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از شر وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی به خدا پناه میبریم!

وقتی «فتح پالن به پالن» برای نقش بستن
«فحشا» «هزارپا» پیدا میکند!
مهدی خرامان

دیروز «فتح سنگر
مي�ز منتق�د
به سنگر» برای بر
مسند نش��اندن «لیبرال»ها بود ،امروز
«فتح پالن به پالن» برای نقش بس��تن
«فحش��ا» ،دیروز ه��دف نمایان کردن
تنها چند تار مو بود ،اما امروز تنها چند
پالن تا صحنه جنس��ی فاصله باقیست!
دیروز مع��اون اول دولت «اصالحات»،
قان��ون اص�لاح «آییننامه نظ��ارت بر
نمایش فیلم» را امض��ا میکرد تا همه
پایبند بند  ۷م��اده  ۳یعنی عدم وجود
«اش��اعه اعمال رذیله و فساد و فحشا و
اعمال منافی عفت عمومی» باشند ،اما
امروز دول��ت «اعتدال» از این هم عبور
میکند تا ش��اید ب��ا آمارس��ازی حال
سینمای کشور را خوب نشان دهد!
اما اشتباه از آنجایی شروع میشود
که نوک پی��کان انتقاد فقط به س��وی
ابوالحسن داوودی و فیلم هزارپا رود ،او
فیلمی ساخته و در اختیار مسئولین برای
صدور مجوز قرار داده است ،شاید روزی
دیگر ،فردی خواستار مجوز اکران برای
فیلمی با «نماهای جنس��ی» باشد ،آیا
فقط کارگردان و تهیهکننده که سودای
سود بیشتر در سر دارند مقصرند؟ یا آن
کسی که وظیفهاش رعایت قوانین صدور
مجوز اکران است!؟
فیلمهای ایران��ی مانند هزارپا که
ش��بیه قصههای رادیویی است نیاز به
دو چش��م بینا هم ندارد و اگر مسئول
گوش ش��نوا داشته باشد ،مقصد حرف
را میگیرد ،اما چه کنیم که مسئولین
فرهنگی مانند کبک سرشان را در برف
ف��رو کردهاند و ان��گار مخاطب آیه «...
صُ ٌّم بُکْ��مٌ عُمْ یٌ َفهُ��مْ لاَ یَ ْع ِقلُونَ » آنها
هس��تند .البته بحث بر سر این نیست
که آیا وزی��ر میتواند ب��ا خانواده این
فیلم را تماش��ا کند یا نه؟ ش��اید وزیر
محت��رم با خانواده خ��ود راحت درباره
کوچک و یا بزرگ بودن س��ایز بعضی
چیزها(!) حرف بزن��د و یا موضوع این
نیس��ت که چرا محدودیت سنی برای

چنین آثاری ق��رار نمیدهند؟ که من
نگارنده و هم ش��ما خواننده میدانیم
ک��ه در س��ینمای ب��یدر و پیکر ایران
حرفی گزاف اس��ت ،مش��کل فرهنگ
ریشهدارتر از این مسائل است!

رفتار وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی مصداق حکایت
سعدی است که میگوید
«مرا به خیر تو امید نیست،
شر مرسان»؛ اکنون با صدور
مجوزهایی همچون هزارپا و
عرق سرد حقیقتا «دفع افسد
به فاسد» ارجحیت دارد و در
کنار پرسش از کارگردان باید
مسئول فرهنگی بازخواست
شود که چگونه به اثری
با کنایههای جنسی و یا
صحنههای اروتیک و توهین
به مقام جانبازان و زیر پا
گذاشتن کرامت زنان مجوز
اکران دادهاند!؟
رفت��ار وزارت فرهن��گ و ارش��اد
مص��داق حکای��ت س��عدی اس��ت که
میگوید «مرا به خیر تو امید نیس��ت،
ش��ر مرس��ان» اما اکن��ون ب��ا صدور
مجوزهایی همچون هزارپا و عرق سرد
حقیقتا «دفع افسد به فاسد» ارجحیت
دارد و در کن��ار پرس��ش از کارگردان
باید مس��ئول فرهنگی بازخواست شود
که چگونه به اثری با کنایههای جنسی
و ی��ا صحنههای اروتی��ک و توهین به
مقام جانبازان و زیر پا گذاش��تن ماده
 ۷قان��ون و تبصرهاش ک��ه به صراحت
درب��اره کرامت زن��ان صحبت میکند
مجوز اکران دادهاند!؟
اکنون که وزارت فرهنگ و ارش��اد
در حال ضربه زدن به فرهنگ اس��ت،
کمیس��یون فرهنگی براساس ماده ۶۰
آییننام��ه مجلس باید نقطه عطف این
اوضاع ق��رار بگیرد ،ام��ا وای به روزی

