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مصطفی کواکبیان :باید از مافیاگری و فساد در سینما پرهیز شود
دربارهورودسرمایهبخشخصوصیبهسینماچندنکتهمطرحاست.اولاینکهاین
سرمایهگذاریفرهنگیبرایبخشخصوصینبایدزیانآورباشد،درواقعاینمسأله
بایدبرایبخشخصوصیسوددهیداشتهودیگراینکهبخشخصوصیبایدبه
کیفیتتوجهکندوآثارتولیدیفاخرداشتهباشد.

صحبتهای این بازیگر را درباره
اکبرزنجانپور در صفحه  6بخوانید

طلوع آفتاب فردا 6/29

امامعلىعليهالسالم:
صله رحم ،از بهترين خصلت هاى
بزرگواران است.

مستدرکالوسایلومستنبطالمسایل
ج ، 15ص251

علینیکنام:کتابخانهپارکشهردرهفتهدولتبازگشاییمیشود
کتابخانهمرکزیپارکشهرهموارهیکیازپرمراجعهترینکتابخانههایعمومیشهر
تهرانبودهوباگشایشاعتباریکهنهادکتابخانههایعمومیکشورازمحلدریافت
نیمدرصدشهرداریهاایجادکردبناشدبعداز۵۰سالتعمیراتاساسیباحفظاصالت
وارزشتاریخیبررویبنایکتابخانهانجامشود.
بخشی از صحبت های مدیرکل کتابخانههای عمومی
استان تهران

بخشی از صحبتهای نماینده مردم تهران در
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خبرنگار ایرنا

روایت دبیر سیودومین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان درباره ویژگیهای این دوره از جشنواره

سینمای کودک نیازمند مطالعات بینرشتهای است

ک و
ســینمای کــود 
نوجوان ایران بخصوص
بعــد از انقالب اســامی،
همواره نقش ارزشمندی
علیرضا تابش در معرفی بخش مهمی
دبیر جشنواره از ظرفیــت فرهنگــی و
هنــری کشــور در عرصــه جهانــی ایفــا کــرده
اســت .جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای
کودکان و نوجوانان که برای اولین بار در سال
 1361و بهعنوان بخشــی جنبی در جشــنواره
فیلم فجــر برگــزار شــد ،رفتهرفتــه محملی
برای رشــد و شکوفایی اســتعدادهای جوانی
قرار گرفت که سودای توجه به جهان لطیف
و دوســتانه کودکان و نوجوانان داشتند .از آن

شاعر مادرزاد

هوشــنگ چالنگــی ،شــاعر،
یادداشت متولــد  ۲۹مردادمــاه ۱۳۲۰
مسجدســلیمان است .با مجله
«خوشــه» به دنیای شــعر معرفی شــد و بیآنکــه او را
منتسب به جریان خاصی از شعر بدانیم باید گفت او
شاعری است بسیار توانا و ذاتی.
اولیــن مراود ههــای نوجوانــی و
آغاز نوشــتنام با نامهای بزرگی
عجین شــده بــود و از بختیاری
بود زندگی و رشــد و نمو در شــهر
محسن بوالحسنی
خبرنگار و اســتانی کــه پــر بــود از نامهای
بــزرگ؛ نامهایــی بــزرگ کــه از
ریشــهدارترین رگههــای شــعر معاصــر آمــده بودنــد و
میشــد آنها را دید و شــنید و درک کرد این ریشهها را.
گ چالنگی بــود .چالنگی آن
یکــی از ایــن نامها هوشــن 
زمان کمتر آفتابی میشد و دیگرانی چون من که جوان
بودیم و پر شــر و شــور ،ســعی میکردیــم کمتر مزاحم
خلوتخودخواســتهای کــه به هــر دلیل انتخــاب کرده
ن مراودهها شروع شد و البته
بودند باشیم .با اینحال ای 
با حفظ حرمت پیرمردی که همیشــه فکــر میکردم از
اصلیترین چهرههایی اســت که مادرزاد شاعر است؛ و
واقعاً بود و هســت .چالنگی را در این ســالها چندباری
دیدم و همچنان ترجیح میدهم او را بخوانم تا اینکه

سایت جشنوار ه فیلمهای کودکان و نوجوانان

در جشــنواره امســال
فیلــم کــودک  ۱۹۴اثــر
یادداشت
در بخــش ســینمای
ایران به دبیرخانه جشــنواره رسیده که از این
تعداد حدود ۱۵اثر در بخش فیلم ســینمایی
بــه نمایش درمیآیــد .بهگفتــه مجریان این
جشــنواره ،معرفی آثار برتر ســینمای کودک
و نوجــوان در عرصــه ملــی و بینالملــل،
زمینهســازی بــرای توســعه پایــدار و متوازن
ســینمای کــودک و نوجوانان از اهــداف این
دوره از جشنواره است.

