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حل مشکل آب خوزستان
 با کلید زدن یک بحران جدید؟!
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برای مقابله با برنامه هسته ای ایران
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تصمیم های وزارت صمت 
وه تنظیم بازار در کارگر
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10فرهنگی

کاهش خرید کتاب از سوی 
مخاطب و ورود حوزه نشر به 

یک بحران!
یک  فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
در  رکود  وجود  گفت:  کتاب  نویسنده 
حوزه نشر و افزایش قیمت برای مواد 
اولیه چاپ خصوصًا کاغذ زمینه را برای 
کتاب ها  جلد  پشت  قیمت  افزایش 
کتاب  خرید  ترتیب  بدین  کرده  فراهم 
بحران  یک  وارد  نشر  و  یافته  کاهش 

بزرگ شد.
زینــب بابکــی گفت: باال رفتــن قیمت کتــاب به معنی 
کاهــش خریــدار کتــاب اســت ایــن در حالــی اســت کــه 
گســترش بیماری کرونا و قرنطینه خانگی زمانی مناسب 
و فراغتــی بــرای مطالعه فراهــم کرده و نشــان داده که 
مخاطبــان با کتاب قهر نکرده اند. وجــود رکود در حوزه 
نشــر و افزایــش قیمت برای مــواد اولیه چــاپ خصوصًا 
کاغــذ زمینه را بــرای افزایش قیمت پشــت جلد کتاب ها 
فراهم کرده بدین ترتیب خرید کتاب کاهش یافته و نشر 

وارد یک بحران بزرگ شد.
بابکــی به اقدامات شــکل گرفته از ســوی ناشــران و 
برخی از گروه ها جهت دعوت عمومی به خرید و مطالعه 
کتاب اشــاره و ابــراز کرد: تعطیــل شــدن کتابخانه ها در 
کنار کتابفروشــی ها و فراغت ایجاد شــده همگی ســبب 
شــد تــا جامعــه متوجــه اهمیــت مطالعه شــود چراکه 
برخــی از افراد اقدام بــه مطالعه کتاب هایــی که قبًال در 
قفسه های کتابخانه نگه می داشتند کردند و کتاب های 
کنار گذاشــته و فراموش شــده را مطالعــه می کنند، اما 
در این میان هســتند عــده ای که با اســتفاده از فناوری 
جدیــد اقــدام به دعوت جامعــه به مطالعــه می کنند و 

این اقدامی بسیار ارزشمند است.
جامعــه  در  را  کتابخوانــی  پویش هــای  نقــش  وی 
ارزشــمند دانســت و افــزود: افزایش قیمت مــواد اولیه 
و کاغــذ تنهــا بخشــی از چالش هــای حوزه نشــر اســت، 
امــا عمده ترین و بزرگترین بخش مشــکالت حوزه نشــر 
متعلــق اســت بــه عــدم آشــنایی جامعــه بــا کتاب های 
منتشــر شــده و از دیــد پنهــان مانــده بــه عبــارت دیگــر 
تبلیغــات مهمترین عنصر برای ارائــه کتاب ها به جامعه 

و آشنایی و آشتی مردم با مطالعه محسوب می شود.
این نویســنده کتــاب پیرامون اثر جدیــد خود و عدم 
اســتقبال مخاطبان به دلیل مواجه شــدن زمان انتشار 
کتابش با شــیوع ویروس کرونا بیان کرد: کتابی پیرامون 
»شــهید حسین مشــتاقی« نوشــتم، اما به دلیل برخی 
از مشــکالت پیش آمــده همانند بیماری کرونــا کتاب به 
خوبــی بــرای جامعه معرفی نشــد، اما پــس از مدتی در 
این زمینه پویشــی از اردیبهشــت ماه شکل گرفت که در 
آن بــه معرفــی کتاب ها بــه خصوص معرفــی کتاب های 
ارزشــمند و دفــاع مقدســی پرداختــه و در ایــن زمینــه 

گام های خوبی برداشته شد.
بابکــی نقش مطالعــه در زندگــی و آینــده جوانان را 
بســیار مهم و راهبردی برای آینده کشــور دانست و ابراز 
کــرد: بــرای اینکه بتوانیــم جامعه جوان و نوجــوان را با 
مطالعه بیشــتر آشــنا کنیم باید از طریق فنــاوری جدید 
وارد کارزار شــویم؛ شــکل گیری پویش هــای مختلــف بــا 
شــیوه های تبلیغاتــی جدیــد فعالیتی ارزنــده برای جلب 
نظــر مخاطبــان و اســتقبال از کتــاب اســت، همچنیــن 
برگــزاری مســابقات متنــوع بــرای نوجوانــان و جوانــان 
می توانــد بســیار کارســاز باشــد البته پویش هــای برگزار 
شــده بــه مســابقات عکاســی و حتــی تشــویق جوانان 
برای ارائه پادکســت ها زمینه را برای جلب نظر نوجوانان 

فراهم می کند.
وی پیرامــون تأکیدات مقام معظــم رهبری پیرامون 
توســعه و گســترش مطالعه و ابــراز کرد: مقــام معظم 
رهبــری بار هــا در ســخنان خــود بــر اهمیــت و جایــگاه 
مطالعــه در جامعــه اشــاره کرده انــد، ایشــان همــواره 
تاکید داشــته اند که تنها تولید کتــاب برای جامعه مفید 
نیست بلکه کتابی که به دست مخاطب برسد و مطالعه 
شــود می تواند ارزنده و ارزشــمند باشــد؛ این امر نشان 
می دهد تنها تولید کتاب برای جامعه مفید نیست بلکه 
بایــد این کتاب ها توســط جوانان و نوجوانــان مطالعه 
شــود تــا بتواند مســیری ارزشــمند بــرای آینــده جامعه 
فراهــم کنــد، متاســفانه حوزه هــای دولتــی و نهاد های 
نیمه دولتی نتوانســتند حق مطلب را ادا کنند ما بر این 
باور هســتیم که آمارســازی در کتــاب نمی توانــد راهکار 
چالــش و تشــویق جامعه بــه مطالعه باشــد بلکه باید 
جوانان و نوجوانان را با کتاب و ارزش و اهمیت مطالعه 

آشنا کنیم.
این نویســنده کتاب در مــورد تاثیر کرونــا بر مطالعه 
در جامعــه اظهــار کــرد: بــا گســترش موج هــای متعدد 
کرونا تعطیالت بسیاری از بخش ها خصوصًا کتابخانه ها 
و کتابفروشــی ها را بــا مشــکلی روبــرو کــرد، زیــرا زمــان 
زیــادی برای افــراد در خانه فراهم شــد که می توانســت 
صــرف مطالعــه شــود، امــا بســته بــودن کتابخانه ها و 
کتاب فروشــی ها یک چالش و مشکالت پیش روی آن ها 

بود.
بابکــی پیرامــون اهمیــت تــداوم طالعه خاطرنشــان 
کــرد: باید شــرایط را به گونــه ای فراهم کنیم کــه در کنار 
تولیــد کتــاب مطالعــه را نیــز در ارجحیــت قــرار دهیــم 
اگــر چه شــرایط اقتصــادی تاثیر بســیاری بــر روی میزان 
خریــد کتاب هــا دارد، اما هدف اصلی بســیاری از فرهنگ 
ســازان و تولیدکنندگان محتــوا و کتاب در حقیقت ارائه 
اطالعــات ارزشــمند اســت بــرای جبران ایــن امــر باید از 
امکانات متعدد اســتفاده کنیم حتی در برخی از محالت 
و در ایام تعطیالت ناشی از ویروس کرونا دیده می شود 
کــه بــه مخاطبان کتــاب امانــت داده می شــود این یک 

رویکرد ارزشمند است.

دریچه

زینب بابکی

درعین حال سینما از 
یک سو امکان بازسازی 
واقعیت و واقع نمایی را 

به احسن وجه دارد؛ 
به نحوی که مخاطب 
را عمیقا در بازنمایی 

خود مستغرق کند 
و از دیگر سو بستر 
ایجاد جلوه های 

جادویی و چشم گیر 
در آن بسیار گسترده تر 

از تئاتر است؛ آن طور 
که تخیل سینماگر 

بسیار گشاده دست 
و آزاد باشد. در تئاتر 

فضاهای زندگی 
به صورتی باسمه ای 

و دکوراتیو ساخته 
می شوند. اصراری به 

استغراق مخاطب در 
واقعیت بازسازی شده 

وجود ندارد و صرف 
تداعی فضا کفایت 

می کند و باقی 
قابلیت های دراماتیک 

در بستری انتزاعی 
وند. پیش می ر

هرج و مرج فضایی صدرنشین جدول فروش هالیوود
سپهرغرب، گروه فرهنگی:    در باکس آفیس آخرهفته آمریکای شمالی اخیر فیلم »هرج و مرج فضایی 2« با بازی اسطوره بسکتبال، لبران جیمز صدرنشین شد. این فیلم که در راتن تومیتوز به درصد رضایت 31 منتقد ها رسیده است، اکنون 31.6 میلیون دالر فروش داخلی 

دارد. این انیمیشن همچنین با شکست رکورد 28.2 میلیون دالری افتتاحیه فیلم »گودزیال در برابر کونگ/ Godzilla vs. Kong«، موفق ترین افتتاحیه در بین فیلم های کمپانی برادران وارنر در دوران کرونا را نیز، به نام خود ثبت کرد.
با این حساب فروش هفته دوم فیلم »بیوه سیاه« افتی 67 درصدی در آخر هفته داشت و به کسب 26.3 میلیون دالر در اکران رضایت داد. تاکنون فروش جهانی »هرج و مرج فضایی 2« به 54.6 میلیون دالر و فروش جهانی فیلم »بیوه سیاه« به 264 میلیون دالر رسیده 

است.
»اتاق فرار: مسابقات قهرمانان/ Escape Room: Tournament of Champions« نیز توانست با فروش 8.8 میلیون دالری در نخستین آخر هفته خود در رده سوم و »سریع و خشمگین F9 /9« در رده چهارم جدول باکس آفیس قرار گیرد.

