
تحلیل اخبار روز
فینگیلی فینگیلی دالر! 
جینگیلی جینگیلی یورو!

راوی��ان اخب��ار و کاتب��ان آث��ار و می گویند برادر 
علی اکب��ر صالحی ک��ه در تظاه��رات روز قدس مورد 
ض��رب و ش��تم مالی��م ق��رار گرفت��ه در اظهارنظری 
اعالم ک��رده: اما نق��د نباید به مفه��وم بی احترامی و 
بی حرمتی باش��د. عباراتی که به کار گرفته می ش��ود، 
عبارات سنگینی اس��ت. اینکه می گویند وطن فروش، 
خائن، دروغگو و... اینها عباراتی نیس��ت که بگوییم در 

چارچوب نقد است.
یعنی چی که در چارچوب نقد نیست؟ خب طرف 
بای��د چه ج��وری نقد کند که به دلتان بچس��بد؟ اگر 
می گفتن��د جینگیلی صالحی فینقل��ی صالحی خوب 
بود؟ ما تا حاال فکر می کردیم تیرآهن، ش��مش فوالد 
و جرثقیل و اینها عبارات س��نگین به حساب می آیند 
نگو این کلم��ات پیش پاافتاده هم از مصادیق عبارات 
سنگین هستند. آدم نمی داند به چه ساز این سیاسیون 

از خودش حرکات موزون دربیاورد.
در خبره��ا آمده اس��ت ک��ه باالخ��ره نمایندگان 
مجلس آن روی برادر الریجانی را هم دیدند و ایش��ان 
زده اند چیزمیزهای - ببخش��ید طومار - نمایندگان را 
از جایگاه هیئت رییسه پرت کرده اند پایین و گفته اند 
به جای این کارها بروید با نمایندگان مخالف صحبت 
کنید. آنها را راضی کنید. شب ها مسواک بزنید. تلفظ 
کلمات را یاد بگیرید. به پدر و مادر خود احسان کنید 
و خالصه کارهای ب��د نکنید وگرنه دفعه بعد خودتان 
را از ای��ن باال پرت می کنم پایی��ن! خالصه بعد از این 
اوض��اع این مدلی اس��ت و تاریخ هم ب��ه تجربه ثابت 
کرده برادر الریجانی اگر عصبانی بشود جبهه پایداری 
و فراکسیون امید و قاضی پور و مطهری نمی شناسد و 

مالحظه فامیل پامیل را هم نمی کند.
در خبره��ا آمده اس��ت که ی��ک نماینده مجلس 
گفت��ه وقتی می رویم پفک بخریم می گویند نرخش را 

با دالر محاسبه می کنیم.
چه معن��ی دارد یک نماینده مجل��س برود برای 
خودش پفک بخرد؟ کودکس��تان که نیست ناسالمتی 
خانه مجلس است. به جای پفک که خیلی مضر است 
بروند چند تا گالبی بخرند و در صحن علنی نوش جان 
کنند. نرخش هم به ریال محاس��به می شود و خالصه 
اینک��ه فینگیلی فینگل��ی دالر! جینگیل��ی جینگیلی 

یورو!

ننجون

کبری خزعلی:
سند ۲۰۳۰ در حال اجرا است

رئیس س��ابق ش��ورای فرهنگی اجتماع��ی زنان در 
نشست بررسی مدیریت چندگانه دولت در مواجهه با سند 
۲۰۳۰، اظهار داشت: در حال حاضر سند ۲۰۳۰ به طور 
وسیع در مدارس، مهدکودک ها، مراکز بهداشتی و ... اجرا 

می شود و در مرحله جدید رسانه ملی را هدف گرفته اند.
کبری خزعلی ادامه داد: ش��بکه س��المت رسانه 
ملی به ش��کل وسیع و دیگر شبکه ها در حال آموزش 

مسایل جنسی در قالب سند ۲۰۳۰ است.
رئیس سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان تاکید 
کرد: در دانشگاه ها، فضای مجازی و امروز صداوسیما و 

حتی مساجد هدف اجرای سند ۲۰۳۰ قرار گرفته اند.
خزعلی با اش��اره به بررس��ی اساسنامه کانون های 
فرهنگ��ی و هنری مس��اجد در ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی خاطرنش��ان کرد: این اساسنامه هنوز قانونی 
نش��ده اما قرار است با تکیه بر سند پشتیبان آن که به 
صورت مخفیانه در حال بررسی است، مساجد از اختیار 
روحانیت خارج شود و تحت کنترل دولت قرار بگیرد.