روز تاکنون این جشــنواره با فراز و نشیبهای
فراوانــی در عرصه ملی و بینالمللی روبهرو
بــوده امــا همــواره جــزء رویدادهــای جــدی
فرهنگی و هنری کشــور ارزیابی شــده اســت.
طبق آخرین گزارشهای ارائه شــده توســط
انجمــن فیلمهای کــودکان اروپــا (،)ECFA
حــدود  60جشــنواره اختصاصــی بــرای
کــودکان و نوجوانــان در رشــتههای هنری در
ایــام مختلف ســال و در کشــورهای مختلف
برگزار میشــود که از مهمترین آنها میتوان
بــه جشــنواره جیفونــی ایتالیــا ،ســینه کیــد
نســل
هلنــدِ ،زلین جمهــوری چک و بخش ِ
نــوی برلیــن آلمان اشــاره کــرد .در این میان
اهمیــت جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان
ایــران با میزبانی اصفهان بهعنوان رویدادی
بینالمللــی از ظرفیتهــای زیــادی جهــت
رقابت با بهترینها برخوردار است.
اعتبــار این جشــنواره را میتــوان از دو منظر
شــکلی و محتوایــی مــورد بررســی قــرار داد.
جشــنواره اصفهــان از نظر شــکلی ،ظرفیتی
مؤثــر بــرای تبــادل اندیشــه و تکنیــک میان
فعــاالن داخلــی و خارجی ســینمای کودک
در منطقه است و از منظر محتوایی میتواند
زمینــهای نمادیــن بــرای معرفی یــک مرکز
صنعــت تصویر
ترویج
ِ
بینالمللــی جهــت ِ
کودک و نوجوان در خاورمیانه فراهم ســازد؛

البتــه که بــرای تحقق ایــن امر نیاز بــه وفاق
و همدلــی تمــام دســتاندرکاران ســینمای
کونوجوان کشور با سلیقههای مختلف
کود 
احساس میشود.
ســینمای کودکونوجــوان در ایــران بشــدت
نیازمنــد مطالعــات بینرشــتهای اســت
چراکــه مفهــوم کودکــی تغییــر یافته اســت.
بــرای همین گــروه مطالعات بین رشــتهای
در جشــنواره اصفهــان تشــکیل شــده و آثــار
ســینمایی را بــا تخصصهــای خــود ارزیابی

مثل بسیاری هر دقیقه مزاحم خلوت شاعری باشم که
میتواند بیاین مزاحمتها بنویسد و نوشتن او چیزی
به ادبیات اضافه خواهد کرد و حضور ما هر دم و دقیقه
در خانــهاش یــا پای تلفنــش نه« .زنگوله تنبــل» اولین
مجموعهشعرچالنگیبودکهبعدازچنددههبیکتابی
خودخواسته منتشر شد .شعرهایی با استخوانبندی و
ذاتآنشعرهایباشکوهدههچهلوپنجاهیکهباعث
شــده بود نگاه ویژه کسانی مثل احمد شاملو ،حقوقی،
آتشی و ...دیگران را به خود جلب کند و نقلهایی درباره
شــعرش اینجا و آنجا بیاورند و شــاملو مثالً در مجله
«خوشــه» او را ویــژه ببینــد و بهخــودش ،چالنگی ،هم
اینطــور بگوید .ماجرا را خودش تعریف کــرد در یکی از
دیدارهایی که با او داشتم .میگفت« :شاملو هیچوقت
نگفت من آرتور رمبو شــعر ایران هســتم و چیزهایی از
این دست .نقلقولهایی را که از زبان شاملو درباره من
میگویند،تاییدنمیکنمچوناززبانشنشنیدم.امااین
را از زبان خودش شنیدم که به من میگفت شعر تو من
را به یاد صحنه کوچ عشایر میاندازد».
حاال چالنگی ،چندسالیســت از آن انزوا بیــرون آمده یا
بیــرون آورده شــده و آثارش منتشــر میشــود و خودش
حضور دارد و غنیمتیست حضور کسی مثل او؛ اما شاید
برخی دوســتان اگر بگذارند و جز بهضرورت وقت شاعر
را نگیرند نتیجهاش میشــود شــعری کــه وزن ادبیات را
سنگینترمیکندوبیشترمیماند.

