــن قهرمــان پــروری یک کــودک در فصــل اول و
نوجوانــیاش در فــاز دوم در قصهای که بر قواعد کالســیک
مبتنی است ،بهخودی خود امتیاز «بچه مهندس» محسوب
میشود .چراکه آسیبهای اجتماعی پیرامون قشر کودک و
نوجوان ،کودک آزاریها و خبرهای تکاندهنده یکی دو سال
اخیر ،شــکلگیری کمپینهــا و گروههای مبارزه با خشــونت
علیــه بچههــا ،همه و همــه بر اهمیــت پرداختن بیشــتر به
این گروه ســنی صحه میگذارد و «بچه مهندس» نیز از این
ماجــرا غافل نمانده اســت .اگرچــه هدف آن لزومــاً و صرفاً
پرداختن به معضالت و آســیبهای این قشــر نیســت و در
کنــار آن مفاهیــم خانــواده و نقش آن در تربیت ،مناســبات
فــردی و اجتماعی ،ماجراهــای یک پرورشــگاه و نقشهای
ســازمانی و صنفی ،دلبستگیها و ســتیزهای پی در پی افراد
با خود و دیگری و محیط و جامعه ،همه و همه از بسترهای
موضوعی هســتند که در داستان بچه مهندس طرح شده یا
بســط مییابند .همچنین باید به این نکته نیز اشــاره کرد که
«بچــه مهندس» اگرچه بــر نقشهای کودکانــه و نوجوانانه
تأکیــد میورزد و برایشــان قصه میســازد ،امــا از مخاطب
بزرگســال خــود نیز غافــل نمیماند و عمدتاً بــا طرح خرده
داســتانها در پیرنــگ اصلی ،مخاطــب را تشــویق بهدنبال
کردن داستان میکند.

آغداشلو رئیس داوران هفتمین دوساالنه «دامونفر» شد

آیدیــن آغداشــلو بــا حکمــی از
ســوی رئیــس هفتمیــن دوســاالنه
خبر آخر
«دامونفــر» ،داور ایــن رویــداد هنری
شــد .ایــن چهارمیــن بــاری اســت کــه آیدیــن آغداشــلو
مســئولیت شــورای داوری این رویداد جوانانــه را که ویژه
نقاشــان زیر  ۲۵ســال ایران اســت ،میپذیــرد .او در دوره
نخســت این رویداد در تابستان  ۸۵و نیز در سالهای ۹۳
و  ۹۵عهــدهدار این ســمت بــود .پیش از ایــن چهرههایی
نظیــر ســید محمــد احصایــی ،فــرح اصولــی ،فرشــید
مثقالی ،محمد ابراهیم جعفری ،حســین خسروجردی،
معصومــه مظفــری ،بابــک اطمینانــی ،ســید مهــدی
حسینی ،حبیباهلل صادقی ،محمد علی بنی اسدی ،پویا

آریانپــور ،بهنــام کامرانی ،آریا اقبال ،رزیتا شــرفجهان،
بهرنگ صمدزادگان ،مصطفی اســداللهی ...در شــورای
داوری «دامونفر» حضور داشــتند .هنرمندان عالقهمند
بــه شــرکت در هفتمین دوســاالنه نقاشــی «دامونفر» تا
سوم بهمن ماه فرصت دارند در این رویداد شرکت کنند.
همانند دورههای گذشته ،نفر نخست هفتمین دوساالنه
نقاشــی «دامونفــر» مســافر آلمــان و میهمــان آکادمی
هنری فابرکاســتل میشود .این دوساالنه به همت گالری
«دامونفر» و همراهی مؤسســه تصویرشهر و با همکاری
کویلو (برند ایرانی آلمانی) ،فابرکاستل از آلمان ،کانسون
و پ ب او از فرانســه ،ســوم اســفند ماه در گالری پردیس
ملت آغاز به کار میکند.

