
سلطانتخمانچوچکدستگیرمیشود
معاون اسبق سازمان هواپیمایی: آنچه که مشخص 
است این است که در هنگام بروز سانحه، ثبت هواپیما 
نظامی بوده است پس ابهامی بر سر آنکه این هواپیما 

در زمان سانحه هواپیمای نظامی بوده است، نیست.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف( معما چو حل گشت آسان شود.

ب( یه دوس��ت دارم که دوست داره با دوست تو 
دوس��ت بشه تو دوست داری با دوست من که دوست 

داره با دوست تو دوست بشه دوست بشی؟
ج( باید خیلی مراقب فرار مغزها باشیم.

د( هر سه گزینه فوق صحیح است.
برادر محمدرضا عارف: به طور کلی در سانحه اتوبوس 

دانشجویان علوم تحقیقات قصور وجود داشته است.
اظهارنظر فوق یادآور کدام ضرب المثل شیرین 

پارسی است؟
الف( از کرامات عارفی این است/ شیره را خورد و 

گفت شیرین است
ب( از کرامات عارف این چه عجب؟ / پنجه را باز 

کرد و گفت وجب
ج( از کرامات عارف این چیز است / حادثه دید و 

گفت غم انگیز است
د( از کرامات عارف این باشد / حادثه آخرش غمین باشد

جراید: معاون دادس�تان مش�هد از دستگیری 
ف�ردی که لق�ب »س�لطان ترام�ادول« را در میان 

عطاری های مشهد داشت خبر داد.
با توجه به این اظهارنظر در آینده نزدیک کدام 

یک از سالطین زیر دستگیر می شوند؟
الف( سلطان لوبیا چیتی
ب( سلطان کدو حلوایی

ج( سلطان تخم انچوچک
د( سلطان تره فرنگی

ننجون

تمدیدمهلتوافزایشظرفیتپیشفروش
بلیتهایجشنوارهفیلمفجر

درپی اس��تقبال گسترده از پیش فروش بلیت های 
جش��نواره فیلم فجر، با نظر مس��اعد دبیر جش��نواره 

مهلت خرید و ظرفیت بلیت ها تمدید شد.
س��ی و هفتمین جش��نواره فیلم فجر، تا ظهر روز 
دوشنبه اول بهمن ماه یعنی بعد از حدود ۳۰ ساعت از 
شروع پیش فروش بلیت ها، ظرفیت اغلب سینما های 

جشنواره تکمیل شد.
ب��ا وجود پای��ان یافت��ن ظرفیت اغلب س��الن ها، 
تقاضای مخاطبان به گونه ای بود که دبیر جش��نواره با 
درخواست ها برای افزایش ظرفیت و همچنین تمدید 

مهلت خرید بلیت ها موافقت کرد.
براس��اس تصمی��م ابراهی��م داروغه زاده امش��ب 
دوش��نبه اول بهمن ماه س��اعت ۲۰، ظرفیت تازه ای 
برای خرید بلیت ها فراهم می ش��ود و همچنین مهلت 

خرید تا ساعت ۲۴ اول بهمن ماه تمدید می شود.

فیلم فجر
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علیرضاوهابزاده

ناگهانی  استعفای  قاضی زاده درح���اشیه حسن 
هاشمی، وزیر سابق بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��کی، بر ابهاماِت توفیق در 
طرح تحول س��المت افزود. هاشمی، با 
بهان��ه دریافت نک��ردن بودجه کافی با 
کم��ک تیم رس��انه ای ق��وی خویش، 
دولت را در حس��اس ترین برهه زمانی 
تنها گذاش��ت و وزیر بعدی بهداشت را 
وارث کوه��ی از هزینه ه��ا و بدهی ها، 
س��ازمان های نسبتا ورشکسته بیمه ای 