میکننــد .همچنیــن امســال بــرای اولین بار
جشــنواره ســه جایزه بــا عنــوان «نــوآوری»،
«پیوســت فرهنگــی» و «نگاه کســب و کاری
بــه آثار ســینمایی» بــرای فیلمهــای بخش
مسابقه سینمای ایران در نظر گرفته است.
امــروز کــودکان و نوجوانان تحت
جهــان ِ
تأثیــر چند رونــد کالن قــرار دارد :یکی «روند
شهری شدن»؛ به این معنا که شهر بزرگترین
دســتاورد دستساز بشر امروز است .در چند
دهه گذشته فرآیند شهریشدن دنیا زیست

امروز 22،آگوست،نودونهمین
یادداشت سالروز تولد «ری بردبری» شاعر
و نویســنده امریکایی اســت که
بــا آثارش در ژانر وحشــت و علمی-تخیلی شــناخته
میشــود؛ بــا کتابهایــی چــون «فارنهایــت ،»۴۵۱
«حکایتهای مریخ» و «مرد مصور».
مــن کــم ســن و ســال بــودم که
فیلم «فارنهایت  »451ســاخته
فرانسوا تروفو را بر اساس کتاب
مشــهور «ری بردبــری» دیدم و
فرزاد
فربد بعــد از آن کــم کم بــا دیگر آثار
مترجم و ناشر
بردبری آشــنا شــدم .هنــوز هم
ایــن کتــاب او را بیشــتر از بقیــه آثارش دوســت دارم
چون روایت وضعیتی است که در بسیاری از کشورها
اتفاق افتاده و قص ه تکرارشــوندهای در تاریخ اســت:
یعنی کتابســوزی و مقابله با کتــاب .در آثار بردبری
برخالف نویســندگان دیگری چون آرتور سی .کالرک
و آیزاک آســیموف ،وجه ادبی داستان قویتر از وجه
علمــی آن اســت .ایــن همــان چیــزی اســت کــه آثار
بردبــری را از دیگــر نویســندگانی کــه در ژانــر تخیلی
داســتان نوشــتهاند جــدا میکنــد .او ادیبی اســت که
داستان تخیلی مینویسد.
بردبــری آنچنــان که باید در ایران شــناخته شــده

پژمان جمشیدی دیروز بازی در جدیدترین سریالش را آغاز کرد؛ آن هم با گریمی خاص و جالب .به
گزارش ایســنا «زیر خاکی» به کارگردانی جلیل سامان سریالی است که تصویربرداری آن با حضور
جمشــیدی ،ژالــه صامتی ،هــادی حجازیفر ،گوهــر خیراندیش ،نادر فــاح ،امید روحانــی و اصغر
نقیزاده از دیروز آغاز شده و قرار است در دو فصل تولیدشود.
«سامان»ســریالهای «ارمغان تاریکی» و «پروانه» را در کارنامهاش دارد و سریال جدیدش فضای
کامالً متفاوتی با این دو سریال دارد و طنز است.

دیــروز رئیــس جمهــور الیحــه
«حــذف چهار صفــر از پول ملی
هشتگ و تغییــر واحد پول ملی» را برای
طــی تشــریفات قانونــی به مجلــس ارســال کرد و
براساس آن پارسه واحد جدید پول خرد میشود.
یعنــی هــر تومــان برابــر  ۱۰۰۰۰ریال جــاری و ۱۰۰
ریال پارســه است .این خبر و انتخاب نام پول خرد
جدید باعث شــد کاربــران زیادی جدی و شــوخی
درباره آن بنویســند .البتــه بعضیها معتقد بودند
در انتخاب نام «پارســه» به اقوام دیگر ایران توجه
نشده و این بحث را قومیتی کردند.
بخشــی از واکنشهــا بــه «پارســه» بــا هشــتگ
پارســه نوشــته میشــد :ناصر« :حــاال بــرای یدونه
پراید چند پارســه بایــد بــدم؟» ،علیرضا صحاف:
«آقــای رئیس جمهــور همــه ایــران از قــوم فارس
نیســتند کــه اســم واحــد جدیــد پــول رو میذاریــد
پارســه» ،اورانــوس« :واحد پول ملی پارســه شــد!
حــاال یا ما خــارج از این ملیت هســتیم یا که شــما
بیابید پرتقال فروش را!» ،مســعود« :فیفتی سنت
یا فیفتی پارســه؟ مسأله این اســت» ،ماهاندیس:
«زیــن پــس بــرای پــول خــرد بــه جــای آدامــس
شــیک پارســه پرداخت خواهد شــد» ،حمیدرضا:
«بچههای عزیز دوره آموزشــی پول بــه پدر ،مادر،
پدربــزرگ و مادربــزرگ رو یاد بگیریــد وارد دوران
پولی تومان و پارســه خواهیم شــد» ،گربــه انباری:
«جــداً نمیشــد یــه نظرســنجی ای رفراندومــی

