
ود ایران به  توافق کلیدی با چین برای ور
یشم با اسم رمز سـرخس شاهراه جدید ابر
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10تیک

هنوز از داستان ایرانی 
تعریفی نداریم

محمدعلی  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
از  هنوز  این که  بیان  با  علومی 
گفت:  نداریم،  تعریفی  ایرانی  داستان 
است،  مبهم  برایمان  ایرانی  داستان 
از  برخی  که  ایرانی  داستان نویسان 
نمی  هم  رفته اند،  دنیا  از  هم  آن ها 

دانستند داستان ایرانی یعنی چه؟
ایــن نویســنده و پژوهشــگر بــا بیــان این کــه در حال 
بازنویســی رمانــش بــا عنــوان »ســاباط« )گذرگاه هــای 
خنــک در خیابان ها و بازارچه هــای مناطق کویری کرمان 
و یزد( اســت، گفت: این رمان داســتان یک شــهر اســت 
با دو شــخصیت اصلی موســی خان عامر و امیر ســاباط 
که دو شــخصیت متضاد هم هستند. موسی خان عامر 
شــخصیت جاه طلب و خودخواهی اســت و امیر ساباط 
کامال متضاد اوســت. می توان گفت این رمان، داســتان 

جاه طلبی است.
او بــا اشــاره بــه این کــه این رمان به ســبک رئالیســم 
جادویی نوشــته شده است، افزود: این رمان، داستانی 
تراژدی دارد. البته دوســه صحنه کوتاه طنز در این رمان 
اســتفاده شــده تا از حجم مطالب ســنگین بــر مخاطب 

کاسته شود، به هر حال مخاطب نیاز به تنفس دارد.
این نویســنده درباره بــه کار بردن رئالیســم جادویی 
در داســتان که به نظر می رســد در داســتان های ایرانی 
کمرنگ اســت، گفــت: رئالیســم جادویی همــان فرهنگ 
مــردم اســت؛ در واقــع آنچــه را کــه رئالیســم جادویــی 
می خوانیم، غیر از فرهنگ مردم نیســت. ژوزه ســاراماگو 
می گوید »هر ملیتی بنا به پیشینه تاریخی خود، رئالیسم 
جادویــی دارد.« مــا ســابقه هــزاران ســاله در فرهنــگ 
داریــم، فرهنــگ مانویت داریم و... هر کدام از شــهرهای 
کوچک مــا فرهنگ ها متفــاوت و باورهای خــود دارند و 

طبیعی است که رئالیسم جادویی داشته باشیم.
او ســپس درباره کاربرد رئالیسم جادویی در داستان 
اســت،  مبهــم  ایرانــی  داســتان  داد:  توضیــح  ایرانــی 
از  ایرانــی نداریــم؛ کســی  از داســتان  ماهنــوز تعریفــی 
داستان نویســان ما نمی داند داستان ایرانی یعنی چه؟ 
حتی داستان نویسانی که از دنیا رفته اند، نمی دانستند 
داســتان ایرانــی یعنــی چــه؟ چــون داســتان از غــرب با 
ترجمه درســت یا غلط وارد ایران شــده و هنوز هم ثابت 
نشــده است. نمی شود داســتان را مطابق متن اصلی و 
عینــا ترجمه کرد و فقط اســامی را عوض کرد. داســتان 

ایرانی این طور است.
علومی تأکید کرد: نمی شــود با عوض کردن اسم ها 
داســتان ایرانی ســاخت، بسیاری از داســتان های ایرانی 
تقلیــدی از داســتان های غرب چون داســتان های فاکنر 
اســت. با توجه به این که تعداد سخن وران زبان فارسی 
انــدک اســت، متن ها هــم به خوبــی ترجمه نمی شــود. 
می توان گفــت وضعیت داستان نویســی ترکیه با توجه 

به نزدیکی شان به اروپا، بهتر از ماست.
داستان نویســی  کــرد:  خاطرنشــان  پژوهشــگر  ایــن 
کتابخوان هــا  تعــداد  نیســت،  حرفــه ای  مــا  کشــور  در 
اندک اســت، بنابرایــن نویســنده ها و داستان نویســان 
زندگی شــان از راه داستان نویســی نمی گــذرد در حالــی 
که در غرب، صد ســال پیش نویسنده هایی چون دیکنز 
از راه داستان نویســی زندگی شــان می گذشــت. از طرف 
دیگر آثار، نویســنده های ایرانی ترجمه نمی شــود چون 
ناشــر خارجــی می بیند نمونه هــای بهتــری از آن در زبان 
اصلی شــان وجود دارد، مثال جریان سیال ذهن در غرب 
بهترش هســت و ایــن آثار ایرانــی تقلیدی از آن هاســت. 
ماننــد این اســت که یک شــاعر آمریکایــی بخواهد غزل 
بســراید، قطعــا غزل هایــش به پــای غزل ســرایان درجه 
ســوم ایــران هم نمی رســد چه رســد به غول هــای غزل 

ایران. ماجرای داستان نویسی ایرانی هم همین است.
میــان  تفاوتــی  برخــی  کــه  ایــن  بــر  تأکیــد  بــا  او 
گزارش نویســی بــا داستان نویســی نمی بیننــد، ادامــه 
داد: برخی ســراغ فرهنگ مردم رفته اند و گزارشــی از آن 
نوشته اند درحالی که نوشتن داستان با گزارش نویسی 
کامــال متفاوت اســت مثــال در باور روســتایی این اســت 
کــه در دره فــالن اژدهایی زندگی می کند کــه در روزهای 
خاصــی دیــده می شــود. می آینــد همیــن را بــه صورت 
گزارش می نویســند و می گویند داستان است، درحالی 