و روندهای غلط ایجادشده، قرار داد.
بررسی کارشناس��ان حوزه اقتصاد 
سالمت نشان می دهد که احتماالً دلیل 
واقعی اس��تعفای قاضی زاده هاش��می، 
نداش��تن بودجه کاف��ی نب��وده، بلکه 
وضعیت بغرنجی است که نظام سالمت 
در حال حاضر از آن رنج می برد؛ چراکه 
هاشمی، خود بیش از هر کسی می داند 
عالوه بر اقدام��ات خوبی که در طول 5 
س��ال اخیر انجام ش��ده اس��ت، وزارت 
بهداش��ت اکنون در چه گرداب بزرگی 
افت��اده و تا چ��ه حدود حی��ف و میل 

بیت المال صورت پذیرفته است.
اگرچه ط��رح تحول س��المت در 
ابت��دا از بازخ��ورد بیرون��ی مناس��بی 
برخ��وردار ب��ود و منج��ر ب��ه کاهش 
پرداخ��ت هزینه های مس��تقیم مردم 
برای مراقبت های س��المت ش��د، لکن 
به دلیل عدم ایجاد زیرساخت های الزم 
و ضرورِی این طرح و عدم اس��تفاده از 
مبانی مهم علم اقتصاد سالمت، تبدیل 
به چاه ِویلی ش��د که با هیچ بودجه ای 
پُر نخواهد ش��د؛ بدی��ن معنی که اگر 
دکتر هاش��می وزیر می مان��د، مجبور 
بود هرس��ال به صورت تصاعدی بودجه 

بیشتر و بیشتری را مطالبه کند.
اما چرا عاقبت طرح تحول سالمت 

چنین شد؟

اینجاست که زیرساخت های  نکته 
الزم و ض��روری این ط��رح به هیچ وجه 
آم��اده نش��ده ب��ود؛ درحالی ک��ه این 
حیات��ی،  و  بنیان��ی  زیرس��اخت های 
به صراحت در سیاست های کلی سالمت 

ذکر شده اما به آن عمل نشده است.
ل��ذا وزی��ر جدی��د بهداش��ت در 
صورتی موفق خواهد ب��ود که ابتدا به 
پیاده سازی زیرساخت های ذکرشده در 
سیاست های کلی سالمت که از سوی 
مقام معظم رهبری ابالغ ش��ده است، 

بپردازد؛ مواردی مهمی نظیر:
و  بهداش��ت  دادن  اولوی��ت   
پیش��گیری بر درمان )به عن��وان نمونه، 
در دولت های گذش��ته، واکسیناسیون 
س��رخک و س��رخجه به عنوان یک امر 
بهداش��تی و پیش��گیرانه، تحت عنوان 
بزرگتری��ن واکسیناس��یون جهان )۳۳ 
میلیون نفر واکسن زده شدند( با موفقیت 
کامل در کشور صورت پذیرفت؛ اما عدم 
انتف��اع برخ��ی از افراد باعث ش��د این 
افتخار بزرگ برای جمهوری اس��المی 
ایران آن طور که باید به مردم ش��ناخته 
نش��ود؛ اما طرح تحول سالمت غالباً بر 
امور درمان محور که بسیار هزینه بر نیز 
هستند تمرکز دارد و تبلیغات بسیاری 

برای آن صورت پذیرفت(.
 مدنظرق��راردادن مقول��ه تض��اد 
مناف��ع در انتصابات و ساختارس��ازی ها 
)به عن��وان نمونه عدم توج��ه به این امر، 
موجب خطاهایی ش��د که نهایتا به عزل 
رئیس سازمان غذا و دارو در سال 1۳96 
منجر شد. اکنون نیز برعکس مبانی مسلم 
علم اقتصاد سالمت و تجربه دنیا، برخی 
سرپرس��ت وزارت بهداش��ت را به علت 
پزش��ک نبودن مورد نقد قرار می دهند 
که از لحاظ علمی این امر نه تنها نکته ای 
منفی نیس��ت بلکه کام��ال مثبت بوده و 
برای نخستین بار است که یک غیرپزشک 

در راس وزارت بهداشت قرار دارد(.
 اص��الح نظ��ام پرداخ��ت ب��ه 

ارائه دهندگان خدمات سالمت.