در جست و جوی بافتهای فرسوده

کــودکان و نوجوانــان را تغییــر داده .دوم
شدن» دنیای کودکان و نوجوانان
«دیجیتالی ِ
امروز که ســخت تحت تأثیر فضای سایبری
و شــبکههای اجتماعــی قــرار گرفتــه و در
دوران پســت دیجیتال به سر میبریم .سوم
«صنعتیشــدن»؛ بــه این معنــا که صنعت
فرهنگ همه نیازهــای کودکان و نوجوانان را
کاالیــی کرده اســت .برای مثال بــرای خواب
کودکان نیز بیش از  ۴۵کاال طراحی و ساخته
شده است .همینطور «رسانهای شدن»؛ به
این معنا که میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
رســانهها نســبت بــه گذشــته در نوجوانــان
بســیارافزایش یافتــه و«جهانــی شــدن» و
اضافــه شــدن بخــش «وبســری» بــرای
نخســتین بار در جشــنواره امســال و توجه به
تولیدات تصویری بومی مختص فضای وب
ویژه گروه ســنی کودکان و نوجوانان ،پاسخی
است به نیاز مخاطبان امروزی حوزه فرهنگ
و رسانه.
بنیــاد ســینمایی فارابی و نهاد جشــنواره
فیلم کودک تالش میکنند سینمای کودکان
و نوجوانان به مســأله جدی ســینمای ایران
تبدیــل شــود .المپیاد فیلمســازی نوجوانان
هــم در هــدف غایــی خــود تالشــی اســت
برای مســألهمند کردن ســینمای کــودکان و
نوجوانان در ایران.

آداب و ادب امر به معروف ونهی از منکر

ادیبی که داستان تخیلی مینوشت

#پارسه

عکس نوشت

نــــگاره

مهناز یزدانی

نیســت و دربــارهاش به شــکل منســجم کار نشــده و
میتوانــم بگویــم حق در موردش ادا نشــده اســت.
شــاید این کمتوجهی به این دلیل اســت که ســالها
ادبیــات ژانــری جــدی گرفتــه نمیشــد .هنــوز هم از
ســوی بسیاری از ناشــران جدی گرفته نمیشود .این
اتفــاق فقط درباره بردبری هــم نیفتاده و کتابهای
آســیموف و ســی .کالرک را هــم زیــاد در بــازار نشــر
نمیبینیــم .البتــه این ژانــر مترجمان کارکشــته هم
میخواهــد و بســیاری از مترجمــان مطــرح ایــران
ســراغ ادبیات ژانری نمیروند .شــاید بخشــی از این
بیتوجهی هم به دلیل سیاســتهای دورهای اتفاق
افتاده اســت .مثالً پــس از پیروزی انقــاب و در دهه
 60با توجه به شرایط کشور این ژانر کمتر مورد توجه
بود و بیشتر به واقعیت پرداخته میشد تا تخیل .اما
اکنــون این فضــا تغییر کرده اســت و دربــاره ادبیات
فانتزی میتوانم بگویم اقبال و توجه به مرور بیشــتر
شده است.
آثار بردبری جزو آثار کالسیک ادبیات جهان است
و شــاید خوانندگان جوان این ژانــر کتابهای جدیدتر
را ترجیــح بدهنــد اما بــرای آثــار کالســیک در ادبیات
همیشــه مخاطــب وجــود دارد .اگر بخواهیــم ژانری را
آغاز کنیم باید ابتدا ســراغ آثار کالســیک آن برویم .به
همین دلیل هنوز هم با وجود تغییراتی که در این ژانر
افتاده باز هم آثار بردبری خواندنی است.