گروه  سپهرغرب، 
نمایش  در  فرهنگی: 
باورپذیری  برای 
همراهی  مخاطب، 
زمینه   ایجاد  و  او 
اثر  مضمون  پذیرش 
دارد  ضرورت  نمایشی 
تئاتر  که  می بینید  درمجموع  اما 
بسیار  فراگیری  از  سینما  مقابل  در 
مردم  با  مصاحبت  برای  کمتری 

برخوردار است.
میان تئاتر و ســینما چه تفاوت ها 
و تشــابهاتی وجــود دارد؟ چــه چیــز 
باعــث می شــود کــه مخاطــب عــام، 
تئاتــر را به ســینما ترجیــح بدهد؟ در 
تئاتــر چــه چیز هســت که در ســینما 
نیست؟وقتی دوربین سینما اختراع 
شــد، اولین تصاویر متحرک مســتند 
بودنــد و نمایشــی از زندگــی واقعی 
انســان ها. اما هنگامی که ســینمای 
داســتانی شــکل می گرفــت، در اصل 
تئاتر بــود که به جای اجــرا پیش روی 
اجــرا  دوربیــن  مقابــل  تماشــاگران، 
شــده بود. در این مرحلــه، صرف نظر 
از کیفیــت تماشــای نمایش، ســینما 
بــا تئاتــر همســان و همزاد بــود، اما 
بعدهــا ضبط تصاویــر در فاصله های 
زمانــی منفصل و امکانــی که تدوین 
در اختیــار فیلمســازان قــرار می داد، 
تفاوت ها کم کم برجســته شد و فیلم 

داستانی از تئاتر تمایز پیدا کرد.
بــا ایــن روایــت، درحقیقــت تئاتــر 
خاســتگاه ســینما بــود، امــا ســینما 
حیــات  و  شــد  او  رقیــب  بــه  تبدیــل 
آن را بــه چالــش کشــید. ایــن گــزاره 

مشهوری شده که حاال 
دیگــر ایــن سینماســت که سررشــته  
هنــر، اینترتیمنت و سرگرمی ســازی را 
به دست گرفته و اگر تئاتر هم بتواند 
حیاتــی داشــته باشــد و مخاطبــی را 
بــه خــود جلــب کند، هــم از یک ســو 
به خاطــر ویژگی های خاص آن اســت 
کــه مزیتــی نســبی را در برابر ســینما 
ایجــاد می کنــد و هم اینکه بــه علقه 
و عالقــه  اهالــی نمایــش برمی گردد. 
اما مگــر چنین مقایســه ای می تواند 
درســت و منصفانــه باشــد. تئاتــر و 
حتــی  و  اجــرا  و  طراحــی  در  ســینما 

مخاطب، همچون دو سیاره مجزا در 
عالم هنر هستند.

وقتــی یــک نمایش بــا کارگــردان، 
واحــد  گــروه  یــک  در  و  بازیگــران 
ســاخته می شــود، اجرایی زنــده و در 
لحظه اســت که در برابر تماشاگرانی 
انجــام  یک جــا  و  بی وقفــه  معــدود، 
می شود. در ســاعت اجرای نمایش، 
معــدود  تماشــاگران  همیــن  تنهــا 
حاضر در یک مکان واحد هســتند که 
می توانند آن را ببینند و شاید همین 
خصوصیت است که به آن شگفتی و 
هیجانی یّکــه و غیرمنتظره می دهد. 
امــا در ســینما یــا تلویزیــون، هزاران 
نفــر می توانند به طــور هم زمان و در 
مکان هایــی متعــدد یــک فیلــم را که 
توســط گروهی واحد ســاخته شده، 
تماشــا کننــد. تماشــاگر تئاتــر به طور 
زنــده و نزدیــک، حضــور بازیگــران را 
درک می کنــد و بازیگــران نیــز خــود را 
تماشــاگران  درمعــرض  بی واســطه 
می بیننــد. حتی چه بســیار اجراهایی 
که به تماشــاگر هم نقش و ســهمی 
بــه  را  او  و  می شــود  داده  اجــرا  در 
مشارکت در روند نمایش وا می دارد.
درحالی که در ســینما هرگز چنین 

آن دو،  و  نــدارد  امــکان  تعاملــی 
مخاطــب و ســینماگر به طــور کامــال 
منفصل و یا مجازی با یکدیگر نسبت 
در  دیگــر  به عبــارت  می کننــد.  پیــدا 
تئاتــر یک مجاز و در ســینما دو مجاز 
مجــاز  دارد.  وجــود  مخاطــب  بــرای 
در  کــه  هســتند  بازیگرانــی  تئاتــر  در 
شــخصیت هایی دیگــر ظاهر شــده و 
قصــه ای غیرواقعی را اجــرا می کنند، 

امــا در ســینما عالوه بــر ایــن، خــود 
اجرا نیز مجازی اســت. اجرا به صورت 
تصاویر ضبط شده از آنچه در گذشته 
رخ داده و به صورت نور بر یک صفحه  
نمایش پاشیده شده انجام می شود 
و ایــن در قیــاس بــا تئاتــر، پرده های 
میان مخاطــب و حقیقت موجود در 

قصه را مضاعف می کند.
یک ســو  از  ســینما  درعین حــال 
امکان بازسازی واقعیت و واقع نمایی 
را بــه احســن وجــه دارد؛ به نحوی که 
مخاطــب را عمیقــا در بازنمایی خود 
مســتغرق کنــد و از دیگــر ســو بســتر 
ایجاد جلوه های جادویی و چشم گیر 
در آن بســیار گسترده تر از تئاتر است؛ 
آن طــور کــه تخیــل ســینماگر بســیار 
گشاده دســت و آزاد باشــد. در تئاتــر 
فضاهای زندگی به صورتی باسمه ای 
می شــوند.  ســاخته  دکوراتیــو  و 
در  مخاطــب  اســتغراق  بــه  اصــراری 
واقعیت بازسازی شــده وجــود ندارد 
و صــرف تداعــی فضا کفایــت می کند 
در  دراماتیــک  قابلیت هــای  باقــی  و 
بستری انتزاعی پیش می روند. زمینه  
سیاهی که همواره در اطراف دکور و 
فضای نمایش باقی می ماند، به این 

انتزاع دامن می زند.
پس نتیجه می گیریم که در سینما 
و تئاتر، بازســازی واقعیت و ســطح و 
میــزان آن، کیفیتــی کامــال متفــاوت 
و مکانیزمــی مجــزا دارنــد و همیــن 
تفاوت هــا، قابلیت هــا و کارکردهــای 
متفاوتــی بــرای ایــن دو قالــب بیانی 
در  اینکــه  ازجملــه  می کنــد.  ایجــاد 
یــا  و  تاریخــی  بازســازی های  ســینما 

بیوگرافیک متداول اســت و بســیاری 
از آثار سینمایی شامل روایت خطی و 
گزارش وار وقایع و یا زندگی اشخاص 
هســتند. امــا در تئاتــر »تحلیــل« بــر 
»گــزارش« اصالــت دارد و مخاطبــان 
تئاتــر معموال منتظــر روایتی از نوعی 
و  ویــژه  نظــرگاه  دریافــت  و  دیگــر 

بی سابقه  تئاتریسین هستند.
گفتن ندارد کــه اهمیت القای یک 
فضای واقعی- ماقبل بیان واقعیت 
کــه از فحــوای کلی اثــر هنــری انتظار 
داریــم- در نمایــش بــرای باورپذیری 
مخاطــب، همراهــی او و ایجاد زمینه  
نمایشــی  اثــر  مضمــون  پذیــرش 
ضــرورت دارد و حتــی در آثار تخیلی و 
فانتــزی هم نیــاز به آن به طــور کامل 
درمجمــوع  امــا  نمــی رود.  میــان  از 
می بینید که تئاتر در مقابل ســینما از 
فراگیری بسیار کمتری برای مصاحبت 
بــا مــردم برخــوردار اســت. چنان کــه 
عــرض شــد، امکان یــک اجــرا در یک 
سالن و با تماشاگری معدود، و البته 
تعداد بســیار کم ســالن های تئاتر در 
ســطح کشــور، بســتر مســاعد بــرای 
رقابت متوازن با سینما را برمی چیند.
خاصــه کــه بــه لحــاظ زمانــی هم 
عمیق تــری  شــکاف  اجــرا  مرحلــه   در 
یــک  کــه  می دانیــد  دارد.  وجــود 

نمایــش بنابــر تــوان گروه 

نمایشــی، حداکثر یــک ماه، 
در یــک ســالن، در هــر شــب حداکثــر 
دو اجــرا می توانــد روی صحنــه برود. 
درحالی کــه یک فیلم را می توان تکثیر 
کرد و در تعداد زیادی از ســینماهای 
سراســر کشــور به نمایش گذاشــت. 
روزانــه چندیــن ســانس و بســته بــه 
استقبال مردم، در طول سه تا 6ماه، 
اکــران یــک فیلــم طــول می کشــد. و 
ایــن صرف نظــر از همــه  ظرفیت های 

بــرای اســتمرار  کــه  بعــدی ای اســت 
نمایــش فیلــم در تلویزیــون و ســایر 
قالب هــا وجود دارد. عمال یک فیلم- 
که مسامحتا می توان همان نمایش 
ضبط شــده تلقی کرد  میلیون ها بار و 
تا آینده ای نامحدود فرصت بازپخش 
دارد. از آنجــا کــه معمــوال هــم بــرای 
سفارش دهندگان یا حتی هنرمندان 
دیده شدن اثر توســط مردم اهمیت 
بســیار باالیــی دارد، درنتیجــه از هــر 
جهــت صرفــه و صــالح در گرایــش به 
سینما با قابلیت های فراگیر و متنوع 

آن است.
در  کــه  هســت  هــم  ایــن  البتــه 
مرحله  تولید، تئاتر نســبت به سینما 
قلیل المؤونــه   و  ســهل الوصول تر 
ســینما  از  ســریع تر  بســیار  و  اســت 
شــود.  نمایــش  آمــاده   می توانــد 
درحالی که تدارکات ســینما و سپس 
به حــدی  آن  اطالع رســانی  و  پخــش 
اســت که آن را به صــورت یک صنعت 
درآورده و نیازمنــد نظــام و ســازمان 
اســت. امــا بــا ایــن همــه، برتری های 
فوق العاده  ســینما نســبت بــه تئاتر، 
چــه از منظــر هنرمنــد، چــه از منظــر 
یــک  منظــر  از  چــه  ســرمایه گذار، 
حاکمیــت ایدئولوژیک و چــه از منظر 
مخاطــب، غیرقابل انکار اســت. وقتی 
یک قالــب بیانــی کامل تر پدیــد بیاید 
که ضعف های قالب پیشین را برطرف 
می کنــد یــا بــه هــر حــال مزیت هایی 
نســبت به آن داشــته باشــد، به نظر 
می رسد که دیگر نیاز به قالب پیشین 
نباشــد. یعنی بــا وجود ســینما دیگر 
جامعــه  مخاطب نیــاز واقعی به تئاتر 
ندارد. اما اگر این حکم صحیح باشد، 
پــس پافشــاری بــرای زنــده و فعــال 
نگه داشــتن تئاتــر از کجاســت و بنابر 
کدام ضــرورت اعمــال می شــود؟ آیا 
ناشــی از ضــرورت پاســخ بــه ذائقــه  
کم وبیش نوســتالژیک گروه کوچکی 
از مردم اســت؟! یا شاید هم بیش از 
تئاتریســین ها  این مردم، وابســتگی 
به تئاتر اســت؟ اگر تئاتر نباشــد، چه 
خلئــی بــرای جامعه یا هنــر به وجود 
کــه  اســت  پرواضــح  آمــد؟  خواهــد 
ایــن وابســتگی و تعلق خاطــر، بــرای 
معیشــت نیســت. چون همه  آنها در 
ســینما هــم امــکان همــان فعالیت 
را دارنــد و ضمنــا در تئاتــر هیــچ گاه 
اقتصــادی  قابل اعتمــاد  پشــتوانه  

وجود نداشته است.