تمامی فیلمها و مدارک کنسرت هیراد بررسی میشود

احتمال ممنو عالفعالیتی

واح��د نظ��ارت و ارزش��یابی دفتر
درحـــاشيه
موس��یقی وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی اعالم کرد به منظور رفع ش��بههها و احترام به
هنر موس��یقی و حق��وق عالقهمندان موس��یقی ،تمامی
فیلمه��ا و م��دارک مربوط ب��ه اجراهای کنس��رت اخیر
حمید هیراد بررس��ی میشود و براس��اس نتیجه بدست
آمده از این بررسی تصمیمگیری میشود.
این در حالی اس��ت که دفتر موسیقی در مقابل اجرای
بهنام بانی در ملبورن اس��ترالیا و همکاریش ب��ا خانوادهای

که نم��ک هم بگندد و چ��ه کنیم که
مسندنش��ینان فرهن��گ ،بیش��تر ب��ه
س��لفیبگیران حقارت ش��هره هستند
و تنه��ا زمانی ی��اد فرهنگ و س��ینما
میافتن��د که قرار باش��د با س��لبریتی
عکس س��لفی بگیرند و وعدههای صد
من یه غاز درباره حل مش��کالت اکران
فیلمهایش��ان دهند ،ام��ا نمیدانم این
چه ش��وخی تلخی اس��ت که مدعیان،
همیش��ه بیخبرتر از آن شاعر در گور
خوابیده هس��تند ،مدعیانی که عنوان
عضو ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگی
را ی��دک میکش��ند اما نگارن��ده فکر
میکن��د ک��ه بعض��ی از آنها س��الی
یکبار هم پایش��ان به سالن سینما باز
نمیش��ود ،فکری که از عملکرد و نوع
مصاحبههای آنها برداشت میشود و
س��کوتی که عالمت رضای��ت از اوضاع
نابسامان فرهنگ را نشان میدهد!
اکنونک��ه قرارگاه مرکزی فرهنگ
بهاش��تباه خودیها را زیر آتشگرفته،
تنه��ا راه باقیمان��ده مطالبهگ��ری
حداکثری جامعه اس��ت تا تصور نشود
ک��ه هزینه تصمیمهای اش��تباه دولت
«تقریبا هیچ» است ،ایکاش مسئولین
فرهنگی نظ��ر مردم را درب��اره چنین
آث��اری جویا ش��وند تا فک��ر نکنند که
فقط یک قش��ر خاص با چنین ابتذالی
در سینما مشکلدارند ،هنوز هم حرف
همان است ،هیچکس با سینما مخالف
نیس��ت بلک��ه جامعه با ترویج فحش��ا
مخالفت دارد! مسئلهای که روز به روز
به آن نزدیکتر و عادیتر میشویم!
در ه��ر ح��ال ولنگاری و از س��وی
دیگ��ر انفعال به نقطه اوج خود رس��یده
است و هرچقدر وزارت فرهنگ و ارشاد
با البی تالش کند که جش��نواره فجری
خنثی برای اهالی رسانه برگزار کند و یا
با آمارس��ازی حال سینما را خوب نشان
دهد ،ش��اید در ظاهر پرزرق و برق جلوه
دهد اما در پشت پرده نقرهای نتیجهای
جز مرگ آرام ماهیت س��ینما جمهوری
اس�لامی ایران دیده نمیشود و تنها راه
برونرفت ،بازتاب مطالبهگری از مسئولین
فرهنگی است! سینماپرس

یهودی  -صهیونیستی هیچ واکنشی نداشت .دفتر موسیقی
بررس��ی چنین مواردی را به گردنِ دیگر ارگانها انداخت و
اعالم کرد که این دفتر تنها در موارد تخصصی ورود میکند.
بک حمید هیراد برای همگان روش��ن
اکنون که پلی ِ
ش��ده اس��ت ،باید دید دفتر موس��یقی در مقابل چنین
حرکتی که توهین بزرگی به مخاطبان به ش��مار میرود،
چه واکنش��ی خواهد داش��ت .این مسئله کامال در حیطه
اختیارات دفتر موسیقی است و به مسائل تخصصی حوزه
موسیقی برمیگردد .اهالی موسیقی انتظار دارند که دفتر
موس��یقی برخوردی قاطع با این خواننده داش��ته باشد.
این درحالی اس��ت که حمید هیراد دو روز دیگر برای دو
سانس در تهران به روی صحنه خواهد رفت .تسنیم