وی گفت: در تاریخ اس��الم شاهد نبودیم که دولت 
مساجد را تصرف کند. مسجد از شئون ولی فقیه است و 
وظیفه مدیریت امور دینی برعهده ولی فقیه است که باید 
با کمک سازمان هایی چون تبلیغات اسالمی و تربیت نیرو 
در حوزه های علمیه انجام شود اما با این طرح مسجد در 
اختیار وزارت ارشاد قرار می گیرد. حتی رشته دانشگاهی 
مسجدداری همانند هتل داری تاسیس کرده اند و افرادی 

وارد شده اند که قرابتی با فضای مسجد ندارند.
خزعلی افزود: حتی مباحث اقتصاد مسجد را هدف 
گرفته ان��د ت��ا در تصرف دولت در آی��د و در چارچوب 
سیس��تم استخدامی، از روحانی س��لب اختیار کنند و 
روحانی فقط بتواند در حد پیش��نهاد مدیریت مسجد 
در امور دخالت کند. وی ادامه داد: با اجرای این طرح، 
مدیرکل ارش��اد یک شهرس��تان بر روحانیان س��لطه 
می یابد و در س��ند پش��تیبان اساسنامه آمده است که 
فعاالن مسجد باید راه را باز کنند تا مجاوران به مسجد 
بیاین��د و به اصطالح فضا را بانش��اط کنن��د. جوانان و 
هنرمندان را جذب کنند و مسئوالن مسجد تاب آوری 

داشته باشند و تحمل کنند تا مسجد با نشاط شود.
خزعل��ی اضافه کرد: می خواهن��د اختیار روحانی 
مس��جد در حد خواندن نماز جماعت باشد. می گویند 
مسجد باید یک نهاد غیردولتی، غیرانتفاعی و فرهنگی 
باش��د اما این با دولتی شدن مساجد در تناقض است. 
در بدنه مساجد ش��وراهایی شوراهایی تعیین کرده اند 
که دولتی اس��ت و با تغییر دولت ها ممکن است تغییر 
کند و این یعنی سیاس��ت های فرهنگی در مساجد با 

تغییر دولت ها عوض شود. مهر
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برنامه س��از  ی��ک  جــم درباره جــام  تلویزی��ون 
م��رز می��ان غم انگیز و معن��وی بودن 
برنامه ه��ای رمضانی گفت: در برنامه ها 
نباید ش��عاری عمل کنی��م، بلکه باید 
معنویت را در بط��ن و تاروپود برنامه، 
س��ریال و آیتم ها ببریم تا مخاطب در 
ناخ��ودآگاه خود معنوی��ت را دریافت 

کند.
س��هیل س��لیمانی با بی��ان اینکه 
برنامه ه��ای م��اه رمض��ان به س��مت 
غم انگیز شدن رفته اند، اظهار کرد: این 
برنامه ها به جز غمگین شدن به سمت 
کپی کاری و س��ری دوزی هم رفته اند، 
چراکه ش��رایط در برنامه سازی جالب 
نیست. در واقع افرادی می توانند برنامه 
بس��ازند که اسپانس��ر آنچنانی داشته 
باشند. اسپانسرها گاهی تعیین تکلیف 
می کنند و برنامه س��از باید با توجه به 
ذائقه آن ها برنامه بس��ازد. با احترام به 
تمام افرادی که برنامه می س��ازند، باید 
بگوی��م که 8۰ درصد اف��رادی که این 
اسپانسرها را دارند، برنامه ساز نیستند 
بلکه دالل  هستند. دالل عمال نمی تواند 
برنامه س��از خوبی باشد به همین دلیل 
سعی می کند نس��خه دست چندمی و 
ضعیف از برنامه ه��ا را که به نظر خود 
جالب بوده و اسپانس��ر هم درخواست 