زرد  کتاب های  گفت:  روانشناس  یک  فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
علم  از  شان  نویسنده  است  ممکن  حتی  که  هستند  کتاب هایی 

روانشناسی هیچ اطالعی نداشته باشد.
ســیما فردوســی جــواب علــم روانشناســی را این گونــه تعریف 
کرد: روانشناســی علمی اســت که به رفتار ها و علل آن می پردازد و 
به بیان دیگر، روانشناســی نوعی رفتارشناســی اســت که بر اساس 
مســتندات علمــی به تعیین و تفســیر آســیب ها و علــل رفتار ها پی 
می بــرد. ایــن علــم یک رشــته دانشــگاهی را به خــود اختصــاص داده که از ســطح 
کارشناســی آغاز و تــا دکترا و فوق دکترا ادامه پیدا می کند. روانشناســی شــاخه ها 
و گرایش هــای مختلفــی مثــل روانشناســی عمومــی، بالینــی، شــخصیت، کــودک، 

نوجوان، ارتش و جنایی و... دیگر دارد.
وی بــا بیــان عــدم اســتواری روانشناســی زرد بر پایه مســائل علمــی ادامه داد: 
هنگامــی کــه می گوییــم موضــوع کتابــی روانشناســی زرد اســت یعنــی بر اســاس 
توصیف ها و تجربه های شــخصی افراد نوشــته شــده در حالی که کتاب باید یک یا 

حتی چندین منبع علمی داشته باشد.
ایــن روانشــناس بــا اشــاره بــه انــواع کتاب هــای روانشناســی گفــت: کتاب های 
روانشناســی به چند دســته دانشــگاهی که به علت استفاده توســط دانشجویان، 
باید پشــتوانه علمی داشته باشــد؛ کتاب هایی در سطح علمی باال که هم اساتید و 
هم افراد تحصیل کرده رده باال از آن اســتفاده می کنند و کتاب های روانشناسی به 

زبان ساده که برای عام نوشته می شود.
فردوســی درباره کتاب های زرد روانشناســی اظهار کرد: کتاب های زرد کتاب هایی 
اســت که نویســنده حتــی ممکن اســت از علم روانشناســی هیچ اطالعی نداشــته 
باشــد، چراکــه نویســنده این کتــب در خیلــی از موارد روانشــناس نیســتند بلکه بر 
اســاس تجربه های شــخصی و یا حتــی آن جیزی که فکر می کند مخاطبان دوســت 
دارند را به قلم در می آورد. پس روانشناســی زرد، جزو علم روانشناســی نیســت و بر 

پایه مسائل علمی استوار نیست.
وی با اشــاره به افرادی که می خواهند یک شــبه راه صد ســاله را طی کنند بیان 
کــرد: این افراد به نوعی درمانده اند و طالب حل ســریع مشــکل هســتند. از قدیم 
گفته اند شــنونده باید عاقل باشــد؛ انتخاب گر هم باید عاقل باشــد. مردم باید با 
تفکر خود به ســؤاالتی همچون آیا می توانم در یک شــب ثروتمند شوم، آیا کسانی 
کــه ثروتمنــد شــدند در مدت زمان کمــی به این مقام رســیدند و آیــا موفقیت این 
اشــخاص معلول خواندن یک نوع کتاب هاســت؛ اگر به این گونه بوده اســت پس 
چطــور شــاعر می گوید نابرده رنج گنج میســر نمی شــود، مزد آن گرفــت جان برادر 
کــه کار کــرد، اما کســی که اطالعــات علمی خوبی داشــته باشــد و از معقوله عقل 

استفاده کند، هیچ وقت اسیر باور این مسائل نمی شود.
فردوســی اثــرات این کتاب هــا را کوتاه مدت دانســت و گفت: افــراد تلقین پذیر، 
خیلــی زود تحــت تأثیر ایــن کتاب ها قــرار می گیرند. بیان مســائلی همچــون تعیین 
اهداف برای رســیدن به موفقیــت یا مواردی در جهت بهبود حــال افراد مثل زمان 
افســردگی برای افراد با تلقین پذیری باال به صورت موقت مناســب باشــد. خیلی ها 
به این شــیوه ها عالقه دارند و نزد خود فکر می کنند با این ترفند می توانند ســریعا 

به نتیجه برسند.

 اشخاص کم حوصله که حوصله برنامه ریزی و تالش ندارند
ایــن روانشــناس با اشــاره به اعتمــاد مردم به چنیــن کتاب های گفــت: مردم به 
کتــاب حســاب می کنند در حالی که کتاب های منتشــر شــده از کانــال علمی نگذرد 
مــا نمی توانیم به کتاب اســتناد کنیم. وقتی فروش کتابی خوب باشــد، انتشــارات 

کتاب ها برای فروش بیشتر و به دست آوردن درآمد بیشتر به سمت  آن 
می رود.

وی افزود: باید ما ســازمان نشــر کتاب داشــته 
باشــیم و کســانی کــه خواهــان انتشــار کتــاب 

هســتند، باید حتما کتاب را به کمیته علمی که 
از افراد زبده تشــکیل شده اســت، بفرستند تا 
ایــن افراد نظــر بدهند و با تأییــد و تکذیب این 

فرآیند گذر کنند.
فردوســی درباره آثار کتا های زرد روانشناســی 

گفــت: هنگامــی کــه انســان بــه راهکاری 
شــود.  ناامیــد  بعــد  و  ببنــدد  دل 

ناامیدی، ناکامی و افســردگی 
بــه علــت عــدم توانایی در 

طــی مســیر ایــن راهکار، 
خــود را مقصــر و ناتوان 
می داننــد. اگر کســی به 

حــل  دنبــال 
مشکل 

باشــد،  خــود  زندگــی  در  اساســی 
نمی توانــد از ایــن راهکار اســتفاده کند. 
اگــر بــا اســتفاده از ایــن کتاب هــا افــراد 
می توانســتند مشکالت خود را حل کنند 
دیگر مکاتب علمی در علم روانشناســی، 
وجــود  بــه  درمــان  و  آسیب شناســی 

نمی آمد.
ایــن روانشــناس کلیــد دســتیابی بــه 
موفقیت را تالش و کوشــش و استفاده 
از مســیر مناســب دانســت و ادامــه داد: 
برای مثال یک دانشجو که قصد رسیدن 
بــه موفقیت را دارد، بایــد درس بخواند، 
دانشــگاهی را انتخاب کند، امتحان دهد 
و قبول شــود، نمرات ممتاز را کسب کند 
و از آن علمــی کــه فرا می گیــرد آن چنان 

بهره ببرد که هنگامی که قصد کار و اشتغال دارد، علم را تبدیل به عمل کند.
فردوســی در پایــان بیــان کرد: با حوصلــه و تکنیک هایی که حــال آدمی را بهبود 

مثــل  ورزش کردن، خواب به اندازه و به موقع، عدم گردش می بخشــد 
در فضــای مجــازی بــه صــورت تمــام وقــت و عدم 
صرف انرژی بیهوده می توان آدم برحوصله ای شد. 
هرچه افراد بیشتر از درون شاد، خوشحال 
و راضی از عملکرد خود باشــند، 
پلــکان  می تواننــد 
موفقیــت را راحــت تر 

طی کنند.

اگر تئــــاتر نباشد چه اتفاقی خواهد  افتاد؟

باورپذیری مخاطب

کتاب های روانشناسی زرد
 بر اساس توصیف ها و تجربه های شخصی نوشته می شوند

سیما فردوسی

فردوسی اثرات این کتاب ها 
را کوتاه مدت دانست و 
گفت: افراد تلقین پذیر، 
ود تحت تأثیر این  خیلی ز
کتاب ها قرار می گیرند. بیان 
مسائلی همچون تعیین 
اهداف برای رسیدن به 
موفقیت یا مواردی در جهت 
بهبود حال افراد مثل زمان 
افسردگی ...
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نظرسنجی

سرگرمی و تفریح 
انگیزه اصلی بینندگان 

تلویزیـــــــون کشــــــور است
طبق  فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
صداوسیما  تحقیقات  مرکز  نظرسنجی 
تماشای  برای  بینندگان  دلیل  بیشترین 
و  »سرگرمی  تلویزیون،  برنامه های 
و  خبر  »کسب  و  درصد(   43.9( تفریح« 

اطالع« )43.2 درصد( بوده است.
بر اســاس نظرســنجی مرکز تحقیقات 
رسانه ملی از مخاطبان سیما در فصل بهار 1400، 78.1 
درصــد مردم در فصل بهــار بیننــده برنامه های مختلف 
ســیمای رســانه ملی بوده اند، 53.2 درصد بینندگان از 
برنامه های سیما ابراز رضایت کرده اند و به طور میانگین 
تلویزیــون  برنامه هــای  پــای  11 دقیقــه  و  ســه ســاعت 

نشسته اند.
بر اســاس نظرســنجی مرکز تحقیقات، حــدود 21.3 
درصــد از بیننــدگان در بهــار 1400 بیــش از پنج ســاعت 
در روز و 23 درصــد هم »دو تا ســه ســاعت« در روز پای 

