
فرهنگ چهار دهه اي انقاب اسلامي ايران 
اينگونه بوده اسلت كه شلهيد، خون شهيد و 
بركتش بن مايه اسلتمرار حيلات طيبه ايران 
بوده اسلت. مديريت مديران ايلران مديون 
خون شهيدان است. شهيد حججي يك جوان 
دهه هفتادي است كه حاال نمادي از شهادت و 
مظلوميت شلهداي مدافع حرم است. مراسم 
تشييع شهيد محسلن حججي نمايش تمام 
عياري از همبستگي و وفاق ملي بود به گونه اي 
كه در اين مراسم از همه اقشار جامعه و حتي 
آنهايي كه ظاهرشان تناسبي با شهادت ندارد 
دل هايشلان مجذوب اين شهيد شد و مراسم 
تشييع پيكر اين شهيد به تعبير رهبر فرزانه 
انقاب اثبلات كرد»كميلت و كيفيت جوانان 
انقابي از دهه ۶۰ بيشتر نباشد، كمتر نيست.« 
حججي و حججي ها هم اصل انقاب را تداوم 
بخشليده اند و همه ملت و دولت كشلورمان 
امنيت و زندگي شلان را مديون آنها هستند، 
چه رسد به پست و مقامشلان ! عسگري  بايد 
بدانلد آن كس كله حججي را حججلي كرد، 
براساس نص صريح قرآن، خود خداوند است 
كه مي فرمايلد: »وكسلاني را كله در راه خدا 
كشلته مي شلوند، مرده مپنداريد، بلكه آنها 
زنده اند و نزد پروردگارشان روزي مي خورند.« 
انتظار ملي رود رئيس سلازمان صدا و سليما 
كه گفته »حججي را ملن حججي كردم«  اين 
نقل قول را فوراً تكذيب يلا عذرخواهي كند. 
 ديدار اخير رئيس سازمان صدا و سيما با تشكل هاي 
دانشجويي به واس��طه برخي حرف هاي رد و بدل 
شده در اين ديدار با حاشيه هايي همراه بوده است. 
يكي از فعاالن دانش��جويي حاضر در اين جلس��ه 
درباره جمالت رد و بدل شده دانشجويان با رئيس 
رسانه ملي در صفحه اجتماعي اش اينگونه روايت 
كرده است:  »رئيس سازمان صدا و سيما جناب علي 
عسگري در ديدار با تشكل هاي دانشجويي: بگذاريد 
يك چيزي را صريح بگويم. محسن حججي را من 
محسن حججي كردم. جمله كوتاه بود. ولي معرفي 
كاملي است از تصوري كه برخي ها از تأثيرگذاري 
خودش��ون دارن و دنياي موهومي كه مديران ما 

دارن توش زندگي مي كنن.«
  كارنامه ضعيف رسانه ملي در عملكرد

هيچ كس منكر قدرت رسانه نيست. كاركردهاي 
رسانه ها و به خصوص رسانه هاي تصويري همچون 
تلويزيون همواره يكي از بحث هاي محوري محافل 

علمي جهان بوده است. طبق نظريه برجسته سازي 
گرچه نمي توانند تعيين كنند كه مردم »چگونه« 
بينديشند، اما مي توانند تعيين كنند كه »درباره 
چه« بينديشند و اين كار را از طريق برنامه سازي 
و تعيين اولويت ه��ا به انجام مي رس��انند. نظريه 
قاب بندي پا را از اين هم فراتر مي گذارد و مي گويد: 
»رس��انه ها مي توانند براي ذه��ن مخاطبان خود 
چارچوب هايي طراحي كنند و از اين رهگذر عالوه 
برآنكه تعيين مي كنند كه فرد بايد به چه بينديشد، 

چگونه انديشيدن را هم به او القا مي كنند.«
 هارولد السول كاركردهاي رس��انه ها را به چهار 
كاركرد اصلي تقس��يم مي كند؛  نخست كاركرد 
نظارت ب��ر محيط كه ب��ا نقش خبري رس��انه ها 

