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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خبر داد؛ 
کاهش قابل توجه پرندگان تهران 

به دلیل آلودگی هوا 
مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان 
تهران گفت: بر اساس 
گزارش های موجود، 
به دلیــل آلودگی ها و 

شرایط نامطلوب محیط زیستی؛ تعداد گونه های 
پرنده در تهران نسبت به سال های گذشته کاهش 
قابل توجهی پیداکرده اســت. به گــزارش ایلنا، 
سعید محمودی در آیین اختتامیه مسابقه بزرگ 
عکاسی تنوع زیستی شهر تهران، افزود: پرندگان 
بایواندیکاتور زیستی هستند و هرکجا که وضعیت 
پرندگان مطلوب باشد نشــان دهنده شرایط بهتر 
محیط زیست، فضای سبز و تولید اکسیژن است. 
او ادامه داد: بســیاری از پرندگان مانند پرستوها و 
چکاوک ها که در شهرها بودند امروزه کمتر مشاهده 
می شوند و این تلنگری است برای ما تا نگاهمان را 

نسبت به محیط زیست شهری تغییر دهیم.
    

ورود بعضی مسافران ورودی به 
ایران با گواهی سالمت جعلی

 وزیر راه و شهرسازی 
ز  ا گفــت: بعضــی 
مسافرانی که از خارج 
از ایران به کشور آمده  اند 
گواهی جعلی سالمت 

کرونا داشته اند. محمد اســالمی افزود:  این افراد، 
گواهی های تست منفی با خود می آوردند که وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متوجه شد برخی 
از این گواهی ها جعلی است. به گفته وی،  این گونه 
نبود که ۲۵ درصد مســافران ورودی، کرونا مثبت 
باشــند، بلکه از مجموع ۳ یا ۴ مسافری که از آن ها 
تست گرفته می شد یک نفر کرونای مثبت داشت. 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی ایران پیشتر به 
نقل از وزیر راه گفته بود که ۲۵ درصد مسافرانی که 
وارد کشور می شوند، مبتال به کرونا هستند، که وزیر 

آن را تکذیب کرد.
    

۲کشته و ۱۲مصدوم در واژگونی 
خودرو حامل اتباع افغانی در اصفهان

واژگونی خودروی 
ســمند حامــل اتباع 
افغانی ۱۲مصدوم و دو 
کشته بر جای گذاشت. 
به گزارش ایلنا، مدیر 

حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان بابیان 
اینکه صبح دیروز سمند حامل ۱۴افغانی در جاده 
ترانزیت نطنز - اردستان در کیلومتر ۲۲واژگون شد، 
گفت: در این حادثه ۱۲نفر مصدوم شدند و دو نفر در 

دم جان باختند.
    

تغییر سن ورود به دانشگاه فرهنگیان 
و شهید رجایی به ۲۴ سال

وزیــر آمــوزش  و 
پرورش گفت: ســن 
ورود بــه دانشــگاه 
فرهنگیان و شــهید 
رجایی به ۲۴ سال تغییر 

پیدا کرد. به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی 
بیان کرد: سن ورود به دانشگاه فرهنگیان و شهید 
رجایی ۲۴ سال اســت و به این دلیل از ۲۲ سال به 
۲۴ سال تغییر پیدا کرد که سال گذشته متقاضیانی 
زیادی خواستار این تغییر بودند ازاین رو با برنامه این 

اقدام صورت گرفت.
    

عضو شورای اسالمی شهر تهران خبر داد
اختفای لیست اماکن ناامن در 

کشوی میز مدیران شهرداری
عضــو شــورای 
اسالمی شــهر تهران 
گفــت: بــا مخفــی 
نگه داشــتن لیســت 
اماکن ناایمن شــهر 

تهران در کشوهای میز مدیران شهرداری تهران، 
باجان مردم بازی خواهیم کرد. بــه گزارش مهر، 
حجت نظری گفت: پس از حادثه دردناک ساختمان 
پالســکو و کلینیک سینا اطهر، شــورای شهر در 
راســتای ایفای وظایف خود و جلوگیری از تکرار 
این گونه حوادث و حفاظت از جان مردم پایتخت، 
در ۶ بهمن ماه ســال ۹۸ مصوبه ای با عنوان »الزام 
شــهرداری تهران به ایجاد ســامانه برخط پایش 
ایمنی ساختمان های موجود شهر تهران در برابر 
خطر آتش سوزی« به تصویب رساند. در این طرح 
مقرر شد که شــهرداری تهران ظرف مدت ۴ ماه از 
تصویب این مصوبه، نســبت به راه اندازی سامانه 