برنامه های تلویزیون نشسته اند.
نتیجه نظرســنجی مرکز تحقیقات رســانه ملی نشان 
می دهــد که در میان شــبکه های مختلف ســیما، میزان 
بیننــده شــبکه های ســه 51.1 درصد بیننده، یک ســیما 
45.8 درصد بیننده، خبر معاونت سیاسی 40.9 درصد 
بیننــده، آی فیلم بــرون مرزی 38.6 درصــد بیننده و دو 
سیما 34.3 درصد بیننده از دیگر شبکه ها بیشتر بوده 

است.
وقتــی نظرســنجی مخاطبــان ســیما در بهــار 1400 را 
بــا نظرســنجی بهــار 1399 مقایســه می کنیم مشــخص 
می شــود که شــبکه های ورزش ســیما، آموزش سیما و 
چهار ســیما بیشترین رشد مخاطب را در مقایسه با آمار 

بهار سال گذشته از آن خود کرده اند.
بیشــترین دلیل بینندگان برای تماشــای برنامه های 
و  درصــد(   43.9( تفریــح«  و  »ســرگرمی  تلویزیــون، 

»کسب خبر و اطالع« )43.2 درصد( بوده است.
طبق نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما، در میان 
انواع مختلف برنامه ها، برنامه های نمایشی )فیلم های 
ســینمایی و ســریال ها( بیشــتر از دیگر برنامه ها بیننده 
)58.9 درصــد( دارد و بعــدازآن اخبــار )بــا 51.1 درصــد 

بیننده( در رتبه بعدی قرار گرفته است.
و  از شــبکه ســه  »یــاور«  یــک،  از شــبکه  »احضــار« 
»زیرخاکــی 2« از شــبکه یــک در رتبه هــای اول تا ســوم 

پربیننده ترین سریال های فصل بهار 1400 قرار گرفتند.
شــبکه یک ســریال احضار 49.7، شــبکه سه سریال 
یاور 49.3، شــبکه یک ســریال زیرخاکی 45.2 مخاطب 

داشته اند.
هــم  شــبکه ها  شــاخص  برنامه هــای  میــان  در 
»خندوانه« از شــبکه نســیم، »مســتند حیــات وحش« 
از شــبکه مستند، »مســابقات جهانی والیبال« از شبکه 
ســه و »زندگــی پــس از زندگــی« از شــبکه چهــار ســیما 
در رتبه هــای اول تــا چهــارم پربیننده تریــن برنامه هــای 

شاخص فصل بهار 1400 قرار گرفتند.
شــبکه نســیم با خندوانــه 36.7، شــبکه مســتند با 
مســتند حیات وحش 31.5، شــبکه ســه با مســابقات 
جهانی والیبال 26.9، چهار با زندگی پس از زندگی )ویژه 

افطار( 26.2 از جمله این برنامه ها بوده اند.
از نظــر 47 درصــد مــردم در فصــل بهــار، تلویزیــون 
محبوب تریــن رســانه بوده اســت و پــس ازآن اینترنت با 
23.2 درصد، شــبکه های اجتماعی با 14.6 درصد، رادیو 
6.8 درصد و روزنامه و مجالت با 1.3 درصد در رتبه های 

بعدی قرارگرفته اند.

نگاه

دبیر جشنواره 
بازارپردازی تهران 
همچنین به موضوع 
فرآیندهایی که تیم های 
ثبت نام کننده وارد آن 
شده اند، اشاره کرد 
و گفت: یک فرآیند 
بخش آموزش است. 
تیم ها باید مسائلی را 
یاد بگیرند و به مرحله 
استاندارد برسند. 
پس از این یک دور 
ارائه را خواهند داشت 
و آموزش دهندگان 
ارائه ها را خواهند دید 
وه هایی  و از بین آنها گر
را انتخاب خواهند کرد. 
وه های ثبت  از بین گر
نام کننده، 14 تیم برای 
بخش بعدی گزینش 
شدند.

فرهنگی زندگی تان را با مطالعه کتاب برنامه ریزی به روش بولت ژورنال بهتر کنید
ســپهرغرب، گروه فرهنگی: کتاب »برنامه ریزی به روش بولت ژورنال« اثر رایدرکارول با ترجمه زهرا نجاری در نشــر کوله پشــتی منتشــر شــد. این کتاب با هدف دادن انگیزه به مخاطبانش برای حرکت به ســمت اهدافشــان نوشــته، ترجمه و در بازار نشر 

عرضه شده است. این اثر برای تمام کسانی مناسب است که می خواهند زندگی شان را بهتر کنند.
کتاب به مخاطبانش کمک می کند کنترل زندگی شان را در دست بگیرند. نویسنده در اثرش به مخاطبانش آموزش می دهد چطور خودشان با توجه به شخصیت و شرایط زندگی شان برنامه ریزی کنند از این رو در کتاب با پنج بخش مواجه می شود.

در هر بخش اثر با مسائلی از جمله آشنایی با مفهوم اصلی ولت ژورنال و تاثیر آن در زندگی مان، آشنایی با چارچوب های اصلی این روش، چگونگی سااخت بولت ژورنال با استفاده از یک دفتر ساده و خودکار، ارائه راهکار های عملی برای استفاده بهتر از بولت ژورنال، 
شخصی کردن دفتر بولت ژورنال یا به عبارت دیگر تطبیق این دفتر با شخصیتمان و نمایش نمونه هایی از بولت ژورنال ها و پاسخ به سواالتی که دراین باره برایمان پیش می آید، روبه رو می شویم.

31330
سازمان آگهی و بازرگانی 

ژولیا  بیمار  ذهن  مخوف  تراوشات  فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
دوکورنو، در رویدادی کامًال نمادین، نخل طالی کن را دریافت می کند تا 
این پیام به دنیا مخابره شود که »ُنرم«ها و »هنجار«های جدید زیست 

مدرن که باید تبلیغ و ترویج شود.
باالخــره بعــد از گمانــه زنی های بســیار در رســانه ها دربــاره دریافت 
نخل طال، جایزه مثال »مهم ترین« جشــنواره سینمایی اروپایی به فیلم 
»تیتان« از کشور میزبان رسید. ژولیا دوکورنو، کارگردان زن فرانسوی در 
حالی جایزه اصلی این رقابت را دریافت کرد که در اتفاقی بی ســابقه، در ابتدای مراســم 
اهــدای جوایز، اســپایک لی، کارگــردان آفریقایی تبار معروف هالیــوود در همان ابتدای 

مراسم، ناخواسته برنده را لو داد.
اما اهدای جایزه به فیلم »تیتان«، ماهیت و هویت واقعی جشنواره کن را، به تمامی، 
عیان کرد. حتی میزانسن اهدای این جایزه، ژولیا دوکورنوی به شدت احساساتی شده 
و برانگیخته از دریافت نخل، و کســی که جایزه را به او اهدا کرد، یعنی شــارون استون، 
همه به طرز عجیبی نمادین بودند. شــارون اســتون، ســتاره ای که در اوایل دهه 1990 
بــا فیلمی از پل ورهوفــن، کارگردان هلندی تبار، مرزهای اخالقــی فیلم های هالیوود را 
جابه جا کرد و صراحت در به تصویر کشیدن رفتار جنسی را وارد فاز جدیدی نمود، جایزه 
را به فیلمســاز زنی داد که ســوژه فیلمش مسخ هویت انســانی، نمایش سّیال بودن 
هویت جنسی میان زن و مرد و البته اشتیاق دیوانه وار برای به تصویر کشیدن خشونت، 

قتل و لذت سادیستی از کشتن و لذت مازوخیستی از معاشقه با »ماشین« است!
ســینمای فرانســه، از همان دوران هژمونی مجله »کایه دو ســینما« و شکل گیری 
جریان موسوم به »موج نو«، پیشتاز »تابوشکنی« اخالقی در سینمای جهان بود، آن 
هــم زمانــی که در خود هالیوود، حتی تا اواخر دهه 1980، هنوز تحفظ و پوشــیدگی در 
به تصویر کشــیدن تابوهای اخالقی بر کلیت نظام اســتودیویی حاکم بود. بی خدایی، 
غیــاب تقریبــًا کامل اخالقیــات مســیحی، پرده دری های بی ســابقه در نمایــش روابط 
جنســی، فردگرایــی افراطی و زندگی ســلولی، نبــود روح جمعی، ســیطره اباحه گری و 
اپیکوریسم )خوش باشی و دم غنیمتی( و حتی به تصویر کشیدن و عادی سازی روابط 
مســموم خانوادگی و آنچه که در فرهنگ ســکوالر غربی نیز به عنوان »تابوی نهایی« 
شناخته می شود )زنای با محارم(....و در یک کالم، زندگی »کافرانه« به وجه مشخصه و 

اصطالحًا »امضا«ی سینمای فرانسه تبدیل شد.
در حوزه ادبیات و تئاتر هم اوضاع در همین راســتا و بســی بدتر و وخیم تر اســت به 
نحوی که یکی از معروف ترین نویسندگان معاصر فرانسوی، یعنی »ویرژین دسپنته«، 
کسی است که فاحشگی و »نقد« فیلم های پورن را در کارنامه دارد! یا »استعداد« بزرگ 
نمایشنامه نویسی فرانسه، نویسنده ای چون »فلوریان زلر« می شود که بالاستثناء در 

همه آثار خود تم های غلیظ فرویدی و به طور خاص تابوهایی چون کشش جنسی به 
محارم را محور قرار داده است.

حال، در سال 2021، جشنواره کن نخل طالی خود را به فیلمی اعطاء کرده که طبق 
گزارش هــا و نقدهای منتشــر شــده حــول آن، یکــی از بی پرده ترین و گســتاخانه ترین 
فیلم های سالیان اخیر سینمای هنجارشکن و ضداخالقی فرانسه در به تصویر کشیدن 
قتل، خشونت سبعانه و حیرت آور، خودآزاری و آسیب رساندن به بدن خود، انحرافات 

جنسی عجیب و غیرانسانی و تشویق طغیان جنسیتی است.
همین ســال گذشــته بود که با حکم یــک دادگاه فرانســوی در یــک پرونده خاص، 
»ازدواج بــا محــارم« در فرانســه شــکل قانونی بــه خود گرفــت. مضافًا این کــه در دو 
سال اخیر، به ویژه با پاندمی کرونا خشونت خانگی در فرانسه علیه زنان و کودکان به 
وضعیت »قرمز« رســید. البته اعطای مهم ترین جایزه مهم ترین جشنواره »فرهنگی« 
فرانسه به فیلمی که فســتیوالی از جنون، خشونت، مسخ هویت انسانی و انحرافات 
شــدید اخالقی و جنســی اســت، محصول یک سال و دو ســال و 10 سال نیست، بلکه 
خروجی جامعه ای اســت که از مقطع انقالب فرانســه، علیه اخالقیات و چارچوب های 
اخالقیات دینی و حتی عرفی طغیان کرد و امروز سینمای آن، تبدیل به »اگزوتیک«ترین 
ســینمای دنیا از لحاظ به تصویر کشــیدن تمایالت اخالقی منحرف و تابوشــکنی های 

حیرت آور است.
در ماه مه 1977، 80 نفر از معروف ترین چهره های فرهنگی و روشــنفکری فرانســه، 

نامــه ی سرگشــاده ای خطــاب به پارلمان فرانســه منتشــر کردنــد که در آن خواســت 
جرم زدایی از روابط آزاد و خودخواسته بین بزرگساالن و کودکان طرح شده بود.