 س��ازماندهی تقاضا و ممانعت از 
تقاضای القایی )تقاض��ای القایی یعنی 
ارائه کننده خدمت، بهترین منافِع بیمار 
را مدنظ��ر قرار نده��د و اهدافی جز آن 
داش��ته باش��د، به عنوان نمونه، چندی 
پیش رئیس نظارت و ارزشیابی اداره کل 
بیمه سالمت اس��تان زنجان اعالم کرد: 
»اکنون مافی��ای ام.آر.آی وج��ود دارد، 
پزشکان دارای مطب، سهامدار مراکز ام 
آر آی هستند«. این یعنی تجویز هر یک 
عکس ام.آر.آی بیش��تر، منافعی را برای 

افرادی درپی خواهد داشت!(
 اجازه تجویز صرفا براساس نظام 
سطح بندی، ارجاع و راهنماهای بالینی 
دستورالعمل هایی  بالینی،  )راهنماهای 
هس��تند ک��ه براس��اس آن ارائه کننده 
خدمت، باید مطابق با روند عنوان شده 
در آنه��ا خدمات ارائه کند و با س��لیقه 
خ��ود چی��زی را اضاف��ه و ک��م نکند؛ 
بخشی از این راهنماها به طور جدی و 
مستند در اواخر سال 91 و اوایل سال 
9۲ توسط دانشمندان کشور در وزارت 
بهداشت تدوین شد که هم اکنون تنها 

در قفسه ها خاك می خورند!(
 تفکیک وظای��ف تولیت، تامین 
مالی و تدارك خدمات در حوزه سالمت.
 تدوین استانداردها و راهنماها

 ارزیابی اقتص��ادی فناوری های 
نوپدید.

 حذف اقدامات زاید و هزینه های 
غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص 

و درمان.
 تغیی��رات الزم در روند آموزش 

پزشکی.
الکترونیک��ی  پرون��ده  ایج��اد   

سالمت برای ایرانیان.
به وی��ژه  م��ردم  آگاه��ی  قطع��ا 
نخبگان از موارد مذک��ور و پیگیری و 
مطالب��ه  عمومی از س��وی آنها، باعث 
پیشرفت نظام س��المت و عمل کردن 
دست اندرکاران نظام سالمت در مسیر 

صحیح و علمی خواهد شد.

یکش��نبه  روز   -1 دی�د در زاوی�ه  گفت وگوی��ی 
روزنامه ش��رق منتشر ش��د که فضای 
مجازی ایرانی را به ش��دت تحت تاثیر 
ق��رار داد. این گفت وگ��و را بهاره رهنما 
بازیگر س��ینما و تلویزیون که سال های 
سال است حضور پررنگی در عرصه های 
عامه پس��ند رس��انه ها و فضای مجازی 
دارد انج��ام داده ب��ود و ط��رف مقابل 
گفت وگو فائزه هاشمی؛ دختر پرماجرای 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بود. روزنامه 
شرق در تاریخ معاصرروزنامه نگاری در 
ایران به روزنام��ه بازتاب دهنده افکار و 
آرا و اخبار روشنفکران و نخبگان فضای 
سیاسی و اندیشه ای ایران مشهور شده 
است. س��ابقه طوالنی ش��رق در محل 
مراجعه بودن بس��یاری از اهالی فکر و 
فرهنگ به آن باعث ش��ده است که این 
روزنامه تا سال های س��ال تک تریبون 
فرهیختگان روشنفکر ایرانی باشد. اتفاق 
روز یکشنبه اما اتفاقی نمادین بود برای 
اثب��ات گ��زاره ای ک��ه چن��دی اس��ت 
طرفداران آن روی آن تاکید بیش��تری 
دارند: پایان روش��نفکری در ایران، آغاز 

لمپنیزم و سلطه سلبریتی هاست.
این اتفاق آیا مسبوق به سابقه است؟ 
چند س��ال پیش در سالن ایوان شمس 
در جشنی تحت عنوان »ساالنه انجمن 
منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر«، همه 
آن چیزی که سال های سال، پیش بینی 
ناامیدکننده اش، س��ایه به س��ایه فضای 
فرهنگی و هنری کش��ور پیش می آمد، 
س��رانجام در عریان ترین شکل ممکن، 
از پش��ت همه ذهینت ه��ا و حرف های 
درگوش��ی و مهمانی های غیررس��انه ای 
بیرون آمد. میهمان ویژه این مراس��م دو 
هنرپیشه سال های سال پیش سینمای 
ایران بودند:  ناصر ملک مطیعی و نصراهلل 
وحدت، دو بازیگر که هویت شان حضور 
مس��تمر و طوالنی و پرسروصدا و هیاهو 
در مقوله ای به نام »فیلم فارسی« است، 
یکی از عوامانه ترین گونه های هنر تاریخ 
ایران که نمادی از چیزی به نام »ابتذال« 

و » نگاه عوامانه« در هنر ایرانی است.

