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محمد زارع فومنی مدیرمسئول

با فساد شبکه ای مواجه شده ایم

صدای اصاحات-فساد مالی و اقتصادی در ایران

به یک مشکل مزمن سیاسی تبدیل شده است و پوسته
اقتصاد ایران حاا با ایه ای از فساد مواجه شده است
که از بین بردن آن بسیار دشوار و زمان بر می باشد.

بانک ها ،فیش های حقوق های نجومی و تخلفاتی
که در میان برخی از مسئوان وجود دارد این ایه
های فساد را مستحکم تر کرده و راه چاره را به

روی آن مسدود می سازد .اما چیزی که این روز ها
در کنار فساد مشاهده می شود ،پولشویی است .بهتر
است به جای آن که با کلمات بازی شود ،راهی برای

جبران نواقص و نجات اقتصاد بیمار پیدا شود .آب
باریکه فساد مالی و اقتصادی کم کم راه خود را پیدا
می کند و به رودی بزرگ از فساد تبدیل می شود که

تمام ظرفیت های کشور را در خود غرق می سازد.
نیاز به نظارت جدی در خصوص فساد های مالی این
روز ها بیش از پیش احساس می شود اما مسئولین
مربوطه قبل از هر چیز ،باید به این سوال پاسخ دهند

که چرا در چند سال اخیر ،میزان فساد اقتصادی

خصوصا در میان مسئولین عالی رتبه به این میزان

افزایش پیدا کرده است؟ جنبه مهم حاکمیت باید

پاسخگوی این باشد که چرا با وجود قانون کمکی
به مبارزه با فساد نمی شود .قوه قضاییه و پارلمان

هر کشوری ،از پیشگامان حل چنین مسائلی هستند
و در جمهوری اسامی ایران هم انتظار می رود که

مجلس شورای اسامی و قوع قضاییه نظارت جدی و

دقیق تری داشته باشند .فساد ،حاا به مشکل بزرگی

در جامعه تبدیل شده که عاوه بر سیاست جنبه های
اجتماعی را هم تحت تاثیر قرار داده است .مشکل

اصلی جامعه ما ،عاوه بر فساد اقتصادی ،عدم امنیت
اقتصادی نیز می باشد که رانت ،دامنه این نا امن ها

را بیشتر کرده و اگر هم نکته مثبتی وجود داشته
باشد ،بیشتر در بازار دولتی مشاهده می شود .فساد،
در جامعه ریشه دوانده و ریشه های آن به قدری قوی

شده است که حاا با فساد شبکه ای مواجه شده ایم.

و فساد از حالت تک موردی ،به شبکه ای گسترده

بدل شده است.

صدای اصاحات  /خبرنگار /پریساعبادی:
تبلیغات کنکور در آنتن صداوسیما در چند روز
اخیر سر و صدای خیلی ها را درآورد به طوری که
منتقدان این موضوع ،صداوسیما را به آنتن فروشی
محکوم کرده و دست به افشاگری هایی در خصوص
درآمد تلویزیون از این طریق زدند .اما بحث در این
جا به خاتمه نمی رسد و داستان انتقاد ها سر دراز دارد.
تبلیغات موسسات کنکور و تجاری شدن تحصیات و
آموزش ،شاخه دیگری از این هجمه ها می باشد که
سیل تبلیغات آن توقف ناپذیر شده است .تبلیغاتی که
تعداد آن ها از حد مجاز هم عبور کرده و بیشتر به یک
مزاحم تبلیغاتی شباهت دارد تا تبلیغ آموزشی! این در
حالی است که معاون سیما و وزیر آموزش و پرورش
هم خواستار کاهش این تبلیغات شده اند اما خبری
از رفتن این تبلیغات و یا کاهش آن ها نیست .هیچ
توجیهی مانند کمبود درآمد و باا بودن هزینهها برای
صداوسیما وجود ندارد که با این حجم کنکور را تبلیغ
کند .در نظریههای ارتباطی ،کارکردهای..
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الگوسازی از سلبریتیها ،فاصله جامعه را با الگوهای متعالی زیاد کرده است
آیتاه آملی اریجانی در جلسه مسئوان عالی قضایی با تسلیت شهادت دخت گرامی پیامبر (ص)
حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س) گفت :شخصیت حضرت زهرا (س) از جهات مختلفی برای ما
شیعیان و همه مسلمین ،شخصیت فوق العاده و برجسته ای است .از سوی دیگر ،نسبت آن حضرت با پیامبر
اکرم (ص) ،امیرالمومنین علی (ع) و ائمه نجبا (ع) ،هم در میان جوامع شیعی و اسامی بازتابهای مهمی
دارد و هم در عالم علوی دارای تجلیات عظیمی است که باید به آن توجه کرد.
توسعه فرهنگ غربی ،الگوبرداری از ائمه (ع) را کمرنگ کرده است
وی افزود :بحث الگو بودن ائمه معصومین (ع) و حضرت صدیقه طاهره (س) ،یک بحث مهم
اخاقی ،دینی و ارزشی است که متاسفانه بر اثر تبلیغات گسترده و توسعه فرهنگ غربی در جهان ،نقش
الگوها و انسانهای متعالی ،در زندگی انسانها ،در روزگار ما کمرنگ شده است.
این عضو شورای عالی امنیت ملی به طرح و تبیین بحرانی جهانی به نام «بحران ارزشها» پرداخت و
اظهار داشت :در ورای این بحران ،یک سابقه تمدنی طوانی به نام مدرنیته وجود دارد که ساخت ارزشها
و «اختیار انسانها در انتخاب ارزشهای خود» از بارزترین آموزههای آن است و ازمه آن نیز نوعی
نسبیگرایی ارزشهاست که باعث «نفی الگوهای متعالی» میشود.
آملی اریجانی با ابراز تأسف از اینکه در جهان امروز بر اثر سلطه تمدنی غرب و توسعه و ترویج
آموزههای مدرنیته ،دیگر صحبت از الگوهای معنوی و متعالی آنچنان رنگی ندارد ،اظهار کرد :در اندیشه
دینی ،الگوها بسیار اهمیت دارند زیرا در واقع به مثابه حقایقی برانگیزاننده و جهت دهنده به افعال انسان ها به
شمار می روند .در چنین فضایی است که مشاهده می کنیم درک محضر رسول اه (ص) یا امیرالمومنین
(ع) چه تاثیری در رفتار انسان هایی دارد که این توفیق را داشته اند و به این ترتیب اعمال ،رویکرد و
سرنوشتشان متفاوت از سایر انسان ها بوده است.
حمایت حضرت زهرا (س) از امیرالمومنین ،بهترین الگوی دفاع از وایت است
آیت اه آملی اریجانی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) هم به دلیل پرورش یافتن در دامان پیامبر اکرم
(ص) و هم به دلیل معیت حضرت امیرالمومنین علی (ع) از جهات گوناگون یک الگوی متعالی و عظیم
برای زنان و حتی مردان در جامعه امروز است ،خاطرنشان کرد :حمایت حضرت فاطمه (س) از امیرالمومنین
علی (ع) با آن عفاف و حیای الهی ،نه به عنوان همسر ایشان بلکه به عنوان ولی خدا ،بهترین الگو برای دفاع
از اصل وایت و حق امامت است که باید همواره در مقابل چشمان ما باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به خطبه آتشین حضرت زهراء (س) در دفاع از جایگاه وایت و تاش در
جهت افشای غصب حق امامت ،این عملکرد را بهترین الگو برای جامعه ایمانی خواند و آن را نتیجه «قرب
الهی» دانست.آیت اه آملی اریجانی در ادامه با اشاره به تعبیر پیامبر اکرم (ص) درباره حضرت فاطمه (س)
که فرمودند «فاطم ُه بضع ٌه منی یریبنی ما ارابها و یوذینی ما آذاها» ،تصریح کرد :واضح است که مقصود پیامبر
اکرم (ص) این نبوده که حضرت زهرا (س) پاره ای از تن و بدن ایشان بوده است بلکه در اینجا پیامبر به
عنوان یک حقیقت علوی مد نظر است و وقتی می فرمایند «فاطمه بضعه منی» یعنی فاطمه (س) بخشی از
حقیقت وجودی ایشان است که هر که او را بیازارد یا پریشان سازد ،گویی پیامبر (ص) را آزرده است.
رئیس قوه قضاییه چنین تعبیری را دال بر اتحاد نفسانی پیامبر (ص) و حضرت صدیقه کبری (س)
دانست و افزود :در روایات دیگری آمده است که حتی خداوند به غضب فاطمه (س) غضب می کند.
چنین قرب عظیمی به ساحت ربوبی حق تعالی برای هر کسی فراهم نمی شود و این امر از ویژگی های
برجسته حضرت زهرا (س) است.
الگوسازی از سلبریتی ها ،فاصله جامعه را با الگوهای متعالی زیاد کرده است
آیت اه آملی اریجانی با اشاره به غفلت انسان امروزی از خود بر اثر کثرت های متعدد پیرامونی،
اظهار کرد :متاسفانه در فضایی که همین صداوسیمای جمهوری اسامی موجب الگو شدن برخی
افراد سطحی و کم مایه تحت عنوان «سلبریتی» می شود ،فاصله جامعه با الگوهایی که عوالم باطن را
سیر کرده اند و فعل و گفتارشان ظهور کام و عمل حق تعالی است ،زیاد می شود و این امر آسیب
های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.رئیس قوه قضاییه هشدار داد :همه باید مراقب باشیم که
دچار «غفلت» نشویم زیرا این امر سرمنشأ همه آسیب هاست و تا زمانی که غافل هستیم نمی توانیم ابعاد
وجودی الگوهای متعالی را به درستی درک کنیم و به ضرورت بهره مندی از آنها پی ببریم.آیت اه
آملی اریجانی گفت :اگر تمام دنیای ما ّدی جمع شوند که فقط یک نقص معنوی انسان را برطرف
کنند ،تا زمانی که عنایتی از باطن ،روی ندهد ،امکان ندارد که نقص باطنی مان برطرف شود .شناخت
نفس کلید یافتن این معارف است .این که اهل اه تاکید کرده اند باید خود را شناخت و مقصودشان
شناخت شهودی است ،همین است.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه با چنین معرفتی می توان فهمید
که «نورالسموات و اارض» چه معنایی دارد ،به تشریح روایتی از کتاب معانی ااخبار و علل
الشرایع شیخ صدوق درباره مقام حضرت فاطمه (س) پرداخت و اظهار کرد :در این روایت،
راوی از امام صادق (ع) سوال می کند که چرا حضرت فاطمه (س) را «زهرا» نامیده اند؟
امام در پاسخ می فرمایند «أن ّها کانت إذا قامت فی محرابها َز َه َر نو ُرها أهل السماء کما تَز َهر نور الکواکب
أهل اأرض» یعنی دلیلش این است که وقتی حضرت فاطمه (س) در محراب به عبادت می ایستاد ،نورش
برای اهل سماء  -که به نظر می رسد مقصود از سماء ،باطن عالم باشد  -چنان می تابید که نور ستارگان
بر اهل زمین می تابد.
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آیت اه آملی اریجانی با بیان اینکه چنین تعابیری را با معیارهای مادی نمی توان سنجید ،ابراز
امیدواری کرد که جامعه امروز در مسیر بهره مندی از ائمه هدی (ع) به عنوان الگوهایی متعالی گام بردارد و
برای قرب به ساحت آنها که طریق الی اه هستند ،ناش کند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توسل هر چه بیشتر به پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) گفت :تنها در
ب َول َ ْه ٌو َوزِینَ ٌۀ
این صورت است که بی بها بودن زندگی دنیایی و معنای آیه شریفه «ا ْعلَ ُموا أَن َّ َما ال ْ َحیَا ُۀ ال ُّدن ْیَا ل َ ِع ٌ
اأمْوا ِل َو ْ َ
َْ
اأ ْو َا ِد» را به خوبی درک خواهیم کرد.
َوتَ َفاخُ ٌر بَیْن َُک ْم َوت ََکاث ُ ٌر فِی َ
استفاده ابزاری آمریکا و غرب از حقوق بشر کاما آشکار است
آیت اه آملی اریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از بازداشت غیرقانونی مرضیه
هاشمی خبرنگار آمریکایی شبکه خبری  Press TVاز سوی آمریکا ،نسبت به ترویج عادت تجاوز به
حقوق انسان ها توسط آمریکا و غرب ابراز تاسف کرد و گفت :امروز استفاده ابزاری آمریکا و غرب از
مقوله «حقوق بشر» به خوبی آشکار است .در حادثه اخیر ،مدعی هستند که این خبرنگار به عنوان «شاهد»
بازداشت شده است! اولین بار است که می شنویم یک کشوری تبعه خود را که بیم فرار او هم نمی رود ،در
وطن خودش به عنوان شاهد بازداشت کند.رئیس قوه قضاییه مسئولیت هرگونه آسیب احتمالی به خبرنگار
 Press TVرا متوجه دستگاه قضایی ایاات متحده آمریکا دانست و با بیان اینکه شواهد نشان می دهد
مشکل آمریکا با این خبرنگار به سبب دفاع او از انقاب اسامی ایران و انتقاد از جنایات آمریکا در نقاط
مختلف جهان است ،دادستان کل کشور را مامور کرد که تمام اقدامات ازم در چارچوب قانون آیین
دادرسی کیفری را از باب دفاع از حقوق عامه برای آزادی این خبرنگار آمریکایی انجام دهد.
آیت اه آملی اریجانی در ادامه با اشاره به در پیش بودن ایام چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی،
تصریح کرد :به فضل الهی  ۴۰سال از حرکت انقاب در مسیر پر فراز و نشیب خود می گذرد و همگان
شاهد بوده اند که دشمنان ما  ۴۰سال است تمام تاش خود را برای به زانو در آوردن مردم بصیر و مقاوم
ایران به کار بسته اند .دشمنان هرگز احتمال نمی دادند که مردم کوچه و بازار در ایران بتوانند این چنین در
مقابل استعمار و استبداد بایستند و دست نشاندگان آنها را به رهبری مردی الهی همانند حضرت امام خمینی
(قدس اه نفسه الزکیه) که ساحی جز ایمان ،اعتقاد و اتکا به حق تعالی نداشت ،از کشور بیرون کنند.
پیشرفت ها و جایگاه ایران باعث حسد برخی کشورهای منطقه شده است
رئیس قوه قضاییه ادامه داد :از آن روز ،هر فریب ،مکر و حیله ای را برای براندازی این نظام مردمی به
کار بستند اما مردم بصیر ما در مقابل همه توطئه ها و دشمنی های آنان ایستادند و امروز در نقطه ای هستند
که کشورشان رکن ثبات و امنیت و محور مقاومت در منطقه است .همین جایگاه و از سوی دیگر انواع
پیشرفت های ایران در عرصه های گوناگون علمی ،فناوری ،دفاعی و  ...باعث برانگیخته شدن رشک و
حسد برخی کشورهای منطقه و تشدید دشمنی های بدخواهان ملت ایران و در راس آنها آمریکا شده است.
آیت اه آملی اریجانی گفت :با اینکه جمهوری اسامی بارها تاکید کرده است که پیشرفت های
نظامی ما صرفا جنبه دفاعی دارد اما دشمنان ما خصوصا آمریکا از شرارت خود نکاسته اند و دائم در صدد
به زانو درآوردن ملت ایران هستند.
ضعف آنها در مواجهه منطقی با مردم ایران ،آنان را وادار به توهین کرده است؛ چنانکه فراموش نمی
کنیم بوش پسر چگونه مردم ما را «بربر» و جمهوری اسامی را محور شرارت خواند .امروز هم رئیس
جمهور نادان و کوته فکر آمریکا ،ملتی با یک سابقه تمدنی عظیم را «تروریست» می خواند و با کج فهمی
هر چه تمامتر به مردم بزرگ ایران اهانت می کند.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه آمریکا و مغرب زمین ،از
معیارهای دوگانه خود رنج می برند و صرفا با کشورهایی که نوکر و تبع محض آنها باشند رابطه خوبی
دارند ،خاطرنشان کرد :اینکه به ایران بگویند «رعایت موازین حقوق بشر را از عربستان بیاموزید»! این سخن،
عیار عقل و درک آنها را نشان می دهد و جهان را با معیارهای «بربریت» بیشتر آشنا می سازد.
کشورها مراقب باشند آمریکا با «ایران هراسی» سرشان کاه نگذارد
آیت اه آملی اریجانی با اشاره به مقاومت اصیل ،ایمانی و صبورانه ملت ایران و دفاع از ارزش ها و
آرمان های اسام و انقاب طی  ۴۰سال گذشته ،تصریح کرد :یکی از اقداماتی که اخیرا نیز با تحرکات و
رفت و آمدهای وزیر خارجه آمریکا و مشاوران ترامپ به منطقه و سایر کشورها تشدید شده است ،مقوله
«ایران هراسی» است که در این زمینه باید خود کشورها مراقب باشند با این اقدامات آمریکا سرشان کاه
نرود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه صابت ملت ایران با این قبیل تحرکات موذیانه مخدوش نمی شود،
تاکید کرد :چنین اقداماتی قطعا موجب انسجام هر چه بیشتر ملت ایران می شود و امیدواریم که مردم و
مسئوان با برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم ایام اه دهه فجر و همچنین حضور حماسی در راهپیمایی
 ۲۲بهمن به عنوان معیار مقابله با دشمنان ،پیام دقیقی به آمریکا و اذنابش بدهند و فراموش نکنیم که امروز،
وحدت مردم و مسئوان تحت رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) ،عامل در هم کوبیدن
دشمن است و تاثیر فشارها و تحریم ها را از بین خواهد برد.
براساس این گزارش ،بحث و بررسی پیرامون ایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در دستور کار
امروز مسئوان عالی قضایی قرار داشت.

به گزارش صدای اصاحات به نقل از خبرنگار ایلنا از رشت ،زمین هایی که فاقد
سند مالکیت بوده و بدون رعایت هیچ اصول و نظارت فنی و مهندسی و تایید مهندس
ناظر از مرحله گودبرداری تا پیریزی و ستونگذاری و غیره در حال احداث است
که عدم برخورد جدی با متخلفان با توجیه درآمدزایی و ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰
جهت در نظر گرفتن جریمه برای سازنده که اکثریت آنان داان مسکن و یا بساز
بفروش هستند یک عامت سئوال و ابهام بزرگ را در ذهن شهروندان ایجاد میکند!
جوان این سوداگران مرگ ،مخصوصا در منطقه معلم و کوی فاحتی که در
روزهای اخیر مورد توجه کاربران فضای مجازی نیز قرار گرفته است با بی پروایی
و عربده کشی برای ساکنان ساختمانهای همجوار و تمسخر اهالی مبنی بر اینکه
هیچ اتفاقی برای آنان نخواهد افتاد و کمیسیون ماده  ۱۰۰شهرداری هرگز رای
تخریب ساختمان آنان را صادر نخواهد کرد ،سردرگمی و وحشتی بزرگی را برای
رشتوندان ایجاد کرده است!براستی کمیسیون ماده صد شهرداری که متشکل از
دستگاههایی مانند قوه قضائیه ،وزارت کشور ،راه و شهرسازی ،شهرداری ،شورای
اسامی شهر و نظام مهندسی است جهت درآمد بیشتر ،جان مردم را به سوداگران
ساخت و ساز خواهد فروخت؟!پاسخگویی فوری و صریح مقامات استانی از جمله
استانداری و اداره کل دادگستری گیان و مخصوصا دادستانی بعنوان مدعی العموم،
همچنین مدیران دستگاه های نظارتی مرتبط و نمایندگان مردم در شورای اسامی
شهر رشت ،در شرایط فعلی که رشتوندان امورات خود را بدون شهردار سپری می
کنند ،قطعا بعنوان یک مطالبه عمومی مورد انتظار است.نقص قوانین در نحوه برخورد
واحد تخلفات شهرداری مناطق و عنوان موضوعاتی نظیر عدم حضور در داخل بنا
و جلوگیری از ادامه روند ساختمانهای غیر مجازی که دارای شاکی خصوصی و
اهالی ساختمانهای همجوار هستند بر این درد بزرگ افزوده است.ماموران برخورد با
تخلفات ساختمانی شهرداری میگویند فقط در صورتی می توانند از ادامه کار یک
ساختمان غیر مجاز جلوگیری کنند که وسایل و لوازمات آنان در خیابان ریخته باشد
و یا در حال انجام عملیات بتن ریزی از دستگاه های آنان جلوگیری بعمل می آید ،در
صورتی که این سوداگران در اقدامی بسیار فاجعه بارتر بتن ریزی ستون های ساختمان
را بصورت دستی و انتقال شن و سیمان از روی کامیون به باای ساختمان انجام می
دهند که بر غیر اصولی بودن و عدم رعایت استانداردهای فنی و استحکام بنا افزوده
است.آیا در صورت وقوع یک زلزله مسئوان دستگاه های مرتبط و شهرداری و نظام
مهندسی پاسخگو خواهند بود؟!مردم رنج دیده ای که با هزار امید و آرزو و پس از
سالها تاش و دریافت وامهایی با سود باا و بازپرداخت کمرشکن آن و یا فروش
طاجات و سایر ملزومات زندگی خود ،صاحب یک واحد از این آپارتمان نماهای
پرزرق و برق ،اما غیر اصولی شده اند و زن و فرزند خود را با هزاران امید و آرزو زیر
این سقف پوشالی می برد چه گناهی کرده اند که بدون اطاع قربانی سودجویان
مسکن ساز شوند؟!بنگاههای معامات ملکی که جهت درصد کمیسیون فروش این
آپارتمانها قطعا چیزی از عدم رعایت استاندارهای ازم به مردم بی نوا نخواهند گفت،
غمبار بودن این تراژدی را بیشتر خواهند کرد!آیا براستی خود میتوانیم تحمل کنیم
که فرزندان و بستگان ما در اینچنین ساختمانهایی زندگی کنند که در صورت بروز
یک حادثه هر لحضه جان آنان با خطر مواجه شود؟!گستاخی این سوداگران به اینجا
ختم نشده و در اقدامی نادر حتی فاصله قانونی بین دو ساختمان در حد  ۱۵سانتیمتر!!!را
هم رعایت نکرده و بنای غیرمجاز خود را به ساختمان همجوار می چسبانند و به
ریش مسئوان شهری و دستگاه های نظارتی در این حوزه نیز در کوچه پس کوچه
ها و قهوه خانه های رشت می خندند که البته چشم مسئوان روشن!به هر حال این
خبرگزاری با درخواست های فراوان مردم و همکاری سایر رسانه های عدالت
جو تا حصول نتیجه و جلوگیری از قطار مرگ رشتوندان در هنگام وقوع زلزله از
پیگیریهای خود در سطح استان و ملی عقب نشینی نکرده و منتظر پاسخ و اقدام
مسئوان مربوط این حوزه در استان گیان خواهد ماند.

شفافیت را از حالت بازیچه سیاسی خارج کنیم
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صدای اصاحات-واژه شفافیت ،معانی دقیق و
فراوانی دارد .معانی که شاید در هر جامعه و حکومتی
به تعبیری متفاوت از آن استفاده شود .در زمینه
شفاف سازی هم اقدامات فراوانی صورت گرفته و
بسیاری از دولت ها خود را موظف به اجرایی کردن
آن می دانند .اما قیاس معنای شفافیت با آن چیزی
که در جامعه و فصای سیاسی ایران دیده می شود
کمی فراتر از این واقعیت ها قرار دارد به طوری که
شفافیت ،خصوصا میان دولتمردان و شهروندان به
مرز شکنندگی نزدیک شده است و هر چقدر میزان
شفافیت در یک جامعه به حداقل برسد ،مردم از
حکومت دور تر شده و فضای باز سیاسی برای مشارکت
مردم هم کم کم به دست فراموشی سپرده می شود.
*اصالتا ایرانی ها به شفافیت عاقه مند نیستند

نشست «اعتماد ،شفافیت و سیاست عمومی»،
در راستای دستیابی به این شفافیت تشکیل و بر آن
تاکید شد .این نشست با حضور محمد مهاجری فعال
رسانه ای اصولگرا و فیاض زاهد فعال سیاسی اصاح
طلب برگزار شد .محمد مهاجری با اشاره به اینکه
اصالتا ایرانیها به لحاظ فرهنگی به شفافیت عاقمند
نیستند ،اظهار کرد« :در خانواده ها به فرزندان عدم
شفافیت آموزش داده می شود ،این فرهنگ در میان
ما ایرانیان نهادینه شده است و نهادینگی همین
فرهنگ موجب شده ما به سمت شفافیت نرویم».
*مسئولین راست هم بگویند مردم باور نمی کند
مهاجری در ادامه بیان کرد«:تصور عامه مردم از
شفافیت این است که میزان حقوق وزرا و مسئوان چقدر
است و چون تا کنون در این زمینه با مردم با صداقت
صحبت نشده است ،حتی اگر مسئولی حقوق خود را
اعام کند جامعه آن را باور نمیکند .از سویی عدم
شفافیت در زمینههای سیاسی نیز موجب بی اعتمادی
مردم شده است،زمانیکه کسی در انتخابات به خاطر عدم
تایید صاحیت به شورای نگهبان میرود پاسخ میگیرد
که مصلحت نیست در انتخابات شرکت کنید .وقتی
کسی که سال ها رئیس جمهور یا رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام بوده در انتخابات رد صاحیت میشود و
هیچ کس پاسخ نمیدهد که دلیل آن چه بوده است ،مردم
به این نتیجه میرسند که حکومت راست نمیگوید».
*شفافیت به شعارزدگی مبتا شده است

این فعال رسانه ای اصولگرا با اشاره به اینکه شفافیت
به شعارزدگی مبتا شده است و همین شعارزدگی آفت

شفافیت است ،خاطرنشان کرد« :باید حیطه شفافیت
مشخص شود ،اما جامعه را جوگیر میکنیم که باید
تمام اطاعات بیان شود ،در حالیکه شفافیت در حوزه
فعالیت حکومت است ،نه در حوزه جامعه و افراد».
*شفافیت به خاطر شفافیت؛یعنی ریختن پته همه
روی آب!