برخط اقدام کند. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

در بین همه هنر های تجســمی 
ناخوش احوال و کم خبر کشــور ما، 
سردیس ها و تندیس ها که جنبه ای 
از هنــر گســترده مجسمه ســازی 
هســتند، در این ســال ها بیشتر از 
باقی حاشیه ساز شده اند. نزدیک به 
یک دهه پیش، خبر دزدیده شــدن 
زنجیره ای تندیس و ســردیس ها در 
پارک هــای تهران خبــر اول خیلی 
از رســانه ها شــده بود و حاال مدتی 
است ساخت تندیس و سردیس های 
بدقواره و زشــت، ســوژه طنز مردم 
در فضای مجــازی و باعث دردســر 
تصمیم گیران کج  سلیقه و هنرمندان 
کار نابلد شــده اســت. موضوعی که 
با نصــب ســردیس های بی ظرافت 
و نه چنــدان زیبای بــزرگان هنر و 
سیاست کشورمان در اماکن مختلف 
واکنش های بســیاری در پی داشته 

است.
نمونه ای دســت به نقد از این رویه، 
تندیس استاد شهریار است که دیروز 
در برج میالد رونمایی و بالفاصله از فرط 
فاجعه بار و بی شــباهت بودن با استاد، 

برچیده شد.
تندیس هایی با شوخی های تصویری 

جذاب و کامنت هایی جذاب تر 
پیدا کردن یک تندیس کوچک یا 
سردیس بزرگ در گوشه و کنار کشور 
و قرار دادن عکس آن در شــبکه های 
مجازی یکی از ژانر هــای جدید طنز 
ســاختن در اینســتاگرام و توئیتــر 
است. شــوخی های تصویری جذاب 
و کامنت هایی جذاب تر. از ســردیس 
بزرگان سیاسی کشور که بعد از مرگ 
آنان ساخته می شــود تا هنرمندانی 

که بعد از مرگشــان مجســمه آنان را 
در نزدیکی محل زندگی شــان نصب 
می کنند و یکی دو روز بعــد، به دنبال 
شدت انتقاد ها که بی سروصدا و شبانه 
از محل نصب شــده جدا می کنند و به 
مکان نامعلومی می برند، از این قاعده 

مستثنا نیستند.
داوود رشیدی، عباس کیارستمی 
و علــی نصیریــان از معروف تریــن 
چهره های ســینمایی هستند که از 
مجسمه ســازی زخم خوردند. این 
مجســمه و تندیس ها، هیچ کدام به 
چهره اصلی فرد شبیه نبودند و بیش از 
آن که به معرفی و جاودانگی فرد کمک 
کنند، باعث ایجاد یک جریان طنز در 
فضای مجازی شدند. سردیس های 
نصب شده در خانه هنرمندان، نمونه 
این شــاهکار های عجیب اســت در 
این میان شــبیه نبودن سردیس ها 
به چهره اصلی یا حذف ویژگی هایی 
ماننــد عینک در شــخصیت عباس 
کیارستمی که جزو یکی از المان های 
اصلی شخصیت او بود، بحث برانگیز 
شــد. تندیس های عجیــب و غریب 
تنها به حــذف المان یا شــبیه نبودن 
به چهــره واقعی هنرمنــدان خالصه 
نمی شود و سیاســتمداران را هم در بر 
گرفته اســت. چندی پیش این اتفاق 
برای تندیس »ســردار سلیمانی« هم 
رخ داد. تندیس های بی شــباهت به 
سردار در چند نقطه از کشور نصب شد 
و انتقادهای تندی در پی داشت و حاال 
نوبت نصب تندیس اســتاد شهریار در 

برج میالد است. 
بســیاری اما بــر ایــن باورند که 
پشت ســاخت چنین تندیس هایی 
جریان هایی در کار است تا شخصیت 
بزرگان ایــران را تخریب و به شــکلی 
مشروع، آن ها را کاریکاتوری و مضحک 

جلوه دهند. 