چندی بع��د ناصر مل��ک مطیعی 
فوت کرد و س��تایش های بی ش��مار و 
اعجاب آوری که از س��وی روشنفکران 
ایرانی نصیب او ش��د سند دوباره ای بر 
تایی��د این گزاره بود. بزرگان فرهنگ و 
ادب و هنر مملکت جمع شدند و برای 
درگذشت ستاره سابق فیلم فارسی های 
قبل از انقالب گریبان چاك کردند که 
»اس��طوره هنر ایرانی« از دست رفت. 
چن��د هفته بعد هم نام��ه ای با امضای 
از سرش��ناس ترین هنرمندان  تعدادی 
ایرانی نوشته شد و درخواستی رسمی 
برای بازگشت بهروز وثوقی دیگر بازیگر 
فیلم فارس��ی های قبل از انق��الب ارائه 
ش��د. همان طور که برخی از هنرمندان 
در آخرین دیدارش��ان با رئیس جمهور 
تنها درخواستی که از این مقام بلندپایه 

داشتند بازگشت این بازیگر بود.
تائی��د این گ��زاره که ب��ه صورت 
مرت��ب در فضای رس��انه ای و فرهنگی 
و هن��ری ای��ران تکرار می ش��ود اتفاق 
بزرگی اس��ت. ظاهرا س��رانجام پس از 
س��ال ها دوران الپوش��انی ها، انکارها و 
ادعاها س��رانجام به پایان رسیده است 
و تالقی دو ماجرای »روش��نفکری« و 
»سلبریتیس��م« و در تعبیر کلی ترش؛ 
چیزی ب��ه نام عوام زدگ��ی و بی رمقی 
در تکنی��ک و محتوای هنری، واضح تر 
از همیش��ه ب��ه رویم��ان آورده ش��ده 
اس��ت. ضعف و کم مای��ه بودن فضای 
نظری روش��نفکری پ��س از انقالب در 
ای��ران، بیهودگی خنثی س��ازی فضای 
روشنفکری از هرگونه سیاست ورزی به 
معنای اصیل آن و همین طور بی رمق 
ارتباط گیری روشنفکران  بودن جریان 
ایرانی با مردم عادی از دالیل پیشینی 

این اتفاق شمره می شود.
اگر تا س��ال های پیش، به مراتب، 
بارها گفته می ش��د ک��ه آن چیزی که 
هنر و رس��انه روش��نفکری در ایران به 
دنبال آن اس��ت نهایتا در انتهای جاده 
به مس��یری ختم می ش��ود که پنجاه 
سال پیش، ملک مطیعی ها و وحدت ها 
و بهروز وثوقی ها و در این سال ها بهاره 

رهنماه��ا و عل��ی صادقی ه��ا و مهران 
غفوریان ها طی کردند و و فرهیختگان 
دنیای روش��نفکری به س��ر و س��ینه 
می زدند که شما را چه شده است و ما 
کج��ا و آنها کجا، امروز یک روزنامه در 
یک اق��دام ابتکاری این هدیه بزرگ را 