مهاجری گفت«:اگر ما شفافیت را به خاطر شفافیت
بخواهیم ،یعنی دنبال این هستیم که پته همه را روی آب
بریزیم ،این در حالیست که باید شفافیت وسیلهای ،نه
برای از حیثیت انداختن سایرین ،بلکه برای حکمرانی
خوب باشد .ما برای اینکه بتوانیم اراده سیاسی برای
شفافیت ایجاد کنیم باید شفافیت را از حالت بازیچه
سیاسی خارج کنیم .سیستم شفافیت ما نواقصی دارد،
اما همین سیستم بهتر از سکوت است .برداشتن گامهای
کوچک بهتر از اقدام نکردن در این زمینه است».
*شفافیت به یک مد خوب تبدیل شده است

زاهد ،با اشاره به اینکه شفافیت به یک مد خوب
تبدیل شده است؛ اما باید این مد را به یک فرهنگ
تبدیل کنیم خاطرنشان کرد« :همین مطرح شدن مسئله
شفافیت یک قدم به جلو است .پاسخگو کردن نهادها
یک قدم رو به جلو است .هیچ جامعه ای یک شبه به
شفافیت نرسیده است و این فرآیند طوانی است .ما
به زمان طوانی برای دستیابی به حکمرانی خوب با
تمام شاخصههای آن از جمله شفافیت نیازمندیم».
کمترین انتظار مردم و شهروندان از سیاستمداران،
روشن ساختن برخی باریکه های پر ابهام برای مردم
در قالب شفافیت می باشد .امری که به تازگی به
فراموشی سپرده شده و تنها فاصله مسئولین و مدیران
را بیشتر می کند .مردم ،نباید تنها در زمان انتخابات
و رای دهی به عرصه های سیاسی کشور وارد شوند
و اگر کوچک ترین توجهی در مسئولین وجود داشته
باشد باید نکته ای را که حضرت آیت اله خامنه ای
بیان نمودند در راس تصمیمات خود قرار دهند .ایشان
فرمودند «:مسئوان جز در موارد نظامی ،امنیتی و
اموری که با دشمن مقابله داریم ،باید شفاف باشند و
هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند .در منطق حکومت
علوی ،اگر کسی به خاطر مسئولیتش دارای امتیاز
و احترامی شد ،این موضوع نباید اخاق و رفتار
او را با مردم تغییر بدهد و او را از مردم دور کند».
شفافیت نباید تنها به نهاد و مسئولیت خاصی محدود
شود بلکه گستره آن باید در تمام چهنه حکومتی دیده

و احساس شود .شفافیت ،تنها به اعام حقوق و درآمد
نمایندگان مجلس و مسئولین محدود نشده و گاهی
صحبت کردن با مردم و شنیدن صحبت آن ها و هم
چنین ،بیان کردن راهبردهایی توسط مسئولین می تواند
گره کوری را که در خصوص شفافیت میان مردم
وجود دارد باز کند .شفافیت ،تنها آمار و ارقام نیست،
شفافیت می تواند گوش شنوا و در نهایت تصمیم گیری
بر اساس مطالبات مردمی و عدم پنهان کاری باشد .اما
چیزی که در حال حاضر مشاهده می شود ،اتاقی شیشه
ای از شفافیت می باشد که مردم تنها از دور می توانند
آن را ببینند ولی حق دسترسی به درون آن را ندارند.
مجلس ،در مقام نهادی سیاسی می تواند مهم ترین و
تاثیر گذارترین نهاد در ورود به مسئله شفاف سازی
باشد و با تحقیق و تفحص می تواند اعتماد و شفافیت رو
به نابودی را در جامعه باز گرداند .بحث بودجه ،در چند
روز اخیر شاید بتواند مصداق خوبی برای شفافیت باشد.
سعید باقری،عضو هیئت مدیره کانون وکای دادگستری
مرکز ،در این خصوص گفت «:هرچه پنهانکاری و
کتمان بودجه عمومی بیشتر باشد تردید و شک مردم
به نحوه دخل و خرج دولت بیشتر می شود .در رابطه با
ضرورت شفافیت در اطاع رسانی بودجه کشور و حق
شهروندان در این خصوص ،با بیان این که از مؤلفههای
یک جامعه آزاد و از جمله بنیان های دموکراسی در
کلیه جوامع ،آزادی اطاعات و حق دسترسی مردم به
اطاعات حکومت است ،اظهار کرد :اساساً برخی جامعه
شناسان و سیاسیون برجسته ،میزان دموکراسی در هر
کشور را با میزان دسترسی شهروندان به اطاعات آن
کشور ارزیابی می کنند .چنان چه شهروندان از اطاعات
ازم برخوردار باشند قادر خواهند بود در زندگی
سیاسی خود انتخابهای موجهتر و خردمندانهتری داشته
باشند .دسترسی آزادانه مردم به اطاعات و شفافیت
اطاعات خصوصاً بودجه کشور باعث میشود اعتماد
عمومی مردم نسبت به دستگاه های دولتی افزایش یابد».
*شفافیت حق مردم است

باقری در ادمه بیان کرد«:این شفافیت هم حق مردم
است و هم تکلیف مدیران و مقامات حکومت ،زیرا بر
اساس قانون دسترسی آزاد به اطاعات دولت و نهادهای
عمومی مکلف هستند طبق این قانون اطاعات خود را
در دسترس عموم قرار دهند مضافاً این که هرچه پنهان
کاری و کتمان بودجه عمومی بیشتر باشد تردید و
شک مردم به نحوه دخل و خرج دولت بیشتر میشود».

به شیوه گعدهای و لویی جرگهای نمیتوان انتظار اصاحات داشت

باید دست به جراحی شویم حتی اگر رای نیاوریم

صدای اصاحات-احمد مازنی گفت:ما در انتخابات  9۲و  9۶میخواستیم
کشور را از یک جهنم وارد برزخ کنیم و از آن فضای تند عبور کنیم .از هر کسی
سوال کنیم تفاوت قائل است بین دولت روحانی و احمدی نژاد یا بین مجلس دهم
و مجلس نهم و اساسا بین فضای سیاسی بسته دوره گذشته با این دوره.به انتخابات
که نزدیک میشویم تحرکات جریانات سیاسی هم بیشتر می شود و گویا از یک
خواب زمستانی بیدار میشوند اما از یک سال گذشته با داغ شدن شعار عبور از
اصاح طلبی و اصولگرایی این زنگ به صدا در آمد که دیگر شرایط امروز با
دیروز یکی نیست و اگر جریانها میخواهند نبض قدرت را به دست بگیرند باید
به سمت اصاحات درونی بروند تا در گام اول نبض آرا را در اختیار داشته باشند
اما سوال اینجاست که چقدر این اراده وجود دارد .احمد مازنی نماینده مردم تهران
و عضو فراکسیون امید در این رابطه می گوید تا زمانی که به شیوه گعدهای و
لویی جرگهای حرکت میکنیم نمیتوانیم انتظار اصاحات داشته باشیم .وقتی پای
انتقادات به جریان چپ و اصاح طلبان به میان آمد معتقد بود بسیاری از این انتقادات
به جهت تخریب مطرح شده است البته مازنی رای آوردن اصاحطلبان در انتخابات
 9۸را نیز امکانپذیر می داند .آنچه در ادامه میخوانید مشروح این گفت وگو است؛
او گفت«:من فکر می کنم اینکه چه گفتمانی به مردم منتقل کنیم که برگشت
مطالبات مردم باشد این نیاز به بررسی دارد .احزاب و تشکل ها باید سخنگوی
مردم باشند و پژواک خواست های مردم باشند .هرچند مردم در یکسری مطالبات
مشترک هستند اما سبد آرا متفاوت است .وقتی نزدیک انتخابات میشویم سبد ارا
متفاوتی وجود دارد .مسلم است که هر جناحی باید خود را متناسب با افکار عمومی
که توقع دارد به آن رای دهند هماهنگ کند .بخشی از مردم هم خاکستری هستند
یعنی نگاه می کنند ببینند عملکرد احزاب چگونه بوده و برای آینده چه برنامه ای
دارند .اصاح طلبان همواره منادی این بودند که جمهوری اسامی حاصل مطالبات
 ۱۱۶ساله مردم ایران است و در دل قانون اساسی جمهوری اسامی ایران اصول
استقال آزادی و عدالت به طور متوازن پیش بینی شده است ما در قالب این قانون
اساسی می توانیم مطالبات مردم ایران را محقق کنیم و پیشرفت را برای مردم کشور
به ارمغان بیاوریم اما در این مسیر ما دچار مشکاتی هستیم که این مشکات با
این قانون اساسی و این نظام قابل حل است .بنابراین مجموعه جمهوری اسامی و
قانون اساسی اصاح پذیر است و ما میتوانیم برنامه و قوانینمان را به روز کنیم و
همگام با دنیا به پیش برویم .نمیشود ادعای اصاح طلبی داشته باشیم اما همچنان
به همان راه و روش قبل اصرار کنیم و با روش گعدهای و لویی جرگهای به پیش
برویم .حزب هم که تشکیل میشود برای این است که این حزب یا این فرد در
شورای عالی سیاست گذاری یک رای داشته باشد که بتواند در انتخابات بعدی
حضور داشته باشد .یعنی هرکسی که میخواهد در جریان اصاح طلبی نقشی داشته
باشد یک حزب تشکیل میدهد و می گوید دبیرکل یک حزب اصاح طلب
را نمی توان به شورای عالی دعوت نکرد .پس دعوت می کنیم و بعد میگوییم
نمیشود که به آن سهم ندهیم پس سهمی هم به او میدهیم .در نتیجه حزب به
معنای واقعی شکل نمیگیرد و بر همان مدار گعدهای حرکت میکنیم و این گعده
بزرگ اسمش شده شورای عالی اصاحطلبان که البته میگویم به این شورا نیاز
داریم اما این شیوه ما را از آرمانهای اصاحطلبی دور میکند.باتوجه به موانعی
که بر سر راه احزاب وجود دارد به اعتقادم هنوز دور نشدهایم .البته بعضی وقتی از
دوستان که اصرار دارند این شورا نباشد میپرسیم جای این شورا چه چیزی باشد
می گویند احزاب؛ میپرسیم چرا؟ میگویند باید به سمت تحزب پیش برویم .وقتی
میگوییم کدام حزب؟ میگویند همین احزابی که وجود دارد .البته این را هم
بگویم همه احزاب ما به یک شکل نیستند و برخی با اختاف مراتب تشکیاتیتر
و سازمانیافتهتر هستند و برخی هم حالت گعدهای دارند .با این توصیف این
سوال مطرح میشود آیا با این احزاب گعدهای میتوان یک انتخابات متکی بر
احزاب برگزار کرد؟ به اعتقاد من جواب منفی است .به نظرم قدم اول این است
که همه این احزاب در قالب یکی دو حزب یا جبهه قوی تشکیل شوند و آن
را به ثبت وزارت کشور برسانند و در قالب احزاب قانونی در انتخابات شرکت
کنند .از سوی دیگر ما نیز باید در مجلس هم باید قانون انتخابات و هم قانون
احزاب را اصاح کنیم که حداقل درباره قانون انتخابات قدمهایی برداشته شد.
به عبارت دیگر ما باید به سمت نظام انتخاباتی برویم که محصول اراده همه مردم
باشد نه بخشی از آن .چندسال آقای احمدینژاد رئیس جمهور بود و معلوم بود
دوستان اصولگرا ،آقای احمدینژاد را معرفی کردند و آنها به او رای دادند اما هم
اصولگرایان میگویند احمدی نژاد اصولگرا نیست و هم احمدی نژاد میگوید
من اصولگرا نیستم .البته این موضوع درمورد آقای روحانی هم در حال رخ دادن
است؛ یعنی برخی دوستان اصاح طلب به گونهای آقای روحانی را نقد میکنند

که انگار هیچ ارتباطی میان اصاح طلبان و روحانی وجود ندارد .من نقد دولت
را قبول دارم اما نباید پشت دولت را خالی کرد .من فکر میکنم اصاح طلبان
باید تا توان و قدرت دارند قوانین را به سمت تحزب به پیش ببرند و این موضوع
در جریان اصولگرایی هم باید رخ بدهد .بنابراین در چارچوب قانون اساسی
باید اصاحات در جریانهای سیاسی اتفاق بیفتد تا راه برای پیشرفت باز شود.
ما در انتخابات  9۲و  9۶میخواستیم کشور را از یک جهنم وارد برزخ کنیم و از آن
فضای تند عبور کنیم .از هر کسی سوال کنیم تفاوت قائل است بین دولت روحانی
و احمدی نژاد یا بین مجلس دهم و مجلس نهم و اساسا بین فضای سیاسی بسته
دوره گذشته؛ اساسا این دو مقطع زمانی با هم قابل مقایسه نیست .نکته دیگر اینکه
در انتقادات چون جانب انصاف رعایت نمیشود از همان روز اول تخریبها شروع
شد و اینگونه نیست که حاا بعد از گذشت دو سال از انتخابات علیه فراکسیون
امید حرف بزنند .لذا از همان روز اول نه در جناح اصولگرا بلکه در جناح اصاح
طلب این تخریبها علیه فراکسیون امید و شخص عارف وجود داشت .بنابراین
اگر نگاه کنیم ما میخواستیم از آن فضا عبور کنیم که کردیم .مثا در همین
موضوع برجام ببینید ما چه توفیقاتی داشتیم و امروز دنیا بر علیه ما نیست .اگر این
توفیق نیست پس چیست؟آن زمان هم اگر آقای اریجانی رئیس نبود مشخص
نبود برجام به تصویب برسد یا خیر و از سال  9۲تفکر اعتدال جریان پیدا کرد و
امکان گفتوگو و تعامل بیشتر شد .نکته دیگر اینکه ما اگر گزارش مجلس دهم
و فراکسیون امید را ارائه دهیم مردم قطعا قضاوت خواهند کرد و اتفاقا باید خرداد
 9۸حتما این گزارش تهیه شود.نکته دیگر اینکه ما  ۲9۰نماینده داریم که اگر هر
یک نمایندهای را نتوانیم قانع کنیم ممکن است یک طرح ،یک ایحه یا یک
استیضاح و تحقیق و تفحص به تصویب نرسد مضاف برآنکه از میان سه فراکسیون
هیچکدام اکثریت مطلق را در اختیار ندارند .همین فراکسیون امید که تصور میشد
اکثریت را در دست داشته باشد هم تعداد ازم را ندارد و برای رسیدن به اهدافش
مجبور است گاهی با مستقلین ائتاف کند و گاهی با واییها تا یک حرکتی
شکل بگیرد و مثا پزشکیان و مطهری بشوند نائب رئیس و عارف و مازنی بشوند
رئیس کمیسیون .بنابراین همه این اقدامات در شرایطی انجام میشود که ما اکثریت
را در دست نداشتیم .لذا اگر بنا بر ارزیابی است باید کل مجلس دهم را ارزیابی
کرد که به نظرم یک عملکرد عقانی داشته است و تاش کرد صدای منافع ملی
باشد هرچند گاهی این صدا در میان فریادهای گوشخراش افراطی شنیده نشد.
یعنی تصور بر این بود که فرد باید یا اصولگرای تند و یا اصاح طلب تند باشد
که صدایش شنیده شود.البته من این احساس را دارم که جریانی به دنبال تخریب
کل مجلس است و ما در برخی برنامههای صدا و سیما این موضوع را میبینیم یا از
سوی افرادی که تریبونهایی در دست دارند از این فرصت برای تخریب مجلس و
نمایندگان استفاده میکنند .من معتقدم ائمه جمعه حق دارند اظهار نظر کنند اما هر
موقع خواستند اظهار نظر کنند در کنار نقد ،نکات مثبت را هم بگویند چراکه آن
تریبون ،تریبون دین مردم است .رسانه ملی هم باید به طور برابر برای فراکسیونها
و جریانهای مختلف زمان صحبت قرار دهد .من می گویم اگر نفع ما در جراحی
است این جراحی را انجام بدهیم حتی اگر به قیمت رای نیاوردنمان تمام شود و در
فکر این نباشیم که چون مریض جراحی را نمیپسندد فقط به آن مسکن بدهیم تا از
ما راضی باشد.آقای خاتمی سال  ۸۴یا سال  ۸۳بود که فضا علیه ایشان تند شده بود
در دانشگاه به ایشان گفتند شما به وعدههایت عمل نکردی که پاسخ داد دیگران
میآیند و عمل میکنند .این صحبت منصفانه نیست و من هم نمیتوانم همه چیز
را بگویم اما اگر قرار بر این باشد که اثبات کنیم اگر روحانی رئیس جمهور نشده
بود چه اتفاقی رخ میداد حتما حرف برای گفتن داریم و همینطور اگر مجلس
دهم ترکیب دیگری داشت نیز میتوانستیم تفاوت را ببینیم.اما اینکه میآییم و
اتفاقی نمیافتد بله نقد در این زمینه وجود دارد که بخشی از آن به عوامل درونی
باز میگردد و بخشی هم مربوط به عواملی خارج از کنترل ماست که یکی از
این عوامل را همین در اختیار نداشتن اکثریت مجلس است.زمانی با آقای هاشمی
رفسنجانی که خدا رحمتش کند رفته بودیم درباره ریاست مجلس گفتوگو کنیم
و گفتیم گزینه ما آقای عارف است گفت شما تاشتان را بکنید اگر موفق شدید
که چه خوب اما اگر موفق نشدید مردم میفهمند برای آنکه خواستهشان محقق
شود باید افراد بیشتری را به مجلس بفرستند.من باز هم میگویم اگر قرار است
ارزیابی باشد باید عوامل خارج از کنترل هم دیده شود چه کسی فکر میکرد ما با
ترامپی مواجه شویم که زیر میز کافه بزند .ما باید هم مشکات را حل کنیم و هم
به سمت اصاح ساختار برویم و از این فرصت فورس ماژور هم به نفع تقویت خود
استفاده کنیم .به هر حال ایران مستحق بهترینهاست و ما باید آن را محقق کنیم.

صدای اصاحات خبرنگار رئیس جمهور ارتباطات و فناوری اطاعات را
نماد تحول جوامع در حوزه تکنولوژی دانست و با بیان اینکه مقاومت در برابر
فناوریهاوتحواتنوین،رویکردیقدیمیاست،تاکیدکرد:شناختدرست
و فرهنگ سازی ،تنها راه مدیریت و پیشگیری از مشکات فناوری است.
حجت ااسام و المسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار وزیر ،معاونین و
مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات با تاکید بر اینکه “مبارزه با خواست
عموم مردم ،شرعی و قانونی نیست” ،اظهارداشت :فناوری های نوین منافع زیاد
و خطرات محدودی دارد و ما نمی توانیم زندگی مردم را از تحوات فناوری
و ارتباطی جدا کنیم.پیشرفت و تکامل رسانهها ،با این دست مخالفتها متوقف
نشد و به عنوان مثال در جریان مبارزات انقابی ملت ایران شاهد استفاده گسترده
از ضبط صوت و نوارهای کاست بودیم .این فناوری اطاعات و ابزار ارتباطات
و انتقال اطاعات بود که پیام انقاب ملت ایران را خیلی راحت و سریع منتقل
میکرد.رئیس جمهور با بیان اینکه مقاومت در برابر فناوری ها و تحوات
نوین ،رویکردی قدیمی است  ،افزود:عادت انسانها در استفاده از یک امکان
و وسیله گاهی به طور طبیعی تبدیل به حق میشود که هر نوع مخالفت با آن
اقدامی نادرست از سوی استفادهکنندگان به حساب میآید و از سوی دیگر نیز
عدهای همواره با هر پدیده جدیدی مخالفت و مقابله میکنند و این دو خصیصه
اجتماعی،عرصهارتباطاتوتجهیزاتارتباطاتیرانیزشاملشدهوشاهدهستیم
که همچنان عدهای با پدیدههایی جدید بویژه در زمینه فناوریهای ارتباطی و
اطاعاتی مخالفت میکنند.درست است که هر پدیده جدیدی ممکن است در
کنارفوایدزیادشخطراتینیزداشتهباشدامااینمعقولنیستکهدربرابراحتمال
بروز یک آسیب یا خطر ،استفاده از ابزار یا امکانی که فواید زیادی دارد را به طور
کلی کنار بگذاریم و از سوی دیگر اینگونه نیست که همه عالم گوش به فرمان
ما باشند تا ببینند که چه زمانی استفاده از یک امکان یا ابزار جدیدی را ممنوع
میکنیم تا آنها نیز دیگر از آن استفاده نکنند!به طور طبیعی مردم استفاده از ابزار
و امکانات جدید را بر مبنای نیاز ،نوع تفکر و سلیقه خودشان انتخاب میکنند و
اساساً وقتی امکانات و ابزار جدیدی ایجاد میشود ،نمیشود به مردم گفت که
از آن استفاده نکنند بلکه راهکار صحیح ،آموزش روش صحیح استفاده از آن
امکان و چگونگی راههای پرهیز از خطرات آن است.
رئیس جمهور با بیان اینکه مبارزه با خواست عموم مردم ،شرعی و قانونی نیست،
اضافهکرد:برخیفکرمیکننداختیاراتیازآسماندارندتابرزمینیهاهرفرمانی
که میخواهند صادر کنند ،اما خداوند به پیامبر خاتم (ص) نیز تأکید کرد که تو
وکیل مردم نیستی و فقط مأمور اباغ پیام هستی و مردم در پذیرش یا رد آن ،
مختار هستند .نمیتوان با خواست عمومی مردم مبارزه کرد و این کار نه شدنی
و نه مشروع و قانونی خواهد بود.روحانی اظهار داشت :اگر کسی بخواهد مردم
را مجبور به کاری کند دیگر اسم آن ارتباطی با دین و دینداری ندارد ،چرا که
اساس دین ،فهم ،درک و سپس پذیرش و انتخاب است و البته این اصل بر همه
اصلهای عرصههای دیگر صادق و حاکم است .مردم فهم دارند و در مواجهه
با هر مسألهای که آسیبهایی دارد به دنبال فرا گرفتن فرهنگ صحیح استفاده از
آن و راههای پرهیز از آسیبهایش هستند.امروز شاهد آن هستیم که عدهای از
فضای مجازی در راستای منافع شخصی و گروهی خودشان استفاده نامناسب
میکنند و براساس برخی تحقیقات انجام شده ،لحن عمومی مردم کشورمان در
فضای مجازی نسبت به دیگر کشورهای پیشرفته نامناسبتر است که باید برای
آن نیز فکری شود.
به طور طبیعی مخاطرات استفاده از یک امکان و ابزار جدید برای کسی که تازه
شروع به استفاده از آن می کند ،بیشتر از کسی است که به استفاده از آن امکان و
ابزار جدید عادت کرده است ،بخصوص اگر از همان آغاز در اختیار قرار گرفتن
اینابزاروامکانجدیدبخواهیمدرختممنوعهنیزبرایآنتعریفکنیمکهآن
وقتخودایندرختممنوعهعاملیبرایتحریکاستفادهکنندهبهکشفدلیل

اینممنوعیتاستکهمیتواندمخاطراتوآسیبهارابیشترکند.
باید قبول کنیم که اشتباه کردیم فکر کردیم اگر بگوییم استفاده از فان
امکان ممنوع بوده و فیلتر است همه به آن گوش میکنند .دیدیم که پس از
فیلتر هر امکانی ،فیلترشکن آن ایجاد شد و هر چه تاش کردیم به طور روزانه
فیلترشکنهای جدید ارایه شد و در نتیجه  ،زیان و آسیبی که بویژه به جوانان و
فرزندان ما از ناحیه استفاده از فیلترشکنها وارد شد  ،بیشتر از زمانی است که به
طور عادی مث ً
ا از همان نرمافزاری که فیلترکردیم ،استفاده میکردند.
راه پیشگیری از مخاطرات ابزارهای ارتباطی جدید ،فیلترینگ نیست ،بلکه باید
سواد رسانهای و دیجیتال جوانان و نوجوانان و البته والدین و همه جامعه را باا
ببریمتابتواننددرکناراستفادهمناسبازاینامکانات،ازمخاطراتوآسیبهای
آننیزدرامانبمانند.رئیسجمهوربابیاناینکه انحصاردرهیچپدیدهایجواب
نمی دهد؛ چه در رسانه و چه در فناوری  ،اظهارداشت :امروزه شاهد آن هستیم
که استفاده از موبایل در ایران نسبت به خیلی کشورهای دیگر بیشتر است و یک
دلیل مهم آن این است که در کشور رسانه آزاد نداریم ،فقط یک صدا و سیمای
دولتی داریم و مردم برای دسترسی آزادانهتر به اطاعات به استفاده از موبایل و
دسترسی به فضای مجازی از طریق آن ،هجوم آورده اند و لذا شاهد بروز تورم
دراستفادهازموبایلوفضایمجازیهستیم.اگرگروههاودستههایمختلفدر
کشور رادیو و تلویزیون داشتند ،بخشی از حرف و سخن خود را از آن طریق
بیان میکردند و آن وقت به طور طبیعی این تورم در زمینه استفاده از موبایل و
فضای مجازی بوجود نمیآمد.روحانی با تأکید بر اینکه باید این رویهها اصاح
شوند،تصریحکرد:البتهبایدهمهبهضرورتاصاحاینرویههاوروندهابرسیم.
امروز هنوز همه به این نتیجه نرسیدهایم که انحصار در هر زمینه و موضوعی مضر
است؛ باید در زمینه گردش اطاعات ،آزادی بیشتر ایجاد کنیم و البته نیاز است
کهنظارتدراینزمینهنیزبهطورقانونمندتقویتشود.رئیسجمهورخاطرنشان
کرد :وقتی گردش آزاد اطاعات رواج یابد و نظارت بر آن تقویت شود ،دیگر
شاهد آن نخواهیم بود که هر کسی یا گروهی به طور ناشناس و بدون شناسنامه
بتواند از این عرصه برای بیاخاقیهای خود سوء استفاده کند و یا از سوی دیگر
شاهد آن نخواهیم بود که عدهای به طور فلهای با یک سیمکارت پیامکهای
تبلیغاتی انبوه بفرستند و وقت و عمر مردم را تلف کنند؛ اینگونه اتاف وقت و
عمر مردم و آزار و اذیتهای بیحساب شرعاً حرام است و راه مقابله با آن ایجاد
فضای آزاد و البته قانونمند نشر اطاعات و نظارت قانونی و دقیق بر آن است.
روحانی با اشاره به اهمیت بهرهگیری هر چه بیشتر و مؤثرتر از فضای مجازی،
گفت:فضایمجازیوعرصهدیجیتالامروزنهبخشوشاخهایازاقتصاد،بلکه
بستر و پایهای اصلی و اساسی برای اقتصاد است از سوی دیگر فضای مجازی
میتواند همه مردم و فعاان اقتصادی را توانمند کند و زیربنای مناسب برای
تسریعوتسهیلتعاماتاقتصادی،علمیوفرهنگیباشد.امروزهمچنینفضای
مجازی یک ابزار مؤثر برای ایجاد عدالت است چرا که با اتصال یک روستا به
اینترنتپرسرعتامکانبهرهمندیازخیلیازامکاناتکشوربرایروستائیاننیز
همانگونهکهبرایشهرنشینانفراهماست،فراهمخواهدشد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی

اوایل انقاب میدانستیم چه نمیخواهیم
اما نمیدانستیم چه میخواهیم
خبرنگار صدای اصاحات،سخنگوی سازمان انرژی
اتمی گفت :اگر ما در ده سال آینده از فرصتها و زمان
به خوبی استفاده نکنیم و در تکنولوژی ،دانش و اطاعات
با دنیا همراه نشویم ،فرصتهای زیادی را از دست داده
و عقب میمانیم.بهروز کمالوندی در آستانه سالگرد چهل
سالگی انقاب اسامی در پاسخ به این پرسش که اگر با
آگاهی که امروز در حوزه سیاست خارجی و هستهای
دارید ،میخواستید کار را شروع کنید چطور شروع
میکردید؟ با بیان اینکه برنامههای هستهای را اصوا ۵۰
ساله یا  ۷۰ساله مینویسند و کار هستهای این طور نیست
که در کوتاه مدت به آن نگاه شود چون کاما زمانبر است
گفت :در نگاهی به گذشته ،باید بگویم خیلی کارها بود
که میخواستیم انجام دهیم اما محقق نشد .به عنوان مثال
برنامه هستهای قبل از انقاب این بود که سهم مهمی از برق
کشور از طریق انرژی هستهای تامین شود اما محقق نشد .ما
مجبور بودیم از کشورهای اروپایی تکنولوژی بگیریم و
آنها بعد از انقاب و با شروع جنگ تحمیلی همراهی ازم
را با ما نداشتند.وی با اشاره به اهمیت دستیابی به تکنولوژی
هستهای اظهار کرد :برخی کشورها خودشان به سمت آن
رفتند که صاحب این تکنولوژی شوند و برخی با کمک
کشورهای دیگر یا به تنهایی .کشوری مثل امارات متحده
عربی از سال  ۲۰۰۸ـ  ۲۰۰9تصمیم به احداث نیروگاه
هستهای گرفت تا عینا این تکنولوژی را وارد کند اما با
وجود سپردن کامل کار به خارجیها هنوز نیروگاههایش
راهاندازی نشده و بر اساس گزارش رسانهها راهاندازی
راکتورهایش به دایل فنی از جمله این که گفته شده
بتنهای دیوار راکتور ترک برداشته به تاخیر افتاده است.
برای همین هر کشوری که وارد این عرصه شود عاوه بر
تکنولوژی در بحث ایمنی هستهای و تامین نیروی انسانی
کاری بسیار سخت و زمانبر پیش رو دارد.
پیشرفت ایران در  40سال گذشته در حوزههای
گداخت ،غنیسازی و آموزش نیروی انسانی
کمالوندی اظهار کرد :ما اوایل انقاب در بسیاری از
زمینهها نیروی کار آزموده نداشتیم ،اما در حوزههایی که
اسباب و ابزارش مهیا بود پیشرفت کردیم ،مثا در همین
بحث هستهای در بخشهایی که به نیروی انسانی نیاز
بود ،پیشرفت خوبی داشتیم .در حوزه گداخت هستهای و
غنیسازی دیدید که تا چه اندازه پیش رفتیم چرا که این
دو حوزه از جمله حوزههایی هستند که به سرمایه آنچنانی
و صنایع بزرگ نیاز ندارد بلکه نیازمند نیروی انسانی
متخصص است .برخی ابهامات که برای برخی کشورها
ایجاد میشد و از سوی آمریکا و رژیم اسراییل به آن دامن
میزدند این بود که چرا وقتی ایران هنوز نیروگاه اتمی
ندارد ،سراغ غنیسازی رفته است؟ اما پاسخ واضح است،
اگر با ما همراهی میکردند و تکنولوژی را به ما میدادند و
با ایران روابط عادی داشتند ،مسیر به سمت و سویی دیگر
میرفت .ایران قبل از انقاب یک میلیارد دار به شرکت
اوردیف وام داد که بتواند به سوخت دسترسی داشته باشد
یا قرار بود چهار نیروگاه توسط آلمان ساخته شود اما آنها
همکاری نکردند و با نیمه کاره گذاشتن کار از ایران رفتند
و ما مجبور شدیم به آن بخش از تکنولوژیهای هستهای
سازگار با سطح صنعت کشور و آموزش نیروی انسانی
وارد شویم که البته سرعت پیشرفتمان هم در این زمینه

ها خیلی خوب بود.این مقام سازمان انرژی اتمی در پاسخ
به این پرسش که یعنی اگر دست ایران باز بود یا با ایران
عادی رفتار میشد پتانسیلهای انسانی و مادیاش آنقدر
باا بود که در فرصتی کوتاه شاید  ۲۵سال به قدرت مهم
هستهای در منطقه و جهان تبدیل میشد؟ گفت :ارقام در
حوزههای مختلف آموزشی و تولیدی گویای آن است که
پیشرفت ایران خیلی سریع بوده است.وی گفت :در گذشته
لوازم توسعه در کشورها ابتدا بر اساس میزان منابع معدنی
و زیرزمینی هر کشور تعریف میشد ،بعدها تکنولوژی
را کلید توسعه میدانستند و در حال حاضر منابع انسانی
و مدیریت را عوامل اصلی توسعه میدانند ،این در حالی
است که ایران همه اینها را دارد.
عادی سازی روابط با ایران نه تنها به نفع ما که
برای آمریکا  ،غرب و منطقه مفید خواهد بود
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ادامه داد :اگر غرب و
آمریکا با ایران همراهی میکردند این همکاری ،هم به نفع
ما بود و هم آنها ،چون ظرفیت نیروی انسانی ما خارقالعاده
است و این نیرو را هر جایی نمیتوان به راحتی پیدا کرد.
نیروی انسانی تحصیل کرده که درک درستی از تکنولوژی
دارد و باانگیزه است در کمتر کشوری در منطقه و حتی
سطح جهان وجود دارد .به عاوه پیشرفت در بخشی از
یک منطقه موجب توسعه و پیشرفت کل آن منطقه خواهد
شد ،بنا بر این نگاه عادی سازی روابط با ایران نه تنها به نفع
ما که برای خود آنها  ،منطقه و دنیا هم مفید خواهد بود.
سیاست حذف یارانهها کاما پوپولیستی بود
کمالوندی گفت :ما در طول چهل سال پس از انقاب
نسبت به اینکه ثروت حاصل از منابع طبیعی و معدنی را
به طور خام بین مردم توزیع کنیم یا آن را به صنعت و تولید
و خدمات تبدیل کنیم تا مردم از قبل مزایای آنها بهرهمند
شوند همواره مردد بودهایم ،یعنی حرفش را زدهایم اما در
عمل مشکل داشتهایم .حتی بعضی وقتها شاهد تمایل به
سیاستهای پوپولیستی و اجرای آن در کشور بودیم از
جمله نحوه اجرای سیاست حذف یارانهها؛ سیاستی کاما
پوپولیستی چون قرار بود طبق قانون نصف درآمد حاصل
از حذف یارانهها به صنعت و کشاورزی داده شود اما در
عمل این اتفاق نیفتد و همه آن را به طور مستقیم بین مردم
تقسیم کردیم و این طور میشود که ثروت قادر به تولید و
باز تولید خود نیست.
اوایل انقاب میدانستیم چه نمیخواهیم ،اما
نمیدانستیم چه میخواهیم
وی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند بهتر بود یکی از
روشهای توسعه سیاسی و اقتصادی در دنیا که تجربه
شده بود را به عنوان الگو انتخاب میکردیم تا اینکه
خود را این طور درگیر تئوری و عمل یک روش که
مشخص نیست هنوز هم چیست کنیم؟ اظهار کرد:
بله ،به نظر میرسد با تسری مسیر سیاسی به اقتصادی و
اتخاذ روش متفاوت غیرسرمایهداری و غیر کمونیستی
“نه شرقی ،نه غربی” شرایط را برای اجرای سیاستهای
اقتصادی سختتر و دشوارتر ساختیم .به عبارتی ما اوایل
انقاب میدانستیم که چه نمیخواهیم ،اما نمیدانستیم
آنچه را که میخواهیم چگونه به دست آوریم .شاید اگر
یک مدل از اجرای سیاستهای پذیرفته شده در دنیا را
انتخاب میکردیم مشکات کمتری میداشتیم اما وقتی که

به دنبال مدل کاما متفاوت هستیم باید روشهای خاقانه
جدید به وجود آوریم.این دیپلمات با سابقه کشورمان در
پاسخ به این پرسش که اقتصاد مقاومتی از نگاه بسیاری از
کارشناسان بیرونی و داخلی مورد تایید است اما به نظر
شما چرا توان اجرایی کردن آن را در کشور نداریم؟
تصریح کرد :چندین سال است که مقام معظم رهبری بر
تقویت اقتصاد کشور تاکید دارند و عما هم هنوز مدل
اجرایی مشخصی برای آن ارایه نکردیم .رهبری با طرح
مساله اقتصاد مقاومتی شاخصهایی از جمله درونزا بودن
اقتصاد و در عین حال بروننگر بودن آن را ارایه کردند؛
الگویی که به شکلی دیگر بخشهایی از آن را در اقتصاد
کشورهای دیگر هم میبینیم.وی ادامه داد :با توجه به
انقاب تکنولوژی و اطاعات در نیم قرن گذشته معتقدم
که سرعت تحوات بسیار زیاد است و ما نباید عقب بمانیم.
چرخه عمر صنعتی و تکنولوژی مثل چرخه عمر ما انسانها
یک نقطه آغاز و جنینی دارد ،رشد میکند ،بالغ میشود
و بااخره به پایان عمر خود میرسد .برای اینکه صنعت
خود را پایدار و ماندگار داشته باشیم و بتوانیم آن را توسعه
دهیم باید همزمان به ابعاد استراتژیک ،اقتصادی و تجاری
آن نگاه و توجه کنیم .در صنعت هستهای هم روند به همین
شکل است ،نمیتوان تا ابد دولتها برای آن هزینه کنند،
بلکه باید از خود زایش داشته باشد .در تولید برق هستهای
ظاهرش این است که هر کیلووات برق  ۵۲تومان به مردم
فروخته میشود ولی این برق هزینهاش کمتر از آنچه در
دنیا برای تولید برق حرارتی مصرف میشود ،نیست و مردم
هزینه آن را به طور غیرمستقیم و به اشکال مختلف پرداخت
میکنند .به این شکل که مازاد هزینه تولیدی از دولت
گرفته میشود که طبیعتا از محل مالیات یا فروش نفت
تامین میشود و چون این پرداخت از خزانه و بیتالمال
است در حقیقت مردم آن را پرداخت میکنند .بنا بر این
باید به فکر تجاری سازی صنایعمان در حوزههای مختلف
از جمله هستهای و حتی نظامی باشیم.
باید اول ماشین را بسازیم ،بعد سراغ زرهای
کردن آن برویم
کمالوندی با تشبیه اقتصاد مقاومتی به ماشین “زرهای”
در زمان جنگ گفت :برای داشتن این ماشین ابتدا باید
ماشینش را ساخت بعد آن را به زره مجهز کرد یا قطعات
آن را زرهای کرد نه آنکه ابتدا زرهاش را بسازیم در حالی
که ماشینی وجود ندارد.این مقام سازمان انرژی اتمی
با تاکید بر اینکه باید ایدههای انقابی خود را در ابعاد
و زمینههای مختلف به زبان روز ارایه کنیم گفت :ما در
اصول و باورهای انقابی خود باور داریم که باید از مظلوم
حمایت کنیم و این ایده را باید در دنیا نیز گسترش دهیم.
انقاب اسامی قرار نیست همرنگ جماعت شود اما قرار
بود و هست که همگونهگی با جامعه جهانی ایجاد کند،
از این رو برای این هدف باید ارزشهای انقابیمان که
مورد توجه بسیاری از انسانها بوده و با فطرت انسانی در
انطباق کامل است را همزمان با پیشرفـتهای اقتصادی و
اجتماعی با ادبیات قابل فهم جهان عرضه کرده و مرتبا آن
رابه روز کنیم.وی در ادامه به این مساله نیز پرداخت که
ایران انقابی دچار “شیطان بزرگ” است که بسیاری از
اهداف و آرمانهای ایران را در مجامع و مراکز بینالمللی
به شکلی دیگر جلوه میدهد.

گزارش

خط قرمزها را رد کردیم و اتفاقی هم نیفتاد

در این سریال با اینکه ما خیلی جنگیدیم برای اینکه بتوانیم از خط قرمزها به زعم پلیس و حتی تلویزیون عبور کنیم .برای مثال من تا به حال ندیدم دو پلیس
مخفی با موی بلند و گیس بسته نشان داده شود .این حساسیت از سوی تلویزیون و همچنین ناجی هنر وجود دارد اما من وقت و انرژی زیادی گذاشتم برای اینکه
بتوانم فضا را مرتفع کنم .به نظرم به همین دلیل است که سریال از همان قسمت اولش دیده شد و مورد توجه مخاطبان قرار گرفت ،به این دلیل که روی
یکسری خط قرمزها توافق کردیم و نیروی انتظامی و تلویزیون هم این موارد را پذیرفتند و مسئولین هم دیدند هیچ اتفاقی هم نیفتاد .میخواستند ما را وادار
به خودسانسوری کنند ،اما این خط قرمزها مواردی بودند که بیخود به وجود آورده اند و خدا را شکر کمتر میشود.
صدای اصاحات-مهرداد خوشبخت
کارگردان سریال «گشت پلیس» میگوید تاش
کرده فضایی قابل باور و ملموس را در سریالش به
وجود بیاورد اما در این راه با محدودیتهایی هم
مواجه بوده که با توافق آنها را پشت سر گذاشته
است.سابقه ساخت فیلم و سریالهای پلیسی برای
تلویزیون به سالها قبل برمیگردد ،سریالهایی
که نمونههای خارجیشان هم در تلویزیون ایران
مخاطبان خودش را دارد و نمونههای ایرانی هم گرچه
بعضا با انتقادهایی همراهند اما تجربه نشان داده اگر
فضایی قابل باور داشته باشند مورد اقبال مخاطبان
قرار میگیرند .در هفتهای که گذشت سریال «گشت
پلیس» به کارگردانی مهرداد خشبخت از تلویزیون
پخش شد ،مجموعهای که تاش کرده بود پلیسی
ایرانی را به تصویر بکشد .کارگردان این سریال از
پروسه ساخته شدن این مجموعه و چالشهایی
که پیش رو داشته گفته که در ادامه میخوانید.
شما پیش از سریال «گشت پلیس» هم تجربه
ساخت کار پلیسی داشتید ،این سریال چه تفاوتی
برایتان داشت که دوست داشتید در مقام کارگردانش
قرار بگیرید؟
ما یکسری توافقات انجام دادیم که پلیسمان
در این سریال فرق کند ،در طول کار هم دیدیم
که شخصیت پلیسها شبیه به آنچه که پیش از این
دیده بودیم نیست ،حتی دیالوگهایی که از زبان آنها
میشنویم چیزی نیست که در کارهای قبلی شبیهش را

شنیده باشیم .مثا شخصیتی که امیر داوری بازیاش
میکند ویژگیهایی دارد که به آدمهای واقعی نزدیکتر
است .پلیسهای ما در این سریال عصبانی میشوند،
با دست در دهان متهم میزند و البته بابت این کارش
توبیخ هم میشود .اما همه این موارد پلیسها را به
سمت واقعیتر شدن پیش برد .من تا به حال سریال
پلیسی نساخته بودم اما در تلهفیلمهایی که کار کرده
بودم عموما سعی کردم فضایی ملموس و قابل باور
را در بیاورم ،فضا ،نورپردازی ،میزانسنها و حرکات
دوربین همه برایم مهم هستند.
حساسیتها و خط قرمزها چقدر محدودتان
کرد؟
در این سریال با اینکه ما خیلی جنگیدیم برای
اینکه بتوانیم از خط قرمزها به زعم پلیس و حتی
تلویزیون عبور کنیم .برای مثال من تا به حال ندیدم
دو پلیس مخفی با موی بلند و گیس بسته نشان داده
شود .این حساسیت از سوی تلویزیون و همچنین
ناجی هنر وجود دارد اما من وقت و انرژی زیادی
گذاشتم برای اینکه بتوانم فضا را مرتفع کنم .به نظرم
به همین دلیل است که سریال از همان قسمت اولش
دیده شد و مورد توجه مخاطبان قرار گرفت ،به این
دلیل که روی یکسری خط قرمزها توافق کردیم و
نیروی انتظامی و تلویزیون هم این موارد را پذیرفتند و
مسئولین هم دیدند هیچ اتفاقی هم نیفتاد .میخواستند
ما را وادار به خودسانسوری کنند ،اما این خط قرمزها
مواردی بودند که بیخود به وجود آوردهاند و خدا را

شکر کمتر میشود.
این دغدغه شما برای ساخت چنین اثری با وجود
محدودیتها از کجا نشات میگیرد؟
به هرحال ما میخواهیم اثری بسازیم که خودمان
دوستش داشته باشیم ،وقتی میخواهی چنین کاری
کنی متاسفانه باید برایش بجنگی .این مسئله بدی
است که ما برای اینکه به سادهترین مسائل بپردازیم
باید برایش بجنگیم .ما اگر بخواهیم پلیسمان را خشن
نشان دهیم باید برایش بجنگیم درصورتیکه پلیس
کارش خشن است .میگویند پلیس را نشان دهید اما
کسی را نکشد ،تیراندازی نکند ،دعوا نکند ،متهم را
اذیت نکند ،چنین فردی با این ویژگیها عما به جای
پلیس یک کارمند میشود.
بازیگرها به نظر برای بازی در نقش پلیس رغبت
زیادی دارند ،اما شما به عنوان کارگردان نمیتوانید هر
گزینهای را انتخاب کنید و ناگزیرید سراغ چهرههایی
بروید که یکسری ویژگیها داشته باشند ،مثا آمادگی
بدنی و فیزیک متناسب ،در مقوله انتخاب بازیگرانتان
با محدودیتی روبهرو بودید؟
درست است هر بازیگری نمیتواند نقش پلیس
را بازی کند ،در این سریال ما از ابتدا آقای قائمیان را
برای سر تیم انتخاب کرده بودیم ،امیر داوری هم
جزو اولین انتخابهایمان بود که قرارداد بست و در
ادامه هم برزو ارجمند به گروه اضافه شد ،البته برزو در
قصه پلیس نبود ،فردی عاقهمند بود که بعد از اینکه
او را میگیرند به دلیل اینکه جرمی مرتکب نشده بود

دو سال دوره در دانشکده افسری دید و بعد فعالتش
را شروع کرد .این اتفاق واقعا میافتد ،همین اان خیلی
از هکرهایی که در اداره پلیس فعالیت میکنند همان
هکرهایی بودند که مجرم بودند ،اما به جای اینکه آنها
را به زندان بیاندازند از آنها خواستند برای پلیس کار
کنند.
به فضای معمایی و رمزآلود کار چطور رسیدید؟
برای تعلیق بیشتر که مخاطب با آن مواجه شود

سراغش رفتید یا قصه و کار اینطور ایجاب میکرد؟
سیستم نیروی انتظامی عموما خیلی عاقهمند به
بزن بزن و به رخ کشیدن امکاناتش است ،ولی ما صرفا
این شرایط را نمیخواستیم و گفتیم شما قبل از این
کار هم سریالهایی ساختید که این فضا را داشته ،به
همین دلیل به توافق رسیدیم که روی بخش قصههای
پلیسی بیشتر کار کنیم و آنها هم پذیرفتند و این
بخشها تقویت شد .اگر کار کوتاه نمیشد ماجراهای
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خیلی بیشتری داشتیم .اما به دلیل زمان کم سریال که
قرار بود هفته پلیس پخش شود نشد و کار کوتاه شد.
پس از ابتدا قرار نبود مینی سریال بسازید؟
ابتدا قرار بود این کار  ۱۴قسمت باشد ،اما به
دایلی که یکی از آنها بیپولی بود ما بخشی از قصه را
تغییر دادیم و کار را دو فصل کردیم ،یک خواهر دوقلو
برای قصه ابداع کردیم که بتوانیم فصل دوم را ادامه
دهیم .در فصل بعدی که داستانش جذابتر میشود
کارکرد خواهر دوقلو نمایان میشود.
فصل دوم در چه مرحلهای است؟
فیلمنامه آن نوشته شده است.
پیرو صحبت قبلیتان درباره نشان دادن تجهیزات
و امکانات پلیس ،این بعد هم در سریال نمود زیادی
دارد و شاید همین باعث شده فضا برای مخاطب هم
جذاب باشد .درباره پرداختن به این فضا هم برایمان
میگویید؟
عمدی روی این قضیه نبوده ،اما ما در سریال
پیشنهاداتی دادیم که میشود از یکسری امکاناتی
که وجود دارد و ابزارش هم ابزار پیچیدهای نیست
به شیوهای که به تصویر کشیدیم استفاده کرد .مثا
پیشنهاد دادیم به جای اینکه در این ترافیک جلسه
بگذارید و دور هم جمع شوید مثا از ویدئو کال
استفاده کنید ،ویدئو کال مقوله عجیبی نیست ،شما هم
ممکن است با دوستتان از همین طریق ارتباط برقرار
کنید ،یا مثا میشود از کوادکوپتر برای تعقیب مجرم
استفاده شود.

تلویزیون از هر بازی تیم ملی چند میلیارد درآمد دارد؟
هزینه  ۳۰ثانیه اگهی بین دو نیمه بازی ایران در دور مقدماتی جام

به شرکتهای زیرمجموعه سازمان صداوسیما هرگز به طور شفاف بیان

 ۴۰۰میلیون تومان اعام شده است.بر این اساس ،درآمد تلویزیون (شبکه

بازرگانی صداوسیما کرده است و این جدای از درآمد این سازمان از

آسیا مانند جام جهانی و سایر رویدادهای ورزشی بینالمللی ،محل

افزایش بودجه پیشنهادی دولت برای این سازمان در سال  9۸هستند ،اما

دقیقه بین دونیمه بازی (۱۲میلیارد تومان) ۵ ،دقیقه قبل از آغاز و  ۵دقیقه

باید منتظر ماند و دید آیا سازمان صداوسیما بااخره به سامانه دسترسی آزاد

 ۲۰میلیارد تومان (با احتساب تبلیغ کااهای ایرانی) میشود که با توجه

شود یا همچنان رسانهها بر اساس گمانه زنی (در مورد جام ملتهای آسیا؛

ملتهای آسیا ۴۰۰ ،میلیون تومان برای کااهای ایرانی است.جام ملتهای
درآمد گستردهای برای تلویزیون است که با توجه به عدم شفافیت مالی

بهویژه بخش بازرگانی در صداوسیما ،این درآمدها هرگز در محاسبه
بودجههای این رسانه دیده نمیشود؛ همانطور که هزینه تولید برنامههای

رنگارنگ شبکههای متعدد با استفاده از اپهای خودساخته و یا وابسته

نمیشود.اگرچه مدیران صداوسیما این روزها در راهروهای مجلس ،پیگیر
سخنی از درآمدشان از بازیهای جام ملتهای آسیا و موارد مشابه بر زبان

نمیآوردند.این روزها ،بازیهای جام ملتهای آسیا ،محل درآمد ویژه
این رسانه شده است؛ بهطوری که بنابر اطاع خبرنگار هزینه  ۳۰ثانیه پخش
آگهی کااهای ایرانی در بین دو نیمه بازی تیم ملی ایران در دور مقدماتی،

مریا زارعی دومین برگزیده «مانکن» شد
«مریا زارعی» به عنوان بازیگر «مانکن» به کارگزدانی حسین
سهیلیزاده که در شبکه نمایش خانگی ساخته میشود ،انتخاب شد.
به نقل از روابط عمومی سریال« ،مریا زارعی» که سابقه بازی
در فیلمهای سینمایی مانند «درباره الی»« ،زیر سقف دودی» و «شیار
 »۱۴۳را در کارنامه خود دارد ،در اولین تجربه حضور در سریال
نمایش خانگی ،ایفاگر نقش متفاوتی در «مانکن» خواهد بود« .حسین
سهیلیزاده» و «ایرج محمدی» پس از همکاری در سریال هایی مانند
«دلنوازان» و « ترانه مادری» در تازهترین حضور مشترکشان به ترتیب
کارگردانی و تهیهکنندگی سریال نمایش خانگی مانکن را برعهده
گرفته اند .مجموعه «مانکن» در  ۲۶قسمت به قلم بابک کایدان نگاشته

شده و در توصیف نقشی که «مریا زارعی» در این مجموعه ایفاگر آن
است ،آمده :فهمیدن بعضی چیزا برای بعضیا خیلی سخته ،مثل درک
عمق زخمی که رو قلب یه زن جا مونده ...
گفتنی است اسامی سایر بازیگران این سریال پس از انتخاب در
روزهای آتی اعام خواهد شد.
«محمدرضا فروتن» نیز به عنوان اولین بازیگر سریال نمایش خانگی
«مانکن» انتخاب شده بود.مجموعه «مانکن» به تهیهکنندگی ایرج
محمدی در  ۲۶قسمت نگاشته شده و در خاصه داستان این مجموعه
آمده است :همیشه عشقهای بزرگ و زیبا ،دشمنان بزرگ و مخوف
داشته اند.

 )۳از هر بازی تیم ملی ایران در دور مقدماتی این جام ،با احتساب ۱۵

بعد از پایان ،زیرنویسهای حین بازی ،لوگوهای گوشه تصویر و  ...حدود

به صعود تیم ملی به دور بعدی ،این عدد ،قطعا بیشتر خواهد شد .البته تا

همینجا هم ،سه بازی تیم ملی ،حداقل بالغ بر  ۶۰میلیارد تومان نصیب

برنامههای متعدد ،اپهای متنوع ،نصب نرم افزار و پیشگویی بازیهاست.

به اطاعات میپیوندد تا تکلیف هزینهها و درآمدهای این سازمان مشخص

کسب خبر از آگهیدهندگان) باید میزان هزینه و درآمد این سازمان را
محاسبه و اعام کنند.

از ریاست داریوش مهرجویی تا دو جایزه برای
ایران در هندوستان
مراسم اختتامیه جشنواره بینالمللی فیلم «دیوراما» در کشور هند با
اعطای جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد به فیلم «رونا ،مادر عظیم»
ساخته برادران محمودی برگزار شد.
در این رویداد سینمایی که از تاریخ  ۱۴تا  ۲۰ژانویه ( ۲۴تا  ۳۰دی ماه)
در شهر دهلی نو برگزار شد ،داریوش مهرجویی سینماگر ایرانی ریاست
هیات داوران بخش رقابتی را بر عهده داشت و فیلم «رونا ،مادر عظیم» به
کارگردانی جمشید محمودی با فیلمهایی از برزیل ،اتریش ،ترکیه ،چین،
اسپانیا ،تونس ،الجزایر و  ...رقابت داشت.
در نهایت فیلم «رونا ،مادر عظیم» جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره
را برای محسن تنابنده به ارمغان آورد و هیات داوران پس از یک فیلم

برزیلی ،جایزه دوم بهترین فیلم جشنواره را نیز به فیلم «رونا ،مادر عظیم»
اعطاء کردند.این جشنواره در چهار بخش فیلمهای بلند بینالملل ،فیلمهای
کوتاه ،فیلمهای سینمای هند و فیلمهای مستند برگزار شد و مژگان ترانه
بازیگر و کارگردان ایرانی نیز یکی از داوران بخش فیلم کوتاه جشنواره
«دیوراما» بود.
داریوش مهرجویی عاوه بر حضور به عنوان رئیس هیات دوران ،به
پاس یک عمر فعالیت هنری در عرصهی سینما تقدیر شد و جایزه یک عمر
دستاورد هنری دریافت کرد که با نمایش برخی آثار وی از جله «گاو»،
«درخت گابی»« ،هامون»« ،اجاره نشینها» و «لیا» در این جشنواره همراه
بود.