اســت .از ایــن جهــت او و اصغــر فرهادی
را در یــک ردیــف میتــوان قــرار داد.
اصفهانیهــای تیــز و باهوشــی کــه نوعــی
تعــادل در رفتارهــا و زندگــی و کارشــان
مشهود است.
در یــک کالم بایــد گفــت کــه اهمیــت
آدمی مثــل فرمانآرا در حضور اوســت و
از پــای نیفتــادن و بــا یک گل بهــار ندادن
و شیفتهنشــدنش .او طــی دهههــای کار
هنــریاش ،دوام و بقــای خــود را حفــظ
کــرده و نشــان داده کــه بــا تمــام فــراز و
فرودهــا ســازگاری دارد .نشــان داده کــه
تحــت هیــچ شــرایطی خــود را منــزوی
نمیکند ،تبدیل به اپوزیسیون نمیشود و
به قول شاملو چراغشــان اینجا میسوزد.
اینها ویژگیهای مهمی است.

«سیروس پرهام» ،امروز نود سالگیاش را جشن میگیرد
٭

از متن تا نقش
ترجمــان

حمیدرضا محمدی

روزنامهنگار

عــدد  90را نشــانه جایی دانســتهاند کــه نوح نبی در کشــتی به
حیوانــات گوناگــون اختصــاص داد و ایــن ،در نشانهشناســی
اســت .در تأویــات و تعبیرات خواب نیــز ،گفتهاند آن کس که
 90را در خــواب ببینــدّ ،
دال بر این اســت که زنی بــزرگزاده و
مالدار نصیبش میشــود .اما این همه ،جز این اســت که عمر
کســی به این عدد برســد .نود سالگی ،یعنی آغاز دهمین دهه
عمــر« .ســیروس پرهــام» ،امروز چنیــن میشــود و  32هزار و
هشــتصد و پنجاهمین روز زندگیاش را به جشــن مینشــیند.
هیــچ کم و کوچک نگیرید ایــن همه روز ،دیدن را و به تبع آن،
تجربــه کردن رخدادهای گونهگون را .نود ســال برای کســی که
شب و روزش با کتاب و قلم و خواندن و نوشتن گذشته ،یعنی
گنــج پررنــج .یعنی باید ســاعتها در برش نشســت تا شــاید
ِ
قطــرهای از ایــن دریــا را نصیب تشــنگان کند .او هیــچ روزی را
بیخواندن سپری نکرده است و حتی اگر معیار را نه سالهای
نوجوانــی و جوانی در زادگاهش شــیراز ،که ســال  1330یعنی
 23سالگی که نخستین کتابش« ،دریای راز» _ که بدل به تنها
دفتر شــعرش هم شــد _ را مبدأ بگیریم ،میشــود بیش از 24
هــزار روز و حتی اگر فقط و فقط روزی یک صفحه هم خوانده
باشد ،میشود چیزی در حدود  24هزار صفحه.
پرهــام امــا در نــود ســالگی ،خــاف آنچــه شــاید دیگــر
همقطارانــش در این ایســتگاه زندگــی دارنــد ،او دارد؛ خوش
مشــرب اســت و خوش محضر .حافظه عجیــب و غریبی دارد
و حتــی روزهــای کودکــی را بــا جزئیــات میگوید .در دانشــگاه
تهــران حقــوق خوانــده و در امریــکا دکترایش را گرفتــه .پایان
نامه اش« ،رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات» بود که درست
 64ســال پیش ،در ایران ،انتشــارات نیل به طبع رساند و البته
خود ،بعدها ،یکی از اعضای هیأت مؤســس نسل دوم همین
بنــگاه انتشــاراتی شــد .او بــه دعــوت همایون صنعتــیزاده به
انتشــارات فرانکلین رفت و از پایهگذاران ویرایش در آنجا  -یا
نشــر ایران  -شــد .در این برهه ،بیشک،
شــاید بتوان گفت در ِ
یکی از ماندگارترین آثاری که خود انتشــار داد« ،کتابهایی که
دنیا را تغییر دادند» اســت .اما پرهام ،جز آنکه یک ویراســتار
شــگفتانگیز اســت ،روزنامهنگاری حرفهای هم هســت و جز
آنکــه در نیل ،ضمیمــه «انتقاد کتاب» را به همراه ابوالحســن
نجفی درمیآورد ،مدتی هم سردبیر روزنامه «تهران ژورنال»
بود .در همین مدت ،مقالهای از او درباره بایگانی اسناد وزارت
دارایــی و بازتاب گســترده آن ،توجه کارشناســان یونســکو را به