به فرهنگ ایرانی اهدا کرد.
۲- از طرف دیگر این اتفاق نشانه ای 
دیگری بر نفوذ بی حدوحصر سلبریتی ها 
از محل جوالن قدرت  آنها در شبکه های 
مجازی به رسانه های رسمی نیز هست. 
همان طور ک��ه در تلویزیون در ماه های 
اخی��ر نش��انه هایی از تغییر سیاس��ت 
نادی��ده گرفتن س��لبریتی ها مش��اهده 
می ش��ود و گمان می رود که تلویزیون 
سرانجام قدرت س��لبریتی ها در فضای 
واقعی جامعه ایرانی را درك کرده است 
)محمدرضا گل��زار پربیننده ترین برنامه 
فعلی تلویزیون را اجرا می کند؛ رشیدپور 
صبح های شبکه سه را کامال در اختیار 
گرفته است و رامبد جوان نیز همچنان 
می تازد( به نظر می رسد که تریبون های 
روش��نفکری نی��ز در حال رس��یدن به 
این گزاره هس��تند که برای بقا و ادامه 
حی��ات نیاز به بازی دادن س��لبریتی ها 
دارند. روزنامه س��ازندگی، دیگر تریبون 
غیررس��می تر فض��ای فرهنگ و هنری 
نخبه گرا در ای��ران نیز در ماه های اخیر 
ب��ه دفعات عک��س روی جلد خود را به 
ماجراهای مختلف سلبریتی ها در فضای 
مجازی اختص��اص داده اس��ت؛ عالوه 
بر آن اخبار متع��ددی مبنی بر حضور 
سلبریتی های اینستاگرامی در فیلم های 
سینمایی ش��نیده می ش��ود و احتماال 
ستاره های جدید سینمای ایران همان 
جوانانی هس��تند که روس��ری به س��ر 

می کنند و ادای زنانه در می آورند.
مجازی  س��لبریتی های  قدرت  آیا 
در ایران به اندازه ای افزایش پیدا کرده 
است که بر مهمترین تریبون رسانه ای 
مکتوب روش��نفکران نیز تس��لط پیدا 
کرده اند؟ این افزایش نفوذ سلبریتی ها 
در ای��ران نهایت��ا در نقط��ه ای متوقف 

خواهد شد؟ مهر

امام علی علیه  السالم:
منافق، بی شرم و کودن، چاپلوس و بدبخت است.
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 458، ح 10492

مسیری که قاضی زاده باید طی می کرد

تدبیر و اقدامات فوری برای خروج از گرداب

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا:
نمرهمنفیدارهادرطرحجدید

بیمهشخصثالثنقرهداغمیشوند
رئیس اداره حقوقی پلی��س راهور ناجا به  درخص��وص پلی�����س تازه ت��ری  جزئی��ات  بی��ان 
راننده محور شدن بیمه شخص ثالث و اینکه نمره منفی دارها باید 

حق بیمه بیشتری بپردازد، پرداخت.
س��رهنگ محمد ترحمی اظهار داشت: براساس ماده 18 
قانون بیمه ش��خص ثالث مصوب س��ال 1۳95 مجلس شورای 
اس��المی، محاس��به حق بیمه پایه باید براس��اس فاکتورهای 

راننده محور مورد سنجش قرار گیرد.
رئی��س اداره حقوقی پلیس راهنمای��ی و رانندگی نیروی 
انتظامی تصریح کرد: بر این اساس شاخص هایی برای دخالت 
رفتار انس��ان نظیر پرخطر بودن، نوع رانندگی یا محتاط بودن 
فرد برای تعیین حق بیمه پایه براساس آیین نامه اجرایی ماده 
18 قانون بیمه تعریف شده که مورد تصویب قرار گرفته است؛ 
ل��ذا هم اکنون با در نظر گرفتن فاکتورهای ش��امل قانون پذیر 
بودن راننده و خطرات ناش��ی از پیمایش وس��یله نقلیه، حق 
بیمه تعریف ش��ده اس��ت که الزم اس��ت ش��هروندان در آن 

خصوص اطالعات الزم را داشته باشند.
وی به مورد مهمی در این خصوص پرداخت وگفت:  در صورتی 
ک��ه راننده ای مرتکب تخلفات حادثه س��از موضوع م��اده 7 قانون 
رسیدگی به تخلفات رانندگی شود با توجه به تصریح بودن قانون 
مشمول نمرات منفی می شود؛ در صورتی که مجموع نمرات منفی 