کرده است روی آنتن برود.
او ادام��ه داد: برنامه های رمضانی 
ب��ودن،  غمگی��ن  ج��ز  ب��ه  امس��ال 
کس��ل کننده هم هس��تند. باید درباره 
آن ها فک��ری کرد و بدانیم که رمضان، 
ماه نش��اط اس��ت. همچنی��ن یادمان 
باش��د که زمانی جش��نواره برنامه ها و 
سریال های تلویزیونی داشتیم که همه 
ش��بکه ها و گروه ه��ا س��عی می کردند 
بهتری��ن برنامه و س��ریال های خود را 
برای ماه مبارک رمضان بس��ازند. این 
مساله بسیار دور نیست و هفت، هشت 
س��ال از آن می گ��ذرد. این مس��اله به 

تهیه کنن��ده، برنامه س��ازان و خالقیت 
و تالش آن ها بس��تگی دارد. همچنین 
بخش دیگری از این نوع برنامه س��ازی 
ب��ه سیس��تم مدیریت��ی برمی گردد و 
اینکه از برنامه س��از چ��ه می خواهند. 
وقتی می خواهند که برنامه ای بس��ازند 
تا ف��ردی به آن ها گی��ر ندهد و دچار 
دردس��ر نش��وند، تهیه کننده هم خود 
را با پخش ش��بکه و... برای موس��یقی 
و آیت��م جذاب که ممکن اس��ت دچار 
ممیزی ش��ود، درگی��ر نمی کند و یک 
برنامه بی رنگ می س��ازد که فقط آنتن 
را پر کند مانند برنامه هایی که در حال 

حاضر در تلویزیون می بینیم.

تهیه کنن��ده برنام��ه »پنجره ه��ا« 
درب��اره مرز می��ان معنوی��ت و غم در 
برنامه های ماه رمضانی گفت: معنویت 
با غم همراه نیس��ت. شاید در معنویت 
غم عزیزی وجود داش��ته باشد که در 
دی��ن و فرهنگ ما ب��ه عنوان غمی که 
دل آدم را پ��اک می کن��د یاد می کنند 
ام��ا بخش دیگ��ر ماه مب��ارک رمضان 
جالی دل و عید رفتاری انسان هاست. 
در واقع افراد مس��لمان و کس��انی که 
به ماه رمضان اعتق��اد دارند می گویند 
این ماه بهار دل هاس��ت که بخش��ی از 
اشتباهات و خطاها را از دل می زداییم 

و عید می شود که بابت آن باید جشن 
بگیریم. این ماه باید سراس��ر شادی و 
دارای حظ بیرونی و درونی باشد و تنها 
چند روز که مصادف با ش��ب های قدر 
است باید این غم عزیز هم وجود داشته 
باشد. یادمان نرود که سریال های طنز، 
برنامه های پرنش��اط ک��ه در عین حال 
معنویت و پیامی برای مخاطب داشتند 

شادی را هم حفظ می کردند.
س��لیمانی ادام��ه داد: معتقدم که 
بحث معنوی��ت در سراس��ر زندگی ما 
وجود دارد. اگر اخالق شهروندی را یاد 
بگیریم و به هم نوع خود احترام بگذاریم 
یعنی معنویت دل خ��ود را باال بردیم. 
معنویت این نیست که صحنه های دعا 
و گریه را نش��ان دهیم. در واقع نش��ان 
دادن جامعه پرنش��اط و فردی متحول 
ش��ده، دارای معنویت اس��ت. در حال 
حاض��ر در دوره ای هس��تیم که فضای 
رسانه جای ش��عار دادن نیست. مردم 
اگر ش��عاری در برنامه ببینند شبکه را 
ع��وض می کنند و با توج��ه به انتخاب 
زی��ادی که وج��ود دارد برنامه و کانال 

دیگری را خواهند دید.
تهیه کننده »با صب��ح« در پایان با 
بیان اینکه برنامه ساز باید معنویت را در 
بستر برنامه ای که می سازد نشان دهد، 
گفت: اگر برنامه با نش��اط و سرزندگی 
همراه باشد، بیش��تر به نتیجه می رسد. 
نمایش زندگی درست، مهربانی و احترام 
به یکدیگر معنویت را نشان خواهد داد. 
برای مثال کمیته امداد مدتی است که 
تیزرهایی با بن مایه معنویت می سازد اما 
به زبان امروزی به تصویر کشیده شده اند 
که موفق بوده اس��ت. در برنامه ها نباید 
ش��عاری عمل کنیم بلکه معنویت را در 
بطن و تار و پود برنامه، سریال و آیتم ها 
باید ببریم تا مخاطب در ناخودآگاه خود 
معنویت را دریافت کند و احتیاج نیست 
که داد بزنیم که معنویت را سفارش��ی 