بررسی

برگ برنده دست فیلمسازان جوان است یا باسابقهها؟
رقابت نزدیک فیلمسازان باسابقه و کارگردانان جوان در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر یکی از
ویژگیهای این دوره از جشنواره است.سی و هفمین جشنواره فیلم فجر با مجموعهای از فیلمهایی که
محصول تاش نسل جوان سینمای ایران و تولیدات نسلهای باسابقه است کمتر از  ۱۲روز دیگر شروع
به کار خواهد کرد و در فرصت باقی مانده تا آغاز جشنواره میتوان با گمانهزنیها درباره فیلمهایی که
میتوانند روزهای برگزاری جشنواره گرم و پرهیاهو کنند به حال و هوای این رویداد سینمایی نزدیک
شد.در این دوره از جشنواره کیومرث پوراحمد ،فریدون جیرانی ،محمدرضا هنرمند و رسول صدرعاملی
به عنوان نمایندگان نخستین نسل کارگردانان بعد از انقاب در کنار نسل بعدی رضا میرکریمی ،پرویز
شهبازی و علیرضا رئیسیان با فیلمسازان تازهواردتری چون آزیتا موگویی ،مونا زندی حقیقی ،مهدی
جعفری ،مهدی علیمیرزایی ،یلدا جبلی ،مرتضی علیعباس میرزایی ،سیاوش اسعدی ،نیما جاویدی،
نرگس آبیار ،بهرام توکلی ،محسن تنابنده ،محمدحسین مهدویان ،سعید روستایی ،همایون غنیزاده و
صفی یزدانیان وارد رقابت شوند .از قطار اسامی فیلمهای کارگردانان تازهواردتر به سینما میتوان حدس
زد که احتمال یافتن شگفتیها در میان این اسامی بیشتر است ،اما بارها چنین بوده که نسل قدیمیتر
سینما هم ثابت کردهاند همچنان «دود از کنده بلند میشود».در ادامه با تکیه بر اخباری که در مورد برخی
فیلمهای خبرسازتر منتشر شده احتمالها درباره فیلمهای پرسروصدای جشنواره امسال بررسی میشود.
یک فیلم عجیب از نرگس آبیار و بازی متفاوت از الناز شاکردوست
نرگس آبیار با ساخت دومین فیلم خود یعنی «شیار  »۱۴۳توانست جای خود را به خوبی در سینمای ایران
باز کند .بازیگرانی که با او کار کردهاند گاه تعبیر کارگردانی غریزی را برای شکل فیلمسازی او به کار
میبرند .فیلمسازی که با تمرکز و تکیه بر غریزه و نگاه خود اثری را میسازد و گاه به فیلمی چون «شیار
 »۱۴۳بدل میشود با آن تاثیرگذاری و پربحثی و زمانی هم «نفس» با نگااه ظریف و روایت دخترانهای
که در کام جنگ با همه رویاهایش بلعیده میشود.حاا این کارگردان جوان سینما «شبی که ماه کامل
شد» به سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر آمده است .ماجرای فیلم آنطور که در اخبار درز کرده از این
سو و آن سو آمده اشاره به ماجراهای تروریستی و برادران ریگی دارد ،اما آنچه قرار است این فیلم را در
مرکز توجه قرار دهد ،عاوه بر قصه پرکشش و صراحت لهجه فیلمساز بازی متفاوت الناز شاکردوست
است .این بازیگر که با حضور در «خفهگی» ساخته فریدون جیرانی هم تاش کرده بود تصویری تازه از
خود در میان مخاطبان بسازد ،حاا به نظر میرسد در جریان همکاری با نرگس آبیار موفق به این کار

شده است .نکته اینجاست که آبیار در بازی گرفتن از بازیگران زن کارنامه روشنی دارد :مثال آن هم
مریا زارعی و حضور ماندگارش در نقش مادر در «شیار  »۱۴۳یا بازی پانتهآ پناهیها در «نفس» .حاا
نوبت به بازیگر جوانتری چون الناز شاکردوست رسیده که نشان دهد آبیار این بار هم توانسته در بازی
گرفتن از بازیگران کاری موفق ارائه دهد؟اما جدای از بازی شاکردوست ،شکل روایت و آنچه در قصه،
آبیار برای مخاطبان تعریف میکند از ویژگیهای مهم «شبی که ماه کامل شد» میتواند باشد؛ گویا آن
«و ِر» خشن ماجرا که در نگاه مردانه کمتر در سینمای ایران راه یافته این بار با نگاه عریان به موضوعی
ملهت از سوی یک کارگردان زن در سینمای ایران جای باز کرده است.
این همان تنابنده است؟
گفته و شنیده شده که اگر مخاطبی محسن تنابنده را با «گینس» در خاطر داشته باشد ،بعد از دیدن «قسم»
خواهد گفت« :این همان تنابنده است؟» این کارگردان تازهکار در سینما که اتفاقا در تلویزیون با نوشتهها
و بازیهایش بسیار هم پرطرفدار است ،در «قسم» به کلی تصویرهایی که از او در خاطرات مانده را به
چالش میکشد .او سراغ ساخت فیلمی جادهای رفته است .این فیلم جادهای فرصت خوبی برای مهناز
افشار فراهم کرده تا در موقعیت جدیدی قرار بگیرد و بازی کمتر دیدهای شده از خودش به نمایش
بگذارد .به نظر میرسد رقابت افشار و شاکردوست قبل از شروع جشنواره در ذهن کسانی که این دو
فیلم را دیدهاند آغاز شده است و حاا باید دید برنده این رقابت چه کسی خواهد بود؟ شاید نفر سومی
که فعا حرفی از او نیست.
علی نصیریان سرحالتر از خیلی جوانها
در فصل اول سریال «شهرزاد» روشن شد که علی نصیریان با وجود سن و سالی که دارد ،همچنان در
بازیگری نه تنها چیزی کم نمیآورد ،بلکه با حضورش طراز یک اثر را باا هم میبرد .او از میان تمامی
همنسانش این روزها پرکارترین است و در عین پرکاری در سینما و تئاتر و کارهای تصویری کیفیت را
نیز حفظ کرده است.این بازیگر باسابقه به جوان هم اعتماد میکند و این را میتوان در کارنامه کاریاش
مشاهده کرد .حاا او امسال با «مسخرهباز» به کارگردانی همایون غنیزاده یعنی یک کارگردان فیلم اولی
به جشنواره فجر آمده است .جدای از اینکه روایتها حکایت از آن دارد غنیزاده در نخستین تجربه
کارگردانیاش در سینما توانسته نمره قابل قبولی بگیرد ،گفتهها نشان از آن دارد که در این فیلم گنجی
نهفته است و آن بازی علی نصیریان است .باید دید این بازی نصیریان این بار میتواند جشنواره فجر و

داورانش را مجاب کند تا سیمرغ را به دستان این بازیگر  ۸۴ساله بسپارند؟
چالش فیلمسازی درباره غامرضا تختی
زمانی که زندهیاد علی حاتمی پیشقدم شد تا فیلمی درباره غامرضا تختی ورزشکار شهیر ایرانی که
حکایتها از جوانمردیاش پیش از مدالهایش بازگو میشود ،بسازد ،مرگ امان نداد .حاتمی که
مدتها بود با بیماری دست و پنجه نرم میکرد ،نتوانست جانی بیابد که تختی را به پایان برساند و کار
نیمه او را نصفه و نیمه و ناقص و پر از حرف و حدیث میراثدار پروژههای نیمه کاره دهه  ۷۰یعنی
بهروز افخمی تمام کرد که البته دیگر آن تختی افخمی بود نه حاتمی.حاا بعد از گذشت دو دهه و نیم
از آن سالها کارگردانی که زمان تولید تختی حاتمی  ۲۰ساله بود ،سراغ زندگی پر رمز و راز جهان
پهلوان تختی رفته است .او فیلمش را بدون هیچ صفت و پسوند و پیشوندی برای تختی« ،غامرضا تختی»
نام گذاشته و در روایتها براساس آنچه مطرح شده ،گویا همین نگاه را دنبال کرده است :تاشی برای
ساخت فیلمی مستندگونه درباره چهرهای ملی که حرف زدن از او وقتی هنوز همنسلهایش زندهاند قطعا
نباید کار سادهای باشد.ویژگی فیلم توکلی که سال گذشته با «تنگه ابوقریب» در جشنواره بود و اتفاقا
از سوی داوران هم به خوبی مورد توجه قرار گرفته بود ،ارائه تصویری نیمه مستند از زندگی غامرضا
تختی است .باید در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر دید در این مستندنمایی با گرههای ملتهب زندگی
این ورزشکار خوشنام و محبوب چطور برخورد شده است.
متری شیش و نیم ،خاطره هشت سیمرغی را تکرار میکند؟
همین سه سال قبل بود ،در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر ،جوانی تازهوارد به سینما توانست چنان
داوران را غافلگیر کند که در بخش سودای سیمرغ شش جایزه به اثرش اختصاص دهند در بخش نگاه
نو  ۲سیمرغ بگیرد و حاا آن جوان سختیهای ساخت فیلم دوم را پشت سرگذاشته و با «متری شیش و
نیم» به جشنواره سی و هفتم آمده است.مدت زمان طوانی ساخت و در عین حال صحبتهایی که نشان
از طوانی بودن مدت زمان خود فیلم دارد در کنار باقی نکاتی که از فیلم روستایی شنیده میشود نشان
از آن دارد که او فیلم جدید خود را با سختی بسیار ساخته تا آبروی به دست آمده با «ابد و یک روز»
حفظ شود .هرچند تکرار آن موفقیت اول به نظر بسیار دشوار میرسد.
جوانان خبرساز
هیات انتخاب جشنواره فجر و دبیر جشنواره در گفتوگوهایی که در این مدت داشتهاند بارها به ویژگی
فیلمهای بخش نگاه نو جشنواره اشاره کردهاند گویا امسال میتوان نبض غافلگیری را در میان آثار
فیلمسازان جوان ساخت .بعید نیست در سالی که سعید روستایی با فیلم دوم به جشنواره آمده ،جوان
دیگری چون سه سال قبل او چشمها را به سمت خود بچرخاند.
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جزییات طرح ارائه

کارتمصالحساختمانی
بهانبوهسازان

امیرامینیدربارهجزئیاتطرحکارتمصالحساختمانیوسازوکار
اجرای این طرح اظهارداشت :روش تهاتری از طریق ارائه کارت
مصالح به سازندگان پیشنهادی بنیاد مسکن برای ساخت ۱۰۰هزار
واحدمسکونیاستکهاگرباموفقیتبهاجرابرسدبهسایرپروژهها
همتعمیمدادهمیشود.
وی افزود :یکی از شیوهها برای اجرای پروژههای ساخت واحدهای
مسکونیتعهددادهشده،استفادهازبازارتهاتریاستوبرایاجرای
این پروژه باید منابع مالی را به بازار تولید مصالح متصل و از سوی
دیگر هم انبوهسازان را به این بازار معرفی کنیم .قاعدتا وقتی که به
صورت انبوه این مصالح ساختمانی ارائه شود تخفیفاتی هم در آن
اعمالخواهدشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت یعنی وزارت راه و
شهرسازی در این پروسه مسئولیت نظارت را بر عهده دارد ،گفت:
وظیفه ما این است که منابع را به بازار متصل کنیم و از سوی دیگر
انبوهسازان را به این بازار معرفی کنیم.ارائه تخفیف ۱۰درصدی در
مصالحساختمانی
وی در پاسخ به این سوال که میزان تخفیفات چقدر خواهد بود،
گفت:میزانتخفیفدراینمصالحبستگیبهمیزاناعتمادایجادشده
دارداینکهچهتصامینیارائهشودومیزانمداخلهدولتچقدرباشد.
معتقدم در بدو کار میتواند چیزی حدود پنج تا ۱۰درصد از هزینه
مصالحراکاهشدهد.
امینی با تاکید بر اینکه گردش مالی که در بازار مصالح به وجود
میآیدازمیزانتخفیفهابسیارمهمتراستومیتواندموثرترعمل
کند،اظهار داشت :وقتی سازندگان مسکن به بازار متصل شوند،
تولیدکنندگانمصالحازفروشمحصواتخودمطمئنمیشوند
و یک گارانتی فروش به وجود میآید بنابراین تولیدات هم مستمر
خواهدشد.وقتیتولیداستمرارپیداکند،عرضهافزایشپیدامیکند
بنابراینطبیعیاستکهدراینپروسهقیمتبهسطحمعقولیبرسد.
طرح کارت مصالح  ۳۰درصد از قیمت تمام شده تولید مسکن را
کاهشمیدهد
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه این سازوکار تا چه حد
میتواند قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد ،گفت :برآوردها
نشان میدهد این روش  ۲۵تا  ۳۰درصد قیمت تولید را کاهش
میدهد.
وی افزود :با اجرای این روش ،تولیدکنندگان به تناسب نیاز در بازار
مسکن ،نسبت به عرضه مصالح ساختمانی اقدام میکنند بنابراین با
افزایش عرضه متناسب با نیاز بازار قیمتها کاهش پیدا میکند .از
سوی دیگر با این برنامه عرضه مسکن افزایش مییابد و از التهابات
وجوروانیبازارمیکاهد.معاونبرنامهریزیومدیریتمنابعوزارت
راهوشهرسازیادامهداد:اگرقیمتتولیدمسکنیکمیلیونو۵۰۰
هزارتوماندرهرمترمربعباشدبرآوردهایاولیهنشانمیدهدکهاین
روش میتواند ۴۰۰تا ۵۰۰هزار تومان از قیمت را کاهش دهد .البته
عدهای هم بر این باورند که قیمت ساخت مسکن در هر مترمربع۲
میلیونتوماناست.بههرحالاینسازوکارمیتواند ۳۰درصدازاین
قیمتراکاهشدهد.بایدتوجهداشتهباشیمکهمصالحسهمیدراین
قیمتدارندوعواملیچونقیمتزمین،انشعابات،عوارضیهریک
درقیمتمسکنسهمتعیینکنندهایخواهندداشت.
نرخسودکارتمصالحبرایانبوهسازانیارانهایخواهدبود
وی درباره نرخ بهره برای انبوهسازان در این روش گفت :نرخ بهره به
میزانکمکدولتبهاینپروژهبستگیدارد.اگردولتنخواهددر
ارائهتسهیاتونرخسودآنیارانهایپرداختکندنرخسودکارت
مصالح هم چیزی حدود ۱۸درصد خواهد بود اما به طور قطع باید
دولتنسبتبهارائهیارانهبرایاینطرحاقدامکندتامشارکتبخش
خصوصیهمتوجیهپذیرباشد.
اجرایکارتمصالح۷۵۰۰میلیاردتومانمنابعمیخواهد
امینی در پاسخ به این سوال که منابع مالی این طرح از کجا تامین
خواهدشد،اظهارداشت:برآوردهایماایناستکهمنابعمالیبرای
اجرایکارتمصالحدرابتدایکارچیزیحدود ۷۵۰۰میلیاردتومان
بایدباشد.محلتامیناینمنابعدرظرفیتهایتبصره ۸ایحهبودجه
سال 9۸وامکاناتیکهسازمانملیزمینومسکن،شرکتبازآفرینی
شهریوشرکتعمرانشهرهایجدیددارنددیدهشدهاست.
انتخابانبوهسازانبرایدریافتکارتمصالحدرشرایطرقابتی
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه چگونه از ایجاد رانت
احتمالیدراینپروژهجلوگیریمیکنیدوبرچهاساسیانبوهسازان
برایارائهکارتمصالحانتخابمیشوند؟گفت:انبوهسازاندریک
شرایطرقابتیانتخابخواهندشد.قراردادیبینانبوهسازوبازارتامین
مصالحبرایاجراییکپروژهخاصمنعقدمیشودوحوالهدریافت
مصالح به انبوه ساز داده میشود که پس از اجرای پروژه باید منابع
مالیرابرگشتدهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :اگر این سازوکار در پروژه
احداث۱۰۰هزارواحدمسکونیبنیادمسکنموفقعملکنددرسایر
پروژههاهمازاینروشاستفادهخواهیمکرد.

سود سپردههای کوتاهمدت ماهشمار شد
صدای اصاحات:بانکها از روز (یکم بهمن) سودهای علیالحساب سپردههای
سرمایه گذاری کوتاه مدت را به صورت ماهشمار محاسبه می کنند.سپردههای سرمایهگذاری
کوتاه مدت بخشی مهمی از سپرده های بانکی را تشکیل می دهد و بسیاری از سپرده گذاران از
این نوع سپرده برای دریافت سودهای بانکی بهره می بردند ،اما نکته ای که در این میان وجود
داشت ،این بود که تاکنون سود این سپرده ها به صورت روزشمار محاسبه می شد و این در
حالی است که برخی افراد سودجو در ابتدای روز حساب خود را خالی کرده و در بازارهای
ارز و سرمایه ،نوسانگیری می کردند و در انتهای روز آن را برای محاسبه به حسابهای خود
بازمی گرداندند که گاه ممکن بود این موارد یک تا دو روز طول بکشد.
بر این اساس ،پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه در یک هزار و دویست و شصت و دومین
جلسه شورای پول و اعتبار در بیستم آذرماه مطرح و مقرر شد که معیار پرداخت سود
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه ای که
حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپردههای مزبور باشد.
بر اساس آن چه بانک مرکزی تصویب کرده بود ،مقرر شد که سهم سود علی الحساب
سپردههای کوتاه مدت عادی در بانک های سراسر کشور از امروز (یکم بهمن ماه) به صورت
ماهشمار محاسبه شود.
بر این اساس تمامی حسابهای سپرده کوتاه مدت فارغ از مقطع افتتاح سپرده ،از تاریخ اول
بهمن ماه سال جاری و صرفا برای دوره های زمانی پس از تاریخ مذکور ،مشمول تغییر در
نحوه محاسبه سود مطابق فرمول نرخ سود ضرب در تعداد روزهای ماه ضرب در کمترین
مانده طی ماه خواهند شد.
به این ترتیب تمامی بانک ها از امروز موظفند که تمامی سپردههای کوتاه مدت قبلی و جدید
را به صورت ماه شمار محاسبه و سود را بر این اساس به مشتریان خود پرداخت کنند.
در اینباره محمدرضا جمشیدی  -دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی  -با

بیان اینکه اخیرا شورای پول و اعتبار ،پرداخت سود سپردههای کوتاه مدت را از روزشمار به
ماه شمار تبدیل کرده است ،گفته بود که پیش از پرداخت سود به مشتریان براساس حداقل
مانده حساب آن ها در طول یک روز بوده ،اما با این تغییر ،سود پرداختی به مشتریان براساس
میانگین حداقل مانده حساب آن ها در روزهای یک ماه محاسبه و در پایان ماه به حساب
آن ها واریز میشود.
به گفته وی ،این اقدام اندکی سود سپرده گذاران را کاهش می دهد اما سود خاصی را نصیب
بانکها نمی کند ،چراکه بانکها سپرده را با سود  ۱۵درصد از مشتری می گیرند و با سود ۱۸
درصد تسهیات اعطا می کنند که در این میان سه درصد به عنوان حقالوکاله برای بانکها
سود ایجاد می کند .اما نکته اینجاست که همه سپرده ها صرف پرداخت تسهیات نمی شود
و بخشی از آن نزد بانک مرکزی و بخشی هم نزد صندوق بانک برای بازپرداخت به مردم
نگه داری میشود .از سوی دیگر سپرده ها در همان روز تبدیل به تسهیات نمی شوند و این
موارد به همراه هزینههای جاری بانکها سبب میشود تا در نهایت بانکها از محل دریافت
سپرده و اعطای تسهیات  ۰.۶درصد متضرر شوند.
طبق آنچه جمشیدی عنوان کرده ،عما سودی از این محل نصیب بانکها نمی شود و
تصمیمات اخیر بانک مرکزی در تبدیل نرخ سود روزشمار به ماه شمار و کاهش نرخ سود
سبب میشود اندکی زیان بانک ها کم شود.
این در حالی است که سایر شرایط و ضوابط سپردههای کوتاه مدت عادی نظیر حداکثر نرخ
سود علی الحساب (در حال حاضر  ۱۰درصد) و شرط حداقل مانده جهت بهرهمندی از سود
سپرده به مدت یک ماه ممتد مانند گذشته به قوت خود باقی است.
با تغییرات در نحوه محاسبه سود سپردههای کوتاهمدت ،صرفا مبلغ مبنای محاسبه سود از
حالت حداقل مانده روزانه به حالت حداقل مانده ماهانه تغییر می یابد و این تغییرات فقط
مربوط به سپرده های کوتاه مدت بوده و سایر سپرده ها را شامل نمیشود.

بر این اساس ،پیشنهاد بانک مرکزی در
این رابطه در یکهزار و دویست و شصت و
دومین جلسه شورای پول و اعتبار در بیستم
آذرماه مطرح و مقرر شد که معیار پرداخت
سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت
عادی از روزشمار به ماهشمار تغییر یابد؛ به
گونهای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای
محاسبه سود سپردههای مزبور باشد.

وزیر نفت خبر داد

اختصاص۱7هزارمیلیاردتومانبرایگازرسانیبهروستاهایکشور
به گزارش صدای اصاحات وزیر نفت از اختصاص  ۱۷هزار میلیارد تومان برای
گازرسانی به روستاها در این دولت خبر داد و بیان کرد :یکی از ویژگیهای این
گازرسانی ها این بوده که همه پیمانکاران اجرای پروژه های مربوطه ایرانی بوده اند.
بیژن نامدار زنگنه ،عصر امروز یکم بهمن ماه ،در مراسم افتتاح گازرسانی به
شهرستان های جیرفت ،نرماشیر ،فهرج و گازرسانی به  ۷۸روستا و شهرک صنعتی
جنوب استان کرمان که با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار شد ،طی ارتباط
از طریق ویدئو کنفرانس اظهار کرد :اعتبار هزینه شده برای پروژه گازرسانی به
شهرهای جیرفت ،نرماشیر ،فهرج و گاز رسانی به  ۷۸روستا و شهرک صنعتی
جنوب استان کرمان ،حدود  ۴۰۰میلیارد تومان بوده که این اقدام زیربنای بزرگی
برای توسعه جنوب استان کرمان است.
وی از اختصاص  ۱۷هزار میلیارد تومان برای برای گازرسانی به روستاها در این
دولت خبر داد و بیان کرد :در سال های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم حرکت
بزرگی برای گازرسانی روستایی و شهری انجام شده است و یکی از ویژگیهای
این گازرسانی ها در این موضوع بوده که همه پیمانکاران اجرای این پروژه ها ایرانی
بوده اند.
وزیر نفت با اشاره به میزان برخورداری کشور از نعمت گاز بیان کرد ۸۰ :درصد
جمعیت روستایی و بیش از  9۸درصد جمعیت شهری کشور هم اکنون از نعمت گاز

طبیعی بهره مندند که می تواند در جشن چهل سالگی انقاب اسامی به این موضوع
بالید که این موضوع رکورد بی نظیری در جهان است.
وی به دیگر دستاوردهای انقاب اسامی در حوزه نفتی اشاره و تاکید کرد :در
دولت یازدهم و دوازدهم ،معادل  ۱۴فاز استاندارد پارس جنوبی عملیاتی شده است
و برداشت گاز از این میدان مشترک ،از  ۲۸۰میلیون مترمکعب در سال  9۱به رقم
کنونی حدود  ۶۰۰میلیون مترمکعب در روز رسیده که این به معنای پیشی گرفتن
از کشور قطر است.

زنگنه خاطرنشان کرد :متوسط مصرف گاز در  ۱۰ماهه گذشته سال جاری۸۴۰ ،
میلیون مترمکعب بوده است که بیش از  ۳۵درصد نسبت به سال  9۱افزایش یافته
است.
وی در پایان با اشاره به میزان برخورداری مردم استان کرمان از گاز عنوان کرد :در
استان کرمان هنوز  ۵۰درصد جمعیت روستایی استان کرمان از نعمت گاز رسانی
برخوردار نیستند که باید در این راستا اقدام جدی تری انجام دهیم.
خط انتقال گاز کهنوج  -جیرفت ،وظیفه گازرسانی به سه شهرستان و  ۷۸روستا،
 ۲شهرک صنعتی و یک جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده ( )CNGدر جنوب
استان کرمان را به عهده خواهد داشت .شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ،مجری
اصلی این خط لوله  ۲۰اینچی است که از نیروگاه کهنوج آغاز و تا جیرفت به طول
تقریبی  ۷۱کیلومتر ادامه دارد .هم چنین این خط لوله با ظرفیت انتقال  ۷میلیون
مترمکعب گاز و با فشار یک هزار و  ۴۰۰پوند بر اینچ مربع ( )PSIطراحی شده
است.
اجرای این خط لوله بر اساس پیمان  PCبه مبلغ  ۷۸میلیارد و  ۸۴۰میلیون تومان از
خردادماه  ۱۳9۶آغاز شد که با اتمام آن ،افزون بر گازرسانی صنعتی ،شهرستانهای
جیرفت ،فهرج و نرماشیر در استان کرمان از نعمت گاز بهرهمند می شوند.

پیمانسپاریارزینتیجهبخشنبود
به گزارش صدای اصاحات رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است
هرچند پیمان سپاری ارزی در قوانین باادستی منع شده بود ،اما در ماه های
گذشته دوباره به اجرا درآمد و البته نتیجه مدنظر دولت را به همراه نداشت.
محمد اهوتی اظهار کرد :بانک مرکزی در دستورالعمل های ارزی خود ،پنج
شیوه برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته که تنها یکی از آن ها که همان سامانه
نیماست ،اجرایی شده و این سامانه نیز مشکات خاص خود را داشته است.
به گفته وی ،یکی از این مشکات به نحوه عرضه ارز ازسوی صادرکنندگان باز
می گردد؛ آن ها باید طبق قواعد در نظر گرفته شده ،ارز خود را به سامانه وارد
کرده و به صرافان واگذار کنند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد :صرافان به نوعی شرکت های
پوششی به شمار می روند که حواله ارز ازسوی صادرکنندگان کوچک و
متوسط ،یعنی صادرکنندگان غیرپایه نفتی ،ممکن نیست و همین مسئله
مشکل ساز شده است.

