
دولت  زير چرخ 
خودروسازان داخلي  رفت

يک مقام بانک مرکزي از برنامه مديريت بازار براي رسيدن به دالر 7هزار توماني و برچيدن بساط ارزهاي چندنرخي خبر داد

نقشه بانک مرکزي براي دالر 7هزار توماني

بعد  گشود،  سوريه  با  را  مرزهايش  اردن  اول   
زمزمه    ها درباره گشايش سفارت امارات در دمشق 
بلند شد و حاال هم دولت ترکيه در يک تغيير موضع 
آشكار گفته که اگر اسد در يک انتخابات دموکراتيک  

انتخاب شود، حاضر است با او همكاری کند

 همه ملت و دولت کشورمان امنيت و زندگي شان 
را مديون شهيد حججي ها هستند،انتظار مي رود 
رئيس س�ازمان صدا و سيما که گفته »حججي را 
من حججي ک�ردم«  اين نقل قول را فوراً تكذيب 

يا عذرخواهي کند 

 گفت وگوي »جوان« با محمدحسين نيرومند 
گرافيست و کارتونيست

 دومينوي 
 »همكاری با اسد« 

در آنكارا

 اينستاگرام 
 دنبال مديريت رفتار 

و نگرش زنان است

 كپي دست چندم 
از سينماي ده نمكي

 نقد گرافيكی برجام 
 در نمايشگاه 

»حق مسلم ماست«

شهيد حججي  شما  را 
رئيس صدا و سيما كرد !
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دکتراي مديريت رسانه در گفت وگو با »جوان«:

نگاهي به کمدي »مارموز« ساخته کمال تبريزي

8 کشته و 7000 زخمی و بازداشتی در 5 هفته اعتراض جليقه زرد  هاي فرانسه پژوهش و پيشرفت؛ همراهان جدايي ناپذير

مدير روابط عمومی نهاد کتابخانه ها درباره فوت رئيس کتابخانه مرکزی همدان در اثر اشتباه پزشكی:
منتظر اقدام مناسب وزارت بهداشت درباره حادثه همدان هستيم

يكي از ضمانت هاي غير قابل 
داود عامري
  يادداشت

ان��كار ب��راي پيش��رفت هر 
كش��وري، اهميت دادن به 
پژوهش و هدايت آن در مسير توسعه اس��ت. دانايي يكي از 
شاخصه هاي مهم هر ملت و سازماني است كه مي تواند سيماي 
كلي آنها را در همه ابعاد متحول و اجراي برنامه هاي توسعه و 
پيشرفت را براي برنامه ريزان هموار سازد. از شاخصه هاي اصلي 
پيشرفت، افزايش سطح دانايي در جامعه است كه مي توان براي 
ارزيابي آن ميزان توليد و مصرف اطالعات عميق علمي را لحاظ 
كرد و شايد بر همين اساس است كه ميزان سرانه مطالعه هر 

كشوري با توسعه و پيشرفت آن نسبت مستقيم دارد. 
پژوهش هاي علمي به عنوان يكي از روش هاي پذيرفته شده 
براي افزايش شناخت و آگاهي عميق به مسائل جامعه و در 
نتيجه برنامه ريزي جامع تر با بررسي تمامي جوانب موضوعات 
مبتال به ضعف عملك��ردي و ابزاري و. . . اس��ت، لذا وقتي كه 
صحبت از پژوهش مي شود، مراد تمامي حوزه هاي دانش در 
حوزه هاي مختلف است تا بتوان از طريق آن به رشد متوازن 
و همه جانبه دست پيدا كرد، چراكه هم جامعه يك مجموعه 
همگن در پيشرفت است و هم خود پيشرفت و توسعه بدون 
هماهنگي با تمامي عوامل مؤثر در حركت يك كشور، امكان 

ايجاد تحول را با همه توش و توان خود ندارد. 
بر اين اساس مش��اهده مي ش��ود كه پژوهش در كشورهاي 
پيشرفته به عنوان يك فعاليت منسجم براي شناخت روشن تر 
از مفاهيم پيراموني عمل مي كند ك��ه در مجموع هدف آن 
گسترش مرزهاي دانش و گشودن چشم انداز هاي جديد براي 
امروز و فرداي جوامع و سازمان ها است و اين را مي توان توليد 
علم خواند. بر همين اساس رهبر معظم انقالب فرمودند: »توليد 
علم و تحقيقات، حيات آينده كشور است و عنصر تحقيق و 
پژوهش در همه جا به صورت يك اصل در مجموعه كارها بايد 
مورد توجه قرار گيرد. «، »در دانشگاه هاي ما به طور جدي بايد 
روي آن چيزهايي كه مربوط به بخش پژوهش اس��ت، تكيه 
شود. . . بايد بر جريان علم در كشور، درون زايي حاكم باشد؛ 
اين كار بايد در سازمان ها و دانشگاه ها به خصوص دانشگاه ها 
جدي گرفته شوند؛ افزايش سهم بودجه پژوهش يكي از اين 