کرده ایم، پس ببینید.  ايسنا

ش��ورای  مع��اون  زندگي فرهنگی - اجتماعی سبك 
زنان در انتقاد به تبلیغ نادرس��ت واکسن 
HPV از یک برنامه پربیننده گفت: برخی 
با اس��تفاده از الفاظ مق��دس می خواهند 

اهداف ناپسند خود را ترویج دهند.
فرش��ته روح افزا با انتقاد از پخش 
برنامه تلویزیون��ی پربیننده با محتوای 
فرهنگسازی درخصوص تزریق واکسن 
HPV افزود: اینکه چرا در یک برنامه 
در س��اعات معنوی چنین موضوعاتی 
م��ورد توج��ه ق��رار می گی��رد، جای 
س��وال است و س��وال بعدی این است 
ک��ه چرا روز پس از آن قرار اس��ت در 
یک مناظره همین موضوع مورد بحث 
گذاشته ش��ود. این در حالی است که 
هیچ کدام از افراد منتقد به این برنامه 
دعوت نش��ده اند و تنها ش��اید فرصتی 
چند دقیقه ای به رئیس س��ابق شورای 

فرهنگی - اجتماعی زنان داده شود.
وی ادام��ه داد: مجل��س ش��ورای 
اسالمی اگر اقدام مثبتی در این زمینه 
انجام ندهد، جای سوال است. امروز همه 
پزش��کان و افراد دلسوز تائید می کنند 
که واکسن HPV برای افرادی کاربرد 
دارد که روابط ناس��الم جنسی و خارج 
از خان��واده دارند و ب��رای افرادی که به 
کان��ون خانواده و س��المت خود پایبند 

هستند، هیچ کاربردی ندارد.
معاون شورای فرهنگی - اجتماعی 
زنان خاطرنشان کرد: یک خانم که خود 
س��ابقه بیماری داشته از کشور دیگری 
آمده اس��ت و در تلویزی��ون ملی ایران 
تبلی��غ چنین کاالی��ی را می کند. الزم 
اس��ت بدانید که این ف��رد در خارج از 
کش��ور به آموزش های جنسی مشغول 
است. اینکه چرا به این بیمار مبتال که 
مدعی اس��ت با تزریق واکس��ن درمان 
شده اس��ت، چنین فرصتی داده شود، 
جای سوال است و تلویزیون باید پاسخ 
دهد و مهمتر اینکه این فرد اقدام خود 
را تحت عنوان نذر معرفی کرده است و 
با استفاده از الفاظ مقدس می خواهند 

اهداف ناپسند خود را ترویج دهند.
از  بس��یاری  داد:  ادام��ه  روح اف��زا 
پزش��کان با این رویه مخالفند و رسانه 
ملی باید پاسخ دهد که چطور تشخیص 
داده اس��ت که در کش��ور ما س��ونامی 
مشکالت جنسی وجود دارد و فردی در 
س��اعت پربیننده تلویزیون مدعی شود 
که در 1۰ سال آینده همه باید واکسن 
HPV بزنند. چه کسی چنین پژوهشی 
را انجام داده است و اگر قرار است برای 
بیماران تزریق شود، مسئولیت این امر 
با وزارت بهداش��ت است نه هیچ فرد یا 

سازمان دیگری.
معاون تدوین، رصد و پایش شورای 
فرهنگی - اجتماع��ی زنان گفت: اینکه 
م��ردم را از موضوع��ی که وج��ود ندارد 
بترسانیم چه فایده ای دارد و شاید پشت 
پرده، مقاصد فرهنگی و منافع اقتصادی 
نهفته باش��د. وزارت بهداش��ت مسئول 
تضمین سالمت مردم است. چرا یک فرد 
باید در یک برنامه تلویزیونی درخواست 
کمک مال��ی از مردم برای ترویج تزریق 
واکس��ن HPV بکن��د و ش��اهدیم که 
مردم به دلیل اعتمادی که به رسانه ملی 
دارن��د، در همان دقایق اولیه کمک های 