چه توقعی می توان داشت وقتی 
همه چیز پارتی بازی است؟

شاید سؤال این باشد که چرا مسئله 
مجســمه های بدقواره هیچ وقت حل 
نمی شــود. در همین رابطــه هادی 
مظفری، مدیــرکل دفتــر هنر های 
تجســمی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی، چند وقت پیش اطمینان داده 
بود که دیگر چنین اتفاقی نخواهد افتاد 
و گفته بود که طراحی نامناسب و اجرای 
غلط افــراد بی صالحیت در ســاخت 
مجسمه های شهری، نتایج سنگینی 
به همراه خواهد داشت. طبق این امر، 
ساخت، اجرا و نصب هرگونه مجسمه، 
دیوارنگاره و نقش برجســته در فضای 
شهری باید با مجوز شورای نظارت بر 
نصب مجسمه ها انجام شود. با این حال 
اما باز هم مجســمه های ناامیدکننده 
جدید، همه این توضیحات را بی اثر کرد 
و باز هم سیل تمســخر های مجازی و 
انتقاد های مطبوعاتی شــروع شد. اما 
جدا از این طنز ها و انتقاد ها می شــود 

سؤال مهم تری را مطرح کرد.
سؤال این است که اصوالً چرا انتظار 
داریم این مجســمه ها و مجسمه های 
مشابه زیبا باشند؟ یا حداقلی از اصول 
زیبایی شناســی در آن ها رعایت شده 
باشد؟ مازیار فکری ارشــاد، منتقد و 
روزنامه نگار دلیل این عقب ماندگی را 
قبح هنر مجسمه سازی برای سال های 
سال در طول تاریخ کشورمان دانسته که 
باعث شده است سابقه این هنر در کشور 
ما آن قدر طوالنی نباشد که با گذشت 
دوره ای از تجربه های اولیه به رونق این 

هنر برسیم. 
دومین موضوعی که او اشاره کرده، 
برگزاری جشنواره هایی در سال های 
گذشته اســت که به جای پرداختن به 
تندیس و سردیس های واقع گرایانه از 
آدم ها به عنوان پایه هنر مجسمه سازی، 

از همان اول به دنبال مجســمه های 
انتزاعی و ســاخت حجم های آبستره 
رفته اند و این هنر اصوالً قبل از پا گرفتن، 
دچار جهشــی بزرگ و غیرمفید شده 
است. از ســوی دیگر او به تبعیض بین 
هنرمندان این رشته و تحویل پروژه ها 
به آدم هایی که رابطه بهتــری دارند، 
اشاره کرده و البته نپرداختن رسانه های 
رسمی کشور به هنر مجسمه سازی را 
یکی از دالیل پیشرفت نکردن این هنر 

در کشور ما دانسته است.
طبیعی اســت کــه آثــار ضعیف 
با برد و ضریب بیشــتری در رسانه ها 
دیده می شــود و این در حالی است که 
هنرمنــدان خوبی نیــز در این عرصه 
فعالیت می کنند و آثار فاخری تاکنون 

ارائه داده اند.
 حال ناخوش مجسمه سازی 

در کشور
همان طور که اشــاره شــد، رشته 
مجسمه سازی وضعیت چندان خوبی 
در کشور نداشــت. از ابتدای انقالب به 
مدت ۱۵ ســال در دانشــگاه ها رشته 
مجسمه سازی نداشتیم. پس از سال 
۷۲، دانشــگاه ها شــروع به آموزش 
مجسمه ســازی کردند کــه آن هم به 

صورت اصولی نبود؛ زیرا به لحاظ شرعی 
ایراد می گرفتند که ســاخت مجسمه 
اشکال دارد. به همین خاطر پس از فوت 
امام )ره( که روی سکه ها تصویر ایشان 
کار شد، اعالم کردند که زین پس ایرادی 
ندارد اگر تصویر شهدا به صورت مجسمه 
ساخته شود. این امر خیلی خوب بود ولی 
چون مبلغ دستمزد هنرمندان حرفه ای 
باال بود، به فکر برگزاری ســمپوزیوم 
افتادند؛ البته همین امر نیز در ابتدا خوب 
بود، زیرا هنرمندان شناخته شده کنار 
هم جمع می شــدند و کار می کردند و 
آثارشان نسبت به تفاوت ناچیز سطح 
آن ها در شهر نصب می شد. ولی به مرور 
این روند تغییر کرد و امروزه می بینیم 
که در ســمپوزیوم ها از هنرمندان تازه 
کار که با هزینه کم کار می کنند استفاده 

می شود. 
محمدحسین مأموریان، هنرمند 
مجسمه ساز دل پردردی از شیوه های 
مجسمه سازی و ســفارش دادن آن ها 
دارد. او درباره این مجسمه های عجیب 
می گوید: مجسمه سازی فیگوراتیو، به 
صورت کلی از سیستم آموزشی حذف 
شده است. چهره ساختن قواعدی دارد 
که هیچ وقت هیچ کس به ما یاد نداده 
است. این مجسمه سازی های عجیب 
حتی برای ســردار سلیمانی هم اتفاق 
افتاد. مجســمه هایی که ساخته شد، 
واقعاً یک آبروریزی بود. چه اشکالی دارد 
فرصتی را برای مجسمه ساز ها فراهم 
کنند تــا دوره هایی را در کشــور های 
دیگر بگذراننــد و بعد از بازگشــت، 
آموخته هایشــان را به دیگران منتقل 
کنند؟ هیچ کس آموزش درســت این 

کار را ندیده است. 