محقق مي شود، دوم ايجاد همبستگي اجتماعي 
است، نقش س��وم انتقال ميراث فرهنگي و نقش 
آخر س��رگرمي و اوقات فراغت اس��ت. با چنين 
پيشينه اي نظري وقتي به س��راغ عملكرد رسانه 
ملي مي آييم در مي يابيم سازمان صدا و سيما در 
تحقق هيچ يك از اين اهداف موفق نبوده اس��ت 
و بسياري از چالش هاي فرهنگي - اجتماعي در 
جامعه امروز ناش��ي از عملكرد نامناس��ب رسانه 
ملي اس��ت، به گونه اي كه مطاب��ق پژوهش هاي 
مختلف اصلي ترين دليل گرايش مخاطبان راديو و 
تلويزيون به رسانه هاي جايگزيني همچون ماهواره 
همين عملكرد نامناسب است.  در چنين شرايطي 
است كه بهتر متوجه مي ش��ويم اين جمله كوتاه 

رئيس رسانه ملي »محسن حججي را من محسن 
حججي كردم.« در ديدار با تشكل هاي دانشجويي 
معنايي جز خودش��يفتگي يك مدير رسانه اي با 
كارنامه اي نه چندان موفق معناي ديگري ندارد. 
انگار نسل هاي اول انقالب و كساني كه جلوه هاي 
رش��ادت جوانان اين م��رز و ب��وم در دوران دفاع 
مقدس را ديده اند بيشتر از نس��ل جوان امروزي 
از خط اصيل انقالب فاصل��ه گرفته اند، چه اينكه 
جواناني همچون شهيدمحسن حججي به عنوان 
يك دهه هفتادي و كسي كه نه انقالب را ديده و نه 
دوران امام)ره( و دفاع مقدس را درك كرده است 
با شهادتش به يكباره بس��ياري از نسل هاي اول 
انقالب را از خواب غفلت بي��دار مي كند. هر چند 
برخي آنچنان خود را ب��ه خواب زده اند كه با هيچ 

تلنگري به خود نمي آيند. 
  تقويت همبستگي ملي با شهادت شهيد 

حججي 
ش��ايد به جرئت بتوان گفت شبكه هاي اجتماعي 
نقشي اساس��ي در شناس��اندن قدرت و شجاعت 
شهيدحججي داشتند و داعش كه در طول دوران 
حيات خود اثبات كرد، ظرفيت هاي رسانه را خوب 
مي شناسد اينبار هم با هدف بهره گيري از ظرفيت 
رسانه كوشيد تا با تصوير برداري از شهادت شهيد 
حججي و پخش آن در شبكه هاي اجتماعي بذر 
وحش��ت را ميان مردم كشورمان بپاش��ند، اما از 
آنجايي كه محاسبات مردم شناختي آنها غلط از 
آب درآمد، انتشار گسترده تصاوير شهادت شهيد 
حججي در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي نه 
فقط منجر به القاي وحشت در ميان جامعه ايراني 
نشد بلكه شهيد حججي به عاملي براي وحدت و 
همبستگي ملي ميان مردم ما تبديل شد؛ چراكه در 
وراي حضور مدافعان حرم در سوريه و عراق و مقابله 

با داعش ايدئولوژي و منطقي عميق نهفته است. 
در دوران دفاع مقدس نيز هدف متعالي و ايدئولوژي 
قوي ملت ايران موجب مي ش��د تا با ش��هادت هر 
رزمن��ده اي عزم همرزمان��ش براي دنب��ال كردن 
هدف قوي تر شود. شهادت شهيدحججي نيز خون 
دوباره اي در رگ هاي جامع��ه ايران دميد و موجب 
بازگشت اعتماد و همبس��تگي اجتماعي به جامعه 
ايران شد و از اين رهگذر مي توان و بايد اعتبار مديران 
بخش هاي گوناگون جامعه  از جمله رسانه ملي را هم 
تا اندازه اي به آنها بازگرداند. پس اين شهيدحججي 
و ش��هيدححجي ها هس��تند كه رئيس س��ازمان 

صدا و سيما را رئيس صدا و سيما كرده اند. 
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وزير آموزش و پرورش: آزمون ها و ناشران كمك آموزشي براي مدارس سم هستند