رزمایــش قطــع اینترنــت! حتــی ایــن
شهروند عبــارت کافــی بود تــا فضای مجــازی پر
مجــازی شــود از اظهارنظــر ،چه برســد بــه اینکه
یگانهخدامی خبــری تحــت ایــن عنوان منتشــر شــود
و متوجــه شــویم قــرار اســت  7بهمــن
از ســاعت  10تــا  12تمــام ســرویسهای
سوژه روز مبتنــی بــر کارت بانکــی در کشــور قطــع
شود.
بعــد از اینکــه کاربران زیــادی این خبر را منتشــر کردند
اولیــن واکنشها تعجــب بود و بعد نوبت شــوخی و انتقاد
رســید .انتقادهایی که گاهی بســیار هم تند بود .بســیاری از
آنهــا به نقش اینترنت در دنیای امروز و در مبادالت بانکی
اشاره میکردند و اینکه این رزمایش قرار است چه نتیجه و
فایدهای داشته باشد .خیلیها هم پای توئیتهایشان وزیر
ارتباطات را منشن میکردند تا پاسخ دهد.
واکنشهایــی مثــل اینهــا را دیــروز در فضــای مجــازی
خواندیــم :انگار یکی رو صندلــی داغ کاردان دعوت کردن و
بهش ســه تا کلمه بیربط دادن جمله بندی کنه« :رزمایش
قطــع اینترنــت ،اول میگــن رزمایــش قطــع اینترنــت ،بعد
میگــن رزمایش قطع حقــوق ،آخرش هم میگــن رزمایش
قطــع آب و غذا ،برید فتوســنتز کنیــد»« ،بابــام از وقتی خبر
رزمایــش قطــع اینترنــت رو شــنیده هی بشــکن میزنــه و از
اجرای رزمایش خورشــتهای بدون گوشــت خبر میده،».
«رزمایش در اصل و در معنی عام ،شبیهســازی یک شرایط
جنگی بوده و هدف از آن ،آزمودن شــگردهای جنگی است.
حاال معنی رزمایش قطع اینترنت چی میتونه باشــه؟ باید
پرسید« ،».رزمایش قطع اینترنت میزنین؟صاحبان سایت
چرا باید برن سرور بیکیفیت و قیمت باالی ایرانی رو بخرن
در حالی که سرورهای خارجی قیمت خیلی پایینتر حتی با
این قیمت ارز و سرعت بسیار باال در اختیار میذارن .باز هم
دارین قضیه پیام رسانهای داخلی رو اجرا میکنید شکست
میخورید مردم رو اذیت نکنید« ،».رزمایش قطع اینترنت!
داریم مگه؟»« ،در جلسهای گفتن پدافندغیرعامل میخواد
رزمایش برگزارکنــه ،چند بار اینترنت رو قطع کنه ببینه چی
میشــه! اکثــر اپراتورهای ثابــت و همراه هم حضور داشــتن.
مثل همیشــه ســکوت پر شــد .گفتن« :وزیر هم مخالفه ،اما
حریف نیست ».پس شکایت کجا بریم؟».