بسیاری را انجام داده اند.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی باید 
با این رویه برخورد کند. چرا در رسانه 
مل��ی باید به ی��ک ش��رکت آمریکایی 
برای تولی��د و وارد کردن واکس��ن به 
ایران کمک مالی بش��ود. این واکس��ن 
در بس��یاری از کشورها از جمله برخی 

کشورهای آفریقایی مردود شده است.
روح اف��زا بیان کرد: باید ریش��ه این 
قضیه مشخص شود. همانطور که رهبر 
انقالب س��ند ۲۰۳۰ را م��ردود کردند، 
باید پش��ت پ��رده این قضایا مش��خص 
ش��ود تا مردم بدانند چ��ه افرادی تحت 
عناوین مختلف همچ��ون نذر به دنبال 
آموزش های جنسی به کودکان هستند. 
زیرا در سند ۲۰۳۰ آموزش جنسی برای 
کودکان خردسال صفر تا ۳ سال هم آمده 

بود و این یک توطئه فرهنگی است.
وی با انتقاد از حاش��یه های فراوان 
در برنامه ماه عسل خاطرنشان کرد: این 
حواش��ی در سال های گذشته هم وجود 
داشت. از جمله دیدیم که با سوء استفاده از 
احساسات مردم برای آزادسازی زندانیان 
جرائم غیرعم��د، زندانیان جرائم عمدی 
آزاد شدند و همچنین در یک مورد دیگر 
خانم��ی مدعی بود تحت پوش��ش یک 
س��ازمان غیردولتی به جمع آوری کمک 
مش��غول اس��ت و آن را در هندوستان و 
جاهای دیگر هزینه می کند. این در حالی 
اس��ت که صحبت های وی بدون منطق 
و غیرقابل پذیرش ب��ود. بنابراین پخش 
این برنامه تلویزیونی از رس��انه ملی باید 

متوقف شود.
روح افزا اضافه کرد: بررسی مسائل 
 HPV تخصص��ی همچ��ون واکس��ن
جایش در برنام��ه تلویزیونی پربیننده 
در ساعات اذان مغرب نیست. بلکه باید 

در جلسات تخصصی بررسی شود.
وی در پایان گفت: برخی متخصصان 
معتقدند تزریق واکس��ن HPV نه تنها 
موجب عقیم ش��دن زنان می شود بلکه 
به درمان بیماری هم منجر نمی ش��ود. 
بنابراین چه کس��ی اجازه داده است که 
چنین فردی در تلویزیون حاضر شود و 
حتی به روستاهای دورافتاده ایران رفته و 
با نشان دادن عکس های مستهجن تحت 
عنوان آموزش های جنس��ی، کودکان را 
تحت تاثی��ر خود قرار ده��د و این یک 
برنامه از پیش تعیین شده است که پشت 

پرده آن مشخص خواهد شد.  مهر

 »از او که می گویم ...« در حوزه هنری
نمایش��گاه عکس »از او ک��ه می گویم...« روز 

گذشته در خانه عکاسان ایران افتتاح شد.
این نمایش��گاه متشکل از 114 فریم عکس از 
نوجوانی تا رحلت امام خمینی)ره( است که توسط 
عکاسان مختلفی ثبت شده است. این عکس ها از 
گنجینه خانه عکاس��ان ایران و موسس��ه تنظیم و 

نشر آثار امام خمینی)ره( جمع آوری شده اند.
در این نمایش��گاه عکس هایی که توسط اسعد 
نقش��بندی، محمود کالری، حس��ین پرتوی، یداهلل 
وزیری، س��یف اله صمدیان، ابراهیم ش��اطری، علی 
فریدونی، احمد ناطقی، علی شاه حاتمی، سعید صادقی 

و مروج زاده به ثبت رسیده به نمایش در می آید.
 »از او ک��ه می گویم...« ت��ا ۲۰ تیرماه ادامه 
خواهد داشت و عالقه مندان می توانند همه روزه 
به جز پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 9 تا 18 از 

این نمایشگاه بازدید کنند.