اهوتی ،با بیان این که بسیاری از صادرکنندگان برای تولید کااهای خود به
مواد اولیه احتیاج دارند ،گفت :با دستورالعمل های ارزی فعلی ،برای واردات
مواد اولیه به ارز آزاد نیاز است و سپس ارز حاصل از صادرات ،به سامانه
نیما وارد می شود که این موضوع نیز باید در مدیریت بازار ،با تجدیدنظر
روبه رو شود.وی افزود :با توجه به جمیع این شرایط ،به نظر می رسد موضوع
پیمان سپاری ارزی نتوانسته به نتایج مدنظر خود برسد و از این رو ،ایجاد تغییر
در شرایط بازار می تواند برای ادامه روند صادراتی کشور اهمیتی جدی داشته
با شد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به رویکردهای حمایتی دولت از
صادرات در طول سال های گذشته ،اظهار کرد :از دوران پس از جنگ تحمیلی
که موضوعات اقتصادی برای کشور اهمیت بیش تری پیدا کرد ،دولت تاش
کرد با استفاده از برخی سیاست های حمایتی ،شرایط را برای توسعه صادرات
فراهم کند .موضوعاتی مانند معافیت مالیاتی یا ممنوعیت پیمان سپاری ارزی

آگهی نوبت سوم

آگهیفقدانمدرکتحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب

مهدی کرمیانی فرزند حسینعلی به شماره

شناسنامه  807صادره از خرم آباد مقطع
کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد

دانشگاهی آزاد بروجرد با شماره 81112519924
83/12/17مفقود گردیده است و فاقد اعتبارمی باشد .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک
را به دانشگاه آزاد اسامی واحد بروجرد به

نشانی مجتمع امام خمینی (ره) ارسال نماید.

که از برنامه چهارم توسعه وارد شد و تا برنامه ششم نیز ادامه یافته است ،در
دل همین نگاه کان شکل می گیرد .از این رو باید انتظار داشت که درصورت
حفظ توجه به لزوم افزایش صادرات هم چنان این اولویت های حمایتی حفظ
شده و اجرایی شوند.

از ایستادگی تا فرصت سوزی صنعت نفت ایران

طبق آخرین آمار ،کل ذخایر هیدروکربنی ایران  ۸۳۶میلیارد بشکه است که از این میزان ،مقدار

قابل برداشت با تکنولوژی ۲۳۹ ،میلیارد بشکه است .یعنی ایران میتواند  ۲۹درصد را برداشت

کرده و  ۷۱درصد در زیرزمین بااستفاده باقی میماند؛ موضوعی که یک تحلیلگر حوزه انرژی نیز
معتقد است اینکه ایران نتوانسته از تکنولوژی روز دنیا در صنعت نفت استفاده کند ،از نقاط ضعف

این صنعت محسوب میشود.

بیژن زنگنه  -وزیر نفت  -برای پاسخ به سوال نمایندگان در مجلس شورای اسامی حضور

یافت و از اهمیت افزایش ضریب بازیافت سخن گفت.

به گفتهی وی ،هر یک درصد افزایش بازیافت از مخازن نفت و گاز ،معادل  ۸میلیارد بشکه

است که این ،معادل  ۵۰۰میلیارد ثروت برای ایران است .تحقق این امر نیازمند بهرهگیری از
تکنولوژی روز دنیا است .زیرا شرکتهای ایرانی درحال حاضر از تخصص و تکنولوژی کافی

برای این موضوع برخوردار نیستند.

در این راستا ،نرسی قربان  -تحلیلگر ارشد حوزه انرژی  -درباره نقاط قوت و ضعف صنعت

نفت ایران طی  ۴۰سال گذشته ،گفت :مهمترین نقطه قوت این صنعت ،این بوده است که توانسته
است در سختترین شرایط از جمله جنگ و تحریم روی پای خودش بایستد و شرایط خود را کم

و بیش حفظ کند .این مساله بسیار مهم بوده و بزرگترین نقطه قوت این صنعت محسوب میشود.

وی ادامه داد :نقطه ضعف صنعت نفت ایران طی  ۴۰سال گذشته موضوعی است که اختیار

آن در دست این صنعت نبوده است .بهعبارت دیگر ،صنعت نفت ایران نتوانسته است از بهترین

تکنولوژی و سرمایه دنیا برای توسعه بزرگترین ذخایر نفت و گاز خود استفاده کند و این ذخایر
را توسعه دهد.این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی در پایان با اشاره به شرایط پسابرجام ،گفت :در زمان

برجام هم که درهای صنعت نفت ایران بهروی دنیا باز شد ،باز هم این صنعت نتوانست از این

شرایط استفاده کند .در حالی که اگر در آن فضا با  ۱۰شرکت خارجی قرارداد امضا میشد ،آمریکا

نمیتوانست نفت ایران را تحریم کند.

افزایش چندبرابری قیمت؛ از درب کارخانه تا کف بازار

رئیس شورای ملی زیتون ایران گفت :به رغم تورم  ۱۳۰درصدی در بخش کشاورزی و برخاف آنچه که به نظر می رسد ،تولیدکنندگان ،روغن زیتون را فقط  ۳۰درصد گران کردهاند.مهدی عباسی با اشاره به تولید  ۷۰۰۰تن روغن زیتون طی امسال ،اظهار کرد :قیمت

واقعی هر لیتر روغن زیتون فرابکر ،درب کارخانه  ۳۴تا  ۳۵هزار تومان است و در نهایت ،با احتساب هزینه بستهبندی و حمل و نقل باید به  ۶۵هزار تومان برسد اما متاسفانه شاهد هستیم که قیمت همین روغن زیتون در سطح بازار به بیش از  9۰هزار تومان میرسد.

وی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان ،روغنهای زیتون تولیدی خود را فقط  ۳۰درصد گرانتر کردهاند ،افزود :مقصر اصلی این گرانی در بازار ،ضعف دستگاههای نظارتی است و نمیتوان یقه تولیدکننده را گرفت؛ در واقع ضعف دستگاههای نظارتی در کنترل قیمت

موجب شده است که برخی عمدا یا ناآگاهانه ،تولیدکننده را مقصر گرانی بدانند.عباسی تصریح کرد :یکی از مهمترین اقدامات برای اینکه دست داان از بازار روغن زیتون کوتاه شود ،تفویض بخشی از اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی به بخش خصوصی است؛ در

واقع اگر بخش خصوصی مواردی از جمله نظارت بر کیفیت و قیمتگذاری را در اختیار بگیرد ،بدون شک تا حد زیادی زمینه برای کوتاهی دست داان فراهم میشود.رئیس شورای ملی زیتون ایران خاطرنشان کرد :البته فعا اقدامی در این راستا صورت نگرفته و مقرر
است که به زودی «طرح زیتون» که حال بسیاری از مشکات و موانع موجود بر سر راه عرضه زیتون و فرآوردههای آن است ،به صورت طرح و یا ایحه تقدیم مجلس شورای اسامی شود.

ایران زمین
سه شنبه
 2بهمن 1397
شماره 727
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به نام ماهیفروشان به کام دستهای پشت پرده

صدایاصاحات  /نمایندهولیفقیهدراستانهرمزگان
گفت :بازار ماهیفروشان به نام ماهیفروشان اما به کام
دستهای پشت پرده و شغلهای دیگر است.آیتاه
غامعلی نعیمآبادی در نشست با اصحاب رسانه و فعاان
فضای مجازی اظهار کرد :انتقاد نیاز قطعی و سبب رشد
یک جامعه بوده و مسئوان برای اینکه کاستیها و ضعف
کارشان را بدانند باید موردانتقاد قرار گیرند.وی با تأکید بر
اینکهمتأسفانههنوزفرهنگنقدونقدپذیریدرجامعهماجا
نیفتاده است ،افزود :رسانهها باید برای جا انداختن فرهنگ
انتقادتاشکنندچراکهازانتقادبهپیشرفتوتعالیمیرسیم
و تعریف و تمجید هیچ نقشی در پیشرفت ما ندارد.نماینده
ولیفقیهدراستانهرمزگانتصریحکرد:فردیکهدرفضای
فردی نقدپذیر نیست خود را از فضای رشد محروم کرده
اما عدم نقدپذیری در حوزه مدیریتی ضربه به انقاب ،نظام
و جامعه است.
آیتاه نعیمآبادی با بیان اینکه مسجد کانون و قلب
تپنده هر محله بوده و اگر فقط در مسجد نماز خوانده شود از
این فضا استفاده کامل نشده است ،عنوان کرد :در خصوص
مسئله اختصاص پنج میلیارد تومان توسط شهرداری و
تصویب آن توسط شورای شهر به مسجد جامع باید گفت
تاکنون دو میلیارد تومان آن پرداخت شده و برای تکمیل
خود مسجد نیز به حدود  ۳۰تا  ۴۰میلیارد تومان اعتبار
دیگر نیاز است.وی مسجد جامع بندرعباس را آبروی استان
هرمزگان دانست و با اشاره به اینکه از روزی که اسام به

ایرانآمدتاامروز،مسجدیبهاینبزرگیساختهنشدهاست،
خاطرنشان کرد :مسجد جامع بندرعباس اص ً
ا بودجه دولتی
ندارد و مجموع کمکهای مردمی نیز  ۱۵۰میلیون ریال
است.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان در خصوص واگذاری
مجتمعتجارینوربهبانکوباتکلیفیخریدارانمغازههای
این مجتمع و مراجعه معترضان به وی بیان کرد :ابتدا قرار بود
ستاد نماز جمعه این مجتمع تجاری را ساخته و با درآمد
فروش مغازههای آن ،هم مصا را بسازد و هم هزینههای
جاری مصا را پس از تکمیل آن ،تأمین کند.آیتاه
نعیمآبادیبابیاناینکهاینمسئلهباعثبروزشایعههاییشدو
مجبور شدیم برای جلوگیری از به خطر افتادن آبروی خود
این موضوع را رها کنیم ،گفت :با فروش زمین مجتمع به
قیمت ۴۰میلیارد تومان ،ساخت مصا را آغاز کردیم و بعد
هم فردی که با وی سابقه آشنایی قبلی نداشتیم ،مجتمع را
خرید و اکنون هم شنیده شده که مجتمع نور را به بانک
تجارتفروختهاست.
وی با اشاره به اینکه شهروندانی که چندین سال است
مغازههایمجتمعراپیشخریدکردهاند،حقدارندوهرچند
وظیفه قانونی ندارم اما در حمایت از مردم به موضوع ورود
خواهم کرد و در این مشکل کنار آنها خواهم بود ،در
خصوص وضعیت گرانی بازار اضافه کرد :گرانی چندین
عامل دارد که باید به همه آن عوامل توجه شود البته امروز
در سختترین شرایط هستیم و خودشان هم میگویند که

تاکنون با چنین تحریمی مواجه نبودهایم.نماینده ولیفقیه در
هرمزگان همچنین در خصوص پروژه بازار ماهیفروشان
که در حریم دریا احداث شده است ،اظهار کرد :دستهای
قوی پشت این کار بوده و همین مسئله باعث شده تا امروز
کسی به حرفهای من گوش ندهد ،تاکنون در خصوص
بازار ماهیفروشان کوتاه نیامدهام و بهصورت مکرر اعام
کردهام که این بازار به نام ماهیفروشان اما به کام دستهای
پشت پرده و شغلهای دیگر است.آیتاه نعیمآبادی با
اشاره به اینکه در کجای دنیا فضایی به مساحت  ۲۴هزار
متر به نام بازار ماهیفروشی وجود دارد ،اظهار کرد :بنده
دعوای شخصی با کسی ندارم اما چهار سال است که برای
حاکمیت قانون داد میزنم چراکه اگر این پروژه به سرانجام
برسدساحلشهربندرعباسبهوضعیتمشابهسواحلشمال
کشور دچار میشود و هماکنون شاهدیم که در ساحل شما
چنانویاسازیشدهکهیکوجبساحلوجودندارد.وی
با بیان اینکه شرجی دریای دوم است و مابین دو دریا زندگی
میکنیم ،افزود :امروز موضوع آب برای ما مهمتر از هر
چیزیاستواگرزودترازآبشیرینکناستفادهمیکردیم
نیاز نبود آب میناب به بندرعباس منتقل شود و اهالی میناب با
چنینمشکاتیروبروشوند.نمایندهولیفقیهدرهرمزگاندر
خصوصمسئلهبیکاریدرجامعهتصریحکرد:ریشهاصلی
بیکاریبهدانشگاهبرمیگرددچراکهشغلبهدرستیتعریف
نشدهوهمهبهدنبالپشتمیزنشینیهستند،علمودانشبرای
زیستنوبزرگترینسرمایهزندگیاست.

خبر

افتخارآفرینیشرکتفوادمبارکهدرسومینجشنوارۀملینوآوریمحصولبرترایرانی

روزنامه صدای اصاحات آماده در یافت اخبار و
گزارش ها از سراسر کشور می باشد
ماصدایمردمهستیم

شرکت فواد مبارکه در سومین جشنوارۀ ملی نوآوری محصول برتر ایرانی با کسب دو لوح زرین در بخش
سیستــــم کنتـــــرل فراینـــد دیسکهای گندلهسازی و نوآوری محصول گالوانیزه افتخار آفرید .به گزارش
خبرنگار فواد ،در این جشنواره که با هدف معرفی شرکتهای نوآور در روز ۲۷دیماه در دانشگاه صنعتی شریف
برگزار شد ،مدیر برنامهریزی و تحقیقات بازاریابی شرکت فواد مبارکه پس از کسب لوح زرین نوآوری
محصول برتر ایرانی «کاف گالوانیزه» گفت :استحکام باا و مقاومت در برابر خوردگیهای اتمسفری ویژگی
محصول جدید فواد مبارکه است.
غامرضا طاهری گقت :با تولید این محصول در داخل کشور ،از خروج بیش از  ۸۰میلیون دار ارز از کشور
در طول سال جلوگیری میشود.وی خاطرنشان کرد :محصول جدید شرکت فواد مبارکه جزو محصوات
پوششدار گالوانیزه با مشخصۀ  S350GDاست که دو ویژگی استحکام باا و مقاومت در برابر خوردگیهای
اتمسفریازجملهخصوصیاتمتمایزکنندۀاینمحصولاست.
وی با اشاره به اینکه این محصول در گذشته از خارج از کشور وارد میشده است ادامه داد :در فرایند طراحی
فواد ،غالبا محصوات تجاری مدنظر قرار میگیرد .درخصوص این کاا تاش فواد مبارکه بر آن بود که این
دو ویژگی در تولید این محصول لحاظ شود تا اینکه خوشبختانه توانستیم این محصول را به بازار عرضه کنیم.
مدیر برنامهریزی و تحقیقات بازاریابی شرکت فواد مبارکه اذعان کرد :نکتۀ کلیدی تولید این محصول این
بود که در فرایند تولید آن از کل زنجیرۀ بازار استفاده شود؛ بهگونهای که بخشهایی از این محصول همچون

کاف خام در فواد مبارکه تأمین شد و در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری که در حوزۀ تخصصی
صنعت خودرو فعالیت میکند ،ادامۀ این سیکل فناورانه پیگیری و عملیاتی شد و در نهایت این محصول به صنایع
خودروسازی کشور معرفی گردید.وی با اشاره به اینکه این محصول در صنایع خودروسازی و در سازههای
مرتبطباماشینهایسنگیناتوبوسوکامیوناستفادهمیشودخاطرنشانکرد:طبقبرآوردهایصورتگرفته،ساانه
 ۱۵۰هزار تن از این محصول وارد کشور میشد که هماکنون امکان تولید همین میزان در کشور به وجود آمده
است؛ این در حالی است که رویکرد فواد مبارکه تولید این محصول برای مصرف داخل کشور است.طاهری
از جلوگیری از خروج  ۸۰میلیون دار ارز از کشور ناشی از تولید و بومیسازی فواد گالوانیزه پوششدار و تولید
محصوات خاص فوادی پوششدار بهصورت رنگی در آیندۀ نزدیک در فواد مبارکه خبر داد و تصریح کرد:
به لحاظ کیفی فواد پوششدار گالوانیزه قابلرقابت با انواع مشابه وارداتی است؛ بهگونهای که بهخوبی میتوان آن
را به بازارهای جهانی نیز صادر کرد .ارادۀ فواد مبارکه ساخت کارخانههای جدید فواد با دانش فنی داخلی
است مدیر تحقیق و توسعۀ شرکت فواد مبارکه نیز در این جشنواره پس از کسب لوح زرین سیستم کنترل
فرایند دیسکهای گندلهسازی گفت :اراده و چشمانداز فواد مبارکه توسعۀ تکنولوژی صنعت فواد و ساخت
کارخانههای جدید فوادسازی با بهرهگیری از دانش فنی داخلی است.
شهرام عباسی با اشاره به اینکه بخش تحقیق و توسعه شرکت فواد مبارکه از ابتدای تأسیس تاکنون بر روی
تحقیق و نوآوری کار کرده و در داخل و خارج از سازمان ،ساختارهای حمایتی برای انجام پروژههای تحقیقاتی

 ۱06پروژه آبخیزداری در چهارمحال
وبختیاری به بهره برداری رسید
صد ای اصاحات/بهره برداری از  ۱۰۶پروژه آبخیزداری از
محل اعتبارات صندوق توسعه ملی با حضور محمود حجتی وزیر
جهادکشاورزی در چهارمحال وبختیاری آغاز شد.
علی محمدی مقدم در آیین افتتاح پروژه پخش سیاب کامویی
شهرستان لردگان و همزمان  ۱۰۵پروژه آبخیزداری استان افزود:
برای اجرای این پروژه ها  ۱۷۵میلیارد ریال اعتبار هزینه شده
است.
وی گفت :امسال برای اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان
داری در استان  ۲۲۷میلیارد ریال اختصاص یافت.
محمدی مقدم افزود :این میزان اعتبار برای  ۱۴9طرح در ۳۰
حوزه آبخیز هزینه شد.
وی اظهار داشت :اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری
با هدف جلوگیری از هدر رفت آب ،جلوگیری از سیاب و
گسترش پوشش گیاهی و تغذیه سفرهای زیرزمینی اجرا می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری کاهش
روان آب ها ،نفوذ آب در سفره های زیرزمینی و جلوگیری از
سیاب و فرسایش خاک را از مزایای اجرای این طرح ها عنوان

کرد .وی تاکید کرد :در حال حاضر  ۱۲۰سازه ماتی ۲ ،سیاب
پخش کن و  ۵بند خاکی نیمه تمام در سطح استان وجود دارد.
وی با اشاره به اجرای پروژه پخش سیاب کامویی در شهرستان
لردگان افزود ۵۱ :درصد جنگل استان در شهرستان لردگان
وجود دارد و بارندگی این شهرستان باای  ۶۰۰میلیمتر است که
احداث این طرح در اولویت برنامه های شهرستان بود.
استاندار چهارمحال وبختیاری نیز در این آیین از اختصاص ۱۰
درصد بودجه آبخیزداری کشور به استان چهارمحال و بختیاری
خبر داد.
اقبال عباسی افزود :اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری
با توجه به کاهش بارش و خشکسالی های اخیر مهم و ضروری
است.
وی گفت :توجه به بخش آبخیزداری و کشاورزی از راه های
توسعه استان و رفع معضل بیکاری است.
تاکنون  ۲هزار بند ماتی ۸۰ ،بند خاکی ۳۱۴ ،گابیون ۷ ،مورد
آبگیر ۱۰۰ ،سد خشکه چین ۱۶ ،مورد کف بند و سد زیرزمینی
در بخش آبخیزداری منابع طبیعی استان اجرا شده است.

مدیرکلمیراثفرهنگیوگردشگریاستانمازندران؛

hmeslahat@gmail.com
 @hzbeslahatتلگرام

تیمفوتبالخزرمحمودآبادهمتاندارد

خبرنگار مازیار ناساری /سیف اله فرزانه مدیرکل میراث فرهنگی
وگردشگری استان مازندران در مصاحبه با خبرنگار صدای اصاحات
گفت :یک محمودآبادی هستم وبه آن افتخارمیکنم ،از سال  ۶۷تا
 ۷۲ریاست اداره ورزش و جوانان محموآباد را عهده دار بودم.فرزانه
گفت :در زمان ریاست بنده در ورزش محمودآباد ،والیبال شهر ما در
سوپرلیگ ایران شرکت داشت و فوتبال محمودآباد در دسته دوم لیگ
کشور بودکه آن زمان لیگ برتری وجود نداشت و در همان تیم فوتبال
بزرگانی همچون سعیدنیا ،ولیپورها ،پورابراهیمی ،دریایی ،یحیی گل
محمدی  ،رحمان رضایی ،حمیدرضافرزانه ،رضارمضانزاده ،شاهین میری،
محسن یوسفی حضورداشتند.وی در خصوص رشته وزنه برداری هم که
قهرمان المپیکی چون حسین توکلی ازمحمودآباد را داشت نام برد .ایشان
اظهار داشت :چون بنده خودم ورزشی بودم واز تربیت بدنی آمده بودم
درزمان ریاست در ورزش محمودآباد همزمان کمیته ای تشکیل دادیم

بنام استعدادیابی ،که کاراین کمیته اول ازمدارس پایه شروع شد واز تمام
امکانات شهرمحمودآباد برای استعدادیابی استفاده ازم رابعمل آوردیم.
وی افزود :به نظرمن درشهرهای کوچکی مثل محمودآباد ،استعدادهای
زیادی نهفته است که باید آنها را کشف کرد واین امر بعهده مسئولین
ورزش آن شهرستان میباشد.سیف اه فرزانه گفت :شاید سالها زمان ببرد
تا تیم فوتبالی همچون خزر محمودآباد دوباره متولد شود خزر محمودآباد
در زمان خودش جزو تیم های مدعی وبزرگ فوتبال مازندران وایران بود
که فقط ازاو یک نام باقی مانده است .فرزانه از ورود تیم نساجی قائمشهر
به لیگ برتر هم گفت :این تیم میتواند کمی با درایت بیشتر مسئولین جزء
مدعیان تراز اول فوتبال ایران باشد که باید حمایت شود.
وی در پایان گفت :برای ورزش مازندران آرزوی موفقیت وسربلندی
درمیادین بزرگ را دارم چون ورزش مازندران به تنهایی به اندازه یک
کشور است.

ایجاد نموده است گفت :در چند سال گذشته ،بازنگریهایی در بخش تحقیق و توسعه صورت گرفته و طی آن
سعی شده است اکوسیستم نوآوری فواد مبارکه ایجاد شود .در این راستا ساختارهایی مثل پژوهشکدۀ فواد با
مشارکت دانشگاه صنعتی اصفهان ،شرکت فواد مبارکه و شرکت فواد هرمزگان ایجاد گردید .همچنین نسبتبه
انعقاد تفاهمنامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام شد که هدف آن کمک حاکمیت به ایجاد
اکوسیستم نوآوری فواد مبارکه بود و در هر دو مورد توفیقات خوبی به دست آمده است.وی موفقیت فواد
مبارکه در ارزیابیها و دریافت جوایز مختلف را ازجمله دستاوردهای این شرکت برشمرد و گفت :دریافت جایزۀ
مدیریت فناوری و نوآوری و جایزۀ محصول برتر نوآورانۀ ایرانی ازجمله این موفقیتها بوده و تقدیر از دو محصول
برتر فواد مبارکه بهعنوان محصوات نوآورانه برتر کشوری در جشنوارۀ ملی نوآوری محصول برتر ایرانی از
دیگر افتخارات این شرکت است.مدیر تحقیق و توسعۀ شرکت فواد مبارکه گفت :فواد مبارکه عاوهبر اینکه
در مسیر نوآوری و توسعۀ محصوات خود حرکت میکند ،با چشمانداز جدیدی که برای خود تعریف کرده،
گامهای بلندی برمیدارد تا بتواند تکنولوژی صنعت فواد را توسعه دهد و دانش فنی ساخت کارخانههای جدید
فوادسازی را در اختیار گیرد.
عباسی ضمن توصیف خصوصیات این محصول گفت :این محصول یک تولید بینظیر نوآورانه است که
عاوهبر افزایش تولید در واحد گندلهسازی ،هزینههای ناشی از تولید محصول نامرتبط را کاهش میدهد و باعث
افزایش بهرهوری نیروی انسانی میشود.

نامه سرگشاده کارکنان جهاد دانشگاهی مازندران به استاندار

مدیرغیرجهادیودیکتاتورنمیخواهیم
صد ای اصاحاتکارکنان جهاد دانشگاهی استان مازندران در
نامه ای سرگشاده به احمد حسین زادگان استاندار مازندران خواستار
عزل مدیر غیر جهادی و دیکتاتور منش شدند.
نام جهاد دانشاهی همواره به عنوان یکی از ثمرات انقاب اسامی
مورد احترام و تکریم بوده و است و حفظ قداست این نهاد مقدس
علمی و پژوهشی مورد تاکید دلسوزان نظام و انقاب می باشد .
در این رهگذر اما مدتی است که این نهاد در استان مازندران که
باید مرکز آرامش و تعالی باشد  ،درگیر حواشی های متعدد شده
است که مورد اعتراض رسانه ها به عنوان نماینده افکار عمومی قرار
گرفت .
البته کار به اینجا محدود نشد و پس از انتقادات رسانه ها  ،جهادگران
این مجموعه با ارسال نامه ای سرگشاده به احمد حسین زادگان
استاندار مازندران  ،پشت پرده برخی اقدامات در جهاد دانشگاهی
استان را فاش ساختند که نسخه ای از آن به رانه ها ارسال شده است .
متن نامه سرگشاده کارکنان حهاد دانشگاهی استان به استاندار
مازندران بدین شرح است :
بسمه تعالی/قال رسول اه (ص )  :انی ما اخاف علی امتی الفقر،
ولکن اخاف علیهم سوء التدبیر */همانا من از فقر و تنگدستی بر
امت خود بیمناک نیستم  ،لکن ازکج اندیشی وسوء تدبیر بیمناکم *
برادر گرامی جناب آقای حسین زادگان/استاندار محبوب مازندران
سا ُم علیکم /احتراما به استحضار می رساند با عنایت به تغییر
ریاست جهاد دانشگاهی مازندران از مهر ماه سال گذشته و حضور
آقای مهندس عبدالهیان در این واحد ،حال عمومی جهاد دانشگاهی
مازندران ،پس از تحمل یک سال درد و رنج و ناراحتی رو به
وخامت گذاشته و دچار مرگ مغزی شده است  .علیرغم سالم بودن
اعضاء و جوارح  ،مرکز فرماندهی یعنی مغز سیستم به کما رفته است
و علی رغم زحمات صورت گرفته در دوره ریاست قبلی و حصول
ثبات نسبی در واحد ،سوء مدیریت ،روح حاکم بر طرح ها  ،برنامه
ها و کلید واژه طایی یک سال گذشته واحد مازندران شده است.
طرح هایی که بدون ذره ای فکر و تحقیق و مطالعه شروع شده،
اکنون حالت استخوان در گلو پیدا کرده و واحد مازندران را به
چاهی عمیق انداخته اند .طرح های ابتری که جز از بین بردن سرمایه
واحد و چندین ماه حقوق معوق برای پرسنل و بدهی سنگین برای
واحد عایدی دیگری نداشته اند :طرح تولید خمیر کاغذ که قرار
بود کشور را از واردات کاغذ بی نیاز کند ،اکنون در چه مرحله
ایست؟اعتماد به یک شخص خارج از جهاد و پی آمد آن خرید
سوله و هزینه کردن صد ها میلیون تومان ،جز برگشت خوردن
چکهای خرید سوله و اقاله قرارداد حاصل دیگری برای واحد داشته
است؟ طرح گردشگری مزرعه که قرار بود کانون گردشگران
خاص و عرب های حاشیه خلیج فارس گردد  ،آیا جز چند پایه
فلزی درون آب و یک کلبه چوبی که با صرف بیش از  ۳۰۰میلیون
تومان اجرا شده  ،پیشرفت دیگری داشته است ؟
 طرح ساخت سالن تولید جلبک  ،نمونه بارز سوء مدیریت و حیف
و میل اموال جهاد دانشگاهی است .