همه تندیس ها ارزش نصب ندارند
یکی دیگــر از موضوعاتی که ذهن 
بسیاری را مشغول کرده این است که 
اصاًل چرا چنین تندیس هایی پیش از 
نصب توسط افراد حرفه ای تائید و بعد در 
معرض دید عموم قرار داده نمی شوند؟ 
یا اصالً چرا باید تمام تندیس ها در جایی 

از شهر نصب شوند؟ 
بســیاری از اســاتید ایــن هنر 
معتقدنــد الزم نیســت همــه آثار 
ساخته شده در یک ســمپوزیوم در 
سطح شهر جانمایی شوند. اگر به خانه 

حجم سازمان زیباسازی شهرداری 
تهــران بروید، با انبوهــی از پرتره ها 
مواجه می شوید. درســتش هم این 
اســت که این پرتره ها در سطح شهر 
نصب شــود، چون ممکن اســت در 
هر سمپوزیوم، ۴ یا ۵ کار خوب از آب 
در بیاید. چه اشــکالی دارد این آثار 
غربالگری شــوند و اگر ارزش این را 
ندارند که وارد عرصه شــهری شوند، 
برای کار بیشــتر به کارگاه هنرمند 

فرستاده یا از نو ساخته شوند. 
در آخر باید به این نکته اشاره کنیم 
که تقدیر از هنرمندان، سیاستمداران 
و اسطوره های کشورمان اتفاق جذابي 
است که می تواند یاد و خاطره آن ها را 
تا سال ها زنده نگه دارد، اما بی سلیقگی 
در طراحي تندیس ها و مجسمه هایی 
که ساخته می شــود نه تنها واکنش 
منفي هــواداران را در پي دارد بلکه گاه 
آن ها را دل زده می کند. با اتفاقات اخیر 
حال کمتر کسي است که از مسئوالن 
انتظار داشته باشد تندیسي از یک فرد 
مشــهور رونمایي کنند.  تندیس های 
ساخته شــده از چهره های شناخته 

شــده همــواره انتقــادات فراوانــي 
در پي داشــته اســت اما گاه رونمایي 
از برخي تندیس ها ســبب می شود تا 
به توانایي تندیس ســازان کشورمان 
امیدوار باشیم. شاید اگر مسئوالن در 
انتخاب شرکت هایی که توان ساخت 
تندیس را دارند کمي خوش سلیقه تر 
باشند، هیچ گاه انتقادي مطرح نشود و 
تندیس ها ابزاری برای حفظ یاد افراد 
مشهور باشند نه موضوعی برای تخریب 
 آن ها و ســوژه ای برای خنــده مردم 

در شبکه های مجازی. 

حکایت تندیس هایی که هیچ شباهتی به صاحبانشان ندارند؛

استاد شهریار نامأنوس در برج میالد!

خبر

وزیر بهداشــت با تأکید بر اینکه واکسن 
معتبر و قابــل اعتمــاد را به مــردم تزریق 
می کنیــم، از آغاز واکسیناســیون کرونا در 
کشور از روز سه شنبه جاری و با اولویت کادر 

درمان خبر داد.
ســعید نمکی گفت: طبق قولی که داده 
بودیم واکسیناســیون کرونــا را قبل از ۲۲ 
بهمن در کشــور آغاز می کنیم. بر این اساس 
منابع مختلف را ارزیابــی و تالش کردیم که 
ســالم ترین و کم خطرتریــن را از بین منابع 
انتخاب کنیم. گرچه واکســن امروز به یک 
کاالی سیاسی تبدیل شده اســت که برای 
در فشار قرار دادن کشــورهایی که با برخی 
قطب های قدرت مشــکل دارند، اســتفاده 