نگارستان

اسنپ به در همدان و بوشهررسید
س��امانه هوش��مند حمل ونقل اسنپ فعالیت 

خود را در شهرهای همدان و بوشهر آغاز کرد.
اسنپ در ش��هرهای همدان و بوشهر هدیه ای 
برای س��فر اولی ها در نظر گرفته است. با استفاده از 
کد Salam-HB می توانید از تخفیف صد در صدی 

تا سقف 8 هزار تومان تا 19 تیربهره مند شوید. 
ام��روزه می ت��وان در اراک، اردبی��ل، ارومی��ه، 
اصفهان و حومه )نجف آباد(، اهواز، بابل، بندرعباس، 
بوشهر، تبریز و حومه )س��هند و سردرود(، تهران و 
حومه )شهریار، پردیس، رودهن، بومهن، لواسانات، 
اسالمش��هر و رباط کریم(، رشت و حومه )الهیجان، 
آستانه اشرفیه و کوچصفهان(، ساری و حومه )بابلسر(، 
شیراز و حومه )مرودشت(، قائمشهر، قزوین، قم، کرج 
و حومه )هشتگرد و نظرآباد(، کرمان، گرگان، مشهد 
و حومه )شاندیز، طوس، طرقبه، گلبهار و چناران(، 

نیشابور، همدان و یزد درخواست اسنپ داد.

سفر در شهر

وی پرده سینماها سه فیلم جدید ر
از روز چهارش��نبه ۲۳ خردادم��اه س��ه فیلم 
س��ینمایی »دش��من زن« »دلم می خواد« و »در 
وجه حامل« در س��ینماهای سراسر کشور اکران 

خود را آغاز خواهند کرد.
فیلم سینمایی »دش��من زن« به کارگردانی 
کری��م امین��ی و تهیه کنندگ��ی محمدحس��ین 
فرحبخ��ش و عب��داهلل علیخانی در گ��روه ماندانا 
به جای فیلم س��ینمایی »تگزاس« اکران خواهد 

شد.
»دلم می خواد« به کارگردانی بهمن فرمان آرا 
و تهیه کنندگ��ی عل��ی تقی پور در گ��روه زندگی 

جایگزین فیلم سینمایی »ناخواسته« می شود.
 »در وجه حامل« به کارگردانی بهمن کامیار 
و تهیه کنندگ��ی مصطف��ی کیای��ی نی��ز در گروه 
جوان جایگزین فیلم س��ینمایی »آن سوی ابرها« 

می شود.

آپارات خانه

علت اصلی مرگ ایرانی ها چیست؟
براس��اس آمار منتشر ش��ده از ثبت احوال 5 
عام��ل بیماری های قلبی و عروقی، س��رطان ها و 
تومورها، بیماری های دس��تگاه تنفس��ی، حوادث 
غیرعمد و بیماری ه��ای عفونی مهم ترین دالیل 

مرگ های ثبت شده هستند.
براس��اس آمار بیشترین دلیل مرگ و میر در 
افراد از سن 5۰ تا 74 سال انواع سرطان و تومور 
اس��ت تعداد مرگ و میر به دلیل انواع سرطان و 
تومور در استان آذربایجان غربی، خراسان رضوی 

و یزد بیشتر از استان های دیگر است.
این رقم در سیستان و بلوچستان کمتر از سایر 
استان هاس��ت. همچنین در افراد بیش از 75 سال 
بیشترین دلیل مرگ افراد، بیماری های قلبی عروقی 
است. بیشترین مرگ و میر بر اثر بیماری های قلبی 
در خوزستان و کمترین آمار مرگ و میر در کردستان 

و سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده است.

زندگی کن

برنامه های رمضانی 
امسال به جز 
غمگین بودن، 
کسل کننده هم 

هستند. باید 
درباره آن ها فکری 

کرد و بدانیم که 
رمضان، ماه نشاط 

است

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان
خداوندا در این روز فضیلت لیلة القدر را نصیب من گردان 
و تمام امور و کارهای مشکل را آسان کن و عذرهایم را بپذیر و 

گناهم را محو و نابودساز،  ای رئوف و مهربان در حق صالحان.

در انتقاد به تبلیغ واکسن اچ.پی.وی مطرح شد:

 با استفاده از الفاظ مقدس
می خواهند اهداف خود را ترویج دهند

مرز میان غم انگیز و معنوی بودن برنامه های رمضانی

برنامه ساز نیستند، داللند!