زیست بـوم

در حالی که طبابت
درمانـــ�گاه
و حرفه پزشکی از
مش��اغل خطیر ،حس��اس و ضروری در
جامعه به شمار میرود به گفته مسئوالن
وزارت بهداش��ت  15ه��زار پزش��ک که
شماره نظام پزشکی دریافت کردهاند در
مشاغل دیگر فعالیت میکنند.
پزش��کی از جمل��ه رش��تههای
دانشگاهی است که بسیاری از افراد به
امید دس��ت یابی به وضعیت اقتصادی
مناس��ب و جای��گاه اجتماع��ی باال به
سمت آن س��وق مییابد .عالقهمندان
ب��ه ای��ن ح��وزه زیادان��د و داوطلبان
هرس��اله کنک��ور سراس��ری موید این
مس��ئله؛ ولی علیرغم اینکه در جامعه
بسیاری متصور هستند پزشکی رشته
پردرآمدی اس��ت خود پزش��کان این
مس��ئله را قبول ندارند ب��ه طوری که
رئیس انجمن پزش��کان عمومی ایران
اعالم کرده است ،بیش از نیمی از این
پزشکان به کارهای دیگر میپردازند و
فعالیت حرفهای نمیکنند.
مصطف��ی قلیخس��روی رئی��س
اتحادیه مش��اوران امالک استان تهران
نیز چن��د روز پیش اع�لام کرد۴۰۰ :
پزش��ک در تهران داری��م که همزمان
ب��ا کار طبابت ،در حوزه واس��طه گری
مل��ک نیز فعال هس��تند و مجوز بنگاه
معامالت امالک دارند .البته اعالم این
خبر با واکنشه��ای مختلفی از مردم
همراه ش��د از جمله اینک��ه امار باالی
خطای پزش��کی بخشی از آن به دلیل
چند شغله بودن پزشکان است ،پزشک
باید همه فکرش طبابت باشد و ....
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امام صادق علیه السالم:

هرکس نماز را سبک بشمارد،
بشفاعت ما دست نخواهد یافت.
کافی(ط-االسالمیه) ج3

ننجون
از پشم گوسفند تا دم شیر

وزی�ر کار :ما  ۲۳میلیون نیروی کار در کش�ور
داریم که اگر در هش�ت س�اعت و  ۳۰روز کاری در
ماه ضرب کنیم و نتیجه را در  ۱۰ماه یعنی یک سال
منهای تعطیالت کنیم ،بیش از  ۵۵میلیارد س�اعت
به دست میآید که این ثروت یک جامعه است.
ما از این انشا نتیجه میگیریم که ...

الف) بیکاری درد بدی اس��ت و آدم را به ضرب و
تقسیمهای الکی وادار میکند.
ب) وزی��ر کار خیلی گرفتار اس��ت و این ضرب و
تقس��یمها را کارشناس��ان خبره وزارتخان��هاش انجام
میدهند و در اختیارش میگذارند.
ج) چه��ار برابر این ثروت ملی هم در ش��بکههای
مجازی داریم که ملت در آنجا وقت میگذراندند.
د) هم��ه چ��ی آرومه و م��ا اصال چیزی به اس��م
بیکاری در جامعه نداریم.
جراید :بازار غیررس�می ارز امروز نرخ تاریخی
 ۱۰هزار تومان را برای دالر ثبت کرد.
خبر ف�وق با کدام یک از گزینههای زیر ارتباط
تنگاتنگی دارد؟

