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مدارستيزهوشان
بودن يا نبودن؟

توگوي همشهري با
گف 
معاون وزيرآموزش و پرورش
و  2دانشآموز فارغ التحصيل
مدارس تيزهوشان

همهچيــز از
توييت وزير
آموزش و پرورش شروع شد؛ ابتداي
هفته «محمد بطحايــي» توييتي
مبني بر اينكه قصد كاهش استرس
و اضطراب در دانشآموزان ابتدايي
را دارد ،نوشــت و يك روز بعد اين
قيد ابهام را با اعــام حذف آزمون
مدارس خاص همچون نمونه دولتي
و سمپاد(تيزهوشــان) پاسخ داد؛
اقدامي كه با 2موج موافق و مخالف
روبهرو شد.

9روز آلودگي هواي متوالي در آسمان پايتخت از 10تا 18بهمن
موجب انباشــت و حبس 18هزار تن ذرات و گازهاي آالينده در
فضاي تنفسي شهروندان شد .طي اين دوره البته منابع متحرك
آلودگي از كار خود باز نايســتادند و انبوهي از منواكسيد كربن،
اكســيدهاي نيتروژن و گوگرد و ذرات معلــق را در هواي تهران

پراكنــده كردند ،اما مهمتريــن عامل اين
وضعيت چه بود و چگونه ميتوان در برابر آن
ايستاد؟ مهمترين آاليندهاي كه در 6ماه دوم سال سد راه تنفس
تهرانيها ميشود ،ذرات معلق كوچكتر از 2.5ميكرون است كه
درصد بسيار بااليي از اين آالينده از كربن سياه تشكيل شده است.
صفحه 3را
بخوانيد

رازهاي صحنه

گفتوگو با قطبالدين صادقي
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طرح اصناف و شهرداري
براي ساماندهي دستفروشان

رئيس اتاق اصناف :نخستين نشست كارگروه مشترك شهرداري تهران و اصناف هفته آينده برگزار ميشود

جزئيات پرداخت
عيديبازنشستگان

با گذشــت حــدود 3هفته از نشســت
اتاق اصناف كشــور با شــهردار تهران و
تصميمگيري درمورد تشــكيل كارگروه
مشــترك بــراي رفــع موانــع و بهبود
تعامــل واحدهــاي صنفــي و مديريت

عيدي بازنشستگان ،همراه
با حقوق بهمنماه بهحساب
بازنشستگان واريز ميشود

روحاني در مراسم سي و پنجمين دوره جايزه كتاب سال مطرح كرد

درفضايمجازي مردم بنويسند ،مسئوالن بخوانند
دعوت رئيسجمهور از مردم براي شركت در راهپيمايي22بهمن

يادداشت

شهري ،نخستين نشســت اين كارگروه
هفته آينده برپا ميشــود .تشكيل اين
كارگروه موضوعي است كه پس از نشست
مشــترك اواخر ديماه امســال طرفين
توســط محمدعلي نجفي بــر آن تأكيد
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نگاه فرهنگي

يادداشت

خسرو طالبزاده ،مديرمسئول

محمود آموزگا ر ،رئيس اتحاديه ناشران وكتابفروشانتهران

مميزيكتابو اصرار مكرر رئيسجمهور

درباره كتاب

چه عرض كنم!