می شود.
بر ما تاختند اما صبوری کردیم

نمکی افزود: واکســنی را کــه ما انتخاب 

کردیم از ســبد کووکس بود که در این سبد 
واکسن های چینی، اســترازنکا و. .. هم بودند 
که قرار است به ما برســد. ما فکر کردیم که 
۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن کووکس 
جوابگوی گروه آســیب پذیر ما نیست. زیرا 
برای هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر استفاده 
خواهد شــد. به همین دلیل واکســن های 
دیگری را از کشــورهای مختلــف و قبل از 
رسیدن واکسن خودمان ارزیابی کردیم که 
یکی از آن ها مجموعه اسپوتنیک روسیه بود. 
روزهای اول خیلی بر مــا تاختند اما صبوری 
کردیم. زیرا قرارمان این است که وفا کنیم و 
مالمت کشیم و خوش باشیم که در طریقت 

ما کاهلی ست رنجیدن.
واکسن معتبر و قابل اعتماد را به مردم 

تزریق می کنیم
او گفت: مــا به عنوان اولین کشــوری که 

مذاکرات این واکسن را آغاز کردیم، خواستیم 
پانزدهمین کشوری باشیم که آن را می خریم؛ 
زیرا دو اصل داشــتیم اول اینکه واکسن باید 
فاز سه مطالعه انســانی را گذرانده باشد، در 
حالی که کشــورهای همســایه که حرف از 
واکسیناســیون زدند، فــاز آزمایش بالینی 
را شــروع کردند اما ما می خواســتیم همه 
آزمایش ها در بیرون از مرزها گذشــته باشد. 
دومین شــرط هم این بود که حتماً باید پنج 
شش کشــور معتبر واکســن را ثبت کرده و 
تزریقشان را شروع کرده باشند تا ما خیالمان 
راحت باشد که به مردم یک واکسن معتبر و 

قابل اعتماد را تزریق می کنیم.
اعالم اولویت های تزریق واکسن کرونا

وزیــر بهداشــت در رابطــه بــا اولویت 
تزریق واکســن بیان کرد: از روز سه شــنبه 
واکسیناســیون اولین گروه هدف ما که که 

شــامل افراد شاغل در آی ســی یو هستند، 
شروع می کنیم. بعد از آن هم سراغ سایر کادر 
ســالمت، گروه های آســیب پذیر در سرای 

سالمندان، سالمندان باالی ۶۵ سال و 
...  مرحله به مرحله می رویم. 

فاز اول تست انسانی واکسن 
»کووبرکت« رو به اتمام

وزیر بهداشــت با اشــاره به 
ساخت واکسن در داخل کشور، 

گفت: گروه های مختلفی 
در داخل کشــور 
بــا پلتفرم هــای 
مختلــف کار را 
شروع کردند که 
یکــی از آن ها 
عــه  مجمو
برکــت بــود 
که اکنون فاز 

یــک آزمایــش 
بالینــی اش در حال 
اتمــام اســت و بــا 

موفقیت دارند وارد فاز دو می شــوند. کاری 
که در ایــن مجموعه پیش مــی رود، یکی از 
علمی ترین و درســت ترین شیوه هایی است 
که تا امروز رصد کرده ایم و امیدوارم با همین 
آهنگ و شتاب بتواند فاز دوم را هم پیش 
برد و یکی از افتخــارات ملی برایمان 

به حساب بیاید. 
نمکی گفت: اقدامی که در موسسه 
رازی شــروع شــد بســیار خوب بود. 
واکسن ســازی ُخــم رنگ 
رزی نیســت، بلکه بسیار 
پیچیده است. یک بخش 
آن آزمایشــگاه است و 
بخشــی هــم تولید 
صنعتــی آن اســت 
که هــر یــک از این 
فرآیندهــا و مراحل 
ی  گی هــا پیچید
خاص خــودش را دارد. 
اقدام بســیار بزرگی انجام 

شد.

وزیر بهداشت با اشاره به اولویت تزریق کارکنانICU بیمارستان ها:

واکسیناسیون از فردا شروع می شود

محمدحسین مأموریان، 
هنرمند مجسمه ساز 

می گوید: مجسمه سازی 
فیگوراتیو، به صورت کلی 
از سیستم آموزشی حذف 
شده است. چهره ساختن 

قواعدی دارد که هیچ وقت 
هیچ کس به ما یاد نداده 

است

تندیس های عجیب و 
غریب با حذف المان های 

شاخص یا شبیه نبودن 
به چهره واقعی، تنها به 

هنرمندان خالصه نمی شود 
و سیاستمداران را هم 

دربرگرفته است. نمونه 
آن نصب  تندیس های 
بی شباهت به »سردار 

سلیمانی« در چند نقطه از 
کشور است
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