كارها است. «
اين بيانات رهبر معظم انقالب و تأكيدات بس��يار ايش��ان بر 
اهميت تحقيق و پژوهش و يافتن راه هاي ميانبر علمي براي 
رسيدن به قله هاي پيشرفت، موضوعي نيست كه كسي آن را 

نشنيده باشد، اما چرا با وجود اينكه اوالً يك خواست عمومي در 
كشور براي پيشرفت و توسعه وجود دارد و دوم اينكه امام امت 
و به تبع ايشان تمامي رده هاي مديريتي بر ضرورت توجه به 
پژوهش و علم به عنوان يك مسير مطمئن و امتحان پس داده 
در رسيدن به اهداف عالي انقالب مورد تأكيد و تأييد است، اما 
پژوهش و تحقيقات علمي از جايگاه شايسته و تأثيرگذار در 
روند تصميم گيري و تصميم سازي ها برخوردار نيست، حتي 
آدم هاي كارشناس و دانشي سازمان ها از توجه الزم برخوردار 
نيستند، به نظر مي رسد در اين حوزه چالش هايی جدي وجود 
دارد كه بايد آنها را از سر راه پژوهش واقعي در كشور برداشت. 
در اينجا قبل از اينكه به چالش هاي پيش روي نقش پژوهش 
در نظام سياستگذاري و تصميم گيري در ارتباط با حوزه هاي 
پژوهشي بپردازيم، ضروري اس��ت ابتدا به نقش پژوهش در 

تصميم گيري هاي كالن اشاره اي كوتاه شود. 
   الف: نقش پژوهش در تصميم گيري هاي کالن:

1- همه ما مي دانيم كه براي هر پژوهشي، پرداختن به ادبيات 
موضوع پژوهش و تجارب و مطالعات پيشين يك اصل است، 
لذا اولين اهميت پژوهش جلوگيري از اتالف وقت، بودجه و 
انرژي نيروهاي اقدام كننده است. پژوهش از دوباره كاري ها 
در تصميمات جلوگيري مي كند و اين يعني يك مانع بزرگ 
و عقبگرد و رفتن در مس��ير آزمون و خطا و كاهش ريس��ك 
تصميم گيري و اجرا در حوزه عمل و اقدام كه قطعاً يك فرايند 

هزينه بر است. 
2- استفاده هوشمندانه از منابع و بهبود روش ها و راهكارها

دومين نقش پژوهش به حفظ منابع و بهره گيري از با صرفه ترين 
روش ها براي اداره امور در تمامي حوزه ها بر مي گردد. نتيجه 
توجه به پژوهش در انتخاب روش ها و بهره گيري از منافع آن، 
آثار سودمند فراواني دارد كه از آن جمله مي توان به توانمندي 
در مهار بحران ها و حل ريش��ه اي نارس��ايي ها، جلوگيري از 
تخريب محيط زيست، حفظ سرمايه ملي، توليد محصوالت 
با كيفيت تر و ارزان تر و در نهايت رسيدن به يك جامعه سالم 
اشاره كرد. البته مي توان آثار مثبت زيادي برشمرد كه قطعاً 

خارج از حجم اين يادداشت مجال مي خواهد. 
   ب: چالش هاي پيش روي پژوهش: 

1- اولين مشكل در ايران، مس��ير پر پيچ و خم و غيرشفاف 
مقررات و بروكراسي است. واقعاً براي رسيدن به چرخه توليد 
يك محصول از يك ايده و پژوهش، چه راه ها و چه مشكالتي را 

بايد پشت سر گذاشت، خود يك بحث بسيار مفصلي است. 