 در این نامه آمده بود:
"تبدیــل پدوفیلیــا )میــل بــه آمیــزش جنســی با کــودکان( بــه یــک تابو، مصــادره 
تحمل ناپذیر هســتی و معنای زیســت انسانی است. حیف اســت که کودکان به سبب 
نقش هایی که جامعه برای آن ها تدوین و تببین کرده نتوانند از تجارب جنســی آزاد با 

بزرگساالن برخوردار شوند!"
نام بعضی از مطرح ترین ستاره-فیلسوفان درج شده در زیر این نامه که در روزنامه 
لوموند منتشــر شــد، از این قرار اســت: میشــل فوکو، ژان پل ســارتر، ژاک دریدا، لویی 

آلتوسر، روالن بارت، سیمون دوبوار، ژیل دلوز، ژاک رانسیر و فرانسیس لیوتار...
آنچــه کــه به عنــوان محصول ســیطره »اومانیســم«، تقابل بــا ادیــان ابراهیمی و 
اخالقیات ریشــه دار تحت نام فرهنگلیبرتاریندر فرهنگ غربی به طور عام و در فرانســه 
به طور خاص، حاکم شده، به مرور همه محدوده ها و مرزهای اخالقی را درنوردیده و 
امروز شاهدیم که تراوشات مخوف و به شدت آزاردهنده ی ذهن بیمار ژولیا دوکورنو، 
در رویدادی کامًال نمادین، نخل طالی کن را دریافت می کند تا این پیام به دنیا مخابره 
شــود که »ُنرم«ها و »هنجار«های جدید زیســت مدرن، که باید تبلیغ و ترویج شود، از 

منظر الیت »فرهنگی« اروپا از چه سنخی است.

گروه  سپهرغرب، 
امیر  سید   : فرهنگی 
که  می گوید  آقایی 
برگزاری  از  هدف 
فرنو  رویدادهای 
رسیدن به راهکارهایی 
گذاری  اشتراک  برای 

مالکیت  معنوی است.
هماهنگــی  نشســت  دومیــن 
برگــزاری رویدادهای فرنــو با موضوع 
فرنــو بازی، اســباب بازی و عروســک، 

برگزار شد.

برای  راهکارهایی  ایجاد   
اشتراک گذاری مالکیت معنوی

ســیدامیر آقایــی در ایــن نشســت 
گفت: در مجموعه بنیاد سپهر انقالب 
اســالمی برنامه ریزی هایی انجام شد 
تا زمینه برای توسعه کسب و کارهای 
فرهنگــی بوجــود آیــد. برای رســیدن 
به این منظــور سلســله رویدادهایی 
را برگــزار می کنیــم و انتظارمــان ایــن 
اســت کــه توســعه دهندگان کســب 
و کارهــای فرهنگی در ایــن رویدادها 
حضــور داشــته باشــند تــا در ادامــه 
بازارپــردازی  بتواننــد وارد جشــنواره 

تهران شوند.
وی افــزود: این رویدادها از جنس 
پیچینــگ اســت و طرح هــا و ایده هــا 
کننــده  تهیــه  مجموعه هــای  بــرای 
ارشــد ارائه می شــوند. هــدف گذاری 
ما این اســت کــه به یــک راهکارهایی 
برای اشــتراک گذاری مالکیت معنوی 
برسیم. ما ترکیبی از مخاطبان متنوع 
را داریــم، هــم اکنــون 300 مجموعه 
فعال هســتند کــه در حــوزه فرهنگ 
گــردش مالــی ایجــاد می کننــد، امــا 
تولیــد کننده نیســتند. امیدواریم که 
در کل فرآینــد بتوانیم به قراردادهای 

مالی برسیم.
عمــًال  مــا  داد:  ادامــه  آقایــی 
تهــران  بازارپــردازی  جشــنواره  بــرای 
مشــغول طــی کــردن مقدماتــی در 
قالب رویدادها هســتیم. موضوعات 
مشــخص  مــاه  هــر  رویدادهــای 
شــده اســت. موضــوع ماه تیــر بحث 
کاراکتــر  و طراحــی  شــخصیت پردازی 
بود کــه در 6 تیرماه برگــزار گردید. در 
ادامــه، موضــوع بــازی، اســباب بازی 
برگــزار  مردادمــاه   10 در  و عروســک، 
شــهریور  مــاه  در  گردیــد.  خواهــد 
بــود  خواهــد  نوشــت افزار  موضــوع 
و در مهرمــاه، موضوعــات مرتبــط با 
گیــم و کتــاب تعاملــی و انیمیشــن و 

وب ســرویس ها در نظر گرفته شــده 
اســت. در همیــن راســتا، کاری را کــه 
شــروع کردیم در تیرماه بــرای رویداد 
فرنــو شــخصیت پردازی در یــک دوره 
یــک ماهه 48 تیــم ثبت نــام کردند و 

وارد فرآیندهای رویداد شدند.
دبیر جشــنواره بازارپــردازی تهران 
همچنیــن بــه موضــوع فرآیندهایــی 
کــه تیم های ثبــت نام کننــده وارد آن 
شــده اند، اشــاره کــرد و گفــت: یــک 
فرآیند بخــش آموزش اســت. تیم ها 
بــه  و  بگیرنــد  یــاد  را  مســائلی  بایــد 
مرحله اســتاندارد برسند. پس از این 
یــک دور ارائــه را خواهنــد داشــت و 
آموزش دهندگان ارائه ها را خواهند 
دید و از بین آنها گروه هایی را انتخاب 
خواهنــد کــرد. از بیــن گروه های ثبت 
نام کننــده، 14 تیم برای بخش بعدی 

گزینش شدند.
بعــدی  مرحلــه  کــرد:  اضافــه  وی 
برگــزاری کارگاه هــای پیشــرفته بود و 
به عبارتی ما یک دوره آموزشــی دیگر 
را داشــتیم و قدم بعــدی تکمیل پیچ 
اســت کــه شــامل منتورینــگ تیم هــا 
می شــود. در نهایت بــه مرحله پیش 
از  مرحلــه  ایــن  در  می رســیم.  ارائــه 
بیــن 14 تیــم یک تیم حذف شــد و باز 
از بیــن آنهــا 9 تیــم بــرای ارائــه نهایی 
انتخاب شــدند. در هر حــال خروجی 
اول این 14 تیم اســت و تالش ما این 
بــود تــا محتــوای ایــن تیم هــا غنی تر 
شــوند. همچنیــن تــالش کردیــم تــا 
یــک مجموعــه تهیــه کننده ارشــد را 
هــم در ارائه هــا داشــته باشــیم که از 

ساحت های مختلف هستند.
آقایــی همچنین بــه ارتباط بین 14 
تیم برگزیده و تهیه کننده های ارشــد 
اشاره کرد و گفت: ما برای این ارتباط 
پیگیری هــای مهمی انجــام دادیم و از 

جانب این تهیــه کننده ها نیز با تیم ها 
تماس هایی گرفته شــد. در رویدادها 
چند مجموعه به طور مشــخص چند 
درخواست و موضوع را ارائه داده اند. 
گام بعدی این است که مجموعه های 
ایــن  می تواننــد  کــه  مشــخصی 
درخواســت ها را بــرآورده کننــد با این 
مجموعه هــا ارتبــاط می گیرنــد. هــم 
اکنــون نیــز در رویداد اســباب بــازی و 

عروسک هستیم.
دبیر جشــنواره بازارپــردازی تهران 
ادامــه داد: گروه ها اکنــون در مرحله 
ارائه اولیه هســتند. امــا آن چیزی که 
مــا اکنون نیــاز داریم حــول و حوش 
نخســت  اســت؛  موضــوع  ســه  ایــن 
اینکــه مــا می خواهیــم از شــخصیت 
پــردازی به توســعه کســب و کارهای 
فرهنگی برسیم. بررسی نتایج رویداد 
فرنو  شــخصیت پــردازی، نقش تهیه 
کنندگان ارشــد و انتظاراتــی که تهیه 
کنندگان ارشــد از رویداد فرنو اسباب 
چیســت؟  دارنــد،  عروســک  و  بــازی 
موضوع دوم این است که این سیکل 
به هــر حال باید تأمین مالی شــود و 
باید بیشــتر روی آن فکــر کرد، چگونه 
ســازوکار این را طراحی کنیم؟ و سوم 
حقوقــی  موضوعــات  نقــش  اینکــه 
قراردادهــای  تدویــن  بــه  توجــه  و 
مشــارکت مالکیت معنــوی به عنوان 
مهمتریــن ســازوکاری کــه می توانــد 
ارتبــاط ارگانیــک بین فعــاالن فرهنگ 
و تهیــه کنندگان ارشــد را برای تجاری 
ســازی محصــوالت فرهنگــی بوجود 

آورد، چیست؟

تهیه  برای  نیازسنجی   
کنندگان ارشد

ایــن  در  نیــز  اکــوان  مصطفــی 
نشست گفت: انتظار از تهیه کنندگان 

از رویدادهــای فرنو، مســئله محوری 
تهیــه  ایــن  کــه  ببینیــم  بایــد  اســت. 
کننــدگان ارشــد چــه نیازهایــی دارند 
تا متناســب با آن نیازهــا ایده ها ارائه 
شــده و طراحی هــا انجام شــوند. ما 
بایــد از ســمت تهیه کننده ارشــد یک 
نیازسنجی اولیه انجام دهیم و نیازها 

را به تولیدکنندگان برسانیم.
حامــد تأملــی نیز در این نشســت 
گفت: ایــن دغدغه وجــود دارد اما از 
کجــا باید شــروع کــرد؟ بایــد گفتمان 
شــکل  مختلــف  ســطوح  در  ســازی 
بگیــرد کــه البتــه داریم به ســمت آن 
می رویــم. ایــن حجــم از رویدادها که 
دارد برگزار می شــود شــاید از دل آن 
یکــی دو نمونه موفق بیــرون بیایند، 
امــا بــه هــر حــال بایــد ایــن گفتمان 
سازی صورت بگیرد. در این راه قطعًا 
چالش های زیادی را خواهیم داشــت 
اما بهتر این اســت کــه تمرکز حداقل 
روی یکی دو پروژه که پتانسیل جدی 
دارنــد و ما را به نتایج خوبی خواهند 
رســاند، صــورت گیــرد. امــا آنچه من 
در بیــن گروه هــا دیدم یک پتانســیل 
خوبــی بــود و مــا بایــد ظرفیت هــای 
گروه هایی را که می تواند بروز و ظهور 

داشته باشند، بیشتر کنیم.