که این ها خیلی باهم فرق دارند.
علومی درباره این که قرار اســت کتابش در کدام نشر 
منتشــر شود، گفت: هنوز در حال بازخوانی اثر هستم و 
نمی دانم با کدام نشــر کار کنــم. او درباره وضعیت چاپ 
کتاب های دیگــرش نیز گفت: »پری باد« به تازگی تجدید 
چاپ شــده اســت. داســتان »قصه اســاطیر« هم اخیرا 
چاپ دومش منتشــر شــده که این کتاب تحلیلی اســت 
بر قصه های ایرانی و مبانی اسطوره ای آن ها. قصه های 
ایرانــی هیچکــدام بــرای ســرگرمی نیســت و هرکــدام از 
اســطوه های تمدن هــای بین النهریــن، یونانی و مصری 
اســطوره های ساسانی سرچشمه می گیرند. یکی از این 
اســطوره ها، اســطوره »آناهیتا« اســت که در آبان یشت 
توضیــح داده شــده اســت. اســطوره  دیگــر »بهــرام« و 
ســومین اســطوره »ایزد تیر« نام دارد که در تیرگشت از 

آن گفته شده است.
محمدعلــی علومی )زاده 16 فروردیــن 1340 در بم( 
نویسنده، اسطوره شناسی، پژوهشگر و طنزپرداز است.
»ظلمــات«،  »آذرســتان«،  مغــان«،  »ســوگ 
»اندوهگــرد«، »پریباد«، »داســتان های غریــب مردمان 
عادی«، »هزار و یک شــب نــو«، »خانه کوچک«، »عطای 
و  »«طنــز  دلگشــا«،  کوچــه  در  »شاهنشــاه  پهلــوان«، 
شیوه های داستانی در بوستان«، »انواع طنز در گلستان 
ســعدی«، »طنــز در دوره پهلــوی بــا نقــد و بررســی آثــار 
طنزنویســان آن زمان«، »بررســی انواع طنز در خارستان 

اثر حکیم قاسمی کرمانی« از جمله آثار اوست.

نـــگاه

مهریه نیکو خردمند چه بود؟
سپهرغرب، گروه تیک:   سند ازدواج زنده یاد »نیکو خردمند« بازیگر سینما و تلویزیون همزمان با زادروز آن مرحومه به موزه سینما اهدا شد.

از نکات قابل توجه این سند که توسط پویا پورمعانی کارگردان و تهیه کننده سینما به موزه سینما اهدا شده است، میزان مهریه آن مرحومه بوده است. بر اساس این سند مهریه ایشان در زمان ازدواج در سال 1358 با همسرشان علیرضا خوشنویسان یک جلد قرآن 
و یک شاخه نبات بوده است.

غ بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فیلم »بازیچه « در دوازدهمین جشنواره فیلم فجر در سال1372 بوده است. غ بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فیلم »پرده آخر« در نهمین جشنواره فیلم فجر در سال 1369 همچنین برنده سیمر وی برندٔه سیمر
پرده آخر، مسافران، خانه خلوت، غزال، هزاران زن مثل من، کافه ستاره، کاغذ بی خط، خاک آشنا، شیرین و... از جمله فیلم هایی هستند که زنده یاد نیکو خردمند در آنها نقش آفرینی داشته است. خردمند 19 آبان 1311 در تهران به دنیا آمد و 26 آبان 1388 از دنیا رفت.

علومی

یک  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
قاضی جرائم بازی های رایانه ای 
 190 بین  از  ماه  درهر  میگوید 
به  نزدیک  رایانه ای،  پرونده  
جرائم  به  مربوط  پرونده   15
بازی های  رایانه ای است و هنوز 
این باره  در  مشخصی  قوانین 

وجود ندارد.
هر فعل و ترک فعلی که شخص بازی کننده 
در هنــگام بــازی یــا امــور مربــوط بــه آن بــازی، 
مرتکب شــده و طبق قانون جرم انگاری شــود، 
بــه آن جــرم رایانــه ای بازی هــای رایانــه ای گفته 

می شود.
طبق گفته هــای هادی جبــاری قاضی جوان 
جرایــم رایانــه ای؛ در طــول هــر مــاه 185 تا 190 
پرونــده رایانه ای رســیدگی می شــود کــه از این 
تعداد 15 پرونده مربوط بــه بازی های رایانه ای 
اســت. ایــن درحالــی اســت کــه هنــوز قانــون 
مشــخصی برای جرایم بازی های رایانه ای وجود 

ندارد.
در همیــن خصــوص گفــت و گویــی بــا وی 
داشــته ایم که بخش اول این گفت وگو را از نظر 

می گذرانید.