الف) چشم آهو
ب) دم خروس
ج) پشم گوسفند
د) دم شیر

 15هزار پزشک
در مشاغل دیگر فعالیت میکنند
ای��رج حریرچی س��خنگوی وزارت
بهداش��ت در مورد اینک��ه چرا برخی از
پزش��کان در زمینه مش��اورین امالک
فعالیت دارند ،اظهارداشت :ما دسترسی
مش��خصی به ای��ن اطالع��ات نداریم و
متأس��فانه فعالیت پزش��کان در س��ایر
حیطهها از دالیل خاصی برخوردار است
که انتخاب دانش��جو در دوره پزش��کی
یکی از این موارد به شمار میرود.
وی افزود :دانش��جویی ک��ه با اجبار
خان��واده و بدون عالقه به این حیطه وارد
میشوند نمیتواند پزش��ک خوبی برای
جامعه باش��د .برخی از اف��راد که موفق

جرای�د :رئیس پلی�س فرودگاههای کش�ور از
دس�تگیری  ۱۸نفر به دلیل حم�ل موادمخدر حین
سفر به عربستان خبر داد.
خبر فوق یادآور کدام ی�ک از ضربالمثلهای
شیرین فارسی است؟

الف) ترسم نرسی به کعبهای اعرابی
این ره که تو میروی به ترکستان است
ب) وای به روزی که بگندد نمک
ج) مرکب راهوار عیسی اگر به مکه برند
چون بیاید هنوز همان مرکب راهوار باشد
د) ی��ک ضربالمثل دیگر که از نظر اخالقی و در
راستای حفظ شئونات اخالقی قابل انتشار نیست.

گردشگر

خداحافظ طبابت
سالم تجارت!

به کس��ب رتبه مناس��ب برای حضور در
رشته پزشکی نمیشوند در دانشگاههای
معتبر وغیرمتعبر خارج از کشور تحصیل
میکنند و خواهان ورود به کشور هستند.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان
اینکه مکانیس��م ورود به دانش��گاه در
کش��ورهای خارجی آس��ان اما خارج
ش��دن از آنها دشوار است ،توضیح داد:
در مواقعی گزارشها نشان میدهد که
 70درصد این افراد توانایی خارج شدن
از دانشگاه و کسب مدرک را ندارد.
وی گفت :اینگون��ه اتفاقات باعث
ش��ده ک��ه در ح��ال حاض��ر  15هزار
پزش��ک ک��ه ش��ماره نظام پزش��کی
دریاف��ت کردهان��د در مش��اغل دیگر
فعالی��ت کنن��د که فعالی��ت در زمینه
مش��اغل س��اختمانی نیز از جمله آنها
به ش��مار میرود ه��ر چند م��اه آمار
دقیق��ی از فعالین در این بخش نداریم
اما باید توجه کنیم که بخش بهداشت
و درمان کش��ور طی سالهای گذشته
خروج سرمایه قابل توجهی برای سایر
حوزهها داشته است.
ایران بهشت پزشکان است؟
محمد جهانگیری معاون س��ازمان
نظام پزشکی در ارتباط با فعالیت پزشکان
در صن��وف مختلف بیان داش��ت :آمار
دقیقی در مورد اینکه چه تعداد پزشک
در حوزهه��ای مختلف فعالیت میکنند
نداریم و مسائلی که در این زمینه اعالم
میشود ممکن است تخمینی باشد البته
س��ایر صنوف میتوانند ای��ن آمار را در
حوزه خود اس��تخراج کنن��د ولی ما در
نظام پزش��کی چنین مسئلهای را دقیق
بررسی نکردیم.
وی افزود :درصورتی که پزش��کی
همراه با مسئله طبابت در حرف دیگر
فعالیت کند ،مش��کلی نداشته و تخلف
به ش��مار نمیرود و امروزه پزش��کان
زی��ادی در حوزههای مختلف همچون
تج��ارت ،فعالیت در مجلس ش��ورای
اس�لامی،خوانندگی ،هنرپیش��گی و

جزئیات پیامکهای ارسال شده
به دارندگان طرح ترافیک سالیانه

ثبتنام عتبات عالیات برای عرفه آغاز شد

مدیرکل عتبات س��ازمان حج و زی��ارت اعالم کرد:
ثبتنام متقاضیان سفر به عتبات عالیات از دیروز آغاز شد.
مرتضی آقایی تصریح کرد :براساس برنامهریزیهای
انجام شده ،بیش از  40هزار نفر از زائران ایرانی در روز
عرفه در عتبات عالیات حضور خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد :سفرهای ارزانقیمت عتبات
در ای��ام نزدیک به روز عرفه متوقف ش��ده و چند روز
پس از آن از س��ر گرفته خواهد ش��د .وی تاکید کرد:
مش��تاقان زیارت عتبات عالیات در نظر داشته باشند
ک��ه باید ثبتنام خود را از طری��ق دفاتر زیارتی مجاز
تحت نظارت سازمان حج و زیارت انجام دهند.