 وصل کردن صاحبان ایده به 
شتاب دهنده ها

ایــن  در  نیــز  بغــدادی  مصطفــی 
نشســت گفت: رویداد اول کــه برگزار 
شــد ضــرورت پرداختــن بــه توســعه 
پیــش  فرهنگــی  کارهــای  و  کســب 
آمــد. بــرای مــا در صنــدوق نــوآوری 
ایــن  گذشــته  ســال  از  شــکوفایی  و 
امســال  و  بــود  مشــخص  ضــرورت 
مــا کار را بــا دو مجموعــه فرهنگــی 
از  چالش هایــی  امــا  کردیــم.  شــروع 

تأمیــن  متفــاوت  مدل هــای  منظــر 
مالــی و مدل های ip داریــم. آنچه در 
فضاهای سنتی حوزه فرهنگی است 
آن  بــا  تأمیــن مالــی اش  شــیوه های 
مدل هایی که مــا در صندوق نوآوری 
از  یکــی  ایــن  و  دارد  تفــاوت  داریــم، 

چالش هاست.
وی افــزود: مــا در صندوق دســت 
و بالمــان بســته اســت و مســتقیمًا 
حوزه هــای  ایــن  وارد  نمی توانیــم 
تأمیــن مالــی شــویم. الزمــه ورود ما 
این اســت که شخصیت های حقوقی 
شــکل بگیرند. نگاه ما در رویدادهای 
پیونــد ایــن بود کــه صاحبــان ایده را 
به شــتاب دهنده ها وصل کنیم تا به 
مرحلــه تجاری ســازی برســند. نقش 
ما در این بهم رســانی حمایتی اســت 
و تــالش این اســت تا کمــک کنیم که 
شخصیت های حقوقی شکل بگیرند.
نیــز  خلخالــی  سیدمحمدحســن 
در این نشســت به ضعف هــای حوزه 
مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: باید 
قبــول کنیــم که مــا در حــوزه مالکیت 
فکری تولید محتوا نکردیم و متن های 
این حوزه وارداتی است. در زمینه کپی 
رایت هم امتیاز خوبی نداریم و فعاالن 
ایــن حوزه و حقــوق دان ها در بســط 
مالکیت فکــری کار خاصــی نکرده اند. 
مــا ابتــدا بایــد ابتــدا شــقوق مختلف 
مالکیت فکری را مشخص کنیم تا بعد 
بتوانیم اجازه بهره بــرداری از ایده ها را 
واگــذار کنیم. ضــرورت دارد که مرکزی 
بــرای مشــاوره های حقوقی تشــکیل 
داوری هــای  بــه  اختالفــات  و  شــود 

حقوقی واگذار شود.
در ادامه، بر طرح ریزی ســازوکاری 
جهــت بهم رســانی تیم هــای فرهنگی 
بــه تهیه کننــدگان ارشــد و جانمایــی 
تاکیــد  محتوایــی  شــتابدهنده های 
گردید تا بر این اســاس، هم توســعه 
ایده هــای نویــن فرهنگــی مطابــق با 
قالــب  در  ارشــد  تهیه کننــدگان  نیــاز 
مالکیــت  مشــارکت  قراردادهــای 
معنوی صــورت پذیرد و هم موضوع 
تجاری ســازی محصوالت فرهنگی در 
قالــب تدوین قراردادهــای اقتصادی 
شــقوق  بــر  مبتنــی  بعــدی  چنــد 
رایت های اقتصــادی مالکیت معنوی 
بــه انجــام برســد. همچنیــن مبتنــی 
برهمیــن ســازوکار، شــرایط مناســب 
صنــدوق  حمایت هــای  جــذب  بــرای 
نــوآوری و شــکوفایی در همراهــی با 
صندوق های فناوری پژوهش محقق 

گردد.

ی مالکیت معنـــوی ایجاد راهکار برای اشتراک گذار

رویدادهای فرنو

جشنواره کن

نخل طال به تراوشات سادیستی یک ذهن فرانسوی رسید!



 شنبه 2 مرداد ماه 1400  شماره 2079 

s e p e h r g h a r b . n e w s @ g m a i l . c o mw w w . s e p e h r p r e s s . i r

حضرت علی علیه السالم می فرمایند: :
گروه جوانان! ای 

کنید.  آبرو و شرف را با تربیت، و دین خود را با دانش حفظ 

نهج السعاده، ج7، ص 266

کشور روزنامه صبح غرب 

صاحب امتیاز: مسعود جواندل  مديرمسؤول: سید حسن قشمي  سردبیر: زهره پوروهابی  دبیر 
ک 59 کوچه شهید عزيزیان، پال گمار  نشانی تحريریه: همدان، خیابان پاستور،  ويژه نامه: سمیرا 

تلفن دفتر مرکزی: 31330 -  081   امور مشترکین: 09183168574
گهی ها: 38254040 - 081 مدیرروزنامه: 09189020120   آ

پیامک: 3000181860    ارتباط با تحریریه: 38272939 - 081     دورنما: 081-38281849
کردستان - لرستان - همدان    کرمانشاه -       گستره توزیع: استان های ایالم - 

حدیث

 www .sepehrpress . i r      @sepehrgharb      Emai l :  sepehrgharb .news@gmai l .com      sepehrgharb

  1400 مـــاه  مـــرداد   2 شـــنبه   
 2079 شـــماره  ســـیزدهم   ســـال   

کنید مرا اسکن 

12

تصمیم های وزارت صمت 
در کارگروه تنظیم بازار سبب 

آشفتگی بازار می شود
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
مجلس  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
با بیان اینکه تصمیمات وزارت صمت 
در کارگروه تنظیم بازار سبب آشفتگی 
بازار می شود، گفت: سرمایه گذاری در 
بی نیاز  نفت  فروش  از  را  ما  کشاورزی 

می کند.
سیدجواد ســاداتی نژاد ضمن اشــاره به محدودیت 
در صــادرات و واردات حوزه کشــاورزی و دامداری اظهار 
کرد: صــادرات و واردات خون اقتصاد اســت و حال این 
موضوع چه معنــی دارد که در حوزه واردات و صادرات 

دام زنده با مشکل مواجه هستیم؟
وی بــا بیــان اینکــه دولــت الزم اســت بــا اتحادیه هــا 
مذاکــره کنــد، افــزود: بایــد اجــازه دهیم اقتصــاد حوزه 
بــا  دولــت  متأســفانه  رو  ایــن  از  و  کنــد  کار  کشــاورزی 
قیمت هــای اجبــاری باعــث وارد آوردن ضربــه مهلک به 
فعاالن حوزه کشاورزی شده و موجب می شود فعاالن 

حوزه کشاورزی این حوزه را رها کنند.
رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی 
مجلس شــورای اســالمی با بیــان اینکه امنیــت غذایی 
ما در دســتان کشــاورزان و دامدار اســت، ابراز داشــت: 
برای آنکه کشــور دارای امنیت غذایی پایدار باشــد باید 
کشاورز و دامدار این کشور دارای جایگاه باشند و حرف 

آنان شنیده شود و در این حوزه سرمایه گذاری شود.
وی بــا بیان اینکه در ســال های اخیر بیشــتر توجه به 
حــوزه صنعت بوده اســت، گفــت: امروز انتظــار مردم و 
نخبگان آن اســت که به حوزه امنیت غذایی و کشاورزی 
توجــه ویــژه ای بشــود و کشــاورز در کشــور دارای عزت 
باشــند چراکــه بخــش عمــده ای از افــراد جامعــه مــا را 

کشاورزان تشکیل می دهند.
ســاداتی نژاد بــا بیــان اینکــه مزیت نســبی جمهوری 
اســالمی کشــاورزی اســت، تصریح کرد: ســرمایه گذاری 
در بخش کشــاورزی می تواند ما را بی نیاز از فروش نفت 
کند و ســه برابر سرمایه گذاری در حوزه نفت برای کشور 
ارزآورزی داشــته باشــیم و امیدواریم در دولت سیزدهم 

شاهد تحول در حوزه کشاورزی باشیم.
وی بــا بیان اینکه مشــکل کشــاورزی در تنظیــم بازار 
اســت، تأکید کــرد: متأســفانه وزارت صمــت در کارگروه 
تنظیــم بــازار تصمیماتــی را اتخــاذ می کنــد کــه باعــث 
آشــفتگی در بــازار نهاده هــای کشــاورزی شــده اســت و 
این موضــوع موجب بــروز اتفاقات ناخوشــایندی نظیر 

غ شده است. غ و تخم مر صف های طوالنی مر
رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع 

طبیعــی مجلــس شــورای اســالمی 
تقویــت  طــرح  در  اینکــه  بیــان  بــا 
موانــع  رفــع  و  غذایــی  امنیــت 
کارگــروه  یــک  کشــاورزی  تولیــدات 
ویژه محصوالت کشــاورزی تشــکیل 
می شــود، افــزود: در طــرح تقویــت 

امنیــت قضایی و رفــع موانــع تولیدات کشــاورزی مقرر 
شــده بــا همــکاری اتــاق اصنــاف ایــران و تشــکل های 

غیردولتی کشاورزی اقدامات مؤثری انجام شود.