روز گذشته رئيسجمهور در سخنراني خود در مراســم كتاب سال در رابطه با
فضيلت كتابخواني ،اهميت كتاب و نقش مؤثر آن در پيشرفت و تعالي جامعه و
وظايف دولت ،ناشران و نويســندگان نكاتي را متذكر شد كه توجه به آنها حائز
اهميت فراواني است.
شنيدن اين سخنان از ســوي رئيسجمهور اميدواركننده است .لذا با توجه به
مسئوليتهاي دولت كه مورد تذكر ايشان قرار گرفته ،در رابطه با سياستهاي
نادرستي كه از سوي دولتها طي ساليان متمادي در دستور كار قرار گرفته است
چند نكته را به اختصار بر ميشمرم.
با وجود تذكر ايشان مبني بر فقدان نشاط در كالسهاي درس مقاطع
 1ابتدايي ،كماكان سياست اصلي وزارت آموزش و پرورش ،براساس محور
تكليف و مشق تعريف شده و اجرا ميشود .نخستين اثر محوريت مشق و تكليف،
كه همواره با بيرغبتي دانشآموز مواجه ميشود نتيجهاي به جز بيعالقگي وي
به كتاب ندارد .امروزه ثابت شده كه ايجاد انس بين دانشآموز و كتاب فقط بر اثر
ايجاد عالقه ممكن است ،بنابراين تجديدنظر در برنامههاي آموزش و پرورش و
ايجاد نشاط و عالقه به جاي مشق و تكليف ضروري بهنظر ميرسد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،گرفتار كميتگرايي شده و از طريق اضافه
 2كردن بر آمارها ،ناهنجاريهاي زيادي ايجاد كرده اســت .برخي از اين
ناهنجاريها از اين قرارند:
الف -صدور بيرويه حدود 15000پروانه نشــر كه اكثريت دارندگان آن ،حتي
يك كتاب نيز در سال منتشر نميكنن د در مقابل كمتر از 1000كتابفروشي فعال
در سراسر كشور كه بهطور خاص به فروش كتاب ميپردازند.
ب -دخالت مالي در اقتصاد نشر از طريق اعطاي يارانه بهمنظور تشويق عموم به
خريد كتاب ،كه عالوه بر هزينهكردن بخشي از بودجه عمومي ،نهتنها به افزايش
مطالعه منجر نشده ،بلكه به اتكاي شواهدي نتيجه عكس نيز داشته است.
ج -افزايش تعداد عناوين قريب به 80هزار عنوان در ســال در قبال شمارگان
متوســط 1000نســخه براي هر عنوان (اعم از كتاب درســي ،كمكدرسي و
كتابهاي عمومي) شاهد ديگري بر راه نادرســتي است كه دولت در سالهاي
گذشته طي كرده است .از حيث توليد عنوان ،كشورمان در زمره 10كشور اول
جهان است.
د -بيتوجهي به كتابخانههــاي عمومي و نقش مهم و مؤثــري كه در زندگي
اجتماعي شهروندان بهعهده دارند ازجمله قصور سياستهاي اجرايي و بودجهاي
در دولتهاي مختلف بوده اســت .گفته ميشود كه قريب 200شهر كشور فاقد
كتابخانه عمومي هستند.
مبادرت به آموزش عالي و ايجــاد امكانات براي آن بدون نظارت و بدون
 3توجه به نيازهاي كشور منتج به خيل فارغالتحصيالني شده است كه يا
بيكارند و يا كمتر در شغل مرتبط بهكار مشغولند.اكنون تب بهدست آوردن مدرك
تحصيلي آنچنان باال گرفته اســت كه مؤسســات بســياري به كســب و كار
پاياننامهنويسي و توليد مدرك تحصيلي رو آوردهاند.
بيتوجهي به حقوق مؤلف و ناكارآمدي قوانين مربوطه امروزه شرايطي را
 4فراهم كرده كه سرمايه ناچيز ناشران و ذوق و قريحه نويسندگان هدف
عدهاي سودجو قرار گرفته و بيم آن ميرود كه بهزودي ضربه آخر نيز بر پيكر نحيف
نويسندگي و نشر وارد شود .سودجويان در روز روشن كتابهاي پرفروش ناشران
را كه موجب بقاي ايشــان و پديدآورندگان در صحنه است ،بهصورت غيرقانوني
منتشــر ميكنند و در گوشــه و كنار شــهرها به فروش
ادامه در
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ميرسانند و با وجود اعتراضات فراوان ناشران و نويسندگان
اراده جدي براي برخورد با اين پديده مذموم مالحظه نميشود و باالخره مميزي
به روشي كه اجرا ميشود ،عم َ
ال ناكارآمدي خود را نشان داده است.