به مناسبت میالد با سعادت امام موسی کاظم(ع)
آئین

اسماعیل علوی

دبیر گروه پایداری

بــه روایتی امــروز  -بیســتم ذی الحجه  -مصادف
بــا والدت هفتمیــن خورشــید فــروزان هدایــت امام
موســی کاظــم(ع) اســت .گفتــه شــده روز والدت آن
حضــرت(ع)در ســال 128ق بــا روز پایانــی خالفــت
امویان همزمان بوده است.
دانشــمندان هــم عصرحضرتــش بــا هــر مذهب
وگرایشــی زبــان بــه ســتایش او گشــوده وبــه عظمت
وفضایــل آن حضرت(ع) اعتراف کردهاند.ابن صباغ
کــه مذهــب مالکــی داشــته دروصــف امــام موســی
کاظــم(ع) میگویــد« :مناقــب وکرامــات آشــکار و
فضایــل و صفتهای خیرهکننــده او گواهی میدهند
کــه او از آســمان شــرافت برآمــده و از آن فراتــر رفته
اســت .اوج شایســتگیها را درنوردیده و به ســتیغ آن
دست یافته است.
ســروری در برابــر او قد خم کــرده و او آن را مرکب
گردانیده و »...امام موســی کاظــم(ع) در بیت علم و
فضیلــت پرورش یافــت و نمونه کامــل بندگی بود تا
آنجــا که در عبادت و بندگی کســی را یــارای رقابت با
آن حضرت نبود.سیره نویسان امام موسی کاظم(ع)

را تجلی گاه بخشش ودر کرامت ونیکی ضرب المثل
دانســتهاند .بینوایان و محرومان بــه او پناه میبردند
و آن حضــرت(ع) پیــش از آنکــه ذلــت خواهــش در
چهره آنان مشــاهده شود ،هرآنچه درتوان داشت به
آنان میبخشید.امام موســی کاظم(ع) با وجودآنکه
عنایــت ویــژهای بــه اصــاح و پاالیــش رفتــار آحــاد
جامعــه داشــت وخــود نیز بــا مالطفت ،امــا آمیخته
بــا حکمــت افــراد را توصیــه بــه اصــاح رفتارشــان
میفرمود ،کسانی را که با عنوان امر به معروف ونهی
از منکربه آزار واذیت دیگران میپرداختند ،از این کار
باز میداشــت .درهمین زمینه نقل اســت که حســن
بــن عبــداهلل نامــی از شــیعیان وپیــروان آن حضرت
هنگامــی که مــردم را امر بــه معروف و نهــی از منکر
میکرد ،شیوه درستی به کار نمیگرفت.
روزی کــه او بــه دیــدار امــام رفتــه بــود حضــرت
خطــاب بــه وی میفرماید« :هیچ چیــزی از آنچه در
آن هســتی (امــر به معــروف و نهی از منکــر) نزد من
محبوبتر نیست ،اما معرفت (این کار را) نداری ،پس
در صدد کســب آن باش ».امام موســی کاظم(ع) به
همه نیکی واحســان میکرد و آرامــش دادن به افراد
و شــادکردن وبــرآوردن نیــاز درمانــدگان را واالتریــن
اعمال میدانست.