مافيايكنكوردرتنگنايرسانهها

شهيد حججي شما  را رئيس صدا و سيما كرد !
خداوند در كتاب آسماني ما مي فرمايد اوست كه شهيد را در نزد خود روزي مي دهد و زنده نگه مي دارد 

و ما اگر پست و مقام و جايگاهي داريم، مديون خون شهداست

با وجود گذشت 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
يك هفتله از   گزارش  2

ديدار ناشران 
كتلب كملك آموزشلي و مديران مؤسسلات 
كنكوري، با مراجع تقليد و بزرگان حوزه در قم، 
واكنش ها به حواشلي اين ديدارهلا ادامه دارد. 
تيتر شنبه گذشته روزنامه »جوان« مبني بر بحران 
مشروعيت كاسبان كنكور كه در واكنش به ديدار 
مديران مؤسس��ات كنكوري و انتش��اراتي كمك 
آموزشي با مراجع تقليد و بزرگان حوزه در قم منتشر 
ش��د، عالوه بر اينكه موجي عليه س��ودجويي اين 
مؤسسات ايجاد كرده، توانسته اجماع رسانه ها را فارغ 
از جناح بندي هاي مرسوم و رويكردهاي سياسي آنها 

عليه اين آسيب آموزشي و تربيتي رقم بزند. 
به طوري كه برخي برنامه سازان تلويزيوني و راديويي 
نيز با موج ايجادشده همراه شده اند و در برنامه هاي 
خود به افشاي س��ودجويي عده اي از تداوم مشق 
ش��ب و كنكور پرداخته اند. اين در حالي است كه 
رس��انه ملي متهم است كه با س��ود ماهانه حداقل 
500ميلي��ارد تومان از تبليغات كتب آموزش��ي و 
مؤسسات كنكوري آب به آسياب مافياي آموزشي 
كشور مي ريزد.  در گزارش شنبه گذشته »جوان« 
آمده است: »پس از انتقادات گسترده كارشناسان و 
دلسوزان حوزه تعليم و تربيت و حتي اظهارات وزير 
آموزش و پرورش عليه مافياي كنكور، منتفعان اين 
مافيا دچار بحران مشروعيت شده اند و براي استمرار 
فعاليت هاي مخرب خود به اين سو و آن سو مي روند. 
بخشنامه وزارتي آموزش و پرورش مبني بر حذف 
»مش��ق ش��ب« از مدارس ابتدايي آخرين اقدامي 
است كه عليه مافياي كنكور صورت گرفته. نان مافيا 
با حذف مشق شب - اگر به طور سراسري و كامل 
صورت پذيرد - از قبل كم چرب تر مي شود؛ ولي مگر 
مافيا به سادگي دست از سود هاي سرشار مالي اين 

حوزه مي كشد؟!«
در حالي ك��ه كل نظام آموزش��ي ما توس��ط يك 
بان��د ثروت و ق��درت دچ��ار اختالل ش��ده و وزير 
آموزش و پرورش نيز از مبارزه با اين اخاللگران اظهار 
عجز مي كند، كارشناس��ان، رس��انه ها و منتقدين 
به كمك آموزش و پرورش آمده اند تا س��رمايه هاي 
انساني آينده كش��ور را در برابر سودجويي عده اي 

منفعت طلب حفظ كنند. 
در اين فضا و در روزهايي كه آموزش و پرورش مدارس 
را ملزم كرده كه تكاليف ش��ب را كاهش دهند، دو 
چهره حوزوي در مذمت حذف تكليف شب سخن 
گفتند. ماجرا از اين قرار است كه اين موضوع، درست 
پس از ديدار برخي مديران مؤسس��ات كنكوري با 
چهره هاي حوزوي در قم عنوان ش��د.  گويا حذف 
تكليف ش��ب و متعاقب آن بخش��نامه ممنوعيت 
كتاب هاي كمك آموزشي در مدارس،  ادامه فعاليت 
پدرخوانده هاي كنكور و كمك آموزشي را با تهديد 