واال چه عرض كنم! ميان يك پارادوكس دو سر باخت گير كردهايم؛ همانند حال و هواي
اين روزهاي مصيبتبار جامعه و به تعبيري در يك حالت برزخي نااميدكننده ،شايد
تحليل دوگانه خشم و احساسات اين روزها اندكي دشوار باشد يا به تعبير سلبريتيهاي
اينستاگرامزده اگر همين االن يهويي نيز پست شود ،ميشود كمعمق و بيمايه!
در چنين هنگامهاي متوسلشدن به مثل فارسي و بتل بلوچي نيز نميتواند چاره كار
باشد حتي اين مثل معروف «ابتدا سوزني به خويش بزن و بعد جوالدوزي به ديگران»!
يا كه اصال نه! اين بتل معروف بلوچي كه ميگويد« :بدون ساز رقصيدن» نيز نتواند چاره
كار باشد و پاسخ به احساسات تناقضگونه فورانيافته دنياي مجاز.
هدف يادداشت بررسي حوادث و ناآراميهاي خياباني اخير نيست يا كه نقد رفتار و
گفتار برخي از سياستمداران در مواجهه با اين رخدادها مراد واكنش به كنش احساسي
در جامعه است با تمي نقدگونه توأم با تناقض نسبت به حواشي نمايش يك فيلم در
يوششمين جشنواره بينالمللي فيلم فجر.
س
اگر اين مقدمه بالفاصله اذهان را به سوي فيلم «شعلهور» ساخته حميد نعمتاهلل سوق
داده بايد عرض شود چندان راه دوري نرفتهايد اما عرض ميكنم! كه موضوع رفتارهاي
سرزده از خانم بازيگر فيلم مذكور در نشست خبري فيلم نيست و گمان نميكنم براي
يك سياستمدار فرهنگمحور اين موضوع دغدغه باشد و چندان مرتبط.
عرض كنم! كه كافي است دقايقي را در صفحات مجازي كاربران شبكههاي اجتماعي
در سيستان و بلوچستان سير كنيد آنوقت متوجه خواهيد شد سيل اعتراضات توأم
با احساسات كاربران را نســبت به نمايش فيلم شعلهور كه ميپردازد به كليشه رايج
موادمخدر در اين استان.
اجازه بفرماييد از زاويه ديد همين كاربران شبكههاي اجتماعي به فيلمسازان گرامي
عرض كنم! آيا از ميان اين همه قابليتهاي فرهنگي ،اجتماعي ،هنري و ...سوژه نو،
بكر و جذاب ديگري به غير از اعتياد و موا د مخدر و تروريســم در اين استان نيست؟!
بايد عرض كنم كه اتفاقا سيستان و بلوچستان مملو از سوژههاي بكر براي فيلمسازان
است كه بهجز از سوژه نخنما و كليشهاي اعتياد و موادمخدر همچنان ساير موضوعات
دستنخورده باقي مانده و با تكيه بر مســائلي چون زنان ،موسيقي ،فرهنگ عامه،
اسطورهها و تاريخ ،جغرافيا و اقليم آن و هزاران موضوع ريز و درشت ديگر اين استان
فيلمساز ميتواند شگفتيآفريند و جهاني ديده شود.
ما نيز خدمت فيلمسازان محترم عرض ميكنيم كه ضمن سپاس از حسن توجه شما
به سيستان و بلوچستان ميبايست مصايب مبتالبه استان چون خشكسالي متوالي كه
حاصل آن جز چيرگي فقر و فالكت بر مردم چيز ديگري نيست ،شاخصهاي پايين
بهداشــتي و درماني ازجمله مرگ مادران باردار ،باالترين آمار سوءتغذيه كودكان،
بيكاري و امثالهم را نيز ببينيد.
عرض كنم! كه بنده نيز فيلم شعلهور را نديدهام تا بهعنوان يك مخاطب عام از زاويه ديد
غيرتخصصي خويش چند خطي را پيرامون آن بنويسم؛ منتهي كلي عرض ميكنم
و يك سوزن به خويش! اگر باديگارد حاتميكيا ،شعلهور نعمتاهلل و امثالهم شريك
هستند در ايجاد يك جو بدبيني ما نيز در رديف نخست اين ايجاد بدبيني نشستهايم
و خود نيز مقصريم در گره كردن زيبا زلف سيستان و بلوچستان بر ناامني ،تروريسم
و موادمخدر و اعتياد.
پس ،از نقد نهراسيم و آن را چاره مشكل بدانيم؛ مگر همين ديروز كه كليپي از تنبيه
جنونآميز چند كودك توسط يك نوجوان بلوچ در فضاي مجازي منتشر شد ما كه با
ساخت يك فيلم شايد بيراهه نيز نرفته باشد چنين رگ غيرتمان باد ميكند و فوران
احساســات بر عالم مجاز غلبه! چرا براي تنبيه خشونتبار آن دوپسربچه احساسات
كسي جريحهدار نشد و خشم بر فضاي مجازي مستولي؟
واال چه عرض كنم! اين واكنشها درســت بهمثابه همان بدون ساز رقصيدن است؛
چراكه كمتر كسي فيلم تازه اكران شده شعلهور را ديده و از محتواي آن نيز آگاه است؛
بنابراين چطور بايد تحليل كرد اين دوگانه احساسات و خشم در جامعه را! بهراستي
اولويت كدام است ،نكوهش و نقد ضعفها يا خاموشي در مقابل آسيبها؟!