یه قاشق سوپخوری بنزین

عکس :ایبنا

فاز اول ســریال «بچه مهندس» ماه رمضان امسال از شبکه
دو به روی آنتن رفت و هم اینک فاز دوم آن در حال نمایش
از تلویزیون است.
فضای شــلوغ و پرهیاهوی این سریال و تعدد کاراکترها،
در کنــار فصل بندی آن ،شــاید از مهمترین نقــاط قوت این
مجموعه تلویزیونی محســوب میشود .با وجود این به نظر
میرســد همــه کاراکترها به جــز قهرمان قصــه و آنهایی که
نقشهای محــوری تری در داســتان دارند ،فرصت معرفی
کامل خود را نمییابند .در واقع بازماندن قصه از شناساندن
مطلــوب شــخصیتها بــه بیننــده ،از یــک ســو و ضعــف
ســاختاری در پیونــد درســت و دقیــق داســتانکها بــه قصه
اصلی در مقاطعی از ســریال ،از سوی دیگر ،از نقاط ضعف
این سریال است.
معموالً در سریالهایی که در فصلها یا فازهای مختلف
تولید میشــوند ،حفظ راکوردهای بــازی ،صحنه و مهمتر از
همــه کلیت داســتان ،یک ضرورت اســت کــه گاهی بهدلیل
مشکالت اجرایی ،محدودیتهای بودجه ،تولید و همچنین
عــدم تدویــن و تنظیــم قراردادهــای بلند مدت بــا عوامل و
بازیگــران ،ایــن ضــرورت نادیده انگاشــته میشــود .به نظر
میرســد این معضل گریبانگیر «بچه مهندس» در فاز دوم
خود شــده باشــد؛ چراکه برخی از بازیگران اصلی حاضر در
فاز یک ،دیگر در فاز دوم قصه حضور ندارند و همین ماجرا
میتواند از میزان جذابیت اثر نزد مخاطب بکاهد.
بــا وجــود ایــن علی غفــاری کــه پیــش از ایــن کارگردانی
فیلمهای «ابوزینب» و «اســترداد» را در ســینما از او شــاهد
بــوده ایــم ،در این اثر درام تالش کرده تا نگاه ســینماییاش
را هــم بــه تلویزیــون وارد کنــد؛ ایــن مســأله را میتــوان از
منظــر قابهــا و بــازی گرفتنهــا (بویــژه از قشــر کــودک و
نوجــوان) بــه عینــه دیــد .همچنیــن همــکاری او بــا ســعید
ســعدی(تهیهکنندهای که بیشــتر سینمایی اســت) احتماالً
توانسته به ایدههای کارگردان این مجموعه صورت اجرایی
تری ببخشد .به نظر میرسد ،سجاد ابوالحسنی ،نویسندهای

بــه نظرم یکــی از کســانی کــه میتواند در
مــورد فرمانآرا یکی از دقیقترین نظرات
را بدهــد ،رضــا کیانیــان اســت .بهدلیــل
همکاریها و مشاورههایش با او .به نظرم
حرفهایــی که کیانیــان میتواند در مورد
فرمــانآرا بزنــد ،از حرفهــای دیگــران
دقیقتر و قابلتوجهتر است.
فرمــانآرا هنوز هم آدم فعالی اســت؛
در فعالیتهایــش همیشــه تــداوم وجود
داشته و این شاید به این دلیل است که در
زندگی او آلودگی ،رســوایی و کار خطا و بد
به آن معنا که میدانیم و میشناسیم-وجود ندارد.
فرمــانآرا از نظر سیاســی هــم نه آدم
چپگرایــی اســت و نــه آدم راســتگرا .او
یــک اصفهانــی بــه معنــای خــوب کلمــه

برای بهترین بازیگر نقش اول مرد هم کریســتین بیل برای «معاون»،
رامی مالک برای «راپسودی بوهمی» ،ویلم دفو برای «دروازه ابدیت»،
ویگو مورتنسن برای «کتاب سبز» ،بردلی کوپر «برای ستارهایزاده شده»
معرفی شــدند و یالیتزا آپاریســیو برای بازی در فیلم «روما» ،لیدی گاگا
برای بازی در فیلم «ســتارهایزاده شده» ،گلن کلوز برای بازی در فیلم
«همسر» ،اولیوا کولمن برای بازی در فیلم «سوگلی» ،ملیسا مککارتی
بــرای بــازی در فیلم «هرگز مــرا خواهی بخشــید؟» نامزدهای بهترین
بازیگر نقش اول زن شدند .نامزدهای بهترین کارگردان هم شامل این
اســامی بود :اســپایک لی برای فیلم «بلک کلنزمن» ،آلفونســو کوارون
برای فیلم «روما» پاوو پاولیکوفسکی برای فیلم «جنگ سرد» ،یارگوس
النتیمــوس برای فیلم «ســوگلی» آدام مککی برای فیلــم «معاون».
برایبهترینفیلم«پلنگسیاه»«،بلککلنزمن»«،راپسودیبوهمی»،
«ســوگلی»« ،کتاب سبز»« ،روما»« ،ســتارهایزاده شده» و «معاون» به
عنوان نامزد معرفی شدند.