ابتدا  شویم؛  بحث  وارد  آنکه  از  پیش    
عنوان  به  که  بفرمائید  برای مان  خودتان  از 
به  مشغول  قضا  دستگاه  قاضی  جوان ترین 

فعالیت هستید.
در خصــوص جــذب قضــات، حداقــل ســن 
و حداکثــر ســنی مطرح اســت که حداقل ســن 
جذب یک شــخص برای جذب دستگاه قضا 22 
ســال و حداکثر ســن 40 سال اســت. با حداقل 
ســن وارد دســتگاه قضــا در ســن 22 ســالگی 
با مدرک کارشناســی ارشــد از دانشــگاه شاهد 
بــا معــدل نــوزده و نیــم وارد شــدم؛ بــه دلیــل 
آنکــه معــدل باالیی داشــتم و جزو شــاگرد اول 
دانشگاه محسوب می شدم، بدون آزمون وارد 
دســتگاه قضا شــدم، یعنــی جــذب اختصاصی 

شدم.
ســپس وارد فرآیند جذب و کارآموزی شــدم 
و شــش ماه کارآموز بودم و طی این شش ماه 
آزمون های سنگینی داشتم که بسیار تخصصی 
بود. از آنجا که رتبه اشــخاص با توجه به نمرات 
ازمــون مشــخص می شــد، رتبــه دوم را کســب 
کردم. همچنین توســط معاون منابع انســانی 
قــوه قضائیــه تجلیــل شــدم وســپس بــا ابالغ 
شــخص آقــای رژه ای رئیس دســتگاه قضــا، به 

عنوان قاضی فعالیتم را آغاز کردم.
از آنجــا کــه پیــش از ورود در ایــن دســتگاه 
مقــدس در فضای مجازی فعالیت داشــتم و با 
توجه به عالقه ام، بنا به صالحدید دادستان در 
حوزه جرایم رایانه ای فعالیت کردم و هم اکنون 
نزدیــک به دو ســال می شــود که در ایــن حوزه 

مشغول به فعالیت هستیم.

  از پرونده های جرایم بازی های رایانه ای 
برای مان بفرمائید.

در طــول هــر ماه میانگیــن بیــن 190 تا 185 
پرونــده جرایــم رایانه ای رســیدگی می کنم که از 
ایــن تعــداد 10 تــا 15 پرونــده مربوط بــه جرایم 

بازی های رایانه ای است.

به  رسیدگی  برای  مشخصی  قوانین    
پرونده های مربوط به جرایم بازی های رایانه ای 

وجود دارد؟
در  رایانــه ای  بازی هــای  کــه   1983 ســال  از 
اروپا رشــد یافت و تا ســال 2000 شــاهد بودیم 

کــه بازی ها به ســمت دیجیتال شــدن ســوق 
یافتنــد. در بازی های رایانه ای ســنتی، چندان 
جرمــی نمی توانســت رخ دهد، امــا زمانی که 
بازی هــا تبدیــل به اکانت و اینترنت می شــود، 
و  اخالقــی  مالــی،  جرایــم  اقســام  و  انــواع 
امنیتــی می توانــد در آن رخ دهــد. بــه همین 
جهــت دولت ها در کشــورهای مختلف به این 
نتیجه رســیدند که نمی تــوان حوزه بازی های 
رایانــه ای و جرایمش را رها کرد و حتی ســعی 
کردنــد از ایــن حوزه ســرمایه کســب کند و به 
ایجــاد درآمدزایــی بپردازنــد، موضوعی که در 

کشورمان کمتر به آن پرداخته شده است.
روی  حــوزه  ایــن  در  کشــورها  همچنیــن 
موضوعــات ایدیولــوژی و عقیدتــی کار کردند و 
اذعــان کردند که از لحاظ روانشناســی باالترین 
میــزان درک یک کودک و فرزند زمانی اســت که 
بــه هنــگام بــازی تمام حــواس خــود را روی آن 
متمرکــز می کنــد؛ بنابرایــن از طریــق بازی هــای 
رایانه ای ســعی دارند ایدیولوژی موردنظر خود 
را بــه کــودکان و نوجوانــان منتقــل کننــد. در 
همین میان یک ســری مقرراتی ایجاد کردند که 
وجود همین مقررات سبب کاهش یک سری از 

جرایم می شود.

  آیا در حوزه بازی های رایانه ای کشورمان 
برای  قوانینی  دنیا،  کشورهای  دیگر  همچون 

مقابله با جرایم بازی های رایانه ای دارد؟
کشــورمان در ســال 1385 طبــق مصوبــه 
شــورای عالی انقالب فرهنگــی )مصوبه 584(، 
بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای را ایجــاد کرد تا 
بتواند این امر را در دست خودش بگیرد، چیزی 
که کامًال همه کشــورها ایــن کار را می کنند، اما 
در ادامه مســیر دچار یک ســری چالش ها شد. 
متأســفانه در ســال های بیــن 85 تــا 90 ایــن 
مســأله سرپوش گذاشــته شــد و دقیقًا در آن 
پنج ســال طالیی، بســیاری از بازی های رایانه ای 
وارد کشــور شــد، بازی هایــی کــه بــا فرهنــگ و 

قانون کشورمان چندان هم خونی نداشت.
از ســال 90 متولــی ایــن حــوزه، بنیــاد ملــی 
بازی هــای رایانه ای بــوده و از ســال 92 وظایف 
این بنیاد مشــخص شــد، امــا در هیچکدام یک 
از وظایــف بنیاد ملــی بازی هــای رایانه ای چیزی 
تحــت عنــوان رســیدگی بــه جرایم را مشــاهده 
نمی کنیــد، درحالی که وظیفه ایــن بنیاد تقنین 
)قانــون گذاری( و نظارت اســت. اگر وارد جرایم 
شویم، قوه قضایئه و دســتگاه قضا می توانند 
ورود کننــد. پــس ایــن مرزبنــدی را ایجــاد کنم. 
همچنین بنیاد ملــی بازی های رایانه ای تا جایی 
می توانــد ورود کند که تقنین و ســپس نظارت 
کنــد و در نهایــت مشــاهده یک تخلــف آن را به 