دانش فنی تولید نیمه صنعتی جلبک اسپیرولینا که با حمایت مادی
و معنوی معاونت پژوهش جهاد دانشگاهی در غالب هدف  ۴حوزه
پژوهش و با تاش شبانه روزی پژوهشگران واحد در دوره ریاست
قبلی کسب شده و می توانست منبع درآمد مناسبی برای واحد باشد
،علی رغم هزینه بیشتر از  ۲۰۰میلیون تومان در اثر سوء مدیریت
در ساخت سالن  ،و بروز اشکاات متعدد مهندسی  ،مدت هاست
با استفاده رها شده است  .بایر گذاشتن  ۴۰هکتار زمین و عدم
موفقیت در پرورش ماهی در  ۴۰هکتار آبندان که عمده ترین منبع
درآمدی واحد طی چند سال اخیر بوده  ،به بهانه ساخت پایه های
بتنی درون آب بندان و جذب نیروی ناکارآمد موجب شد تا واحد
مازندران طی یک سال گذشته ریالی از این منابع کسب درآمد
نداشته باشد  .برنام ریزی و اقدام چوب حراج زدن به اماک و
مستغات جهاد دانشگاهی مازندان و واریز مبالغ مربوطه به حساب
دفتر مرکزی تهران ،نمونه ای از سوء مدیریت در یک سال اخیر می
باشد .کما اینکه قضیه مسبوق به سابقه بوده و طی سالیان گذشته
 ۳۰۰هکتار از اراضی مرغوب این واحد در منطقه چپکرود جویبار
به فروش رفته که حتی ریالی از آن صرف آبادانی واحد مازندران
نشده است به طوری که قریب به  ۴۰سال ،این واحد هنوز فاقد
ساختمان ملکی در استان می باشد.استاندار محترم ،در قسمتی از
منشور مدیریت حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر آمده است
 :ای مالک  :مهربانی به زیردستان و دوست داشتن آنها و لطف در
حق آنها را سرلوحه کار خود ساز ،چونان حیوان درنده مباش که
خوردنشان را غنیمت شماری ،زیرا آنان دو گروهند ،یا هم کیشان
تو هستند یا همانندان تو در آفرینش متاسفانه با رصد جزئیات و
اتفاقات روزانه شاهد تضاد حداکثری اداره واحد مازندران با این
فرمان موای متقیان علی(ع) هستیم.
ریاست محترم واحد که در حکم پدر برای مجموعه می باشد،
حقوق و اضافه کاری بالغ بر  ۱۳میلیون تومان خود را از مجموعه
دریافت می کند در صورتی که اختاف میزان دریافتی ایشان با
معاونین مجموعه ۱۰ ،میلیون تومان می باشد و از پرداخت حقوق
یک میلیون تومانی پرسنل عاجز بوده و چندین ماه از مطالبات نیروها
را معوق نموده است.با عنایت به همه این موارد ،ادامه حضور ایشان
در مجموعه با توجه به این که اعتقادی به نیروهای سازمان ندارند
و کلیه معاونین ،مدیران و اعضاء جهاد مازندران نیز ایشان را فردی
ناایق می دانند که عامدانه واحد را به چالش غیر قابل بازگشت
کشانده است بیش از این به صاح سازمان نمی باشد .اعضای جهاد
دانشگاهی واحد مازندران بیش از این قادر به تحمل این شرایط نمی
باشند و حضور فرد غیر جهادی و یا غیر بومی و دیکتاتور منش را
تحمل نخواهند کرد.
لذا عاجزانه استدعا داریم جهت برون رفت از رکود سنگین حاکم بر
این واحد و جلوگیری از حیف و میل بیشتر سرمایه های بیت المال و
برای در ریل افتادن قطار حرکت واحد؛ نسبت به جایگزینی مدیریت
واحد و حضور نیروی بومی جهادی تدابیر ازم را مبذول فرمایید.
جمعی جهادگران جهاد دانشگاهی مازندران
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خارجیها،بیشترینکودکانکارایرانهستند

آنتن فروشی به چه قیمت؟

جامعه

سه شنبه
 2بهمن 1397
شماره 727

تلویزیون را خاموش ببینیم!
خبرنگار

صدای اصاحات/خبرنگار پریسا عبادی :تبلیغات
کنکور در آنتن صداوسیما در چند روز اخیر سر و صدای خیلی
ها را درآورد به طوری که منتقدان این موضوع ،صداوسیما را
به آنتن فروشی محکوم کرده و دست به افشاگری هایی در
خصوص درآمد تلویزیون از این طریق زدند .اما بحث در این
جا به خاتمه نمی رسد و داستان انتقاد ها سر دراز دارد .تبلیغات
موسسات کنکور و تجاری شدن تحصیات و آموزش ،شاخه
دیگری از این هجمه ها می باشد که سیل تبلیغات آن توقف
ناپذیر شده است .تبلیغاتی که تعداد آن ها از حد مجاز هم
عبور کرده و بیشتر به یک مزاحم تبلیغاتی شباهت دارد تا تبلیغ
آموزشی! این در حالی است که معاون سیما و وزیر آموزش و
پرورش هم خواستار کاهش این تبلیغات شده اند اما خبری از
رفتن این تبلیغات و یا کاهش آن ها نیست.
*هیچ توجیهی برای صداوسیما وجود ندارد

وحید عقیلی ،استاد ارتباطات ،گفت «:هیچ توجیهی مانند
کمبود درآمد و باا بودن هزینهها برای صداوسیما وجود ندارد
که با این حجم کنکور را تبلیغ کند .در نظریههای ارتباطی،
کارکردهای وسایل ارتباط جمعی را داریم که یکی از مولفههای
آن نظارت بر محیط است؛ یعنی نظارت بر جایی که زندگی
میکنیم و شامل مسائل سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و
علمی میشود .با کمال تاسف کنکور و پولهایی که از خانواده
دانش آموزان میگیرند و وعدههایی که در این راستا میدهند،
ضدعلم است .علمی که در دانشگاهها نسبت به آن وفاق دارند،
علم است نه علماندوزی که هرکس با پول بیشتر ،جزوه خریدن
و قربانی آگهیها شدن به دست میآورد .صداوسیما از لحاظ
کارکرد رسانه در این رابطه نظارت محیطی ندارد .همچنین
کارکرد دیگر رسانه جمعی ،حفظ همبستگی اجتماعی و
جامعهپذیری است .این تبلیغات در تلویزیون همبستگی جامعه را
بهم میریزد .به دلیل اینکه بسیاری از جوانان به صورت ذاتی و با
تاشی که دارند برای کنکور آماده میشوند اما برخی با استفاده
از محصوات آموزشی و کاسها به این امر دست مییابند».
* پرداختن به مساله کنکور توسط تلویزیون صاح
نیست

این استاد ارتباطات ادامه داد «:این تبلیغات برای تلویزیون
دلیل اقتصادی دارد اما تلویزیون به عنوان رسانه فراگیر باید به
سواد رسانهای ،سواد زندگی ،سواد عاطفی ،بحث جامعه مدنی،
اهتمام به قانون ،مساله قانون گریزی ،بحث زیست محیطی و

اقتصاد مقاومتی و صرفهجویی بپردازد.از هر جهت نگاه کنید
به هیچ عنوان پرداختن به مساله کنکور توسط تلویزیون صاح
نیست؛ البته تلویزیون میتواند به مسائل کلی از جهت آشنایی
با دانشگاهها و معرفی رشتهها بپردازد .افرادی میگویند تلویزیون
رایگان است و برنامههای کنکوری به همین شکل روی آنتن
میرود اما برای هر ثانیه برنامه میلیونها تومان هزینه میشود و
پول آن را مردم به صورت مالیات پرداخت میکنند».
*آنتن فروشی!

با توجه به تعداد تبلیغات تلویزیونی ،به نظر می رسد که
بینندگان هم به این نتیجه رسیده اند که دیگر ،تلویزیون بیش
از آن که جایگاهی برای بازنمایی فرهنگ و اندیشه و یا حتی
سرگرمی باشد ،جعبه ای پر از تبلیغات تجاری و سودآور است
که توجهی به سلیقه و مخاطبان هدف خود ندارد .این خود به
تنهایی می تواند عاملی برای دور شدن و فاصله میان مردم و
رسانه ملی باشد.محمدرضا خوشرو ،پژوهشگر و کارشناس
رسانهگفت«:آنتنفروشیاصازیبندهرسانهحاکمیتیجمهوری
اسامی نیست .به طور کلی تاثیرپذیری رسانهها از صاحبان
سرمایه اتفاق بسیار ناگواری است که از قدیم در دنیا مطرح بوده
و همچنان نیز ادامه دارد و امروز هم در رسانه حکومتی کشورمان
شاهد آن هستیم .آنتن تلویزیون تنها منحصر به افراد متمول نیست
و این برنامهها در سراسرکشور و در تمام روستاها قابل رویت
است .در این شرایط برخی برنامههای تلویزیون مباحث آموزشی
را ناقص مطرح میکنند و دانشآموزان را برای تکمیل اطاعات
بیشتر به کتابهای آموزشی حامی برنامه ارجاع میدهند و که
برخی از اقشار جامعه امکان خرید آنها را ندارند .بنابراین رقابت
ناعادانهای میان مخاطبان این برنامهها و دانشآموزانی که برای
کنکور درس میخوانند ،ایجاد میشود .هر چند که اخیرا برخی
مراجع در این زمینه به سازمان صداوسیما تذکر دادهاند و معاون
سیما نیز دستور داد که این جور تبلیغات باید به  ۵۰درصد کاهش
پیداکند».
تلویزیون یا کاس کنکور؟!

کافی است ساعاتی را که دانش آموزان و مخصوصا
کنکوری ها به مطالعه درس می پردازند و نیاز به مشاوره دارند
را از تلویزیون مشاهده کنید! هر شبکه یک مشاور و در مجموع
یک موسسه کنکور را خواهید دید که در آن هر کدام سعی
دارند با آب و تاب و روش های خاص خود به تبلیغ یک پکیج
و یا موسسه آموزشی بپردازند .در آن طرف تلویزیون ،کنکوری

پریسا عبادی

ها و یا پشت کنکوری ،سردرگم در میان انتخاب یکی از این
مشاوران ،تلویزیون را به کابوسی برای آینده تحصیلی خود بدل
می کنند .یک مؤسسه آموزشی در طول یک سال برای پخش
آگهیهای بازرگانی رقم ۳۰۰میلیارد تومان پرداخت کرده است
یا برخی از کارشناسان هم از گردش مالی  ۸هزار میلیارد تومانی
مؤسسات کنکور میگویند که بخش اعظم این گردش مالی
مدیون تبلیغاتی است که صداوسیما برای این مؤسسات انجام
میدهد .یک مؤسسه آموزشی فقط در روزهای جام جهانی با
پرداخت رقم  ۴۲میلیارد تومان انحصار آنتن صدا و سیما را برای
تبلیغ کتابهای کمک آموزشی خود خرید .این تب و تاب و
تبلیغات آن قدر قوی است که حاا کار به دوره های ابتدایی
هم کشیده شده و آن ها هم مخاطب این روز های مشاوران و
تبلیغاتتلویزیونیهستند.
*اکثر کتاب های تبلیغی صداوسیما مجوز ندارند

محمدناصری،مدیرکلدفترانتشاراتوتکنولوژیآموزشی
گفت «:متأسفانه بحث اختال در امر آموزش و پرورش از همین
جا ناشی میشود و مطلقا اینگونه تبلیغات را نه تنها میپذیریم بلکه
محکوم میکنیم؛ دلیلش روشن است ،زیرا یک جور دوپینگ
کردن دانشآموزان است و چشم و هم چشمی که در جامعه
شرایطش وجود دارد .اکثر کتابهای آموزشی که در صدا و
سیما تبلیغ میشوند ،از آموزش و پرورش مجوز ندارند .فکر
میکنم خیلی از این کتابها مجوز ندارند و دلیلش این است که
آنها با مؤسسات پولدار وارد مذاکره میشوند و از آنها سفارش
میگیرند و این در حالی است که ما هیچ ناشری را مطلقا تأیید
نمیکنیم بلکه کتابها را تأیید میکنیم؛ یعنی ممکن است ما از
یک ناشر کتاب داشته باشیم که تأیید کرده باشیم و در فهرستگان
هم بیاوریم اما به معنی تأیید تمام کتابهای این ناشر نیست» .
در میان تمام اخبار شنیده شده ،خبرهایی هم حاکی از عقب
نشینی صداوسیما شنیده شد و قرار بر این بود که این تبلیغات
نصف شوند ،اما هنوز هم صدای مشاوران از شبکه های مختلف
تلویزیونی شنیده می شود .تلویزیون ،با توجه به حساسیت هایی
که نسبت به جایگاه خود در جامعه دارد باید بستری برای جذب
مخاطب باشد ،نه تغییر کاربری به موسسات آموزشی و نه دفع
مخاطبان رسالت این رسانه نیست .وقتی تلویزیون سود را به جای
آموزش و فرهنگ سازی هدف می گیرد ،نتیجه ای جز عکس
هدف مورد نظر نداشته و بیش از پیش تناقض را در جامعه آشکار
می سازد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید  ۶۵درصد کودکان
کار و خیابان اتباع غیرایرانی هستند و 9۰درصد این کودکان از
کشور افغانستان وارد ایران میشوند.
حبیباه مسعودی فرید درباره اجرای طرح ساماندهی کودکان
کار و خیابان اظهار کرد :بیشتر این کودکان ،اتباع غیرایرانی هستند
به طوریکه  ۶۵درصد آنها اتباع غیرایرانی هستند که عمدتا به
صورت غیرمجاز وارد کشور شدهاند .برخی از این افراد با ویزای
توریستی و زیارتی میآیند و بعد از آن در کشور میمانند.معاون
امور اجتماعی سازمان بهزیستی با تأکید بر ضرورت نظارت اداره
اتباع بر موضوع عبور و مرور اتباع بیگانه گفت :این کودکان اکثرا
از کشورهای همسایه به ویژه افغانستان ،پاکستان و بنگادش به
ایران میآیند و  9۰درصد آنها از کشور افغانستان به ایران وارد
میشوند.
وی با بیان اینکه ساماندهی کودکان کار و خیابان طبق آییننامهای
به همین منظور اجرا میشود ،گفت :البته آییننامه ساماندهی
کودکان کار و خیابان مصوبه سال  ۸۴هیات دولت است و
عاوه بر آن آییننامه اجرایی آن مورد استفاده قرار میگیرد و
دستورالعمل اجرایی سازمان بهزیستی و دستگاههای مربوطه است.
طبق این آییننامه مصرر شده است که همه دستگاههای اجرایی در
این زمینه به سازمان بهزیستی کمک کنند.
از این رو شهرداری ،وزارت بهداشت ،دادستانی و بیمه مکلف
هستند اقداماتی در راستای ساماندهی کودکان کار و خیابان انجام
دهند.
مسعودیفرید با بیان اینکه کودکان کار و خیابان باید تحت پوشش
بیمه قرار بگیرند ،گفت :باید برای این کودکان کد خاص از سوی
سازمان بهزیستی تعریف شود .این کودکان باید بیمه شوند و ما
حاضریم حق بیمه آنها را بدهیم .سال گذشته  ۱۱هزار و ۳۰۰

کودک را در مراکز شبانهروزی پذیرش کردیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :در موضوع کودکان کار و خیابان
باید دو اقدام اساسی و در درازمدت انجام شود یکی سیاستهای
فقرزدایی و پیشگیری از فقر است و دوم شناسایی خانوادههایی
است که مجبور هستند کودک را به فضای کار وارد کنند .در واقع
باید مشخص شود که این کودکان از چه خانوادههایی هستند و آیا
خانواده آنها درگیر فقر و مشکل معیشتی هستند یا زن سرپرست
خانوار ،فرد معلول یا معتاد دارند یا اینکه کودک مورد سودجویی
و استثمار قرار میگیرد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به ضرورت تهیه
سامانه الکترونیکی برای شناسایی کودکان کار و خیابان گفت:
این سامانه الکترونیکی برای شناسایی کودکان کار و خیابان است
و ممکن است بسیاری از آنها هویت مشخصی نداشته باشند که
در این راستا ازم است نهادهای انتظامی در حوزه اتباع بیگانه و
وزارت امور خارجه راهحلی را تبیین کنند چون ممکن است برخی
از این کودکان به صورت قاچاق وارد ایران شده باشند.
مسعودی فرید اضافه کرد :اگر بتوانیم این سامانه را طراحی کنیم
در رویکرد مدیریت مورد به نتیجه خواهیم رسید.
در واقع رویکرد مدیریت مورد از کودک آغاز شده و در
مرحله بعد به خانواده کودک میرسد و با شناسایی کودکان و
خانوادههای آنها بررسی و مداخله بهزیستی انجام میشود.
وی با اشاره به نقش رسانه ملی در موضوع کودکان کار و خیابان
گفت :رسانه ملی نقش پررنگی در این زمینه دارد و میتواند از
طریق اطاع رسانی به آگاهسازی مردم کمک کند تا مردم از طریق
سازمانهای مردم نهاد به ما کمک کنند چرا که سازمانهای مردم
نهاد به عنوان بازوی سازمان بهزیستی هستند و میتوانند در راستای
بهبود وضع کودکان کار و خیابان بسیار موثر باشند.

وجود ۱۵تا ۱۹هزار معتاد
متجاهردرتهران؛«کهریزک»
اینهفتهمجوزمیگیرد
مدیرکل بهزیستی استان تهران از صدور مجوز مرکز نگهداری از
معتادانمتجاهر«کهریزک»طیاینهفتهخبرداد.
داریوشبیاتنژادبابیاناینکهدرسال 9۷بودجهسازمانبهزیستیبرای
ساماندهیوپذیرش ۶۷۵۰نفربودهاست،گفت:سازمانبهزیستیازابتدای
سال تا کنون بیش از ۱۰هزار معتاد را غربالگری و ساماندهی کرده است.
وی با بیان اینکه برای انجام درست و به موقع خدمات بهزیستی ازم
است تا بودجه سازمان بهزیستی در این حوزه هم به موقع پرداخت شود و
هم افزایش یابد ،افزود :انتظار ما از مسئوان این است که با توجه به کثرت
تعداد معتادان متجاهر در استان تهران توجه ویژهای برای تخصیص بودجه
در این استان داشته باشد.
مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه در مجموع بین  ۱۵تا ۱9
هزار معتاد متجاهر در استان تهران به سر میبرند ،اظهار کرد :از آنجایی که
تهران دارای بیشترین آمار معتادان متجاهر در کشور است باید برای حل
مشکل و ساماندهی آنان در تهران ظرفیت سازی شود .بهزیستی نیز معتقد
استبرایداشتنبهترینعملکرددراینحوزهوافزایشکیفیتخدماتبه
اینگروهبایدهرچهبیشترازظرفیتبخشخصوصیاستفادهکردودولت
نیزدراینفرایندنقشنظارتیداشتهباشد.

وی افزود :ساماندهی معتادان متجاهر مورد تاکید مقام معظم رهبری
قرار دارد و همه دستگاههای حاکمیتی باید برای حل این مشکل در کنار
هم قرار بگیرند و از همه ظرفیتهای موجود برای پیشگیری از آسیبهای
اجتماعیاستفادهکنند.
بیاتنژاد با اشاره به اینکه براساس حکم مقام معظم رهبری تمام
نهادهایی که ظرفیت دارند می توانند در این بخش فعالیت کنند ،تصریح
کرد :در حال حاضر سپاه و بسیج اعام آمادگی کردهاند .همچنین نیروی
انتظامی نیز ظرفیتهایی برای این منظور ایجاد کرده است که از جمله آن
میتوان به آمادهسازی مرکز کهریزک که قرار است بعد از دریافت مجوز
با نام «سروش» فعالیت کند ،اشاره کرد.
بهگفتهبیاتنژاد،پروسهآمادهسازیاینمرکزدرحالطیشدناست
وطیاینهفتهبابررسیکادرتخصصیموردنیازازسویسازمانبهزیستی،
مجوز آن صادر میشود.وی با اشاره به اینکه در زمینه ساماندهی معتادان
متجاهر اجماع خوبی در کشور به وجود آمده است ،افزود :با حضور آقای
محسنیبندپی،رئیسسابقسازمانبهزیستیدراستانداریتهراننیزهمزمان
باآغازفصلسردوکاهشدمایپایتختباسازمانبهزیستیهمکاریهای
ازم را انجام داده است.

محسنیاژهای

ایحهمقابلهباخشونتعلیهزناننیازبهاصاحاتزیادیدارد

حجت ااســام والمســلمین محســنی اژه ای در رابطه بــا ادعای زندانی
نبــودن ســعید مرتضــوی ،گفــت :ایــن فرد در زنــدان اســت و نه در
ایــران و نه در غیر ایران به کاری مشــغول نشــده است.حجت ااســام
والمســلمین محســنی اژه ای معاون اول دســتگاه قضا و ســخنگوی قوه
قضاییه در حاشــیه جلســه مســئوان عالــی قضایی ضمن عرض تســلیت
بــه مناســبت فرا رســیدن ایــام فاطمیه در رابطــه با موضوعــات مطرح
شــده در این جلســه اظهار کرد :در جلســه امروز چنــد موضوع مطرح
شــد که مورد بحــث و تبادل نظر قرار گرفــت .او گفت :یک بحث در
خصــوص برخوردهــای دو گانــه غربی هــا و در رأس آن آمریکا بود
که نســبت به حقوق بشر و مســائل آزادی برخوردهای بســیار متناقضی
دارند .از جمله در خصوص بازداشــت خبرنگار و مجری پرس تی وی
مباحثی مطرح شــد ،به طوری که خودشــان هــم گفته اند این فرد را به
عنوان شــاهد بازداشــت کرده اند و نیز طبق نقل قول ،این مجری مورد
شــکنجه و آزار قــرار گرفته اســت.معاون اول دســتگاه قضا افزود :در
این رابطه قرار شــد دادســتان کل کشــور بر اســاس وظایف قانونی که
دارد در ایــن خصوص ورود کنــد و از اختیارات خود اســتفاده کند.
ســخنگوی قوه قضاییه بیان کرد :یک مســئله دیگر که در جلســه امروز
مطــرح شــد ،در خصوص مواردی دربــاره  ۰۴ســالگی انقاب بود که
مصادیقی از آن بیان شــد و مقرر شــد یک مقداری بیشتر روی آن کار
شــود و تا  ۲۲بهمن به آن ها پرداخته شــود .او افزود :مســئله اصلی در
این جلســه رسیدگی به ایحه ای اســت که دولت تنظیم کرده و درباره
امنیت زنان علیه خشــونت اســت .حجت ااســام والمســلمین محســنی
اژه ای اظهار کــرد :البته این کار قبــا در معاونت حقوقی قــوه قضاییه
با کارشناســان مختلف اعم از اساتید دانشــگاهی و حقوقدانان و برخی
از افراد مرتبط با خود دولت و کارشناســان مختلف بررســی شــده بود
و اصاحاتــی صــورت گرفته بود و حتــی در معاونت اول قــوه قضاییه

باز یک بررســی مجدد شــده بود.معاون اول دســتگاه قضا عنوان کرد:
در این جلســه اذعان به این شــد کــه ما در مورد برخی از ایــن قوانین
و خأ هایــی کــه احیانــا درباره خشــونت علیه زنان وجــود دارد ،حتما
نیــاز به بازنگــری در قانون داریم .ســخنگوی قوه قضاییــه تاکید کرد:
امــا آنچه که در این ایحه پیش بینی شــده اســت ،به نظر می رســد که
مشــکات عدیده ای دارد که در دو جلســه قبلی به آن پرداخته شد .در
جلســه اول به کلیات پرداخته شــد و در جلســه دوم ماده به ماده ایحه
بررســی و مشــخص شــد که این ایحه به اصاحات بســیار زیادی نیاز
دارد .او افزود :حتی برخی از افراد در جلســه به نظرشــان می رســید و
پیشــنهاد دادند که ایــن ایحه قابل اصاح نیســت و احیانا باید به دنبال
یــک ایحــه دیگر کــه یا خود قــوه قضاییــه تهیه کند یــا دولت رفت.
حجــت ااســام والمســلمین محســنی اژه ای بیــان کــرد :در عین حال
قــرار شــد کــه مجــددا تحقیقــی در معاونــت حقوقــی و نیــز توســط
کســانی کــه در ایــن زمینــه نقطه نظــر دارند ،انجام شــود و بررســی
کننــد کــه آیا ایــن ایحه واقعــا قابل اصاح اســت یا نــه .معاون اول
دســتگاه قضــا اظهــار کرد :هــدف از این ایحه این اســت کــه محیط
خانــواده را اســتحکام ببخشــد و از جنبه هــای مختلــف بــرای زنــان
اعــم از همســر یــا هر زن دیگــری امنیــت بیــاورد .حال باید بررســی
شــود کــه ایــن مــوارد آیــا در ایــن ایحــه تأمین می شــود یــا خیر.
ســخنگوی قــوه قضاییــه گفــت :در ایــن ایحــه حبس هــای بســیار
جرایــم علیــه
ســنگین و مجازات هــای ســنگین بــرای برخــی از
ِ
زنــان در نظــر گرفتــه شــده کــه در بررســی ها مطــرح شــد برخی از
مجازات هــا حتمــا مســتلزم این نیســت که بنیــاد خانواده را اســتحکام
ببخشــد و چــه بســا ممکن اســت هــدف را برعکس کنــد؛ یعنــی بنیاد
خانــواده را قــدری متزلــزل کنــد .او بیــان کــرد :همچنیــن در برخی
مــوارد مقــوات بســیار مطــول در این ایحه نوشــته شــده اســت که

این هــا ممکــن اســت بعــدا مــورد تفســیرهای متعــدد قــرار بگیــرد.
حجــت ااســام والمســلمین محســنی اژه ای گفــت :در
هــر صــورت قــرار شــد یــک کار مجــددی انجــام شــود
و در جلســه آینده اول روی این موضوع بحث شــود که آیا این ایحه
قابــل اصاح اســت یا خیر که اگــر قابل اصاح اســت حتما اصاحات
انجــام شــود و اگــر قابل اصــاح نیســت ،با توجــه بــه ضرورت هایی
کــه در جامعــه وجــود دارد که ما هــم آن را صددرصــد قبول داریم
یــک ایحه مســتقل در ایــن رابطــه تنظیم شــود .معاون اول دســتگاه

قضــا در پاســخ بــه ســئوالی در رابطه بــا ادعــای زندانی نبودن ســعید
مرتضــوی گفت :آنچه از قول وکیل این فرد مطرح شــده بود ،توســط
خــود وکیل هــم تکذیب شــد .لذا اینکــه این فرد به خارج از کشــور
رفتــه اســت و در زنــدان نیســت و در نجف بســر می برد و بــا عتبات
عالیــات همــکاری می کنــد ،قطعا تکذیب می شــود.او گفــت :این فرد
در زندان اســت و ممکن اســت مثــل بقیه افراد بــه مناســبت هایی مانند
ســایر زندانیان به مرخصی های محــدودی برود؛ بنابراین وی در زندان
اســت و نه در ایران و نه در غیر ایران به کاری مشــغول نشــده اســت.