مواجه كرده و آنها را ترس��انده است.  سود هنگفت 
چندهزار ميلياردي اين مؤسسات از بازار هدف بالغ 
بر 20ميليون نفري دانش آموزان و كنكوري ها، كار 
را به جايي رس��انده كه براي مشروعيت بخشيدن 
به فعاليت هاي خود دس��ت به دامن علما و مراجع 
شوند.  بنا بر اظهار آموزش و پرورش از ابتداي سال 
تحصيلي جاري، 4ميليون كتاب كمك آموزشي با 
قيمت ميانگين 50هزار توم��ان در مدارس توزيع 
شده است.  عالوه بر اين و بر اساس آمار رسمي در 
مهر 97، 6 هزار و 961 عنوان كتاب در 10/9ميليون 
نس��خه با هزينه 141ميليارد تومان چاپ شده كه 

نصف آن كمك درسي است. 
همچنين پنج ناش��ر پركار عمومي كش��ور هم در 
ش��ش ماه امس��ال هزار و 300 عنوان كتاب چاپ 
كرده اند، اما تعداد كتاب هاي پنج ناشر پركار كمك 
آموزشي كشور به 2هزار و 800عنوان مي رسد.  از 
كنار هم قراردادن اين داده ها و اطالعات مربوط به 

گردش مالي نزديك به 10هزار ميلياردي مؤسسات 
كنكوري كه از س��وي محمدمهدي زاهدي عضو 
كميسيون آموزش مجلس تأييد شده، علت تحركات 
اخير آنها براي ادامه فعاليت شان در حوزه آموزش 
مشخص مي شود.  آخرين واكنش به موج راه افتاده 
عليه مؤسسات كنكوري و كمك آموزشي ها مربوط 
به اظهارات روزگذشته س��يدمحمد بطحايي وزير 
آموزش و پرورش اس��ت. وي بيان كرد: مشق شب 
دانش آموزان بايد منجر به تقويت تفكر آنها ش��ود، 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بايد مقوم اين 
رويكرد باشد و ما بايد به دانش آموزان سؤال كردن را 

آموزش دهيم نه پاسخ دادن به سؤال را. 
بطحايي گفت: ممكن اس��ت اين حرف من مجدد 
حاشيه اي ايجاد كند، اما بنده در همايش خيرين 
مدرسه س��از گفتم ويژگي هاي فضاهاي آموزشي 
بايد تغيير كند و مثالي زدم كه در معماري جديد 
فضاهاي آموزشي در برخي از ساعات نيمكت ها را 
برداشته و دانش آموزان به صورت دايره اي مي نشينند 
تا بتوانند چهره به چهره با هم  صحبت كنند. پس از 
آن اعالم كردند وزير آموزش و پرورش گفته است كه 
مي خواهند ميز و نيمكت ها را بردارند و بچه ها روي 

زمين بنشينند. 
وزير آموزش و پرورش با اش��اره ب��ه اينكه »به پير و 
پيغمبر قس��م« من با هيچ ناش��ر و هيچ فردي كه 
آزمون ها را برگزار مي كند دشمني ندارم، افزود: اما 
معتقدم اين موارد براي مدارس سم است و رويكرد 
ما بايد اصالح شود. اكنون آموزه هاي ديني را كنار 
گذاشته ايم و بچه ها را پشت يك خط رديف مي كنيم 
و با شليك يك تير مي گوييم شروع به دويدن كنيد و 
هر فردي كه ديرتر به خط پايان برسد، ناتوان بوده و 
تحقير مي شود. چگونه است كه اين فردي كه آنقدر 
تحقير ش��ده در جواني باالترين فضايل اخالقي و 

رفتاري را در جامعه از خود نشان دهد. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شلده در فضاي مجازي را منتشلر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 عنايت نجف آبادي با انتشار اين عكس توئيت كرد: تحريم هاي 
اخير باعث شد، واردات ماشين حفاري مكانيزه)TBM( به طوركامل 
قطع بشه. نكته جذاب اينجاست همراه يه تيم متخصص جوان در حال 
مهندسي معكوس و طراحي اين غول دوست داشتني هستيم و پيشرفت 
بسيار خوبي هم داشتيم.  اي اونايي كه مي گفتيد تحريم نفسمونو ميبره 

تحويل بگيريد. 