حمله هوایی آمریکا به مواضع 
طالبان در جنوب افغانستان

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
تایید  بیانیه ای  در  آمریکا  دفاع  وزارت 
کرد: در روزهای گذشته مواضع طالبان 
را در بخش هایی از والیت »قندهار« در 
جنوب افغانستان هدف حمله هوایی 

قرار داده است.
وزارت  ســخنگوی  کربــی«  »جــان 
دفاع آمریکا اظهار کرد: حمله هوایی نیروهای آمریکایی 
در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان در جنوب این 

کشور صورت گرفته است.
وی بــدون ارائه جزئیات بیشــتر در این بــاره گفت که 
آمریــکا توانایــی حملــه هوایــی در حمایــت از نیروهــای 

امنیتی افغانستان را دارد.
ســخنگوی پنتاگــون همچنیــن خاطرنشــان کــرد که 
ژنــرال »کنــت مکنــزی« فرمانده ســنتکام مســئولیت و 

صالحیت چنین حمالت هوایی را دارد.
گفتــه می شــود کــه ایــن حملــه هوایــی به منظــور 
جلوگیری از ســقوط شهر قندهار توســط طالبان انجام 

شده است.
وزارت دفــاع آمریــکا ایــن گزارش ها را به طور رســمی 
تأییــد نکــرده اســت و مقامات افغانســتان نیــز تاکنون 

اظهارنظری در این باره نکرده اند.
رســانه های آمریکایــی اوایــل تیرماه ســال جــاری نیز 
فاش کردند کــه پهپادهای آمریکایــی مواضع طالبان را 

در والیت های »قندوز« و »بغالن« هدف قرار دادند.
»قاری یوســف احمدی« ســخنگوی طالبــان چندی 
قبــل با انتشــار بیانیــه ای در واکنش به حمــالت هوایی 
آمریــکا به ایــن گروه در والیــت »قندهار« گفتــه بود که 

این حمالت »سرپیچی علنی« از توافقنامه قطر است.
وی بــا تاکید بر این که این حمالت »توجیه نشــدنی« 
اســت، اظهار کرد: اگــر آمریکا به این گونه خودســری ها 
و بمبــاران خــالف توافقنامــه ادامــه دهــد، طالبان هم 
حــق دفاع از خود و ملت را دارد و گام مشــابهی در برابر 
نیروهای خارجی برمی دارد که مســئولیت عواقب بد آن 

به عهده اشغالگران آمریکایی است.

ایران و جهان

بحران آب

??????

جان کربی

معاریودمشق

ساداتی نژاد

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
اسرائیلی  رسانه های  تحلیل گران 
بنیامین  اقدامات  کردند  اعتراف 
هسته ای  برنامه  علیه  نتانیاهو 
پی  در  معکوسی  نتایج  ایران 

داشته است.
تحلیل گــران روزانــه معاریــو در 
دو یادداشــت جداگانــه کــه طــی چند روز گذشــته 
منتشر شد به نقد عملکرد نتانیاهو در قبال برنامه 
هســته ای ایــران پرداختــه و آن را شکســت خورده 

توصیف کردند.
"یتســحاق بن نیــر" تحلیل گر ایــن روزنامه عبری 
زبــان در یادداشــتی تحــت عنــوان "به رغــم اقدام 
نتانیاهــو علیه توافق هســته ای.. چرا مــا به چنین 
شــرایطی رسیدیم؟" نوشت. شاید بتوان همچنان 
همــان تکــه کالم پیش پا افتــاده را بــار دیگر مورد 
اســتفاده قــرار داد و گفــت: نــگاه مــا بــه مســایل 
از اینجــا بــا نگاه آنها به آن از ســوی دیگــر متفاوت 

است.
او در این زمینه نوشت: بنیامین نتانیاهو کارهای 
زیادی کرد تا خــود و عملکردش را به افکار عمومی 
نشان دهد از دور زدن بنی گانتس گرفته تا خرید 30 

میلیون دز واکسن کرونا از شرکت فایزر. او همه کار کرد، او با رفتارهای خود و تهدید به اقدام نظامی علیه ایران هم »جو بایدن« 
را تا مرز جنون کشــاند تا از این طریق بر دادســتان پرونده هایش غلبه کرده و بالفور )مقر اقامت نخســت وزیری اسرائیل( را ترک 

نکند. اما اگر او تمامی این کارها را کرد، چرا ما به این وضعیت دچار شده ایم.
به اعتراف این تحلیل گر با وجود تمامی اقدامات نتانیاهو امروز دولت ایران از لحاظ فن آوری هســته ای پیشــرفته تر و از لحاظ 

قدرت قوی تر و به تبع آن برای اسرائیل خطرناک تر شده است.
الــون بــن دیوید دیگر تحلیل گر اســرائیلی هم چند روز قبل در همین روزنامه با اشــاره به عملکــرد ادعایی نتانیاهو در قبال 
برنامه هسته ای ایران نوشته بود: برنامه هسته ای ایران در زمان ورود بنیامین نتانیاهو به دفتر نخست وزیری اسرائیلی در 12 

سال پیش و شرایط و نقطه ای که امروز به آن رسیده را بسنجید تا بدانید نتانیاهو در 12 سال چه می کرده است؟
او که به یادداشت نتانیاهو علیه نفتالی بنت نخست وزیر فعلی اسرائیل پاسخ می داد، اعتراف کرد، به رغم تمامی اقدامات 

)ادعایی( اسرائیل، جمهوری اسالمی ایران در بعد هسته ای به پیشرفته های زیادی رسیده است.
او در این رابطه نوشت: در سال 2009 زمانی که ایهود المرت نخست وزیری را به بنیامین نتانیاهو تسلیم کرد، ایران به طور 
بالفعل برنامه هســته ای خود را آغاز کرده بود، اما این برنامه در شــرایط اولیه آن قرار داشت، ایران حدود یک هزار سانتریفیوژ 

از نوع تقریبا کم ســرعت در اختیار داشت که اورانیوم را در سطوح بسیار پایینی غنی سازی می کردند.
ایــن تحلیل گــر در ادامــه ضمن پرداختن بــه اقدامات ادعایی اســرائیل در دوره المــرت و بعد از آن یعنــی در دوره نتانیاهو 
اعتراف کرد در دوره ترامپ با وجود تمامی اقداماتش حاضر نشد به ایرانی ها حمله کند تا آن که ایران سال 2018 به رغم تمام 
تحریم های اعمال شــده، به برنامه هســته ای خود سرعت بخشــید و سانتریفیوژهای پیشرفته تر خود را وارد مدار کرد تا 3 تن 

مواد غنی شده تا سطح 60 درصد را تولید و ذخیره سازی کند.
تحلیل گر این رســانه عبری زبان که تحلیل گر نظامی شــبکه 13 تلویزیون اســرائیل هم هســت با اعتراف ضمنی به اقدامات 
تخریبی و نقش اســرائیل در ترور شــهید فخری زاده تاکید می کند، هرگز گزینه نظامی علیه ایران یک گزینه خوب برای اســرائیل 
نبوده است، زیرا گرچه خواهد توانست زیان  هایی را به تاسیسات هسته ای ایران وارد آورد )و البته منجر به وقوع جنگ سخت 

 شود( اما این تهاجم هرگز نخواهد توانست برنامه هسته ای ایرانی ها را متوقف کند.

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: وزارت خارجه سوریه با اشاره به همزمانی تجاوز جدید اسرائیل با حمالت 
تروریست ها تاکید کرد که از همه راهکارها برای بازپس گیری حقوق خود استفاده خواهد کرد.

وزارت خارجه ســوریه در بیانیه ای اعالم کرد که هدف رژیم صهیونیســتی از تجاوزات مکرر به خاک این کشور 
که همزمان با حمالت تروریست ها به حومه حلب و قطع آب استان حسکه از سوی ترکیه صورت گرفته است، 
اجرای برنامه های ژئوپلیتیک توطئه ای علیه سوریه در نتیجه مواضع اصولی این کشور به ویژه در زمینه مبارزه 

با تروریسم و ادوات و مزدوران آن در منطقه است.
وزارت خارجه سوریه تاکید کرد که سوریه از حق خود در دفاع از مردم و سرزمین و حاکمیتش با استفاده از 

همه ابزارها طبق قانون اساسی و منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی چشم پوشی نخواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: رأس ساعت یک و 13 دقیقه بامداد پنجشنبه 22/7/2021، اشغالگران اسرائیلی دست به حمله 
جدید به سوریه زدند و از طریق حریم هوایی لبنان در شرق بیروت لبنان موشکهایی از سوی جنگنده های این رژیم به منطقه 

القصیر در استان حمص شلیک شد.
وزارت خارجــه ســوریه تاکیــد کرد: این حملــه بزدالنه اســرائیل دو روز پس از حمله هوایی اســرائیل به منطقه الســفیره در 
جنوب شرق استان حلب انجام شد. همچنین این حمله دو روز پس از حمله بالگرد آمریکایی به منزلی در روستای جاموس در 
استان حسکه که سه کشته برجا گذاشت، صورت گرفت. این حمله همچنین دو روز پس از حمله جبهه النصره به حومه غربی 

حلب و شهرک نبل در حومه شمالی حلب که به شهادت یک زن و زخمی شدن یک دختربچه منجر شد صورت گرفته است.
وزارت خارجــه ســوریه افزود: ادامه اقدامات تروریســتی رژیم اشــغالگر صهیونیســتی در منطقه بــدون حمایت دولت های 

متوالی در آمریکا و برخی از کشــورهای غربی و سرپوش گذاشتن بر جنایات آنها امکانپذیر نبود.
در این بیانیه آمده است: سوریه تاکید می کند که ادامه نادیده گرفتن حمالت و جنایات اسرائیل از سوی جامعه جهانی که 
در برهه اخیر زیاد هم شده است، آن را شریک اسرائیل در جنایاتش و در کنار گروه های تروریستی مانند جبهه النصره و داعش 

و دیگر گروه های تروریستی قرار می دهد.
در این بیانیه تاکید شده است: سوریه بارها از شورای امنیت خواسته که حمالت اسرائیل به حاکمیت و تمامیت ارضی آنرا 

محکوم کند و اقداماتی قاطع و فوری برای توقف این حمالت و بازخواست اسرائیل انجام دهد.
در پایان بیانیه وزارت خارجه ســوریه آمده اســت جمهوری عربی ســوریه همچنان به قوانین بین المللی و شــورای امنیت 
تکیه می کند و بار دیگر از این شــورا می خواهد مســئولیت خود را در چارچوب منشــور ســازمان ملل که مهمترین آن ها حفظ 

صلح و امنیت بین المللی است انجام داده و اقدامات قاطع و فوری را برای جلوگیری از تکررار تجاوزات اسرائیل اتخاذ کند.
وزارت خارجــه ســوریه همچنیــن از شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحد خواســت کــه اســرائیل را وادار به رعایــت قوانین و 
قطعنامه  های مربوط کند و آن را به سبب اقدامات تروریستی و جنایاتی که علیه ملت های سوریه و فلسطین مرتکب می شود و 