2- دومين چالش مرتبط با مقررات، نبود زيرساخت حقوقي 
جدي و آم��ره در حمايت از مالكيت معنوي اس��ت. اين امر، 
هرگونه حمايت از امر پژوهش را در كشور عقيم مي كند، چراكه 
در هر مرحله ممكن است پژوهشگر دچار يك زيان اقتصادي 

غير قابل پيش بيني شود. 
3- از چالش ه��ای ديگ��ر می ت��وان به كمب��ود بودجه هاي 
پژوهشي، عدم استقبال بخش خصوصي از كارهاي پژوهشي 
و پژوهش محور، هزينه بودجه اندك پژوهش در بخش هاي 
اجرايي و غير پژوهشي، گسس��ت فكري و عملي بين مراكز 
پژوهشي و مديران تصميم گير، نبود مراكز مستقل پژوهشي، 
عدم ارتباط هم افزاي مراكز صنعتي و پژوهش��ي و در نهايت 
دولتي بودن غالب مراكز پژوهشي و پژوهش هاي انجام شده 

در كشور اشاره كرد. 
4- يكي ديگر از چالش هاي پي��ش رو در اين حوزه ضعف 
ارزش گذاري ب��ه پژوهش و پژوهش��گران اس��ت. اگر از 
تأكيدات و توجهات حكيمانه رهبر معظم انقالب بگذريم، 
عماًل نظام اداري كشور براي پژوهشگران و نتيجه كار آنها 
ارزش الزم را قائل نيس��تند و در تصوير كلي كشور حس 
نمي شود كه عالمان و دانايان جامعه باالترين قدر و منزلت 
را دارند و مرجع افراد جامعه خود هستند. اين ضعف موجب 
شده گروه هاي مرجع در جامعه در حال تغيير باشند و امروز 
يك هنرمند سينما يا يك فوتباليست، هم درآمد بيشتري 
دارد و هم بيشتر مورد توجه و اهتمام جامعه است. اين يكي 
از چالش هاي بزرگ بر سر راه پيشرفت كشور است كه بايد 

براي آن چاره اي جست. 
بي گمان با وجود چالش هايي كه بدان اشاره شد، راهكارهاي 
فراواني نيز پيش روي مردم و مسئوالن است كه نيازمند اهتمام 
جدي و عملي مديران و كليت جامعه از تك تك افراد تا بخش 
خصوصي و دولتي اس��ت. مي توان ادعا كرد با برداشته شدن 
چالش هاي اساسي پيش روي پژوهش و پژوهشگران، مسير 
اصلي توسعه و پيش��رفت بر محور دانايي هموار خواهد شد، 
همانطور كه طي سال هاي اخير با اندك توجهي به شركت هاي 
دانش بنيان، شاهد تحول در بسياري از عرصه هاي اقتصادي، 

فناوري و كشاورزي در كشور هستيم. 
در پايان ضمن گراميداشت روز پژوهش و تبريك به تمامي اهل 
تحقيق و پژوهش، اميدواريم به جايي برسيم كه روز پژوهش، 
از يك جايگاه فانتزي و تبليغاتي به واقعيت ناب و تأثيرگذار بر 

روند مديريت كالن كشور تبديل شود. 

از ابتدای به راه افتادن    جهان
جنبش ضدسرمايه داری 
در فرانسه تاکنون هش�ت تن کشته و حدود 7هزار 
ش�ده اند.  زخم�ی  ي�ا  بازداش�ت  ني�ز  ت�ن 
با گذش��ت پنج هفته از اعتراضات جنبش ضد سرمايه داری 
موسوم به جليقه زرد  ها در فرانسه، پليس اين كشور هزاران 
تن را بازداشت و زخمی كرده است. شبكه سی نيوز فرانسه 
روز يك  شنبه در جمع بندی اعتراضات اخير در فرانسه، اعالم 
كرد كه با كشته شدن يك تن ديگر در اعتراضات روز    شنبه در 
جريان اعتراضات ضدسرمايه داری در فرانسه، تعداد كشته  ها 
طی پنج هفته اعتراض، به هشت تن رس��يد. وزارت كشور 
فرانسه اعالم كرد در تظاهرات روز   شنبه 168 تن در پاريس 
بازداشت شده اند و حدود 200 تن نيز در ديگر شهر  ها از جمله 
بوردو، تولوز و مارسی زخمی شده اند. همچنين بر اساس اين 
گزارش حدود 6هزار نفر از زمان شروع اعتراضات در سراسر 
فرانسه دستگير و بازداشت شده اند. شمار تظاهرات كنندگان 
در پايتخت فرانسه نسبت به هفته  های پيش بسيار كمتر شده 
بود. با اين حال آنها با مأموران پرش��مار پليس ضد شورش 
درگير شدند. ش��ماری از زنان معترض با ش��كل و شمايل 