 سيدمصطفي موسلوي نژاد توئيت كرد: امريكاييا چه مملكت 
باحالي دارن. ترامپ روابط نامش��روع داش��ته با چند ت��ا زن. وكيلش 
ميره حق السكوت ميده به اونا تا حرفي نزنن. وكيل ترامپ به سه سال 
زندان محكوم  ميشه بابت اون  حق السكوت! ترامپ هم از ادامه دوران 

رياست جمهوري اش لذت مي برد. 

 رقيه مهرپويا با انتشار اين عكس توئيت كرد: يهوديان در روز 
عيد غفران مرغ بيچ��اره را آنقدر به ديوار مي كوبن��د... تا جان دهد... و 

بميرد و با اين كار گناهان فرد يهود... در نزد يهود بخشيده مي شود. 

 فدائي حسين با انتشار اين عكس توئيت كرد: مظلوم ترين مادر 
شهيد؛ به عكس توجه كن.

 آرش صفايي توئيت كرد: خوب شد قانون بازنشستگي تصويب شد 
تا دولت روحاني بتونه نابغه ها رو بذاره معاون وزير، مثاًل دامادش.

 مهران ابراهيميان توئيت كرد: ريكاردو!كجايي؟ مرزها تعاريف 
رانت در حال جابه جايي است. ديگر كسي به فكر زمين خواري و زمين 
باكيفيت نيست. تعاريف خارق العاده اي از رانت در حال تبلور روي ايران 
زمين است. به نام معتادان هم از دولت مي دوشند. سالم بر دامادها درود 

بر اقتصاد رهاي دولتي.

 علي رجبي توئيت كلرد: طرز تهيه بودجه98 توس��ط نوبخت و 
دوس��تان: فايل اكس��ل بودجه97 را باز كرده و اعداد را در 20درصد 
ضرب مي كنيم. وقتي كه مجموعش زد از درآمد باال، از صندوق ذخيره 

برداشته و مابقي را هم از بودجه دفاعي كم مي كنيم. 

 يك كاربر با انتشار اين عكس توئيت كرد: استفاده از پل هاي 
عابر پياده، به جز در موارد خاص مانند آزادراه ها، شيوه اي منسوخ براي 
عبور عابران پياده از سطح خيابان است. فعاالن شهري حضور اين پل ها 
در شهرهاي ايران را نش��انه اي از ترجيح ماشين ها به پياده ها و يكي از 

موانع عبور و مرور آزادانه مي دانند. 

 فاميل دور توئيت كرد: خاك و آب و هواي اون ور آب چه خاصيتي 
داره كه تا ظريف ميره اونطرف حرفاي خوب ميزنه؟ البته متأسفانه فقط 

رو حرف تأثير داره نه عمل.

 رضا سيفي با انتشار اين عكس توئيت كرد: »نورالدين توسلي« 
53 ساله هر روز كه مشغول چراي دام ها مي شود تعدادي دانه يا اصله 
نهال غرس مي كند. او در اين سال ها چندهزار دانه يا اصله نهال كاشته 
و دهها سيل بند ساخته. نورالدين مي گويد: اينكه مردم از سايه و ميوه 

درختان استفاده مي كنند، خوشحال مي شوم.

 كبري آسوپار توئيت كرد: مصباح يزدي، عالمه  دوست داشتني 
كه هميشه قاب رسمي و جدي و سياس��ي اش را ديده بوديم، اين بار 
غيررسمي و شوخ و عارفش را ديديم. گرچه اصالح طلبان آنقدر مشق 
تخريب او را از روي دست حجاريان و صبح  امروزش نوشتند كه براي 

ارائه چهره  واقعي او يك زمستان كه هيچ، فصل ها بايد ساخت. 