دستگاه قضا می تواند اعالم کند.
بنیاد ملی بازی های رایانه ای تا کنون چندین 
دســتورالعمل در حــوزه انتشــار بازی هــا، کپــی 
بازی ها و دیگر مســائل داشته است و اگر کسی 
در ایــن حــوزه خــالف آن مقررات عمــل کند، به 
او مجــرم نمی گویند بلکه او یک متخلف اســت 
و میــان متخلف و مجرم تفاوت بســیاری وجود 
دارد. زمانــی که یک شــخص در حوزه جرم وارد 
می شــود، ایــن امر مربــوط به دســتگاه قضا و 

دادسرا و قوه قضائیه می شود.

وظایف  و  جرم  به  صحبت  که  حاال    
رسید.  رایانه ای  بازی های  ملی  بنیاد  تقنینی 
بازی های  جرایم  از  تعریفی  می شوم  ممنون 

رایانه ای برای مان بفرمائید.
در ابتــدا بایــد گفــت تعریــف جــرم و جرایــم 
رایانه ای چیســت و ســپس به جرایــم بازی های 
رایانــه ای بپردازیم. طبق ماده 2 قانون مجازات 
اســالمی، هر فعل یا ترک فعل همیشه جرم به 
معنــای انجام یــک رفتار نیســت، گاهــی اوقات 
شــخص کاری را انجام نمی دهد و همان انجام 
نــدادن کارش یک جرم اســت. برای مثال غریق 
نجاتــی کــه وظیفــه نجــات شــخصی را دارد اگر 
عمدًا نرود و آن شــخص را نجات ندهد با اینکه 
کاری نکــرده اما همان کار نکــرده اش هم جرم 

است.
جرایــم  بــرای  حقوقــی،  مکاتــب  همچنیــن 
رایانــه ای تعاریــف گســترده ای ارائــه کــرده امــا 

نتوانســته آنطور که باید به جمع بندی برسند. 
هر فعلــی و ترک فعلی کــه موضوعش رایانه و 
بر ضد رایانه باشد، می توان آن را جرم رایانه ای 

عنوان کرد.

بسترهایی  چه  روی  رایانه ای  جرم های    
انجام می شود؟

ســامانه های  رایانــه ای،  جرایــم  ایــن  بســتر 
رایانه ای، ســامانه های مخابراتــی و حامل های 
داده اســت. حــاال رفتار یا ترک فعلــی که در یک 
بازی رایانه ای صورت می گیرد و قانونگذار آن را 

در قوانین مختلف جرم انگاری می کند.

در  خاصی  قوانین  اینکه  به  توجه  با    
قضات  نداریم.  رایانه ای  بازی های  جرایم  حوزه 
جرایم  پرونده های  قوانینی  چه  براساس 

بازی های رایانه ای را قضاوت می کنند؟
مــا هیــچ قانــون خاصــی در حــوزه جرایــم 
بازی های رایانه ای نداریم؛ بنابراین اگر جرمی در 
حــوزه بازی های رایانه ای صــورت بگیرد، باید به 
قانون مجازات، قانون جرایم رایانه ای و قانون 
تجــارت الکترونیــک مراجعه کنیــم؛ این درحالی 
اســت که بســیاری از کشــورها قوانیــن خاصی 
در این حوزه دارند و بر روی این حوزه ســرمایه 
گذاری می کنند وایدیولوژی های مدنظرشان را 
بر روی این حوزه انجام می دهند. من به عنوان 
قاضی به هنگام روبرو شــدن با جرایم بازی های 
رایانه ای باید به قانون سنتی خودمان برگردم؛ 
بنابراین هر فعل و ترک فعلی که شــخص بازی 
کننــده در هنــگام بــازی یــا امــور مربــوط به آن 
بــازی، مرتکب و طبق قانون جرم انگاری شــود، 

جرم رایانه ای بازی های رایانه ای رخ می دهد.

چه  در  رایانه ای  بازی های  جرایم    
حوزه هایی رخ می دهد؟

جرایــم بازی هــای رایانه ای در ســه حوزه رخ 
می دهــد که می توان به جرایــم مالی بازی های 
رایانــه ای، جرایــم اخالقــی بازی هــای رایانه ای و 
جرایــم امنیتــی بازی هــای رایانه ای اشــاره کرد. 
شاید باور نکنید می توان از همین بازی ها جرم 

امینتی مرتکب شد.