المپيك كره با حضور
دختران سياسي

خواهر رهبر كرهشمالي
و ايوانكا دختر دونالد ترامپ
در مراسم المپيك كرهجنوبي
شركت ميكنند
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باز برف و باران

پيشبيني وضع هواي هفته آينده

موجي كه از سهشــنبه غــروب از
ســمت نوار غربي به كشور ما رخنه
كرد ،در نيمه شرقي ،عميقتر شده
و با درنظر گرفتن تغذيه رطوبت در
اطراف زمين ،امروز بايد چشم انتظار
بارندگي در برخي استانهاباشيم.

درباره تفاوتهاي
آتشسوزي در ساختمان
وزارت نيرو با آنچه براي
پالسكو رخ داد
3

محمد بلوچزهي ،بخشدار مركزي نيكشهر

رئيسجمهور در مراســم ديروز كتاب ســال ،بر نكاتي تأكيد كــرد كه مهم اما
تكراري بودنــد .موضوع واگذاري مميزي يــا بهعبارتي ديگر ،نظــارت بر كتاب
اســت كه بارها ايشــان در مناســبتهاي گوناگون در اين ســالها بر آن پاي
فشــردهاند و وزراي فرهنگي هــم آمدند و رفتند ولــي اين ايده اجرايي نشــد
اما كالم رئيسجمهــور همچنان همان يك كالم بوده اســت كــه ديروز گفت:
«دولت بايد تســهيلگر و كمككننده مولفان و نويســندگان باشد .گاهي كتابي
نوشــته ميشــود و در جاي ديگر براي مميــزي ميآيد كه معلوم نيســت چه
كســاني در مميزي هســتند .امور را به اهلش واگذار كنيم .اگر از من بپرســيد
ميگويم وزارت فرهنگ و ارشاد اســامي مميزي را به انجمنهاي انديشمندان،
فرهيختگان و ناشــران بزرگ واگذار كنــد كه امور را دقيقتر انجــام دهند .امور
را به اهلش واگــذار كنيم و هر چيــزي را كه بــه اهلش واگذار كنيــم موفقتر
خواهد بود».
شايد بتوان احتمال داد اين موضع رئيسجمهور كه براي ناشران و فعاالن حوزه نشر
بسي شنيده شده ،جذابيت خبري و مديريتي خود را از دست داده است و معلوم
نيست تيم رسانهاي ايشــان چه اصراري دارند كه اين موضوع را در هر سخنراني
فرهنگي و خاص حوزه نشر بگنجانند ،درحاليكه احتماال ميدانند و شايد هم خير،
كه اين موضع كالمي و غيرعملي ضدتبليغ است زيرا مديران عالي وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي در اين 5سال گذشته اعالم كردند كه اين اقدام يعني واگذاري مميزي
به ناشران و انجمنها و اتحاديههاي نشر با استقبال مواجه نشده و توپ را انداختن
به زمين ناشران اســت كه آنها از اين اقدام سرباز ميزنند .احتماالً وزارت فرهنگ
چنين توصيهاي به رئيسجمهور ندارد زيرا مشكالت اجراي اين موضعگيري را به
خوبي ميدانند .اما تيم رسانهاي رئيسجمهور با راهنمايي نادرست به جاي تقويت
جايگاه رئيسجمهور در ميان اهالي فرهنگ و هنر ،مواضع رياســتجمهوري در