فالح پ��ور  اس��ماعیل  ديـد کارگ��ردان س��ینما و زاويـه 
تلویزی��ون در رابطه با عملک��رد غیرصنفی 
خان��ه س��ینما و نقش منفعل ای��ن نهاد در 
راس��تای احقاق حقوق س��ینماگران گفت: 
خانه س��ینما هیچ کارک��رد صنفی ندارد و 
بدل ب��ه نهادی ب��رای موض��ع گیری های 
سیاس��ی و اجتماعی ش��ده است این اتفاق 

در حالی صورت می گی��رد که یک نهاد صنفی تنها باید 
به فک��ر تأمین نیازهای اولیه اعض��ای زیرمجموعه خود 

باشد.
کارگ��ردان فیلم س��ینمایی »تیک« اف��زود: ناتوانی 
اف��رادی که به عنوان مدیر و مس��ئول ای��ن نهاد صنفی 
فعالی��ت می کنند و یا ناآگاهی آن ها از عملکرد یک نهاد 
صنفی باعث ش��ده تا ما هیچ نش��انی از کارکردهای یک 
س��ندیکا در خانه سینما شاهد نباشیم؛ موضع گیری های 
بی دلی��ل هیأت مدی��ره این نهاد برای اتفاقات سیاس��ی 
خانه سینما را بیشتر طرفدار یک جناح و جریان سیاسی 
کرده و متأس��فانه به تنها چیزی که مسئوالن آن توجه 

ندارند معیشت و مشکالت اهالی سینما است!
وی خاطرنش��ان ک��رد: م��ن امیدوارم مس��ئوالن و 
روس��ای صنوف عملکردی شبیه به مدیران خانه سینما 
نداشته باشند و این شائبه را به وجود نیاورند که صنوف 
هم پیروی جریان های سیاس��ی هستند؛ امروزه بیش از 
دوس��وم اهالی سینمای کش��ور در بیکاری مفرط به سر 
می برند و ش��رایط معیشتی بس��یار نامناسبی دارند. این 

اتفاق بسیار زشت، زننده و شرم آور است!
فالح پ��ور تصریح کرد: ما با وضعیتی بس��یار عجیب 

در سینمای کش��ور روبه رو هستیم؛ سینما 
هن��وز در کش��ور م��ا به عنوان یک ش��غل 
تعریف نشده اس��ت و به همین دلیل هیچ 
ش��خص و مس��ئول و مدیر و نهادی به فکر 
شرایط بحرانی و دشوار و بغرنج سینماگران 
نیس��ت. سینماگران از س��مت هیچ ارگانی 
حمایت نمی ش��وند؛ بیمه بیکاری و تأمین 
امنیت ش��غلی در س��ینما معنا و مفهومی 
ن��دارد، بیمه ه��ای درمان��ی و بیمه تأمی��ن اجتماعی به 
درد نمی خورن��د و بخش��ی از پول ه��ای ای��ن بیمه ها را 
سینماگران باید بپردازند در صورتی که مسئوالن موظف 
هس��تند همه س��ینماگران و خانواده های شان را رایگان 
بیمه کنند؛ همه این اتفاقات دس��ت به دس��ت هم داده 
تا خانه سینما از بسیاری صنوف سطح پایین جامعه هم 

چندین گام عقب تر بایستد!
کارگردان فیلم تلویزیونی »بومرنگ« اظهار داش��ت: 
این روزها به جز جمع معدودی از افرادی که با مسئوالن 
ارتباط دارند و مرتب می توانند مبادرت به س��اخت فیلم 
و س��ریال کنند س��ایر سینماگران پش��ت درهای بسته 
مانده اند؛ متأس��فانه هیچ فرج و گشایش��ی برای بیکاران 
س��ینما که همگ��ی جزو متخصصان این حوزه هس��تند 
حاصل نشده و این اتفاق دردناکی است که دل های همه 

ما را شدیدا به درد آورده است.
این س��ینماگر در پایان این گفت وگو متذکر ش��د: 
من در رابطه با وضعیت نابس��امان اهالی سینمای کشور 
فقط می توانم جمله های »بس��یار متأسفم« و »افسوس 
می خ��ورم« را به کار ببرم و متأس��فانه هی��چ امیدی به 

بهبود این شرایط ندارم.  سینماپرس

اسماعیل فالح پور:
خانه سینما بدل به نهادی برای موضع گیری های سیاسی شده است

بعد از تعطیلی عجوالنه خط 7 مترو  يتخــــت ب��ه بهان��ه ناایمن بودن، مس��ؤوالن پا
جدید شهرداری تهران هر بار زمانی را برای افتتاح مجدد 
این خط عنوان می کنند ولی افش��انی شهردار تهران آب 
پاکی را روی دس��ت مردم ریخت و گفت بعید اس��ت این 