ماريان، زنی كه نماد انقالب 1789 و جمهوری فرانسه است، 
به خيابان   ها آمدند. اين معترضان تن  پوش  هايی به ش��كل 
لباس  های انقالبی  های فرانس��ه در قرن 18 به تن داشتند و 
بدن خود را نقره  ای رنگ كرده بودند. فعاالن جنبش جليقه 
زرد  ها در ش��بكه های اجتماعی با دعوت از مردم برای ادامه 
تظاهرات و اعتراض عليه سياست های دولت فرانسه از مجلس 
اين كشور خواس��ته اند با برگزاری رفراندوم زمينه بركناری 
»امانوئل ماكرون« رئيس جمهور را فراهم كنند. جليقه زرد  ها 
كه خواهان بهبود وضع معيشتی خود هستند، به هيچ وجه 
از خواسته های خود كوتاه نيامده و وعده های اقتصادی دولت 

هم نتوانسته آنها را متقاعد كند. 
از سوی ديگر، به دنبال اعتراضات گسترده در فرانسه عليه 
سياست های اقتصادی دولت، ديگر شهرهای اروپايی هم 
صحنه تظاهرات ضد دولتی ب��ود. بنابر گزارش خبرگزاری 
آلمان، تظاهرات كنندگان   شنبه شب با وجود بارش شديد 
برف در مركز بلگ��راد تجمع كردند. آنها دولت الكس��اندر 
ووچيچ، رئيس جمهور صربستان را متهم كرده اند كه تحمل 
منتقدان و مخالفان را ندارد و آنها را تحت فشار می گذارد. 
بر روی پالكارد  هايی كه معترضان با خود حمل می كردند 

نوشته ش��ده بود: »ووچيچ- دزد « و »صربستان بايد تا كی 
اين وضعيت را تحمل كند؟« در اتريش هم تظاهرات ضد 
دولتی ديگری برگزار شد. طبق اعالم پليس وين، حدود 17 
هزار نفر ديشب عليه سياس��ت های مهاجرتی و اجتماعی 
دولت اتريش تظاهرات كردند و از دولت ائتالفی راست گرای 
محافظه كار و »سباستين كورتس « صدراعظم اتريش انتقاد 
كردند. ش��ركت كنندگان در اين تظاهرات پالكارد  هايی را 
حمل می كردند كه در انتقاد از نژادپرستی و سياست های 
دولت اين كشور شعار  هايی روی آنها نوشته شده بود. اين 
تظاهرات با ش��عار »همه با هم در برابر فشار راست گرايان، 
نژادپرس��تی و كاهش هزينه های رفاهی« برگزار ش��د. از 
ديگر نكات تظاهرات وين، حضور تع��دادی با جليقه های 
زرد بود، پوشش��ی كه به نمادی از اعتراض های مردمی در 
فرانسه تبديل شده اس��ت و در ديگر كش��ورهای اروپايی 
از جمله بلژيك هم اعتراض های مش��ابهی صورت گرفته 
است. ديروز پاريس و بروكسل عرصه تظاهرات مردمی عليه 
سياست های اقتصادی بود. از سوی ديگر، شهر بوداپست، 
پايتخت مجارستان هم عرصه تظاهرات و درگيری پليس 

با معترضان بود. 

 روز گذشته خبر تلخ مرگ 
مهسا گربندی
  گفت وگو

يک مادر در حين زايمان 
در اث�ر تزري�ق دارويی 
اش�تباهی منتش�ر ش�د و افكار عمومی را متأثر کرد. 
سيده منصوره حسينی شعار، رئيس کتابخانه مرکزی 
همدان در هنگام زايمان در بيمارس�تان بوعلی در اثر 
اشتباه پزشكی جان خود را از دست داد. حاال دبيرکل 
نهاد کتابخانه ها، دادستان همدان و رئيس بيمارستان 
بوعلی همدان عزم خود را جزم کرده اند تا اين موضوع 
را پيگيری کنند و مانع از تكرار چنين حوادثی شوند.

محمده��ادی ناصری طاه��ری، مدير رواب��ط عمومی نهاد 
كتابخانه ها درباره جزئيات اشتباه پزشكی كه منجر به فوت 
رئيس كتابخانه مركزی همدان در اثر اش��تباه پزشكی شد 
به خبرنگار »جوان آنالين« می گويد: »روز چهارشنبه خانم 