قطع اینترنت
به صورت نمایشی!

عکس :ایسنا

بهمــن فرمــانآرا
(تولــد :ســوم بهمن
زادروز
 - 1320اصفهــان)
از معــدود آدمهــا و
هنرمندانی است که
هــم قبل از انقالب و
هــم بعــد از انقالب
خسرو دهقان جــدی و فعــال
منتقد سینما بودهانــد .تشــکیل
کانــون ســینماگران
پیشــرو مهمترین کاری بوده کــه او قبل از
انقــاب انجام داده اســت .او به ســاختن
فیلمهایــی عجیبتــر رو آورد از جملــه
شازده احتجاب و...
فرمــانآرا از امکانــات و تمکــن مالــی
بــرای ســینمای پیشــرو اســتفاده کــرد .او
کســی اســت که از امکانات مالــی خود به
ســهراب شــهیدثالث برای ســاخت فیلم
غربــت خــارج از کشــورکمک
ســومش در
ِ
کــرد .در مجمــوع فرمــانآرا جــدای از
فیلمســازیاش و مهمتریــن فیلمــش که
شــازده احتجاب اســت ،در اوایل دهه 50
برای سینمای ایران بسیار مؤثر بود .چون
در راهانــدازی پروژههای جدی ســینمایی
و پیش بردن فیلمهای دیگر فیلمســازان
جــدی بســیار مفیــد بــود .او هرگــز در حد
یــک نظریهپــرداز صرف باقــی نماند و در
ســینمای ایران آدم بســیار قابلاحترامی
اســت .کار مهــم دیگــری هــم که کــرده و
بســیار معــروف و کموبیــش موفــق هــم
بــود ،ســریال «خانــه قمــر خانم» اســت.

امام صادق علیه السالم:
ُ
َ ٌ
َ
ُ
ُ
ــور ُث َ
الم َحبَّه :الـدیـن َو التَّـواضع َو
ثالث تـُ ِ
ُ
الَبذل؛

ســه چیز اســت کــه محبــت آورد :قـــرض
دادن ،فـروتنـى و بخشـش.

نامزدهای نهایی اسکار  ۲۰۱۹معرفی شدند

هانی انصاری
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خــود جلب کرد .برایش در امریکا و انگلیس دوره گذاشــتند تا
آماده شــود برای تأسیس و ریاست ســازمان اسناد ملی ایران.
و اینگونه بود که  48ســال پیش ،این ســازمان را بنیاد گذاشت
و تــا انقــاب در این جایگاه ماند تا جایی کــه نه تنها امروز یک
سندشــناس خبره و زبده اســت ،که خدماتــش در این عرصه،
ِ
نسل پسین را وامدار خود ساخته است.
پــس از انقــاب البتــه ،ذهــن و زبــان پرهــام معطــوف و
مشــغول تألیــف و ترجمــه شــد و یکــی از عالقــه مندیهــای
همیشگی که فرش بود را بیش از پیش ،پر و بال داد و بهعنوان
یک فرشپژوه شــناخته شد که نمونهای از آن« ،دستبافهای
عشــایری و روســتایی فــارس» اســت .امــا او ،در ایــن ســالها،
سرویراســتاری مجموعــه  15جلــدی «ســیری در هنــر ایــران»
اثــر آرتــور آپهام پــوپ ،ایرانشــناس امریکایی را هــم برعهده
داشــت که بواقــع کاری بر زمین مانده و غیر قابل دســترس را
بــه جامعه علمی ایران هدیه کرد .درباره «ســیروس پرهام»،
میتــوان ســاعتها گفــت و ســطرها نوشــت ،چــه ،همیشــه
آغازگــر بــوده و راه نشــان داده اســت .هر قدمی که برداشــته و
هر قلمی که لغزانده راهگشــا بوده و حتی در همین ســن هم
دســت از نوشتن برنمی دارد .کم پیش میآید ،نود سالههایی
کــه در ایــن حال و هوا ،هنوز شــور جوانی را داشــته باشــند ،اما
پرهام ،اگرچه شــاید جســمش ،یارای او را نداشته باشد اما اگر
حتــی خودش هــم بخواهد ،نمیتواند دســت از کار بکشــد .او
مهمتریــن افتخــارات زندگــیاش را غیر از همســر به حقیقت
مهربانــش ،پایهگــذاری ســازمان اســناد ملــی ایــران و انتشــار
مجموعــه ســیری در هنــر ایــران میداند کــه هــر دو ،واالترین
میــراث او از بــرای آیندگان اســت و مصداق و معیــار یادگاری
ماندگار برای فرهنگ ایران.
٭ عنوان برگرفته از نام کتاب «مصاحبه با دکتر سیروس پرهام،
نخســتین رئیس آرشــیو ملی ایران» ،تألیــف غالمرضا عزیزی،
انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