مش��اور معاون حملونق��ل و ترافیک
پا يتخــــت
شهرداریتهراندرخصوصپیامکهای
ارس��ال شده طی روزهای گذشته به دارندگان طرح ترافیک
سالیانه توضیح داد.
علی پیرحس��ینلو اظهار کرد :پیامکها به طور کلی
برای بدهکاران طرح ترافیک ارس��ال ش��ده اس��ت .وی
تصری��ح کرد :دو ن��وع پیامک در روزهای گذش��ته برای
دارندگان طرح ترافیک س��الیانه ارسال شده است ،که به
طور کلی بدهکار بودن آنها را اطالعرسانی کرده است.
مشاور معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران
بیان کرد :در این پیامکها در تاریخ مشخص بابت تردد

وکالت فعال هس��تند و نمیتوان مانع
پزش��کان از این مس��ئله ش��د چراکه
عوام��ل مختلفی از جمله عالیق آنها را
به این سو سوق میدهد.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام
پزش��کی در مورد اینکه گفته میشود
ایران بهش��ت پزش��کان اس��ت ،تأکید
ک��رد :ایران برای هم��ه افرادی که کار
میکنند بهش��ت است در مورد درآمد
پزشکان باید س��اعات مفید کار آنها را
در نظر گرفت امروزه براساس برخی از
آمارها ساعت مفید فعالیت بسیاری از
کارمن��دان حتی به یک و نیم س��اعت
هم نمیرس��د در حالی که پزش��کان
حداقل  12ساعت کار مفید داشته و با
تحصیالت باال باید درآمد خوب داشته
باشند و زحمت آنها قابل انکار نیست.
جهانگیری ب��ا بیان اینک��ه تعرفه
خدمات پزش��کی در ایران نس��بت به
کشورهای منطقه متناسبتر یا پایینتر
اس��ت گفت :پزش��کان ایرانی بس��یار
سختکوش بوده و باید توجه داشت که
از همه صنوف افراد خاصی ممکن است
درآمد باالیی داش��ته باش��ند همچون
هنرمندان ،تجار و فوتبالیس��تها و در
همه اقشار برخی درآمد باال دارند.
 ۶۰درصد پزشکان
درآمد حداقلی دارند
وی اع�لام ک��رد 60 :درصد جامعه
پزش��کی را پزش��کان عمومی تش��کیل
میدهد که درآمد آنها حداقل است و باید
توجه داشت که پزشکان جزء نخبگان بوده
و براس��اس زحمت و ساعت فعالیتشان
باید درآمد مناسبی داشته باشند.
معاون فنی و نظارت س��ازمان نظام
پزشکی عنوان کرد :کار در کشور بسیار
زیاد اس��ت ولی برخی میخواهند درآمد
باال و فعالیت کم داش��ته باشند در حالی
ک��ه باید زحمت کش��ید و در بس��یار از
صنوف به شدت به دنبال افراد جویای کار
هستند .تنها کافی است که خالق بوده و
پشتکار وجود داشته باشد .فارس

غیرمجاز خودرو به فرد اطالعرس��انی ش��ده اس��ت و در
همین پیامک ش��ماره پالک خودرو که ت��ردد غیرمجاز
داشته است ،اعالم شده است.
پیرحس��ینلو ه��دف از ارس��ال ای��ن پیامکه��ا را
اطالعرسانی به شهروندان عنوان کرد و گفت :این اقدام در
راستای جلوگیری از جریمه شدن دارندگان طرح ترافیک
س��الیانه بوده اس��ت .وی گفت :با توجه به اینکه در طرح
ترافیک جدید تمامی فرایندها براساس سامانه مای تهران
و به صورت هوشمند بوده و عامل انسانی کمترین دخالت
را در رون��د کاری دارد ،تمهیدات��ی نیز ب��رای اعتراضات
دارندگان طرح ترافیک سالیانه پیشبینی شده است.
لونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت:
مشاور معاون حم 
دارندگان طرح ترافیک در صورتی که نسبت به پیامکهای
ارس��الی اعتراض دارند میتوانند با مراجعه به س��امانه مای
تهران نسبت به اعتراض خود اقدام کنند .تسنیم
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