عليرضا سزاوار

 يك متخصص زنان گفت: كساني كه طرح افزايش سن ازدواج را به 
مجلس برده اند، بايد راه حل جايگزين آن را هم ارائه دهند و اگر راه حلي 
ندارند بايد مسئوليت عواقبي، چون روابط نامشروع يا سرخوردگي ها 

را برعهده بگيرند. 
 س��ازمان تأمين اجتماعي در حال حاضر 13ميليون 850 هزار نفر 
بيمه شده اصلي دارد كه براساس ليست بيمه بخش اعظمي از اين افراد 

كمتر از 3ميليون تومان درآمد دارند. 
 مديركل فرهنگي شهرداري تهران اعالم كرد: شهرداران مدارس در 
رنج س��ني قرار دارند كه مي توانند مهارت هاي اجتماعي را به بهترين 
شكل ياد بگيرند و در محيطي هستند كه با نظارت معلم اين اقدامات 

صورت مي گيرد. 
 مديركل بهزيستي استان تهران با بيان اينكه دو سوم كودكان كار در 
كشور ما خارجي و فاقد مجوز اقامت هستند، گفت: معضل ما بيش از 
هر چيز كودكاني هستند كه خانواده اي در كشور ما ندارند و نمي توان 

اقدامي براي آنان انجام داد. 
 وزير آم��وزش و پ��رورش گف��ت: در آيين نامه اجراي��ي رتبه بندي 
فرهنگيان بعيد مي دانم كه در مورد بازنشستگان مطلبي آورده شود، 
اما براي ارتقاي وضعيت معيشت بازنشس��تگان به صورت كلي دولت 
برنامه اي دارد كه اميدوارم بخش��ي از نظر فرهنگيان بازنشس��ته نيز 

تأمين شود. 
 رئيس كميته پيش��گيري از سوختگي وزارت بهداش��ت با اشاره به 
اينكه هر درصد س��وختگي 5ميليون تومان هزينه براي نظام سالمت 
دارد، گفت: ساالنه هزار و 300 نفر به دليل سوختگي الكتريكي دچار 

قطع عضو مي شوند. 
 سخنگوي سازمان آتش نش��اني تهران با بيان اينكه مالكان منازل 
مسكوني هنگام خريد مسكن بايد تأييديه ايمني ساختمان را بررسي 

كنند، گفت: سوختگي جزو 15علت مرگ و مير در كودكان است. 
 مديرعامل بنياد بركت احسان از توزيع ويلچر رايگان ميان نيازمندان 
خبرداد و گفت: 450 هزار معلول جس��مي و حركتي در كشور وجود 

دارد. 
 رئيس كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شوراي اسالمي شهر تهران 
گفت: 4هزار پيمانكار طلب 12هزار ميليارد توماني از شهرداري تهران 
دارند، بنابراين بايد دستور العمل فني و عادالنه اي در پرداخت مطالبات 

آنان تنظيم و تدوين شود.

قانون خاك در حال خاك خوردن است
در فروردين  س��ال جاري يك عضو كميس��يون كش��اورزي مجلس از 
سازمان حفاظت محيط زيست خواس��ت تا موضوع صادرات و قاچاق 
خاك را به طور جدي پيگيري كند و از كس��اني كه مستنداتي درباره 

»خريد و فروش يا قاچاق خاك« را دارند، به مجلس ارائه كنند. 
تيرماه يكي ديگر از اعضاي كميس��يون اقتص��ادي مجلس در همين 
خصوص گفته بود كه »براساس موارد مطرح، فروش و قاچاق خاك قابل 
تأييد است«. اين نماينده با بيان اينكه سازمان حفاظت محيط زيست 
بايد در رابطه با فروش خاك شفاف س��ازي كند، انتقاد كرده بود: »اين 
دستگاه بايد در چارچوب قوانين و اختيارات پيگيري هاي الزم را انجام 
داده و برحسب وظيفه از فروش خاك جلوگيري كند«، به همين دليل 
در اين رابطه تكاليفي در قانون حفاظت از منابع خاك براي س��ازمان 
حفاظت محيط زيست در نظر گرفته شد.  در همان زمان هم خبرگزاري 
تسنيم با انتشار اسنادي، خبر داد كه چندي پيش در يكي از اسكله هاي 
جنوب كشور صادرات خاك در پوشش  سيمان اتفاق  افتاده است. اين 
اسناد نشان مي داد، سوءاستفاده از موقعيت هايي صورت گرفته كه به 