بازی های  مالی  جرایم  خصوص  در    
رایانه ای توضیحاتی ارائه می کنید؟

جرایــم مالــی در حوزه امــور ســنتی به چند 
بــه  می تــوان  کــه  می شــود  تقســیم  بخــش 
کالهبــرداری، ســرقت و جعــل اشــاره کــرد. این 
جرایــم در حوزه بازی هــای رایانه ای رخ می دهد 
یعنــی در این حوزه شــاهد کالهبــرداری، جعل 
و ســرقت داریــم و ایــن درحالــی اســت؛ برخــی 
از مســئوالن عنــوان می کننــد، چنین مســائلی 
وجود نــدارد. من بــه واســطه پرونده هایی که 
ماهانــه با آنها ســروکار دارم عنــوان می کنم که 
در حوزه بازی های رایانه ای کالهبردی و ســرقت 
داریــم و مســئوالن هم اکنون باید بــه فکر این 
حــوزه باشــند تــا قانونگــذاری درســتی در ایــن 
زمینه انجام دهند. دســت من به عنوان قاضی 

جرایم رایانه ای خالی است.
همچنیــن نکته ای که وجود دارد این اســت 
که رده های سنی ســرقت های سنتی مشخص 
است و بیشــتر مجرمان باالی 18 سال را دارند. 
یعنــی شــخص 18 ســاله ای کــه بالــغ، عاقــل و 
رشــید محســوب می شــود. متأســفانه جرایــم 
ســرقت در حوزه بازی هــای رایانه ای در مواردی 
از ســوی کســانی صورت می گیرد که کمتر از 18 
ســال ســن دارند و در قانون به اشخاص کمتر 
از 18 ســال طفــل می گوید. اگــر بخواهیم طبق 

قانون ســنتی حکم دهیم، باید 5 ســال حبس 
برایــش بزنیــم ایــن درحالــی اســت کــه چگونه 
می توانیــم طبــق قانــون بــرای طفل 15 ســاله، 

حکم پنج سال حبس را بدهیم.
برای مثال مجرمان حوزه بازی های رایانه ای 
که هم ســن کمتری دارند و هم بســیار باهوش 
هســتند، مــن بــه عنــوان قاضــی چگونــه باید 
بــا این مجــرم طفل باهــوش برخورد کنــم؟ آیا 
قانون ایــن اجازه را به همن می دهد؟ درســت 
اســت از مــاده 88 بــه بعــد قانــون مجــازات 
اســالمی در حوزه مقابله با جرایم اطفال نکاتی 
عنوان شــده اســت که طفل را به کانون اصالح 
و تربیت بفرستید و یا با والدینش زندگی کند و 
تعهد دهد. اما با طفل باهوش 15 ســاله ای که 
در حــوزه بازی های رایانه ای مرتکب جرم شــده 
اســت، می تــوان اینچنین رفتار کــرد و یا حتی او 
را رها کرد؟ ما به واسطه ایجاد قوانین مناسب 
می توانیم از این کودکان مجرم حوزه بازی های 
رایانــه ای حمایــت کنیــم و به راحتــی در جامعه 
ره ای شــأن نکنیــم. ایــن امــر نیازمنــد قانــون 
حــوزه  می طلبد.مجــرم  مناســبی  و  مطلــوب 
بازی هــای رایانه ای بــه این حد از بلــوغ فکری و 
رایانه ای رسیده است که مسأله ای را هک کند.

برای  رایانه ای  بازی های  حوزه  جرایم  از    
مان بفرمائید که در بستر حامل های داده رخ 

می دهد.
بــرای مثــال فــردی اکانــت بــازی را از حافظه 
شــخصی شــما بر می دارد. از این دست پرونده 
بســیار در دست رســیدگی داشــتیم. همچنین 
بعضی از بازی ها اکانت دارند و به صورت اکانت 
قابل خرید و فروش هســتند و در عرف جامعه 
اکانــت ایــن بازی هــا قیمت گــذاری می شــوند. 
برخــی از افراد مراحل بازی را یکی پس از دیگری 
طی می کنند و آن را در حافظه شــخصی ذخیره 
می کننــد تــا به فروش برســانند. فرد بــه راحتی 
بــه صــورت غیرمجــاز بــه حافــظ شــخصی آن 
فــرد دسترســی پیدا می کنــد و آن مراحــل را به 
نــام خود کســب می کند بــدون آنکــه هزینه ای 

پرداخت کرده باشد.

  البته در برخی از موارد هم پیش آمده 
از  قبل  ساعت  یک  بازی ها  اکانت  که  است 

رونمایی و عرضه رسمی آن لو می رود.
بله کامًال درســت اســت. این اتفاق می تواند 
ناشــی از دسترســی غیرمجاز به داده های مجاز 
باشــد یا می تواند در قالب هک باشــد. بستگی 
بــه نوع عملکرد مجــرم دارد که چگونــه به این 
بازی رســیده اســت. همچنین کالهبرداری هایی 
کــه در اولین جرم حوزه مالی بازی های رایانه ای 
رخ می دهــد، دو حالــت دارد که ســنتی )ماده 1 
قانون تشدید( یا کالهبرداری رایانه )ماده 741 
قانــون مجــازات( اســت کــه هــر دو حبس های 
ســنگین دارد. کالهبردی ســنتی تا هفت ســال 
حبــس و کالهبرداری یارانه ای تا 5 ســال حبس 
دارد. بنابرایــن ایــن موضــوع اهمیــت ویــژه ای 

دارد.