آموزش کارتخوان برای پزشکان
دیروز نامه ســازمان نظام پزشکی
چیــزی بذارن بــرای واحــد پولی جدید؟ چــرا باید
به رئیس کل سازمان امور مالیاتی
کلمــه ترکی «تومــان» واحد پولی ما باشــه؟ یا چرا
ماجرا
کشــور در شــبکههای اجتماعــی
پارســه باید بشــه واحــد اجــزای پولمون؟ مــا که از
دست به دست میچرخید .این نامه درباره استفاده
اولیــن ملتهایی هســتیم کــه واحد پول داشــتیم
پزشــکان از کارتخــوان بــود و در آن نوشــته شــده بود
چــرا نبایــد از اســامی واحــد پولهــای قدیمــی و
پزشــکان نیــاز بــه دورههــای آموزشــی دارنــد و در
فارســی بهره ببریم؟» ،مهدیه« :پارســه واحد پول
خواســت شــده بود ثبت کارتخوان برای پزشــکان به
خرد جدیدمونه .قشنگه - .آقا این آدامس خرسیا
تعویق بیفتد .در نامه نظام پزشکی به فراهم نبودن
چنده؟ ۵۰-پارسه» ،خانم هازارد« :میخوان واحد
زیرســاخت الزم در ســازمان امــور مالیاتــی و بانــک
پــول خــرد کشــور رو به پارســه تغییر بــدن؟ دوران
مرکــزی و عدم امــکان ثبــت کارتخوانها
هخامنشــیانه مگه؟» ،سپیدار« :باالخره
بــه دلیل اشــکاالت فنی هم اشــاره شــده
مــدل پــول ایــران هــم مثــل همــه دنیا
شهروند
بود اما جمله «نیاز پزشــکان به آموزش»
میشه .یک واحد پول اصلی :تومان و ریز
به چشــم کاربــران آمــد و باعــث تعجب
شــده اش :ریال پارسه هر  1تومان = 100
مجـــازی
و انتقادشــان شــد :روزنامه دیروز« :شــاید
ریال پارســه .واحد«ریال» تنها پولی بود
یگانه خدامی
هــم منظورشــون از آمــوزش ،یادگرفتــن
کــه ریز نداشــت یعنی واحــد اصلیمون
روشهای دور زدن مالیات باشه!» ،میرزا
ریال مقــدار کوچیکتر اصالً نداره و فقط
فرهیختــه« :مــن بــاورم نمیشــد نظــام پزشــکی یه
بزرگ میشــه برای راحتی ،اســمش عوض میشه
همچیــن نامهای بزنه» ،آموزگار« :ما یه دســتفروش
که این آنرماله» ،مســتر واگویه« :مــن واقعاً با این
سرکوچه مون هست که با وانتش پیاز و سیب زمینی
اسم پول خرد جدید نمیتونم کنار بیام پارسه چیه
میفروشــه! ۴ســاله کارتخــوان داره! آدرس رومیدم
آخه» ،علیرضا« :ریال پارسه بیشتر بهش میخوره
ســازمان نظام پزشــکی ،عزیزان پزشــک متخصص
اسم یکی از افراد سلسله صفویه باشه تا واحد پول
و فــوق تخصص تشــریف بیــارن آمــوزش رایگانه!»،
ملــی!» ،امین قوچانی -« :آقا این ســیبزمینیها
مش رجب« :باورم نمیشه .متن نامه خیلی عجیبه.
دهم ریال پارسه.
چند ریال پارسه اس؟ -یک و دو ِ
بــاورم نمیشــه انقــدر همــه چــی ســوررئاله .قشــنگ
 ای بابــا! هفته پیش خریدم نه دهم ریال پارســهحــس میکنــم وســط ســریالهای مهــران مدیــری
کــه! -این هفته گرون شــده دیگه!(بزودی در میوه
دارم زندگــی می کنــم .حــس ســیامک انصــاری رو
فروشیهای سراسر کشور)».

دارم تــو برره یا قهوه تلخ .انقدر کمیک .نامه نوشــته
گفتــه چــون تعطیلی بوده ما رفتیم مســافرت نشــد
آمــوزش بذاریــم پــس فعــاً بندازین عقــب ،».لیال:
«اینا همونایی نیســتن که صبح تا شب همه رو خفه
کــردن کــه به خاطر اینکــه باهوش و متفاوت و کوشــا
بودن کنکور رتبه آوردن؟ چی شد اون همه هوش؟»،
من هســتم« :واال منی که کاسبم و دستگاه کارتخوان
دارم هــم هنوز نفهمیدم صندوق مکانیزه چطور کار
میکنه و چی هســت» ،فرشاد« :این اصرار نهادهای
مربوط به پزشــکان برای جلوگیــری یا تعویق نصب
راهکارهــای کنترلــی و نهایتــاً مالیاتگریــزی واقعــاً
غمانگیــز درعینحــال مضحکــه؛ قشــری کــه مثــاً
تحصیلکردهترین و همزمان مرفهترین قشر جامعه
و معمــوالً شــاکی از توســعهنیافتگی ،همزمــان یکی
از ســاده ترین وظایــف اجتماعــی خــود را انجــام
نمیدهند» ،حســین نوری« :طــوری درنامه آمده که
انگارمیخواهند پزشــک بــه فضا بفرســتند!آقاجان
اآلن وانتیهــای دورهگــرد هــم کارتخــوان دارنــد.
پزشــکان به اندازه آنهاهم نیســتند؟» ،چشــم بیدار:
«نامــه ســازمان نظــام پزشــکی در خصــوص نیــاز
پزشــکان برای آمــوزش اســتفاده از کارتخوان توهین
به شعور و فهم پزشکان و بعد مردم است.من جای
پزشــکان بودم بابت این توهین ناراحت میشــدم و
شــکایت میکــردم .در ادامه هم نوشــته زیرســاخت
بانــک مرکــزی و امورمالیاتــی آماده نیســت! و تو کار
بقیه دخالت میکنه!»