دنبال آن خاك را با مجوز صادرات سيمان از كشور خارج ساخته اند. 
اسناد منتشرشده كه 2 هزار تن خاك كشاورزي توسط اداره كل بنادر 
و دريانوردي استان بوش��هر طي يك اظهار نامه توسط دو فروند شناور 
به نام هاي جوش��ن و محرم بدون آنكه به امور بندري و اسكله گمرك 
بوشهر اعالم شود، از بندر بوشهر خارج شده است. در نهايت با عدم ورود 
شناورهاي مذكور به خارك، گمرك بوشهر پيگيري هاي الزم را به عمل 
آورده، اما اداره بنادر از ارائه هرگونه مدارك و مس��تنداتي درخصوص 
محموله مذكور خودداري مي كند.  موضوع جالب اين بود كه گمرك، 
محموله مذكور را صراحتاً مشمول مقررات قاچاق كاال )بند » چ « ماده 
113 قانون( مي داند، از آنجا كه مرتكب تخلف فوق يكي از دستگاه هاي 
دولتي بوده است، براس��اس يك بخش��نامه هيئت وزيران، موضوع به 
دستگاه قضايي ارسال نش��ده و در يكي از كارگروه داخلي متشكل از 
چند دستگاه دولتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.  در نهايت بخشداري 
خارك در بخش��نامه اي كه به امضاي چنددس��تگاه دولتي رس��يده، 
تخليه 2 هزار تن خاك زراعتي در پايانه خ��ارك را تأييد كرد. در اين 
بين دستگاه هاي دولتي از جمله گمرك درخصوص كم و كيف تحويل 
و ثبت اسناد مربوط به محموله مذكور در گمرك خارك توضيحي ارائه 
نداده اند. در واقع سؤال اساسي اين است كه آيا در قوانين كشور، قانون 
جديدي مبني بر انجام وظايف گمرك از سوي بخشداري، وضع شده 
است؟ هرچند درخصوص تخلف نخست كه خروج بدون مجوز محموله 
از گمرك مبدأ است هم سؤاالت و ابهامات زيادي وجود دارد.  موضوع 
قاچاق خاك آنقدر اهميت دارد كه نياز به ورود موشكافانه نمايندگان 
مجلس است. امس��ال پس از 12س��ال قانون مديريت منابع خاك به 
تصويب رسيد؛ اما شواهد نشان مي دهد كه دستگاه هاي دولتي هنوز 

هم همان راه قبل را مي روند. 

ايران موفق به توليد
 گلوله هاي بارورسازي ابرها شد

وزير نيلرو گفلت: گلوله هايي كه بايد بلراي بلاروري ابرها پرتاب 
مي شد، تاكنون از خارج از كشور وارد مي شلد، اما در حال  حاضر 
توانسلته ايم با ظرفيلت داخلي، ايلن گلوله هلا را توليلد كنيم. 
رضا اردكانيان درخصوص بارورس��ازي ابرها اذعان داشت: وزارت نيرو 
براي اس��تفاده از آب هاي نامتعارف، برنامه هاي��ي را در نظر گرفته كه 

مطابق با همان برنامه ها نيز در حال  حركت است. 
وي افزود: طي س��ال هاي اخير با تحقيقات و فناوري هاي انجام شده، 
توانس��تيم در حوزه باروري ابرها به نقطه خوبي برسيم، به گونه اي كه 
گلوله هايي كه بايد براي باروري پرتاب مي شد، تاكنون از خارج از كشور 
وارد مي شد، اما در حال  حاضر توانسته ايم با ظرفيت داخلي اين گلوله ها 

را توليد كنيم. 
اردكانيان همچنين در پاسخ به سؤالي درخصوص اعتراض نمايندگان 
اس��تان اصفهان در مجلس شوراي اسالمي به مس��ائل آب اين استان 
گفت: هنوز با نمايندگان اين استان جلس��ه اي برگزار نكرده ايم، اما با 
تمام نمايندگان در رابطه با مسائل مختلف آب و برق جلسات منظمي 
را به  صورت فردي و هم در قالب جلسات استاني برگزار مي كنيم تا هر 
نوع ابهام يا سؤالي وجود دارد رفع شود. وي اظهار داشت: در حال حاضر 
طرح افزايش تعرفه مشتركان پرمصرف در كميسيون زيربنايي دولت 