نیز به سبب حمایت مداوم از گروه  های تروریستی مورد بازخواست قرار دهد.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
آن  از  حاکی  شنیده ها  جهان: 
حل  برای  مسئوالن  که  است 
خوزستان  آب  مشکل  مقطعی 
از  بیش  آزادسازی  به  اقدام 
برنامه آب سدها بویژه آب سد 
که  گونه ای  به  کرده اند.  کرخه 
اکنون بیش از دو و نیم برابر برنامه مصوب، آب 
توجه  با  مساله  این  و  است  آزادسازی  حال  در 
آب پشت سدها، می تواند بحران  به موجودی 

تازه ای را طی ماههای پیش رو ایجاد کند.
با توجه به خشکسالی امسال و پیش بینی ها 
مبنی بر شروع بارندگی ها از آذرماه، برنامه ریزی 
برای آزادســازی آب سدها به گونه ای بود که آب 
پشــت ســدها تا آذرماه کفاف مصارف ضروری را 
بدهد اما سوءمدیریت و بی تدبیری در مدیریت 
شــرایط بویــژه عــدم کنتــرل مصــارف غیرمجــاز 
موجب شد حق آبه تعیین شده برای بخش های 
مختلف به ذینفعان نرسد و نارضایتی های اخیر 
در استان خوزستان را کلید زد. اکنون مسئوالن 
برای حل مقطعی مشــکل، دو و نیم برابر میزان 
برنامه ریزی، در حال آزادســازی آب از ســد کرخه 
هســتند و این مساله می تواند ذخیره آب پشت 
این ســد را بســیار زودتــر از شــروع بارندگی های 
امسال )آذرماه( به صفر رسانده و بحران تازه ای 

را رقم بزند.

چگونه  آب  حکمرانی  نظام  ضعف   
مشکل ساز شد؟

مدتی اســت چالش کم آبی استان خوزستان 
به یک بحران تبدیل شــده و مشکالت متعددی 
را برای ســاکنان اســتان ایجاد کــرده؛ بحرانی که 

معیشــت نزدیک به 1500 روســتا را درگیر کرده و 
حتــی برخی روســتاها برای تأمین آب شــرب هم 
با مشــکل مواجــه شــده اند. هرچنــد هنوز هم 
بحران در روســتاهای پایین دست استان جریان 
دارد ولی با بهبودی اوضاع بایستی مسائل را به 
طور دقیق تری کارشناسی کرد تا اوًال راهکارهای 
بلندمــدت و کوتــاه مدت رفــع بحران هــای آبی 
اســتخراج شــود و ثانیًا اشــتباهات گذشــته، در 

آینده تکرار نشود.
بــه طور کلــی وضعیــت حکمرانی آب کشــور 
در شــرایط خوبــی نیســت. بازدهــی آبیــاری در 
ایــران 33 درصد تخمین زده شــده که بیســت 
درصــد پایین تــر از کشــور هنــد و تقریبــًا نصف 
کشــور لیبی اســت. میــزان هدررفــت در بخش 
کشــاورزی حدودًا 67 میلیارد مترمکعب اســت 
که ایــن رقم 45 برابر کل مصرف صنایع کشــور 
اســت. همچنین میــزان هدررفــت آب از طریق 
تبخیــر ســطحی هم ســه برابر میانگیــن جهانی 
اســت. ایــن ارقــام و آمارهــای تأســف برانگیــز 
نشــان می دهــد در ایــن ســال ها عزمــی بــرای 
شــکل گیری حکمرانــی صحیح میان مســئولین 

وجود نداشته است.
اصــالح فــوری ســاختارهای فعلــی و ایجــاد 
یــک نظام حکمرانی بهینه، برای کشــور ایران که 
تحت شــرایط خــاص اقلیمــی، دوره های ســیل 
و خشکســالی آن بســیار کوتــاه شــده اســت و 
بارش هــای آن در یک ســال اخیر 40 درصد کمتر 
از متوســط پنجاه سال اخیر است الزم و ضروری 

است.
در ایــن میــان بایــد شــاخص عادالنــه بودن 
را نیــز بایــد در نظــر گرفــت. بحثــی کــه نقش آن 
اخیــر مغفــول مانــد.  اتفاقــات  در شــکل گیری 

ســاختار ناعادالنــه توزیع یعنی در شــرایطی که 
در روســتاهای پایین دست خوزســتان، از جمله 
روســتاهای حمیدیــه و اطــراف، بــرای تأمین آب 
شــرب خود بــه مشــکل خورده انــد و روزانه آب 
خریــداری می کنند، در باالدســت اســتان نزدیک 

به 40 هزار هکتار برنج کاشته شده است.
به گفته قاســم تقــی زاده خامســی، معاون 
آب و آبفــای وزیر نیــرو در گفت وگوی ویژه خبری 
شبکه دو سیما، محصوالت کشاورزی با نیاز آبی 
باال مثل شــلتوک در خوزستان 3.5 میلیارد متر 
مکعــب آب نیــاز دارد که حــدودًا دو و نیــم برابر 

مصرف صنعتی کشور است.
کشــور  در  آبــی  عمــده  مصــرف  به طورکلــی 
مربــوط به بخش کشــاورزی با 92 درصد اســت. 
مصــرف خانگــی با 1.5 درصــد و مصرف صنعتی 
بــا 6.5 درصــد در رتبه هــای بعــدی قــرار دارند. 
هرچند اصــالح الگوی مصرف این دو بخش هم 
اهمیــت دارد ولــی تا زمانی که بخش کشــاورزی 
اصــالح نشــود گویی هیچ اقدام اساســی انجام 

نشده است.
هرچند این روزهــا عمده تمرکز مردم، برخی 
رســانه های محلــی و حتــی نماینــدگان بر روی 
بخــش صنعتــی و با تکیــه بر پروژه هــای انتقال 
آب بــود، ولــی باید توجه داشــت ایــن پروژه ها 
اوًال مربوط به همان 1.5 درصد بخش صنعتی 
بــوده اســت کــه نســبت بــه بخــش کشــاورزی 
ناچیز اســت و ثانیًا پروژه های انتقال آب بســیار 
تنــش  بتواننــد  کــه  هســتند  آن  از  محدودتــر 
آبــی ایجــاد کننــد. در واقــع حجم انتقــال آب از 
سرشاخه رودهای دز و کارون استان خوزستان 
توســط 3 تونل کوهرنگ و تونل بهشت آباد در 
ســال های ترســالی از 780 میلیــون متر مکعب 

در ســال فراتر نمی رود کــه کمتر از 3 درصد دو 
رودخانه دز و کارون در شــرایط ترســالی اســت 
و ثالثــًا عمــده مشــکالت خوزســتان مربوط به 
غــرب اســتان و تــاالب هورالعظیم اســت که از 
طریــق پایــاب کرخه تأمیــن می شــود و بر روی 
این ســر هیــچ تونل انتقــال آبی تعریف نشــده 

است.
در پــی همیــن آدرس های غلط، و در شــرایط 
فشار رســانه ها، دســتگاه های مربوط اقدام به 
اتخاذ تصمیم های ضرب االجلی و غیرکارشناسی 
می کنند که تبعات به مراتب بدتری دارد. یکی از 
تصمیماتی که در روزهای اخیر گرفته شد و از آن 
بــه عنــوان راه نجات هورالعظیم نام برده شــد، 

دوبرابر کردن دبی خروجی سد کرخه است.
در حالــی اســت کــه ســد کرخــه بــه عنــوان 
بزرگتریــن ســد مخزنــی کشــور بــا ظرفیــت 5.9 
متــر  میلیــارد   0.76 تنهــا  مکعــب  متــر  میلیــارد 
مکعــب ذخیره قابل اســتفاده دارد و 87 درصد 
از ظرفیــت این ســد خالــی و غیر قابل اســتفاده 

است.
بــه گفته محمد عنایتی، کارشــناس مســائل 
حوزه نیرو: با توجه به اینکه تا پایان شهریورماه 
ســال جــاری نســبت بــه متوســط پنجــاه ســال 
اخیــر، 40 درصد کمبود بارش خواهیم داشــت، 
در صــورت صحــت پیش بینی های هواشناســی 
شــاهد فرابحران در پاییز امســال خواهیم بود. 
ایشــان ادامــه داد: این کار اصرار بر اشــتباهاتی 
است که وضعیت را به اینجا رسانده و امیدواریم 
ایــن کار با اتخاذ تصمیم های کارشناســی گرفته 

شود.
و  مــردم  گفتــه  بــر  بنــا  اینکــه  دیگــر  نکتــه 
کارشناســان محلی آب رها شده از سد کرخه به 

طــور عادالنه ای به هورالعظیم نمی رســد و 87 
درصد آن در مســیر 300 کیلومتری ســدکرخه تا 
ع شالی مورد استفاده  هورالعظیم توســط مزار
مســأله  حــل  اولویــت  طبیعتــًا  می گیــرد.  قــرار 
هورالعظیــم بــا اصــالح الگوی کشــت ایــن 300 

کیلومتر است.
خوزســتان  آب  بحــران  می رســد  نظــر  بــه 
مســأله ساده ای نیست که با مطرح شدن چند 
روزه در رســانه ها، ارســال کمک هــای مردمی و 
اتخاذ تصمیمات ضرب االجلی به طور ریشــه ای 
حــل بشــود. بلکــه نیازمنــد هماهنگــی و عــزم 
نهادهــای مختلــف از جمله وزارت نیــرو، وزارت 
جهاد کشــاورزی، ســازمان محیط زیست و سایر 
نهادهای لشــکری و کشــوری با دیــد بلندمدت 

اصالح عادالنه نظام حکمرانی آب باشد.

آب خوزستان حل مشکل 
 با کلید زدن یک بحران جدید؟!

اصالح فوری ساختارهای 
فعلی و ایجاد یک نظام 
حکمرانی بهینه، برای کشور 
ایران که تحت شرایط خاص 
اقلیمی، دوره های سیل و 
خشکسالی آن بسیار کوتاه 
شده است و بارش های آن 
در یک سال اخیر 40 درصد 
کمتر از متوسط پنجاه سال 
وری  اخیر است الزم و ضر
است.

شکست تالش های نتانیاهو برای مقابله با برنامه هسته ای ایراناز حق خود در دفاع از مردم و سرزمین نمی گذریم