کالهبرداری هایی  از  مصداقی  طور  به    
داده  رخ  رایانه ای  بازی های  جرایم  حوزه  در  که 

است، برای مان بفرمائید.
اولیــن شــیوه فــروش اکانت هــای جعلــی و 
تقلبی اســت. اگر نگاهی به ســایت های مختلف 
داشــته باشــید، متوجه فروش مراحــل بازی ها 
می شــوید. یعنی فرد این مراحل را انجام داده 
و در حافظه ذخیره کرده اســت. شخص دیگری 
کــه قصــد دارد مراحــل بیشــتری از بــازی را طی 

کند، اقدام به خرید مراحل بازی را می کند. برای 
مثــال بازی کلش یکی از آن بازی هایی اســت که 
افراد مراحــل را می خرند و رو بــه جلو می روند. 
همچنین یکــی از راه های پولشــویی، بازی های 
رایانه ای اســت؛ یعنی پول کیثــف را از بازی های 
رایانــه ای تمیــز می کننــد و رد زنــی این مســأله 
خیلــی ســخت اســت چراکــه ممکن اســت فرد 
بگوید که جایزه بازی ام اســت و من این مقدار 

پول را در بازی برده ام.
بــرای مثال در ســایتی مشــاهده می کنم که 
مرحلــه 90 بــازی »کلــش«، 20 میلیــون تومان 
اســت که این قیمــت در برابــر قیمت هــای بازار 
عدد کمی بنظر می رســد؛ بنابراین این نوجوان 
وسوســه می شود که به صورت مجازی مراحل 
بــازی را خریــداری کند، بدون آنکــه احراز هویت 
را انجــام دهــد. پول را به حســاب طــرف مقابل 
واریز می کند و در نهایت اکانت بازی را می گیرید 
روی  بیشــتری  ایــن شــیوه  اســت.  کــه جعلــی 
اکانــت جعلی صورت می گیــرد؛ چراکه فرد پس 
از دریافــت اکانــت متوجه می شــود کــه مرحله 
بیســت به دســتش رســیده کــه قیمــت مرحله 
بیست، مبلغی بالغ بر پنج میلیون تومان است 
و در نهایت شــاهد یک کالهبرداری 15 میلیونی 
هســتیم. ایــن فــرد بــا شــماره کارت و شــماره 
تلفنی که در دســت دارد، به پلیس فتا مراجعه 
می کنــد. همه این موارد درحالی اســت که فرد 

شخص مقابل را احراز هویت نکرده است.
زمانــی که خط را اســتعالم می کنیــم، به یک 
اتباع می رســیم؛ چراکــه گردشــگران خارجی در 
ایــران به راحتــی می تواننــد ســیم کارت همراه 
اول و ایرانســل را خریــداری کننــد و بــه هنــگام 
خروج از کشــور خط را باطــل نمی کنند بلکه آن 
را می فروشــند. بــه همین صورت می شــود که 
وقتــی خط را نقطــه زنی می کنیم، بــه یک عرب 
می رســیم که مدتی قبــل برای تفریــح به ایران 
آمــده بــود. از آن ســمت کارت عابــر بانکــی را 
اســتعالم می کنیم، به یک معتــاد کارتن خواب 
می رســیم کــه کارتــش را اجــازه داده اســت. در 
این موقعیت من به عنوان قاضی باید یقه چه 

کسی را بگیرم؟
شــیوه راهکار مقابله این اســت که حتمًا به 
هنگام خرید فرد مقابل احراز هویت شود. واریز 
20 میلیون تومان قطعًا ارزش این را دارد که با 
صــد هــزار تومان آژانــس بگیریــم و برویم طرف 
مقابــل را از نزدیک ببینیم. گاهی اوقات شــاکی 
بــه من قاضی می گوید آن حســاب را مســدود 
کنم تــا پولم برگردانده شــود. زمانــی که نقطه 
زنــی می کنیم متوجه می شــویم آن 20 میلیون 
تومانــی کــه بــه شــماره کارت فرد معتــاد رفته 
تبدیل به رمز ارز و به اصطالح ولت شــده است 
و ولــت به هیــچ عنوان قابل اســتعالم نیســت 
چــون رمز ارز تابع بالکچین اســت و بالکچین به 
هیچ کشوری پاســخ نمی دهد و عنوان می کند 
کــه محتویــات کاربــران مــن محرمانــه اســت. 
بنابرایــن 20 میلیون تومــان اینچنین تبدیل به 

بیت کوین شد و تمام.
در پرونــده دیگــری شــاهد بودم کــه پولی از 
حســاب شــاکی برداشــته و تبدیل به صد کارت 
شــارژ ایرانسل شــده اســت. من قاضی چگونه 
باید مالکین هر صد خط را احضار کنم. مالکینی 
که یکی از آنها در سیستان و دیگری در گیالن و 

آن دیگری در کردستان است.
توصیــه مــن بــرای افــرادی کــه قصــد خرید 
اکانــت بــازی را در فضــای مجــازی دارنــد، ایــن 
اســت کــه حتمــًا طــرف مقابــل را احــراز هویت 
کننــد و تا زمانی که شــخص مقابل برای شــأن 
مبهم اســت، پــول را واریز نکننــد. همچنین به 
یاد داشــته باشند که هیچ ارزانی بدون حکمت 
ترغیــب  بــرای  کالهبــرداران  اکثریــت  و  نیســت 
مشــتریان، قیمت را پاییــن می آورند تا خریدار را 
وسوســه خرید کنند. خریداران باید این نکته را 
در نظر داشته باشند که با شماره کارت و تلفن 

نمی توانند به جایی برسند.
بنابراین اولین شــیوه کالهبرداری که صورت 
می گیرد، فــروش اکانت جعلی اســت که نوعی 
کالهبــرداری ســنتی بــه شــمار مــی رود. شــاید 
در فضــای مجــازی صــورت می گیــرد امــا حکــم 
ایــن موضوع براســاس مــاده 1 قانون تشــدید 
اســت که در صــورت شناســایی متهــم تا هفت 
ســال حبس حکــم آن صادر 

می شود.