خط به طور کامل تا اواخر شهریور افتتاح شود.
س��وت قطاره��ا در خط 7 مترو تنها 5 ماه بلند ش��د 
ول��ی با روی کار آمدن مدیریت جدید ش��هری ترمز آنها 
به س��رعت کشیده ش��د و از آبان ماه س��ال گذشته دیگر 
مسافرگیری در ایستگاه های فعال آن به بهانه عدم وجود 
ایمنی صورت نمی گیرد. از همان زمان شهردار وقت، معان 
حمل ونقل و ترافیک و برخی از اعضای ش��ورای ش��هر از 

راه اندازی مجدد آن تا پیش پایان سال 96 خبر دادند.
با وجود وعده و وعیدهای فراوان برای فعالیت مجدد 
خ��ط 7؛ هر زمانیکه ب��ه موعد وعده داده ش��ده نزدیک 
می ش��ویم، زمان جدیدی برای افتتاح این خط از س��وی 
مدیران بر زبان رانده می شود. در حالیکه اواخر اسفندماه 
از سوی علی امام، مدیرعامل مترو و محسن پورسیدآقایی؛ 
معاون حمل ونقل ترافیک برای افتتاح مجدد خط 7 اعالم 
ش��ده بود، در اواخر دی ماه و اواس��ط بهمن ماه اعالم شد 
به دلیل عدم تامین اعتبارات ۳۰۰ میلیاردی ش��هروندان 

می بایست تا اوایل اردیبهشت منتظر باشند.
با این وجود اس��تعفای ش��هردار و انتخاب ش��هردار 
جدی��د تمام��ی پروژه های ش��هری را به حاش��یه برد و 
خط��وط جدید مت��رو نیز قربان��ی این تغیرات ش��دند. 

اردیبهش��ت آمد و رفت ولی خبری از افتتاح خط هفت 
نشد. پورس��یدآقایی در مصاحبه ای در اوایل سال جدید 
اع��الم کرد ک��ه بدون تردید 5 ایس��تگاه خط 7 که قبال 

فعال بودند تا اواخر خردادماه افتتاح خواهند شد.
در حالیکه چند روز دیگر ماه خرداد به اتمام می رسد 
ولی، هیچ تحرکی در ش��هرداری برای اعالم رسمی زمان 
افتتاح خط هفت مش��اهده نشده و در همین حال بود که 
محمدعلی افشانی؛ ش��هردار جدید تهران در اظهارنظری 
جدید تنه��ا ابراز امیدواری کرد چند ایس��تگاه خط 7 در 
اواخر خردادماه افتتاح شوند و بدین طریق بازهم نمی توان 
درباره زمان قطعی راه اندازی خط 7 برآورد خاصی داشت.

وی گفت��ه اس��ت:  بن��ده تاکنون ۲۰ روز اس��ت که 
شهردار ش��ده ام و اخالقم این طور است که هر پروژه ای 
را مطمئ��ن باش��م تاریخ افتتاح آن را اع��الم می کنم. از 
خط 6 و 7 مترو بازدید داش��ته ام و به زودی نیز مجدداً 
از این پروژه ه��ا بازدید می کنم ولی قطعاً  خط 7 مترو تا 
ش��هریورماه هم تمام نخواهد شد و امیدواریم 5 کیلومتر 

آن تا پایان خرداد و یا اوایل تیرماه افتتاح شود.
بنابراین با اظهارنظر افشانی مبنی بر افتتاح 5 کیلومتر 
خط 7 اواخر خرداد ممکن اس��ت افتتاح شود، عمال وعده 
پورسیدآقایی مبنی بر افتتاح این خط در اوایل خرداد روی 
هوا خواهد رفت. براین اس��اس باید اذعان کرد که مدیران 
جدید شهری حتی در برآورد افتتاح خطی که خرداد سال 
96 راه اندازی شده بود، ناتوان هستند و همچنان پروژه های 

نیمه کاره در شهردر بالتکلیفی هستند.  فارس

آب پاکی شهردار جديد تهران روی دست شهروندان
افتتاح کامل خط ۷ تا شهريور بعید است