حسينی شعار كه برای زايمان به بيمارستان بوعلی همدان 
مراجعه می كنند، متاسفانه در اثر اشتباه پزشكی جان خود را 
از دست می دهند. درحالی كه همراهان خانم حسينی شعار 
به متصديان درمان اع��الم می كنند كه ايش��ان به دارويی 
حساس��يت دارند، اما متصديان پس از تماس با پزش��ك و 
بدون توجه به تذكر همراهان بيمار، دارو را تزريق می كنند 
و متأسفانه همين مس��ئله موجب به كما رفتن و در نهايت 
فوت همكارمان می ش��ود.« او ادامه می ده��د: »آقای دكتر 
ياوری كيا، رئيس بيمارستان بوعلی همدان نيز اعالم كرده اند 
كه اظهارنظر قطعی را به بعد از نظر پزشكی قانونی موكول 
می كنند. اما گفته اند كه بيمار حساسيت دارويی داشته و اين 
موضوع در پرونده ايشان و موقع پذيرش نوشته شده بود. ظاهراً 
تيم پرستاری نيز اين موضوع را با پزشك در ميان می گذارند، 

اما پزشك اصرار بر تزريق اين دارو داشته است.«

مدير روابط عمومی نهاد كتابخانه ها به اقدام به هنگام دادستان 
همدان اشاره می كند: »روز پنج شنبه دادستان همدان وارد 
عمل شده و همچنان درحال بررسی و پيگيری پرونده است.« 
ناصری طاهری به نامه دبيركل نهاد كتابخانه ها خطاب به وزير 
بهداشت برای رسيدگی فوری به فوت خانم حسينی شعار 
اش��اره می كند و می گويد: »يكی ديگر از اقدامات به هنگام 
در اين زمينه نامه دبيركل نهاد كتابخانه ه��ا بود كه بازتاب 
گسترده ای داشت و امروز نيز در جمع كتابداران استان ايالم 
تأكيد كردند كه اين ماجرا را پيگيری خواهند كرد تا از تكرار 

مسائل مشابه آن جلوگيری شود.«
مدير روابط عموم��ی نه��اد كتابخانه ها تصري��ح می كند: 
»پيگيری ها را ادامه می دهيم تا شاهد اقدام جدی و مناسب از 
سوی وزارت بهداشت باشيم و منتظر می مانيم وزير بهداشت 

در اين زمينه پاسخ مناسبی بدهد.«
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قيمت:500تومان

  چندی پيش يك مدير از دايره خودروسازان دولتی در تهديدی 
شديداللحن دولت را خطاب قرار داد كه اگر قيمت خودروهای داخلی 
را گران نكند، خودروسازان خط توليد خودرو را در جاده كرج تعطيل 
و سيل بيكاران را روانه جامعه خواهند كرد! پس از چند روز سكوت 
دولتی  ها در مقابل اين تهديد، يك خبر غيرمستقيم از رئيس جمهور 

منتشر شد كه »روحانی مخالف گران شدن خودرو است«. 
ديروز نيز محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت كه 
روحانی پارسال دوبار مكدر شد؛ دفعه اول بر سر قيمت خودرو بود و 
دفعه دوم بر س��ر باال رفتن تدريجی قيمت دالر! ظاهراً اين تكدر  ها از 
جنس اخم و تخم پدربزرگ   ها با نوه   ها است كه در پشتش مهربانی و 

شيفتگی عميقی نهفته است ! شاهد مثال اينكه نه تنها مخالفت ادعايی 
رئيس جمهور با گران شدن خودرو كمكی به ارزانی خودروهای داخلی 
نكرد، بلكه حاال وزير صمت در كميس��يون اصل 90 مجلس تلويحاً 
پذيرفته است كه به فرمول خودروسازان برای فروش خودرو به قيمت 

5 درصد زير قيمت بازار تن خواهد داد! | صفحه 4

وزير صمت ديروز اذعان کرد که فرمول خودروسازان براي قيمت گذاري خودرو در محدوده قيمت بازار را پذيرفته است!
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يادداشت هاي امروز

دغدغه هايي كه بايد جدي گرفت 
فريدون حسن

13

شكوفايي انقالب اسالمي در پس يك تحقير 
عباس حاجي نجاري

2

ترامپ گرفتار بن بست كره شمالی 
سید رحیم نعمتی

15

وزير آموزش و پرورش: 

آزمون ها 
 وكمك آموزشي ها 

براي مدارس سم است
  اكنون آموزه ه��اي ديني را كنار گذاش��ته ايم و بچه ها را 
پشت يك خط رديف مي كنيم و با شليك يك تير مي گوييم 
ش��روع به دويدن كنيد و هر فردي كه ديرت��ر به خط پايان 
برس��د، ناتوان بوده و تحقير مي ش��ود. چگونه اي��ن فرد  در 
 جواني باالترين فضاي��ل اخالقي و رفت��اري را در جامعه از 

خود نشان دهد. |  صفحه 3