قوانیـــن مشخصی برای مجرمـــان جرائـــم 
ی های رایانه ای وجود ندارد باز

جباری
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11 تیک همه شهرهای ایران بیلبورد نویسندگان اثرگذار را در سطح شهر نصب کنند
سپهرغرب، گروه تیک: یک رمان نویس با ابراز خرسندی از نصب بیلبوردهای نویسندگان مطرح کشور در سطح شهر تهران، گفت: چه کسانی بهتر از نویسندگان برای معرفی وجود دارند؟ کاش سایر شهرها هم این کار را بکنند. حسینعلی جعفری وگویی با ابراز خرسندی از نصب 
بیلبوردهای نویسندگان مطرح کشور در سطح شهر تهران، گفت: چه چیزی بهتر از کتاب برای تبلیغ و چه کسانی بهتر از نویسندگان برای معرفی وجود دارند؟ کاش مدیریت شهری در سایر شهرها نیز اقدامات مشابهی را انجام می دادند و کتاب ها و نویسندگاِن هر شهر را معرفی 
می کردند. وی با بیان این که معرفی نویسندگان هر شهر سبب می شود که مردم با عالقه ای که به موطن خود دارند، به مطالعه آثار این نویسندگان گرایش پیدا کنند، افزود: معرفی نویسندگان در بیلبوردهای شهری ایده مطلوبی است که از تهران آغاز شده و باید به شهرهای 
دیگر ایران سرایت پیدا کند. این نوع تبلیغات سبب می شود که نام کتاب ها و نویسندگان ملکه ذهن مردم شود و این امر به طور طبیعی در گرایش به کتابخوانی مؤثر است. جعفری بخش های فرهنگی شهرداری های سراسر کشور را به الگوگیری از این اقداِم صورت گرفته در 
پایتخت دعوت و تأکید کرد که این حداقل کاری است که می توان در قبال زحمات نویسندگان انجام داد. این رمان نویس با ابراز نگرانی از کاهش شمارگان کتاب ها در کشور گفت: برخی کتاب ها به تیراژهای باال می رسند و چندین بار تجدیدچاپ می شوند. مشکل اینجاست که ما 

کتاب های خوب را به خوبی معرفی نمی کنیم. با این حساب، اقدام یادشده می تواند گام مثبتی برای معرفی کتاب های خوب باشد و به توسعه کتابخوانی کمک کند.

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
انتشار  با  موراکامی  هاروکی 
غیرداستانی  جدید  کتاب  یک 
به خوانندگانش این امکان را 
او  با روش های کار  تا  می دهد 

آشنا شوند.
هاروکــی موراکامــی کســی 
ایــن  زندگــی  بیایــد.   بیــرون  زیــاد  کــه  نیســت 
شــناخته  عادت هایــی  بــا  ژاپنــی  رمان نویــس 
کــردن  گــوش  نوشــتن،  دویــدن،  می شــود؛ 

موسیقی جاز و خوابیدن در ساعت 9 شب.
بــرای  تــا  نمی کنــد  تلــف  را  خــود  وقــت  او 
حضــور در برنامه هــای تلویزیونی یا در مراســم 
اهــدای جوایــز شــرکت کننــد و برگــزار کنندگان 
او  کــه  کرده انــد  عــادت  ادبــی  جشــنواره های 

محترمانه دعوت نامه هایشان را نپذیرد.
البتــه همــه اینهــا بــه ایــن معنــا نیســت که 
موراکامــی خــود را بــه طــور کامــل از دنیــا دور 
بــا  آنچــه  دارد  ســعی  او  بلکــه  مــی دارد؛  نگــه 
آنهــا دوســت دارد شــناخته شــود را به دســت 
مخاطبانــش برســاند. کتاب خاطــرات وی که با 
عنــوان »وقتی دربــاره دویدن حــرف می زنیم از 
چه حرف می زنیم« در ســال 2007 منتشــر شد، 
مدیتیشنی نه فقط در مورد درد و شکوه انجام 
دوی ماراتن در نیویورک ســال 2005 که نگاهی 
اجمالــی بــه چیــزی بــود کــه او آن را خــودش 

نمی دانست.
اکنــون موراکامــی دوباره بازگشــته و این بار 
به طور مســتقیم و دقیق به کل حرفه نوشــتن 

و خلق یک رمان نگاه می اندازد.
کتــاب »حرفــه: رمــان نویس« متشــکل از 11 
مقالــه بلند اســت که برخــی از آنها قبًال منتشــر 
شــده اند و برخی فقط برای قــرار گرفتن در این 
مجموعــه به رشــته تحریــر درآمده انــد. در این 
مقاله ها موراکامی به همه چیزهایی می پردازد 
که مخاطبان وی دوست دارند از خالق »جنگل 
نروژی« یا »سرگذشــت پرنــده کوکی« یا »کافکا 

در ساحل« بپرسند.
چنیــن ســوال هایی می تواند شــامل این ها 
باشد؛ واقعیت دارد در یک بازی بیسبال به این 
موضــوع پــی بردید که قرار اســت رمــان نویس 
شــوید؟، چگونــه می توانیــد کلمــات ســاده ای 
را بنویســید کــه ایــن همه عمیــق باشــند؟« یا 
سوالی گســتاخانه مبنی بر اینکه: درست است 
که شــما برای جوایز ادبی ارزشی قائل نیستید، 
یا به این دلیل است که جایزه زیادی نبرده اید؟