به ۳۰ نمره برسد گواهینامه به مدت سه ماه ضبط می شود.
س��رهنگ ترحمی تصریح کرد: در صورتی که گواهینامه 
ضبط ش��ود، رانندگی فرد در حکم رانندگی بدون گواهینامه 
محسوب ش��ده و در صورت بروز تصادف برابر ماده 15 قانون 
بیم��ه، خس��ارت و دیه به زیان دیده پرداخت می ش��ود لیکن 
از مقص��ر حادثه بازیافت می ش��ود. وی ادام��ه داد: برابر ماده 
1۴ بیمه ش��خص ثالث در صورتی که راننده ای مرتکب تخلف 
حادثه س��از ش��ده و تصادف کند برای بار اول ۲ و نیم درصد، 
بار دوم 5 درصد و بار سوم 1۰ درصد از میزان دیه و خسارت 

پرداخت شده از مرتکب بازیافت می شود.
این مقام ارش��د اداره حقوقی راهنمایی و رانندگی نیروی 
انتظام��ی اف��زود: مضاف بر همه این موارد براس��اس ماده 18 
قان��ون بیمه ش��خص ثالث و آیین نامه اجرای��ی آن به ازای هر 
نمره منفی در زم��ان خرید بیمه نامه یک درصد و تا حداکثر 

۳۰ درصد به حق بیمه پایه اضافه می شود.

جشنواره فیلم »مقاومت« 
فروردین 98 در سوریه

دبیر جش��نواره بین الملل��ی فیلم مقاومت  ه ر ا گف��ت: ای��ن جش��نواره در قال��ب »هفته جش�ن�و
سینمای مقاومت« فروردین ماه 98 در کشور سوریه برگزار شود.

محمد خزاعی با اعالم این خبر افزود: برگزاری این رویداد 
سینمایی در دمشق در راس��تای امضای تفاهمنامه ای صورت 
می گیرد که با حضور »مراد شاهین« رییس سازمان سینمایی 

سوریه در تهران تفاهمنامه اش امضاء شده بود.
وی ادامه داد: در راس��تای تعامل فرهنگی با کش��ورهای 
ح��وزه مقاومت، تفاهمنامه ای بین جش��نواره ب��ا آقایان: علی 
ظاهر رئیس موسس��ه الرس��االت لبنان و مراد شاهین رئیس 
امور س��ینمایی سوریه امضا ش��ده بود که جشنواره در لبنان 
با نمایش چهار فیلم س��ینمایی: »س��رو زی��ر آب«، »ماجرای 
نیمروز«، »امپراطور جهنم« و »تنگه ابوقریب« و تعدادی آثار 
مس��تند برگزار ش��د و برنامه ریزی برای برپایی جشنواره در 

سوریه برای فروردین ماه 98 صورت گرفته است.
دبیر جشنواره بین المللی فیلم مقاومت اضافه کرد: تمایل 
فیلم سازان سوریه به موضوع مقاومت بسیار حائز اهمیت است. 
امروز ما در یک جبهه فرهنگی مش��ترك هس��تیم که منحصر 
به لبنان، س��وریه و عراق نمی شود، اگر اتفاقات خوبی در بین 
فیلم س��ازان دنیا بیفتد، به عن��وان واژه بیداری فرهنگی از آن 
ی��اد می کنیم ک��ه توجه جدی به مضامی��ن مقاومت و جریان 
ضدصهیونیستی دارد و شاید می خواستند این صداها خاموش 

بماند که امروز در فضای رسانه در حال رفع شدن است.
دبیر جشنواره مقاومت عنوان داشت: »برگزاری جشنواره 
فیلم مقاومت«در س��وریه در ادامه سلسله هفته های سینمای 
مقاومت در این دوره است که در شهر دمشق برگزار می شود و 
همزمان با برگزاری جشنواره در سوریه جمعی از سینماگران 
ایرانی نیز، به این کش��ور س��فر می کنن��د. همچنین، نمایش 
فیلم های ایرانی، برپایی جلس��ات نقد و بررسی و نشست های 
پرسش و پاسخ با رسانه ها و هنرمندان و سینماگران و مدیران 
فرهنگی و سینمایی و ... از برنامه های پیش بینی شده در این 

جشنواره است.

به بهانه گفت وگوی بهاره با »فائضه«

»سلبریتی ها« و »روشنفکرها« در آغوش هم!