طــرح برخــی از نماینــدگان
اختصــاص روزی یــک لیتــر
خبر روز
بنزیــن بــه هــر ایرانــی دوشــنبه
شــب اعــام شــد امــا پــس لرزههایــش دیــروز هم
شــبکههای اجتماعــی را درگیــر کــرد .هــم آنهایــی
کــه خودرو دارنــد و هم کســانی که بــدون خودروی
شــخصی تــردد میکنند بــه این خبر واکنش نشــان
دادنــد و گفتند به نظر بیشترشــان طرحی ناکارآمد
اســت .البته کسانی هم بودند که سعی میکردند از
آن دفاع کنند.
بخشــی از آنچــه روز دوشــنبه دربــاره ایــن طــرح
نوشته شد اینها بود« :سال ۸۶سهمیه بنزین ماهانه
 ۱۲۰لیتر بود کم کم رسوندن به ماهانه  ۶۰لیتر ،اآلن
میگن روزی یه لیتر ،چند ماه دیگه نظرشــون عوض
میشــه میگن هر  ۸ســاعت یه قاشــق ســوپخوری»،
«ســهمیهبندی با هر نســبتی درست نیســت ،یارانه
سوخت هم با هر نسبتی درست نیست .بنزین باید
بــا قیمت واقعی خودش به فروش برســه و هرکس
هــم به هر میــزان که مصرف میکنــه باید پولش رو
پرداخــت کنــه .مشــکل ما اصــل دخالــت دولت در
بازار اســت نه نحوه دخالت آن»« ،ســیر تا پیاز طرح
ســهمیهبندی بنزیــن هر ایرانی یک لیتــر در هر روز؛
امکان فروش هم وجــود دارد .یارانه  ۵هزار تومانی
هر لیتر بنزین ،چگونه به افرادی میرســد که خودرو
ندارنــد؟ بنزینتــون رو با دالر حســاب میکنن قیمت
ماشــین تولیــد داخل رو هم بــا دالر حقوقتون اما به
ریال»« ،دادن ســهمیه بنزین یا حتی سهمیه انرژی
به هر ایرانی بهترین راهکار شدنی در شرایط فعلیه.
اگــر بتونــن اجــراش کننــد اثــرات بزرگــی در کاهش
تبعیــض ،تضعیف دولــت و قدرتمنــد و مطالبهگر
شــدن ملت خواهــد داشــت .طبیعتاً ایــنکار بهینه
نیســت اما خــب گام اولــه« ،».برای مشــاغلی مثل
راننده تاکسیها به اندازه نیاز بهشون سهمیه میدن.
وقتی بنزین توی ایران از آب ارزونتره حتماً باید یه
راهحل باشه که جلوی مصرف بیرویه و بدتر از اون
قاچاق رو گرفت».