به تصويب رسيده و در نوبت طرح در هيئت وزيران است. 
وي افزود: با توجه به اينكه قرار است اين طرح در بخش برق در فصول 
گرم سال اجرايي ش��ود، بنابراين چندماه زمان گذاش��ته ايم تا بعد از 

تصويب، اطالع رساني كامل صورت گيرد. 

روزگذشته اولين 
نشست تخصصي   ويژه

ارائه الگوي پژوهش در قرآن كريم از سوي حلقه 
روانشناسي اسامي دانشگاه تهران برگزار شد. 
در اين نشست با حضور هادي بهرامي احسان، 
معاون پژوهشي دانشكده روانشناسي و علوم 
تربيتي دانشلگاه تهلران و محمدرضا اخوت، 
مسلئول مجمع مدارس دانشلجويي قرآن و 
عترت به معرفي پژوهش هاي انجام شلده در 
سال هاي اخير در حوزه روانشناسي با رويكرد 

تدبر در قرآن پرداختند. 
در اين نشست چش��م انداز روانشناسي اسالمي در 
ايران و جهان مورد بررس��ي قرار گرفت. همچنين 

برخي از پژوهشگران دوره دكتري از دانشگاه هاي 
برجس��ته كش��ور به ارائه خالص��ه اي از طرح ها و 
رساله هاي خود با تكيه بر روش هاي تدبر كلمه، تفكر 
در قرآن، تدبر سوره اي، تدبر ادبي و روش هاي تدبر 
روايي پرداختند.  موضوعاتي چون »طراحي مدل 
اكتشافي افسردگي از منظر قرآن و طراحي اثربخشي 
پرتكل درماني مبتني بر آن«، »معناشناسي اضطراب 
فراگير از منظر قرآن و پيشنهاد بسته درماني آن«، 
»بررسي انواع افسردگي از منظر قرآن كريم با ابعاد 

خودشناس��ي و جهت گي��ري مذهب��ي«، »نظريه 
آسيب شناس��ي از منظر ق��رآن كري��م«، »عوامل 
خيانت زناش��ويي و راهكارهاي پيشگيري از آن بر 
مبناي قرآن«، »استعدادشناس��ي از منظر قرآن«، 
»طراحي پروتكل درمان ميگرن از منظر قرآن كريم« 
تنها بخشي از پژوهش هاي انجام ش��ده يا در حال 
انجام در اين زمينه اس��ت.  به گفته هادي بهرامي 
احسان، اين حلقه پژوهشي با هدف ايجاد پارادايم 
جديد در بحث روانشناس��ي در نظر دارد، مس��ير 

جديدي را در روانشناس��ي باز كند. وي با اشاره به 
نارسايي هاي روانشناسي در نظريات غربي ها از قبيل 
جهان شناسي، معرفت شناس��ي، شناخت شناسي 
و انسان شناسي گفت: انسان و علم روانشناسي در 
بحران بوده و نتيجه آن چرخه معيوب كنوني است 
كه در مقابل بشر بي پاسخ مانده، اما به نظر مي رسد با 
وجود حلقه تدبري مبتني بر رويكرد معناشناسي و 
مفهوم شناسي قرآن كريم، پارادايم جديدي در حال 
شكل گيري است.  گفتني است در همين رابطه رهبر 
معظم انقالب در 4 بهمن 93 فرمودند: »علوم انساني 
آن وقتي صحيح، مفيد و تربيت كننده صحيح انسان 
خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رس��اند كه 

براساس تفكر الهي و جهان بيني الهي باشد.« 

زهرا چيذري
  گزارش  يک

از سوي حلقه روانشناسي اسامي دانشگاه تهران صورت پذيرفت

ارائه الگوي نوين روانشناسي از قرآن

فؤاد اشتري| تسنيم