خبر

حذفپستسازمانی«مشاورامورزنان»؛چراوچگونه؟
معاون رییس جمهــور در امور زنان و خانواده درباره حذف پســتهای

در شــهرداریها موضــوع جدیــدی نیســت ،بیــان کــرد :در گذشــته

قطعی نیســت و امکان دارد همانطور که مطرح شــده ،این پستها ارتقاء

در مورد برخــی از وزارتخانهها بحث «ارتقاء» مطرح بوده و قصد حذف

مــوازی کاریهایــی که بــا ادارات کل انجــام میشــد آن را یکپارچه

ابتکار در پاســخ به این ســوال که حذف پســتهای ســازمانی زنان در

سازمانی مشاوران و دفاتر امور زنان در وزارتخانهها و شهرداریها گفت:

هر شــهرداری مشــاور و مدیــران کل امور بانوان داشــتند کــه به دلیل

پســت سازمانی زنان نیست این در حالیست که چند وزارتخانه توانستهاند

کردنــد ،هرچند این موضوع مخالفــان زیادی با خود به همراه داشــت.

چندی پیش پروانه مافی ـ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی ـ

بلکه در مورد برخی از وزارتخانهها بحث ارتقاء مطرح بوده و قصد حذف

در وزارتخانهها و شهرداریها مغایر با تحقق عدالت جنسیتی در برنامه ششم

موافقتهای اولیه را برای پســتهای مدیران کل بانــوان دریافت کنند.

در همیــن راســتا معصومــه ابتــکار ـ معــاون رییــس جمهــور در امور

دفتــر امور زنان و خانــواده در وزارت آموزش و پــرورش نیز بیان کرد:

موافقتهای اولیه را برای پستهای مدیران کل بانوان دریافت کنند.

در صفحه توئیتر خود نوشت :حذف پستهای سازمانی مشاوران امور زنان

توسعه اســت و انتظار میرود نسبت به این اقدام پاسخ مناسب داده شود.

زنــان و خانــواده ـ با بیــان اینکه حذف پســتهای ســازمانی امور زنان

تشــکیاتی یابد و مرکزی به عنوان مرکز امور زنان و خانواده ایجاد شود.

وزارتخانهها و شهرداریها چه صدماتی به جامعه وارد میکند؟ توضیح داد:

وی با تاکید بر اینکه قرار نیست پستهای مشاور امور زنان حذف شود گفت:

در حال حاضر قانون برنامه ششم توسعه ماموریتی داده است که در همین

پست سازمانی زنان نیست که در حال حاضر نیز چند وزارتخانه توانستهاند

جنسیتی چه در سطح مدیران کل برای شهرداریها ،چه در سطح ادارات

راســتا یکی از ماموریت های اصلی امــور بانوان موضوع تحقق عدالت
مدیران کل استانها برای استانداریها و چه در سطح مشاوران وزراء است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه درباره حذف پست

وی ادامه داد :با ســازو کارهایی که ستاد ملی زن و خانواده تعریف کرده

بحثهایی به منظور بررسی و اصاح ساختار وجود دارد اما هنوز این موضوع

شده و این شاخصها در دستگاهها برای برنامهریزی در حوزه زنان و خانواده

حدود دو ماه اســت که شاخصهای اصلی عدالت جنسیتی اعام و اباغ

چه در سطح ملی و چه در سطح استانی ماک خواهد بود .زمانیکه برنامه و

ماموریتمشخصیداشتهباشیمطبیعتاساختارضرورتآنمشخصمیشود.

سران اتحادیههای عرب و اروپا فوریه در مصر گرد هم میآیند
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز (دوشنبه) اعام کرد نخستین نشست این اتحادیه با اتحادیه عرب اواخر فوریه سال جاری میادی در مصر برگزار میشود .پیش از این نیز اتحادیه عرب از برگزاری این نشست خبر داده بود.به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،فدریکا موگرینی ،رئیس سیاست خارجی اتحادیه
اروپا با تایید برگزاری این نشست گفت :ما دو نشست داریم که اولین آنها در سطح وزرای خارجی کشورهای عضو اتحادیه عرب و اروپا در چهارم فوریه برگزار میشود و در جریان آن مقدمات برای نشست سران دو اتحادیه طی روزهای  ۲۴و  ۲۵فوریه در مصر بررسی میشود.به گفته موگرینی اتحادیه اروپا
نشست دیگری نیز در سطح وزرای خارجه با کشورهای عضو آ.سه.آن برگزار خواهد کرد.موگرینی همچنین گفت که نشست اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا بر بحرانهای منطقهای تمرکز دارد.تئودور ویورل ملسکانو ،وزیر خارجه رومانی که اکنون ریاست دورهای شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد ،گفت که
این نشست قرار است در شرم الشیخ مصر برگزار شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال بازگشت سوریه به نشست اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب وجود دارد ،گفت :این به اتحادیه عرب بستگی دارد .ما آماده گفتگو با تمامی کشورهای عربی در سراسر جهان هستیم.عضویت سوریه در نشست اتحادیه عرب
در پی آغاز درگیریها در این کشور به حالت تعلیق در آمد .سوریه این اقدام را غیرقانونی اعام کرد.اخیرا برخی از کشورهای عربی اقداماتی را برای برقراری روابط دیپلماتیک با دمشق انجام دادهاند.

گزارش

منبج،تمثیلیازناکامیدرنابودییکایدئولوژیاست
صدای اصاحات  /خبرنگار کارشناسان
میگویند:حمله انتحاری چند روز پیش علیه یک
رستوران محل رفت و آمد نظامیان آمریکایی در
شهر منبج سوریه بار دیگر تداوم تهدید تروریستی
داعش در عراق و سوریه را نشان میدهد.
پایگاه هیل در واکاوی عملیات انتحاری شهر
منبج در شمال سوریه مینویسد :منبج به عنوان یک
الگوی موفق با ثبات سازی در سوریه بعد از آزادی
از دست داعش در سال  ۶۱۰۲تلقی میشود .حتی
ماه گذشته عدهای از سناتورهای آمریکایی بدون
جلیقه ضد گلوله در این منطقه حضور پیدا کرده
بودند .با این حال انفجار هفته گذشته در مرکز شهر
هم زمان با تبلیغهای دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا درباره نابود شدن داعش و طرح خروج
نظامیان آمریکایی از سوریه باعث فروپاشیدن این
تلقی شد.
استفان بیدل یک کارشناس سیاست گذاری
دفاعی در شورای روابط خارجی آمریکا میگوید:
فکر نمیکنم هرکسی که درباره سوریه چیزی
شنیده باشد این تصور را داشته باشد که داعش نابود
شده است .آنها نابود نشدهاند میتوانند حمات
پراکنده انجام دهند و مردم از جمله آمریکاییها
را بکشند.
در این عملیات انتحاری داعش دو آمریکایی
شامل یک کارمند آژانس اطاعات دفاعی و یک
مقاطعه کار نظامی کشته شدند .این حمله به نوعی
مرگ بارترین حمله علیه آمریکاییها در سوریه از
زمان استقرار در این کشور از سال  ۵۱۰۲محسوب
میشود .یک ماه قبل از آن ترامپ اعام کرده بود
که تمامی دو هزار سرباز آمریکایی را از سوریه
خارج میکند و معتقد است که داعش در سوریه

شکست خورده است.
قانونگذاران مخالف این تصمیم ترامپ از
فرصت حمله اخیر استفاده کرده تا از ترامپ
بخواهند این روند را معکوس کند .اما حامیان
دونالد ترامپ بعکس میگویند اتفاقا این حمله
عاملی است که ثابت میکند نظامیان آمریکایی باید
از سوریه خارج شوند.
ساعاتی بعد از این حمله مایک پنس ،معاون
رئیس جمهور آمریکا گفت :داعش شکست
خورده است .با این حال او در بیانیهای در اواخر
همان روز حمله اظهار کرد :ما خافت داعش را در
هم شکستهایم و قابلیتهای آن را از بین بردهایم.
بیدل از به کار بردن کلماتی نظیر شکست و
پیروزی انتقاد کرده و میگوید :این دست کلمات
واقعیت را پنهان میکنند .به همین دلیل است که در
دکترین نظامی شکست یعنی ناتوان کردن دشمن
در رسیدن به هدفش .در حال حاضر ترامپ از این
ادبیات عمدا استفاده میکند تا بگوید آنها را نابود
کرده است .اگر که ارتش با این گفته موافق نیست
دلیلش این است که آنها میدانند تعریف دکترین
آن چیست .هیچ کس عقیده ندارد که داعش از بین
رفته است و یا حتی در آینده پیش رو از بین میرود.
پنتاگون گفته است که داعش همچنان یک
تهدید باقی مانده است .مقامهای آمریکایی مدعی
هستند که نیروهای آمریکایی و نیروهای مورد
حمایت آمریکا  99درصد اراضی که قبا در اشغال
داعش بودهاند را بازپس گرفته است .در حال حاضر
نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان مورد حمایت آنها
همچنان به درگیری با داعش در مابقی اراضی آنها
در دره رودخانه فرات ادامه می دهند .در فاصله
 ۰۳دسامبر تا  ۲۱ژانویه طبق یک گزارش آماری

نیروهای آمریکایی در سوریه  ۵۷۵حمله انجام
دادند.
قانونگذارن مخالف با طرح خروج نظامیان
آمریکایی از سوریه ترامپ را متهم به شجاع
تر کردن داعش میکنند .از جمله این منتقدان
قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه نظیر
سناتور لیندسی گراهام هستند.
بیدل میگوید :حمله داعش هم به نوعی پاسخ
به ترامپ و هم غنیمت شمردن فرصت حمله به یک
هدف در منبج است .داعش نمیخواهد در جهان
بازندهای تلقی شود که شکستش آمریکا را قادر به
بازگشت به خانه و رژه پیروزی کرده است .آنها
میخواهند این اتفاق مانند عقب نشینی و این که

آمریکا فرار میکند نگریسته شود.
رابرت فورد ،سفیر سابق آمریکا در سوریه
میگوید :سربازان آمریکایی میتوانند یک سازمان
را از بین ببرند یا حداقل آن را به زیرزمین و مجبور
به عقب نشینی کنند اما این واقعا سخت است که
این سربازان بخواهند یک ایدئولوژی و آرمان را
از دست بدهند .آمریکاییها نمیتوانند دایل
پایهای به افراط کشیده شدن را حل کنند و شهر
منبج یک مثال خوب برای سختی از بین بردن یک
ایدئولوژی است .این حمله به ما نشان میدهد که
نیروهای آمریکایی ظرفیت ازم برای متوقف کردن
عملیاتهای جذب نیروی داعش را ندارند.
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ترامپ هیچ برنامهای درباره سوریه ندارد
صدای اصاحات /نماینده
سابق ترامپ در ائتاف ضد
داعش که به دنبال اعام تصمیم
خروج از سوریه استعفا کرد،
گفت :آمریکا هیچ برنامهای
در خصوص سوریه ندارد.برت
مکگورک ،نماینده سابق
واشنگتن در ائتاف تحت
رهبری آمریکا در مبارزه با
داعش که به دنبال اعام تصمیم
دونالد ترامپ ،رییس جمهور
آمریکا برای خروج از سوریه
از سمتش استعفا کرد ،گفت:
با پیگیری خروج نیروهای
آمریکایی از سوریه ،هیچ
برنامهای برای گام بعدی (در
این کشور) وجود ندارد و
این امر خطر را علیه نیروهای
آمریکایی افزایش میدهد.او
این اظهارات را در گفتوگو با
شبکه سیبیاس و چند روز پس
از کشته شدن چهار آمریکایی
در حملهای انتحاری در منبج
سوریه بیان کرد؛ حملهای که
مرگبارترین حمله علیه نیروهای
آمریکایی از زمان اعزام به
سوریه در سال  ۲۰۱۴به شمار
آمریکایی
میرود.مقامات
از زمان اعام تصمیم دونالد
ترامپ برای خروج نیروهای
آمریکایی از سوریه اظهارات
متفاوتی در این باره داشتهاند

اما پنتاگون اظهار کرده که
خروج نیروهای آمریکایی از
سوریه آغاز شده است ،اگرچه
همچنان مشخص نیست که
این روند چه مدت به طول
میانجامد.مکگورک در این
برنامه تلویزیونی گفت :رییس
جمهور روشن کرده است که
ما در حال ترک سوریه هستیم
و این به آن معنی است که
نیروهای ما تنها یک ماموریت
دارند و آن خروجی ایمن از
سوریه است.وی افزود :ما در
حال حاضر برنامهای نداریم .این
امر آسیبپذیری نیروهای ما را
افزایش میدهد و بر خطری
که آمریکاییهای حاضر در
صحنه سوریه را تهدید میکند،
میافزاید و همچنین فضا را برای
داعش باز میکند.

مکگورک گفت :مهم تر
از همه این است که آمریکا
نمیتواند از شریکی مانند
ترکیه که متحد ناتو است انتظار
داشته باشد که جایش را در
صحنه سوریه بگیرد.
این مقام آمریکایی ادامه داد:
این اقدامی واقعگرایانه نیست.
اگر به نیروهای ما دستور داده
شده که سوریه را ترک کنند و
در عین حال تاش میکنند که
فرمولی برای جایگزینی شریکی
دیگر در سوریه به جای خود
بیایند ،این اقدام عملی نیست.
مکگورک پیش از این هشدار
داده بود که خروج نیروهای
آمریکایی از سوریه جایگاه
بشار اسد ،رییس جمهور سوریه
را تحکیم کرده و از نفوذ
آمریکا میکاهد.

گزارش

ترامپ چگونه ظرف دو سال آمریکا را
تغییردادهاست؟

سیاستگذاری در دوره دونالد ترامپ یک سردرگمی بوده است  -نه فقط در
شکافهای متعددی که مابین راههای در پیش گرفته شده از سوی رئیس جمهوری
و دولتش وجود دارد بلکه در باتاق تناقضات و تغییر جهتهایی که خود رئیس
جمهور باعث آن بوده است.روزنامه گاردین در گزارشی تحلیلی مینویسد:
«ترامپ بر بازگرداندن نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه تاکید دارد اما در
آن واحد مشاورانش را با رویکری جنگ طلبانه در قبال ایران به ویژه دچار شگفتی
کرد که خطر بروز جنگهای جدید را نوید میدهد.ترامپ در عین انتقاد از دولت
ایران ،تصمیمی برای رویارویی با تاثیر ایران توسط نیروهای آمریکایی در سوریه
ندارد .او در عین اینکه کره شمالی را به جنگی تمام عیار تهدید کرده اما مدعی
شده که عاشق کیم جونگ اون ،رهبری کره شمالی است؛ اگرچه دیکتاتور جوان
این کشور آسیایی هنوز نشانهای از توقف برنامه های اتمی خود رو نکرده است.
ترامپ حتی میلی به انتقاد از وادیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه ندارد و با این
کار بر گمانه زنیها درباره اینکه تحت کنترل کرملین است ،میافزاید .اما آنطور
که استدال میکند دولت کنونی واشنگتن نسبت به دولت قبلی موضعی سختتر
در قبال روسیه گرفته و تحریمهای بیشتری علیه آن وضع کرده و تسلیحات
مرگباری را در اختیار اوکراین گذاشته است.
نشانههایی وجود دارد که نشان میدهد سیاست خارجی در دوران ترامپ با
دولتهای قبلی کاما متفاوت است .یکی از آنها شخصی سازی روابط با
دولتهای خارجی است.از قرار معلوم ،ترامپ بیش از مشاورانش در سیاست
خارجی و موسسات امنیتی به غرایزش اعتماد دارد و این غرایز او را به سمت
خودکامگان سوق میدهد و از متحدان قدیمی دموکراتیکش که او آنها را منفعت
طلب میبیند ،دور میکند .یکی دیگر از رویکردهای ترامپی در جهان سوق یافتن
به سمت از میان برداشتن میراث باراک اوباما ،رئیس جمهوری سابق آمریکا و سایر
روسای جمهوری این کشور است .هرآنچه که اوباما موافقش بود ،ترامپ با آن
مخالف است؛ از توافق اتمی  ۲۰۱۵با ایران تا تعامات تجاری در منطقه پاسیفیک
یا با اروپا یا حتی توافق آب و هوایی پاریس.
عدم اعتماد به توافقات چند جانبه و نهادینه رویکرد سوم ترامپ است .الگوی
ترامپ برای توافق ،قرار گرفتن دو مرد قدرتمند نشسته بر سر میز روبهروی یکدیگر
است .میز گردی با صداهای مختلف او را ناامید کرده و مجبورش میکند تا به
خارجیهایی که قدرت کم یا دیدگاه و نظر متفاوتی دارند ،گوش دهد .او از این
جهت جان بولتون را به عنوان مشاور امنیت ملی خود انتخاب کرده تا تعهدات
بینالمللی آمریکا را نابود کند.
ترامپ هنوز بابت بحرانی بینالمللی که خود مسببش نباشد ،در بوته آزمون قرار
نگرفته است .در دو سال آتی ،ما شاهد این خواهیم بود که آیا این شانس ادامه
مییابد.
اقتصاد
ترامپ سال گذشته میادی به خبرنگاران گفت :این بزرگترین اقتصاد در تاریخ
کشور ماست.دو سال مانده از ریاست جمهوری ترامپ او پیشرفتهایی داشته
اما مشکات بزرگی هم داشته است .بسیاری از آنها را خودش سبب شده است.

بیکاری به سطحی غیرقابل باور از زمان نخستین فرود بر ماه نزدیک میشود.
وضعیت بیکاری ماه گذشته میادی شدت گرفت اما این مساله زمانی به چشم آمد
که کارگران بیشتری به جمع کسانی پیوستند که به دنبال شغل بودند .گرچه گفته
میشود حدود پنج میلیون شغل در دوره ترامپ ایجاد شده است.کما مورد شک
و شبهه است که مدعی شویم روسای جمهوری آمریکا شغل ایجاد میکنند اما
زمانیکه اوضاع خوب است ،آنها از این امر به نفع خود استفاده میکنند و ترامپ نیز
از این قاعده مستثنی نیست .بهبود کنونی اوضاع در دوران باراک اوباما آغاز شد.
حتی با وجود پیشرفت قابل ماحظه در دوران ترامپ ،او راهی دارد که از پیش
تعیین شده و آن را در پیش گرفته ،پیش از آنکه بتواند وعدهاش را در خدای
تولید شغل بودن ،عملی کند.بیل کلینتون ،رئیس جمهوری پیشین آمریکا با ایجاد
 ۲۳میلیون شغل در دو دوره ریاست جمهوریاش رکورد بیشترین تعداد ایجاد
مشاغل را دارد .اوباما که در آستانه بدترین رکود اقتصادی به ریاست جمهوری
رسید ۱۰ ،میلیون شغل در طول هشت سال فعالیتش در این سمت افزود.ترامپ اما
در آغاز ،شروع خوبی دارد و وضعیت همین است .آمریکا رشد  99ماهه پیاپی
مشاغل را تجربه کرده و کاهش در این مورد به نظر اجتناب ناپذیر است.
ترامپ یک پله اما از اوباما بااتر است .دستمزدها در نهایت پس از سالهارکود،
کمی باا رفت.
در موارد دیگر ،سوابق اقتصادی ترامپ ناموزونتر و نامناسبتر است.
بزرگترین دستاورد سیاستگذاری ترامپ کاهش مالیاتی  ۱.۵تریلیون داری
استکه او در نوامبر  ۲۰۱۷آن را اجرایی کرد .اگرچه این اقدام از سوی منتقدان
راستی و چپی به عنوان هدیهای برای بنگاهها و جمعیت اقلیت یک درصدی مورد
انتقاد قرار گرفت ،اما به دموکراتها کمک کرد تا در انتخابات کنگره در نوامبر
پیروز شوند.
یکی دیگر از سیاستهای قابل توجه اقتصادی ترامپ جنگهای اقتصادی است.
ترامپ به چندین دهه توافقات تجاری پایان داد و بزرگترین شرکای تجاری خود
را به دشمنانش تبدیل کرد .تاثیر این بذر کینهای که او کاشت ،هنوز هم در حال
ارزیابی است اما باعث مشکاتی در بازار سهام شده و ممکن است باعث کاهش
سرعت در اقتصاد چین هم شود .کمپانی اپل برای نخستین بار از  ۲۰۰۲اخطار سود
خود را در اوایل ماه جاری میادی منتشر کرد و علت آن را کاهش سرعت اقتصاد
در چین دانست .اخطارهای دیگری در پیش است.
پوپولیسم اقتصادی ترامپ به او کمک کرد تا انتخاب شود .اینکه او برای دور دوم
پیروز شود ،به این مساله بستگی دارد که آیا بتواند وعدههایی را که نخستین بار
مطرح کرد ،عملی کند یا اقداماتی را که در دو سال گذشته انجام داده ،گریبانش
را بگیرد.
سیستم قضایی
این را عملیات پدرسااری بنامیم .مردان سالخورده سفیدپوست برای نبردی از
دست رفته علیه تغییر جمعیتی در آمریکا مبارزه میکنند اما ترامپ  ۷۲ساله و میچ
مک کانل  ۷۶ساله ،رهبر سنا برای حفظ برتری مردان سفیدپوست در دادگاههای
آمریکایی تمام تاش خود را به کار میگیرند.برای مدت دو سال ،آنها تنها مردان

سفیدپوست محافظه کار را برای حضور در دادگاهها گماردهاند به طوری که
انتصابهای دائمی آنها به این معنا خواهد بود که این کرسیهای قضاوت در
دادگاههای فدرال خیلی کمتر شبیه به کشوری است که آنها بر آن تسلط دارند.
برای حزبی که در راس قدرت است ،این یک تجارت معمول است اما در اصل
این ماحصل استراتژی بلندمدت مککانل است .او جلوی دهها کاندیدای اوباما
برای دادگاههای فدرال را با امنتاع از برگزاری رای در سنا گرفت و شرط بست که
در  ،۲۰۱۶یک جمهوری خواه ممکن است پیروز ریاست جمهوری شود و قضات
محافظه کار بیشتری را معرفی کند.
پس از مرگ آنتونین اسکالیا ،قاضی دادگاه عالی در  ،۲۰۱۶مک کانل از کنترل
خود بر سنا برای حفظ خالی بودن این کرسی برای  ۲9۳روز با ممانعت از یک
جلسه برای مریک کارلند ،کاندیدای معرفی شده برای این سمت از سوی اوباما
استفاده کرد.
برای مسیحیان سفید پوست انجیلی ،یک کرسی خالی در دادگاه عالی اصلیترین
دلیل متقاعد شدن برای رای دادن به ترامپ بود؛ مردی که سه بار ازدواج کرده و
به زنا متهم است و روابط جنسی با زنان دارد.
ترامپ پس از پیروزی در ریاست جمهوری ،نیل گورسوچ محافظه کار را برای
این سمت معرفی کرد.
در  ،۲۰۱۸کاندیداتوری برت کاوانا برای دادگاه عالی پس از یکسری رسیدگیهای
ناقص و انتقادی درباره اتهامات گذشته مربوط به تهاجم جنسی که او آنها را رد
کرد ،سریعا اجرایی شد.
ترامپ و مک کانل اکثریت محافظه کاری در دادگاه را به دست آوردند و حاا
چند دهه به طول میانجامد و باعث بروز امیدواریهایی برای لغو تصمیم ۱9۷۳
حق سقط جنین میشود.
مک کانل و ترامپ به سرعت دادگاههای تجدیدنظر و منطقهای را به سمت راست
متمایل میکنند.
تا به امروز ۸۵ ،قاضی از سوی ترامپ منصوب شدهاند که دو قاضی برای دادگاه
عالی ۳۰ ،قاضی برای دادگاههای تجدیدنظر آمریکا و  ۵۳نفر هم برای دادگاههای
منطقهای هستند که سریعترین نرخ انتصاب نسبت به دولت اوباماست که در طول
هشت سال دو تن را برای دادگاه عالی ۵۵ ،قاضی را برای دادگاه های تجدیدنظر و
 ۲۶۸تن را برای دادگاههای منطقهای منصوب کرد.
ترامپ  ۷۰کاندیدای بیشتر را برای قضاوت در نظر دارد که باید با اکثریت آرا
در سنا مورد تایید قرار گیرند؛ سنای آمریکا با  ۵۳جمهوری خواه در مقابل ۴۷
دموکرات در اختیار اکثریت جمهوریخواهان است .قضات منصوب شده توسط
ترامپ اکثرا مردان سفیدپوست و زیر  ۵۰سالی هستند که به عنوان قاضیهای جدید
و نوپا برای یک نسل در راس امر قضاوت قرار گرفتهاند.
مجلس نمایندگان آمریکا که اکنون با اکثریت دموکراتها و ریاست نانسی پلوسی
اداره میشود و کار خود را آغاز کرده ،میتواند جلوی این پیشنهادهای جمهوری
خواهان را بگیرد .اما دموکراتها در کنگره نمیتوانند جلوی ترامپ را در انتصاب
قضات بگیرند و دستشان در این مورد بسته است.
محیط زیست
نظارت ترامپ بر محیط زیست را شاید با انکار تغییرات جوی او بهتر به یاد بیاوریم،
زمانی که اعام کرد این شوخی از سوی چین یا اتهامات فساد گسترده از سوی
اسکات پرویت و رایان زینکه ،روسای سابق آژانس حفاظت محیط زیست و امور
داخلی آن است.
اما این بیشتر یک اقدام نابخردانه توسط دولتی است که تمایل زیادی به برجای
گذاشتن یک نشانه ملموس بر سامت آمریکاییها و جهان پیرامونش دارد.
این اقدام ،به شدت سخت و دشوار است .به عنوان مثال ،در بازه زمانی کریسمس
تا سال نوی میادی ،آژانس حفاظت محیط زیست متوجه شد قوانین توقف انتشار
جیوه که باعث بروز اختاات عصبی ،مشکات قلبی و ریوی و اختال در سیستم
ایمنی بدن میشود ،برای کارخانههای زغال سنگ بسیار ضرر آفرین است و باید
متوقف شود.این تغییر پیشنهادی تنها یکی از موارد ذکر شده در فهرستی با ۸۰
قانون محیط زیستی است که توسط دولت ترامپ یا مورد انتقاد قرار گرفته یا
متوقف شده است .اینها شامل از میان برداشتن سیاست گذاری دوران اوباما برای
کاهش انتشار گازهای گلخانهای از بخش انرژی ،توقف ممنوعیت اعمال شده بر