حوزه نشر و كتاب را خنثيسازي ميكنند و شعاري جلوه ميدهند و شايد تصور
كردهاند تأكيد بر اين موضع ،وجهه رئيسجمهور را ارتقاء ميدهد كه مانند ساير
توصيههاي رسانهاي ناموفق و مضر بوده است.
موضع ديروز رئيسجمهور در مورد مميزي و اينكه معلوم نيست چهكسي مميزي
ميكند در كنار ساير مطالب ايشان دربارة مشكالت ساختاري و تاريخي فرهنگ
و هنر بهويژه از نگاه سنتي كام ً
ال درست و اساسي اســت .اما واگذاري مميزي به
انجمنها و اتحاديهها و ناشران ،چه كوچك و چه بزرگ ،مسئلهاي خاص و عم ً
ال
غيركارشناسي و موضعي است نه ممكن و نه مفيد.
در اين موضعگيري ،مباني حقوقي و اساسي مميزي و نظارت با مباني حمايت و
واگذاري امور خلط شده است .حمايت و كاهش تصديگري دولت در امور نشر در
حوزه اجرايي و اقتصادي و فعاليتهايي مانند برگزاري نمايشگاهها به حوزه حمايتي
مربوط است و هر دولتي با هر سليقه سياسي و فرهنگي به اعتبار رأي مردم حق دارد
گرايش مديريتي خود را پيش برد و طرحي نو دراندازد.
اما حوزه نظارت فرهنگي امري حاكميتي است و مبتني بر قانون اساسي و قوانين
تخصصي و موضوعي و سليقهبردار و گرايشپذير نيست يا عليالقاعده نبايد باشد.
حد و مرز نظارت را قانون مشــخص ميكند و امر كارشناسي نيست كه نخبگان و
خبرگان فرهنگ و هنر نظر دهند و به تعبير رئيسجمهور دقيقتر بررسي كنند.
اما از همين منظر ،اين موضع رئيسجمهور كه معلوم نيست چهكسي مميزي (يا
نظارت) ميكند ،اصولي و اساسي است و موضعي رو به آينده .اما مسئله اين نيست
كه انجمنها و نهادهاي مدني معلوم و شــناخته شده جايگزين مميزان نامعلوم و
ناشناخته (از منظر افكار همگاني نه اداري) شوند يا مميزي در اتاق شيشهاي صورت
گيرد ،مسئله كارشناسي و دقيق اين است كه اگر نظارت بر
ادامه در
مبناي قانون و رعايت حقوق افراد و ناشران و حق دفاع آنها
صفحه15
در محاكم صالح صورت بگيرد ،راهحل مسئله امروز جامعه فرهنگي و دولت است.

شد .در اين نشست
شــهردار تهران با
انتقاد از برپايي نمايشــگاههاي فصلي و
بهاره ،خواستار حراجهاي فصلي واقعي به
مناسبتهاي خاص از قبيل سال نو شد.
صفحه 4را
بخوانيد

فاجعه
تكرارنشد

عكسpresident.ir :

مديــركل
مـــالـــي
صندوق بازنشســتگي كشوري با
تشريح جزئيات پرداخت عيدي
بازنشستگان ،زمان پرداخت آن
را همراه با حقوق بهمنماه اعالم
كرد.
حسيـن بخشيزاده گفت :پاداش
پايــان ســال 1396يــا عيدي
بازنشســتگان مبلــغ 8ميليون
و475هزار ريال است كه همراه با
حقوق بهمنماه پرداخت ميشود.
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