استفاده از مواد آفت کش مضر بر رشد نوزادان و تضعیف استانداردهای سوخت
برای خودروهاست.قوانین جدید خودرویی باعث درگیری و تنش دولت مرکزی
با کالیفرنیایی شد که بیش از استانداردهای دولت فدرال ،قوانین شدید مقابله با
آلودگی هوا را برای خودروها و کامیونها در نظر گرفته است .انتظار میرود در
سال جاری میادی اقدامی قانونی بر روی سایر مسائل در حالی سایه بیفکند که
گروههای محیط زیستی تاش میکنند تا در مقابل عدم حمایت ترامپ از توافقات
محیط زیستی ،دست به اعتصاب بزنند.
برخاف بسیاری از جنبههای زندگی ،هرگونه تاخیر در زمینه حفاظت محیط
زیست در حالی بسیار تخریب کننده و زیان بار است که افزایش دمای هوای
کره زمین به درجهای غیرقابل تحمل برای بسیاری از آمریکاییها بدل میشود
چون آنها همین حاا هم درگیر طوفانهای سهمگین ،افزایش سطح دریاها و آتش
سوزی جهنمی جنگلها هستند.
در اکتبر گذشته میادی ،گزارشی برجسته از سوی گروه بین دولتی سازمان ملل
درباره تغییرات آب و هوایی منتشر شد که در آن نسبت به این مساله هشدار داده
شده بود که تنها چند سال دیگر زمان باقی مانده تا از افزایش دمای هوا به نقطهای
جلوگیری کرد که به بدترین خشکسالیها ،سیابها ،افزایش غیرقابل تحمل دمای
هوا و فقر منجر میشود.ترامپ اما در واکنش به این گزارش مدعی شد که به خاطر
اینکه عمویش جان ترامپ استاد مهندسی در موسسه فناوری ماساچوست است،
خودش شم ذاتی علمی دارد! رئیس جمهوری آمریکا پیش از آنکه قضاوتش
را درباره این گزارش ارائه کند ،افزود ،آب و هوا همچنان به فراز و نشیب خود
ادامه میدهد :من به این گزارش اعتقادی ندارم!
مهاجرت
ترامپ با انتقادهای جهانی و سیاستمداران داخلی مواجه است مبنی بر اینکه مهاجران
تا کجا باید برای بهرهمندی سیاسی ترامپ متحمل آسیب شوند؟برای سه ماه در
 ،۲۰۱۸ترامپ پذیرفت که با اجبار و زور کودکان مهاجر را از خانوادههایشان
جدا کرده و باعث به وجود آمدن صحنههای دلخراشی از جداییها در دادگاههای
مرزی و مراکز بازداشت شود ،درحالیکه پدران و مادران برای بازگشت فرزندانشان
التماس میکردند .در واقع از  ،۲۰۱۷شاید این اقدامات باعث جدایی هزاران
کودک از والدینشان شده باشد.ایوانکا ترامپ ،دختر و مشاور ارشد پدرش آن
چند ماه را نقطه کم رنگ برای دولت توصیف کرد؛ این سیاست در ژوئن سال
گذشته میادی متوقف شد.و هنوز هم با وجود آنکه این سیاست به حاشیه رانده
شده اما دولت به دنبال پیگیری یک دستورکار افراطی درباره مهاجرت است و
خانوادهها را به روشهایی متفاوت و بسیار موذیانه جدا از هم نگه میدارد.
ممنوعیت سفر ترامپی تعدادی از کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان را هدف
قرار داده و این امر باعث شده تا اعضای خانوادههایی که از مناطق بسیار بی ثبات
جهان به آمریکا میآیند تا بستگانشان را ببینند ،با مشکل روبرو شوند .اخیرا ،جلوی
ورود زنی از یمن را به صورت موقت گرفته بودند که آمده بود تا پسر بیمار
دو سالهاش را که شهروند آمریکاست ،ماقات کند.دولت آمریکا که مأموران
اجرای قانون مهاجرت فوقالعاده در اختیار دارد ،به دستگیری تعدادی از بیکاران
و اخراجشان ادامه میدهد که اکثرشان هم سوابق کیفری جدی ندارند .در حال
حاضر ۴۴ ،هزار نفر در بازداشتگاه مهاجران در حالی نگهداری میشوند که دادگاه
مهاجرت باید به حجم زیادی از این پروندهها رسیدگی کند .هزاران تن از این
افرادی که با اخراج روبرو هستند ،برای چندین دهه در آمریکا زندگی کرده،
خانواده و زندگی جدیدی در آنجا دارند.در ضمن ،دولت تعداد پناهجویانی را
که اجازه میدهد به کشور وارد شوند به  ۳۰هزار نفر کاهش داده است .همچنین
تعداد افرادی که درخواست گرین کارتشان موفق بوده ،کم شده است .ترامپ
حتی شخصا تهدید کرده که تاش میکند تا به شهروندی در صورت حق تولد
پایان دهد.همچنین مساله دیگر ،کمپین بدنام ترامپ برای ایجاد دیوار در مرز
جنوبی با مکزیک است که برخاف حرفهای قبلی ترامپ نه مکزیک پول آن
را داده و نه سیمانی خواهد بود.به رغم تعطیلی دولت بر سر تامین مالی دیواری
که نهایتا بخشهایی از دولت را به تعطیلی کشانده ،گروهی که بیشترین آسیب را
متحمل میشوند و دچار تبعات پیگیری مداوم ترامپ برای یک راه حل ناکارآمد
برای یک مشکل پیچیده مرزی میشوند ،پناهجویانی هستند که مجبورند بیرون از
آمریکا پژمرده شوند.
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امید نشر چاپ ایرانیان

نبایدبرایتیمملیفوتبالحاشیهایجادشود
وزیر ورزش و جوانان گفت :تیم ملی فوتبال شخصیت قهرمانی دارد و با حمایت مردم ،کادر مربیگری خوب می تواند به آرزوی  ۴۲ساله خود برسد.مسعود سلطانی فر،
در مورد پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک هشتم نهایی جام ملتهای آسیا  ،۲۰۱9بیان کرد :در مرحله یک هشتم نهایی تیم ملی در حد نام ،موقعیت و شخصیتی
که قائل بودیم ظاهر شد .ما فرصت داشتیم یکی دو گل دیگر بزنیم و پیروزی پر رنگتری داشته باشیم .این تیم شخصیت قهرمانی دارد و باورمان این است که با حمایت
مردم و تدارک خوب و کادر مربیگری خوب موقعیت استثنایی برای ایران به وجود میآید و تیم ملی به آرزوی  ۴۲ساله خود میرسد .من قبا هم باور داشته ام که این
تیم قهرمان میشود .نباید بگذاریم حاشیهای پیش آید و باید تمام هم و غم ما حضور در مسابقات بعدی باشد.وی در پاسخ به این پرسش که بین عربستان و ژاپن ترجیح
میدهد کدام تیم حریف تیم ملی ایران شود ،گفت :تیمی که میخواهد قهرمان شود نباید به فکر این مسائل باشد و باید توان بردن هر تیمی را داشته باشد .اما به هر حال هر
مرحله جلوتر میرویم حریفان سختتر میشوند اما این تیم شخصیت قهرمانی را دارد.وزیر ورزش و جوانان در مورد روسای هیاتهای بازنشسته گفت :مجلس شورای
اسامی نظرش را داده است ،اما شفاف و روشن نیست .به همین دلیل قرار است که مجددا ما استعام کنیم و از آنها خواهش کردیم که شفاف و روشن نظرشان را بگویند
تا تکلیف مشخص شود .ما  ۲۳آذر ماه استعام گرفتیم و آخر دی ماه نظرشان را اعام کردند .اما همان طور که گفتم واضح و شفاف نیست .به هر حال آنها باید کار
تخصصی و فنی انجام دهند.وی در پاسخ به این پرسش که با این شرایط انتخابات فدراسیونها فعا برگزار نخواهد شد ،در این باره توضیح داد :ما انتخابات فدراسیونها
را برگزار میکنیم ،به جز فدراسیونهایی که تعداد زیادی از روسای هیات های آنها بازنشسته هستند .فدراسیون هایی که یکی ،دو رییس هیات بازنشسته دارند موردی
ندارد ،اما مثا کشتی چهار ــ پنج رییس هیات بازنشسته دارد که این مهم است.

امیدابراهیمی
و بیرانوند تغییر
ناپذیرترینمردان
کیروش در آسیا

امید ابراهیمی و علیرضا بیرانوند تنها
بازیکنان تغییر ناپذیر تیم ملی فوتبال
ایران هستند که با نظر کارلوس کیروش
در تمام مسابقات جام ملتهای آسیا به
صورت ثابت و کامل حضور داشتهاند.
تیم ملی فوتبال ایران در چهارمین دیدار
خود در جام ملتهای آسیا موفق شد با غلبه
بر تیم ملی عمان ،به مرحله یک چهارم
نهایی این مسابقات راه یابد .تیم کشورمان
در حالی در این چهار بازی به میدان رفته
که کارلوس کیروش تغییرات زیادی در
ترکیب تیمش در این بازی ها داده است.
سرمربی تیم ملی ایران در  ۴بازی گذشته
مجموعا از  ۲۱بازیکنان استفاده کرد و این
آمار نشان می دهد به جز پیام نیازمند و امیر
عابدزاده ،سایر ملی پوشان در این مسابقات
به میدان رفته اند.تنها بازیکنانی که در هر ۴
بازی گذشته در ترکیب ابتدایی قرار گرفتند
و تا پایان بازی هم در زمین حضور داشتند،
علیرضا بیرانوند و امید ابراهیمی هستند.بیرانوند
و ابراهیمی با  ۳۶۰دقیقه حضور در میدان در
بین بازیکنان ایرانی صاحب رکورد بیشترین
دقایق حضور در جام ملتها می باشند .پس
از این دو ،سردار آزمون با  ۳۵۸دقیقه در
جایگاه سوم قرار دارد .مسعود شجاعی کاپیتان
تیم ملی هم با تنها  ۲دقیقه بازی برابر عمان
دارای کمترین میزان حضور در زمین است.
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چشم انتظاری بانوان
قهرمان  ۱۰ماهه شد

ماهها از قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان
ایران در آسیا میگذرد اما وعدههایی
که فدراسیون فوتبال و وزیر ورزش
داده بودند هنوز رنگ تحقق به خود
نگرفته و چشم انتظاریها ادامه دارد.
تیم ملی فوتسال بانوان ایران درحالی
اردیبهشت ماه سال جاری برای دومین
بار با شکست تیم ژاپن قهرمان آسیا شد
که انتظار می رفت پس از این قهرمانی
توجه مسئوان فدراسیون و مسئوان
ورزش به این رشته بیشتر از گذشته شود
و ملی پوشان بانوی ایرانی مورد حمایت
کاملتری قرار بگیرند.طبیعی بود که پس
از این قهرمانی وعده های زیادی برای
حمایت از این تیم داده شود اما همه
اینها مربوط به همان روزهای ابتدایی و
«داغ بودن» مسئوان بود که هر کدام
وعده حمایت مالی و پاداش هایی را
دادند اما با گذشت ماهها از آن وعده
ها ،بازیکنان تیم ملی همچنان چشم
انتظار هستند.در این میان نه تنها تیم
ملی فوتسال بانوان ایران مورد توجه
بیشتر قرار نگرفت بلکه سرمربی موفق
خود را هم از دست داد و بی توجهی
مسئوان باعث شد وی قید همکاری
با تیم ملی را بزند .دختران فوتسالیست
ایران دو باره قهرمان قاره کهن شدند
اما پاداش آنها پس از گذشت حدود
 ۱۰ماه از قهرمانی در آسیا فقط وعده
های پوچ و توخالی مسئوان بوده است
و حتی وزیر ورزش نیز وعده دیدار با
ملی پوشان را محقق نکرد .وعده ای که
قرار بود یک هفته پس از بازگشت تیم
ملی از رقابت ها صورت گیرد اما هنوز
عملی نشده است.لیا صوفی زاده ،نایب
رئیس فوتبال بانوان چهارم دی ماه در
آخرین مصاحبه اش خبر از پرداخت
پاداش ها ظرف  ۱۰روز آینده داده بود
اما پس از گذشت بیش از دو هفته از
آخرین وعده نایب رئیس هنوز خبری
از پاداش ها نیست.مهدی تاج نیز در
مصاحبه های خود خبر از پرداخت
پاداش دختران فوتسالیست در نخستین
فرصت داده بود اما با همین وعده ها

اان  ۱۰ماه از قهرمانی گذشته است و
خبری از پرداخت پاداش نیست!دختران
فوتسال ایران دو بار بدون هیچ ادعایی
و در سکوت قهرمان آسیا شدند اما این
قهرمانی به چشم مسئوان نیامد و هر بار
برای پرداخت  ۲۲میلیون تومانی بانوان
به بهانههای مختلفی از جمله کمبود
بودجه متوسل شدند .کمبود بودجهای
که ظاهرا فقط بر سر راه دختران
فوتسالیست وجود دارد و برای تیم
ملی بزرگساان مشکلی وجود ندارد.
دخترانی که برخی از آنها از شهرستان
های محروم راهی تیم ملی شدند و این
مبلغ و پاداش انگیزه و امیدی برای ادامه
راهشان است اما مسئوان فدراسیون
فوتبال این کمترین حق را هم از آنها
گرفته اند و فعا به وعده و قول های تو
خالی بسنده کرده اند.
و در پایان چند ابهام که بدون پاسخ
مانده است؛
* ابهام پاداش  ۱۰۰میلیونی مجلس
پس از قهرمانی تیم ملی فوتسال در
آسیا ،مجلس شورای اسامی وعده
پرداخت مبلغ  ۱۰۰میلیون تومان به
عنوان پاداش داد تا این مبلغ بین بازیکنان
تقسیم شود اما تا به امروز خبری از این
مبلغ نشده است!
* پاداش نهاد ریاست جمهوری چه
شد؟
تیم ملی فوتسال در بازیهای داخل
سالن آسیا سال گذشته عنوان سومی را
کسب کرد و طبق روال هر سال باید در
مراسم تجلیل از مدال آوران با حضور
رئیس جمهور پنج سکه ملی پوشان
پرداخت می شد که هنوز این سکه ها
به دست بازیکنان نرسیده ا ست.
* تکلیف  ۵۰۰دار باقی مانده چه شد؟
پس از قهرمانی در آسیا مبلغ  ۱۵۰۰دار
به عنوان پاداش به ملی پوشان تعلق می
گرفت که  ۱۰۰۰دار پرداخت شد
اما  ۵۰۰دار در اختیار بازیکنان قرار
نگرفت و به گفته تعدادی از ملی پوشان
از سرنوشت آن اطاعی در دست
نیست.

کسب درآمد از آلودگی هوا
به کمک فناوری نانو
محققان کشور با انجام یک طرح
آزمایشگاهی -صنعتی موفق به سنتز
نانوکاتالیستی شدند که میتوان به کمک
آن گاز آاینده دیاکسید گوگرد را به
محصول ارزشمند و قابلفروش گوگرد
تبدیل کرد .به نقل از ستاد توسعه فناوری
نانو ،انتشار دیاکسید گوگرد بهعنوان
یکی از مهمترین آایندههای سمی،
مشکات بسیاری از جمله آلودگی شدید
هوا و اثرات سوء بر سامت انسانها و
سایر جانداران ،تخریب منابع آبی و غذایی
انسان و سایر موجودات و کاهش حاصل
خیزی خاک را از طریق باران اسیدی
ایجاد خواهد کرد.از اینرو ،همواره در
تمام دنیا از جمله ایران ،ارائه راهکاری
مناسب برای جلوگیری از انتشار این گاز
به محیطزیست با جدیت دنبال شده است.
در این راستا ،محقق دانشگاه تربیت مدرس
موفق به سنتز نانوکاتالیستی شدند که نهتنها
آلودگی ناشی از انتشار گاز دیاکسید
گوگرد را مرتفع کرده ،بلکه این گاز سمی
را به یک محصول کاربردی و قابلفروش
تبدیل می کند.دکتر سید ابراهیم موسوی،
دانشآموختهمقطعدکتریمهندسیشیمی
دانشگاهتربیتمدرس،بااشارهبهمشکات
روشهای رایج حذف دیاکسید گوگرد،
بر لزوم ابداع یک روش قابلقبول
تأکید کرد و افزود :یکی از روشهای
حذف دیاکسید گوگرد ،تبدیل آن به
اسیدسولفوریکاستکهخاصیتاسیدی
قوی و خورندگی شدید آن ،باعث ایجاد
مشکل در ذخیرهسازی ،حملونقل و
فروش شده و همین امر در مواقعی که
امکان مصرف اسید در محل وجود نداشته
باشد این روش را غیرقابل استفاده می کند.
وی افزود :با توجه به این موضوع ،در این

منتخب

طرح نانوکاتالیستی سنتز شده است که
میتواند با تسریع و تسهیل واکنش متان با
دیاکسید گوگرد ،گاز آاینده دیاکسید
گوگرد را به عنصر گوگرد تبدیل کند.
وی خاطرنشان کرد :استفاده از فناوری نانو
و نشاندن نانوذرات کاتالیستی بر روی پایه
مناسب باعث شد تا نانوکاتالیست حاصل
ضمن برخورداری از انتخاب گری و طول
عمر مناسب ،واکنش تبدیل دیاکسید
گوگردبهگوگردبهطورکاملانجامشدهو
متعاقب آن آلودگی بهطور کامل برطرف
شود .همچنین ،احیاکنندهای که برای
حذف آاینده دیاکسید گوگرد به کار
گرفته شده است متان است که با توجه
به ذخایر عظیم گازی کشور بهراحتی و با
قیمت ارزان در هر جای کشور در دسترس
بوده و همین امر ،صنعتی کردن طرح را
در هر جای کشور امکانپذیر می کند.
این طرح سه اختراع با عناوین «ساخت
کاتالیست مخلوط نانو اکسیدهای سریم-
انتانوم-نیکل جهت حذف ۲از طریق
احیاء آن به گوگرد» به شماره ثبت،۸۷9۶۰
«ساختکاتالیستمخلوطنانواکسیدهای
سریم-انتانوم-مس جهت احیاء  ۲به
گوگرد» به شماره ثبت  9۲۵99و «فرایند
کاتالیستی حذف دیاکسید گوگرد از
طریق احیاء آن به گوگرد در واکنش با
متان» به شماره ثبت  9۲۶۷۶به ثبت رسیده
است.این طرح در قالب رساله دکتری
سید ابراهیم موسوی و با راهنمایی دکتر
حسن پهلوانزاده و دکتر حبیب آل ابراهیم
انجامشده است .این رساله که با همکاری
شرکت صنایع مس سرچشمه انجامشده
است ،تحت عنوان پایاننامه موردنیاز
صنعت به تأیید داوران ستاد ویژه توسعه
فناورینانونیزرسیدهاست.

پشت پرده بحرانی شدن
صنعت دارو

رئیس انجمن داروسازان تهران بر این عقیده است که
علت بحرانی شدن صنعت دارو در کشور ،سیاستهای
غلط وزارت بهداشت بوده است.در نشست اعضای هیات
مدیره انجمن داروسازان تهران که با حضور محمدحسین
قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برگزار
شد ،مشکات و چالشهای صنعت داروسازی کشور،
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدا ،سید حمید خوئی رئیس انجمن داروسازان تهران،
با انتقاد از سیاست های دارویی وزارت بهداشت در چند
سال اخیر و قبل از انتصاب سرپرست برای این وزارتخانه،
گفت :در  ۶ماهه اول امسال پیش بینی وزیر وقت بهداشت
این بود که در سه ماهه آخر سال  ،9۷کمبود دارویی به
 ۱۱۰تا  ۲۰۰قلم خواهد رسید .اما ،حاا که وارد ماه یازدهم
سال شده ایم ،این تعداد کمبود به  ۵۰قلم هم نمی رسد.
وی افزود :دلیل آن هم ،فداکاری داروسازان بوده است
که توانسته اند با وام های بانکی ،قفسه های داروخانه ها را
خالی نگذارند.خوئی با عنوان این مطلب که سیاست های
دارویی وزارت بهداشت جفا در حق صنعت داروسازی
بوده است ،ادامه داد :این وضعیت باعث شده که داروخانه
ها عاوه بر اینکه باید به فکر پاس کردن چک های ۶
ماه قبل خودشان باشند ،بایستی بتوانند خریدهای خود را
نقدی انجام دهند.رئیس انجمن داروسازان تهران ،تاکید
کرد :سیاست وزارت بهداشت ،حمایت از واردات دارو
بود و این جفا به تولید است.وی خطاب به عضو کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس که حاضر در نشست بود ،افزود:
اوراق قرضه ای که در اختیار قرار گرفته می بایست ۳۰
درصد زیر قیمت فروش برود تا تبدیل به پول شود .خوئی
با گایه شدید از سیاست های دارویی حاکم بر وزارت
بهداشت در دوران وزیر سابق ،اظهارداشت :با قاطعیت می
گویم که در سال های جنگ ،وضع داروسازی کشور به
اندازه امروز خراب نبود.محمدرضا شانهساز عضو هیات
مدیره انجمن داروسازان تهران ،با عنوان این مطلب که در
 ۶ماهه اول امسال  ۱۵۰میلیون دار به تولید دارو تخصیص
داده شد و در مقابل  ۵۵۰میلیون دار برای واردات دارو
اختصاص یافت ،گفت :این در حالی است که  ۵۵۰میلیون
دار ارز واردات کمتر از  ۱.۵درصد نیاز دارویی کشور را
تامین می کند و  ۱۵۰میلیون دار ارز تولید دارو ،در حدود
 ۱9درصد نیاز داخلی را تامین می کند.وی با اشاره به اینکه
 9۷درصد نیاز دارویی کشور در داخل تامین می شود،
ادامه داد :برای  ۳درصد داروهای وارداتی ۱.۲ ،میلیارد
دار ارز اختصاص می یابد.شانهساز تاکید کرد :اگر قرار
باشد شرایط به همین صورت تداوم یابد ،با  ۲۰میلیارد دار
هم نمی توان مشکل صنعت داروسازی را حل کرد و باید

به فکر حمایت از این صنعت بود که زمین نخورد.به گفته
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران ،شرایط بازار
دارویی کشور به گونه ای است که بعضی از کمبودها
تصنعی بوده و می بایست نسبت به اصاح قیمت داروهای
تولید داخل اقدام کرد .زیرا ،ما شاهد قاچاق داروی تولید
داخل به آن سوی مرزها هستیم و دلیل آن نیز ،پایین بودن
قیمت دارو است.رهبر مژدهی آذر رئیس سابق انجمن
داروسازان ایران و پیشکسوت داروسازی ،با گایه شدید
از سیاست های دارویی که در سال های اخیر در پیش
گرفته شده بود ،گفت :باید بسیاری از کارها به انجمن های
صنفی واگذار شود .زیرا ،دولت روز به روز در حال چاق
شدن است و یک روزی خسته خواهد شد.وی با گایه از
اینکه چرا باید  ۵۰درصد داروها در سطح داروخانه های
دولتی و هال احمر توزیع شود ،افزود :سهم  ۱۲هزار
داروخانه خصوصی در کشور از توزیع دارو ،کمتر از ۵۰
درصد است.حسام شریفنیا یکی دیگر از اعضای هیات
مدیره انجمن داروسازان تهران ،با انتقاد از سیاست های
دارویی وزیر سابق بهداشت ،گفت :افزایش  9درصدی
سبد دارویی کشور ،باعث خروج تولید کننده داخلی از
مسیر تولید دارو شده است و این موضوع به مردم آسیب
می زند.وی با اشاره به پایین بودن قیمت دارو در کشور،
افزود :این وضعیت باعث شده داروی آلبومین در سلیمانیه
عراق به قیمت  ۱۲تا  ۱۳یورو به فروش برسد .در حالی که
واردات این دارو برای ما بین  ۲۵تا  ۲۷یورو هزینه داشته
و با قیمت  ۱۷۰هزار تومان با ارز  ۴۲۰۰تومانی به دست
بیمار می رسد.
در ادامه محمدحسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت
و درمان مجلس ،ضمن تایید گایه ها و انتقادات
داروسازان ،بر همکاری بیش از پیش مجلس با سرپرست
وزارت بهداشت برای برون رفت از وضعیت فعلی در
صنعت داروسازی کشور تاکید کرد و گفت :خوشبختانه
سرپرست وزارت بهداشت ،اشراف کاملی بر صنعت
دارو دارد.وی با قبول این واقعیت که در گذشته کمتر به
موضوع قیمت گذاری دارو توجه شده است ،افزود :برای
سال  ۷۵ ،9۸هزار میلیارد تومان با اختصاص درآمدهای
اختصاصی برای وزارت بهداشت بودجه پیش بینی شده
است و عاوه بر این ۳.۳ ،میلیارد دار نیز برای واردات
دارو و مواد اولیه دارویی ،پیش بینی شده است.قربانی با
اشاره به موضوع  ۵۰۰میلیون یورو از محل صندوق توسعه
ملی برای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی ،گفت :گفته
شده که تاکنون  ۲۰۰۰میلیارد تومان از این رقم به بیمه
سامت داده شده است .اما شنیده ایم که در جاهای دیگر
هزینه شده و ما نگران این موضوع هستیم.

دومین سالگرد شهدای پاسکو
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مصرف

مکمل ویتامین  Dبا دوز باا به
منظور بهبود استحکام استخوان ها و
کاهش ریسک افتادن به زمین برای

افراد باا  ۷۰سال فایده ای ندارد.

کمبود ویتامین  Dمشکلی شایع در

بین افراد سالمند است و ممکن است
منجر به از بین رفتن استخوان ها،

اختال در عملکرد عضات و افزایش

ریسک افتادن به زمین و شکستگی شود.

نتایج یک تحقیق نشان داد در مدت

 ۱۲ماه مصرف مکمل ویتامین D

با سه دوز مختلف هیچ تغییری در
تراکم استخوانی افراد مشاهده نشد.

«تری آسپری» ،سرپرست تیم تحقیق،
در این باره می گوید« :پیشنهاد ما این
است که سالمندان برای حفظ سامت

استخوان های شان بر حفظ سامت

جسم ،رژیم غذایی متعادل ،قرارگیری

کافی در مقابل نور خورشید و ورزش
منظم تمرکز کنند .در صورت نیاز به

مصرف مکمل ویتامین  ،Dمصرف
بیش از  µg ۱۰فایده چندانی ندارد».