کــه  را  داســتانی  موراکامــی  اول،  مــورد  در 
پیشــتر هــم گفتــه اما قــدرت طلســم وار خود را 

از دســت نمی دهــد، تکــرار می کنــد. یــک روز در 
ســال 1978 این مرد 29 ســاله که صاحب کافه 
جاز بود، در یک بازی بیســبال که در اســتادیوم 
جینگو در مرکز شهر توکیو برگزار می شد شرکت 
کــرد. تیم او بــا عملکــردی ضعیف، بــه تازگی با 
یک بازیکن ناشــناس آمریکایــی قراردادی امضا 
کــرده بــود. در اولین حضــور هیلتــون در بازی، 
وی با ضربه ای جانانه در ســروصدای ورزشــگاه 
بــه توپ ضربــه زد و در همان لحظــه موراکامی 
حــس جدیدی را تجربه کرد: فکر می کنم بتوانم 
یک رمان بنویســم. او مســابقه را با حالتی گیج 
ترک کرد و اوشــل به یک کتابفروشی رفت و یک 
خــودکار گران قیمــت خرید و بعد بــه خانه رفت 
تــا در یک شــب پرتب و تــاب، پیش نویس اولین 

رمانش »به آواز باد گوش بسپار« را خلق کند.
هــم  نویســندگی اش  ســبک  مــورد  در 
ابتــدا  نوشــته  و  داده  توضیــح  موراکامــی 
کــه  کنــد  خلــق  ادبــی  صدایــی  نمی توانســت 
خــودش طاقــت خواندنــش را داشــته باشــد. 
بنابرایــن یکی از پاراگراف های بســیار ســختی را 
که نوشــته بود ابتدا به انگلیســی ترجمه کرد و 

بعد دوباره از زبان انگلیســی آن را به زبان ژاپنی 
ســاده ای برگرداند. می گوید یافتــن صدایی که 
بــه »خنثــی« معــروف شــده و بدون آراســتگی 
اســت را همانجــا پیــدا کرد کــه بــرای ترجمه به 
بســیاری از زبان هــای دیگر مناســب بــود و او را 
بــه یکی از پرخوانده ترین نویســندگان سراســر 

جهان بدل کرد.
موراکامــی در ایــن مجموعه مقالــه از بحث 
جوایــز ادبی هم عبور نکــرده و یادآوری می کند 
کــه به نظرش آنها اهمیتی ندارند و دلیلش هم 
این نیســت که آنقــدر که انتظــار می رفته برنده 
جایــزه ادبــی نشــده بلکــه حقیقــت این اســت 
معتقد اســت اختالل روحی و جســمی ناشی از 
دریافت یک جایزه ادبی، بیش از ارزش آن باعث 
دردســر می شــود. وی می گویــد: جایــزه ادبــی 
می توانــد توجــه را بــه یــک اثر خــاص معطوف 

کند، اما نمی تواند به آن روح بدهد.
ایــن کتــاب در  انتشــار  بــا  تایمــز  نیویــورک 
نوشــته:  وی  دربــاره  زبــان  انگلیســی  دنیــای 
عظمــت موراکامی به عنــوان یک رمان نویس 
غیرقابــل انــکار اســت. از 14 رمــان او کــه بــه 

زبان انگلیســی منتشــر شــده حداقل 3 رمان 
ارزش  آثــارش  همــه  و  هســتند  شــاهکار  او 

دارند.  خواندن 
بهترین آنها »سرگذشت پرنده کوکی« است 
کــه ســال 1994 منتشــر شــد و نشــان دهنــده 
ســبک اولیــه اوســت: روایــت اول شــخصی در 
جمالتــی شــفاف و بــی تکلــف کــه عمــق روایی 
توکیــو  در  قهرمانــش  معمولــی  زندگــی  در  را 
نشــان می دهــد. چالــش عالــی کار موراکامــی 
این اســت که نوشــته های او ســاده و باز است 
)جای تعجب هــم ندارد زیرا همینگــوی و کارور 
قهرمانــان او هســتند( در حالــی کــه دنیایی که 
به تصویر می کشــد فقط اســرارآمیزتر می شود، 
طبیعت گرایی عجیب و غریبی که نویســندگانی 
ماننــد دیویــد میچــل و جســمین وارد تصویــر 

می کنند، را با آن درمی آمیزد.
اولین درســی کــه وی می خواهــد بدهد این 
اســت که نوشــتن آســان اســت و می نویســد: 
را دردنــاک  نوشــتن  بگویــم هرگــز  را  راســتش 
ندیده ام. نوشــتن چــه فایــده ای دارد اگر از آن 
لــذت نبری؟ اساســًا فکــر می کنم رمــان باید در 

یک جریان خودبه خودی خلق شود.
وی دربــاره اینکــه چرا هرگــز در هیئت داوری 
کتاب شــرکت نکرده می نویســد: خیلــی فردگرا 
هســتم. فــردی با دیــدی ثابت و فرآینــدی ثابت 

برای شکل دادن به یک بینایی.
و در نهایــت جمــع بنــدی اینکــه؛ موراکامــی 
دیگــر فقــط یــک رمان نویــس حرفه ای نیســت، 
بلکــه یــک شــخصیت بــزرگ در فرهنــگ ژاپــن و 
جهــان اســت. از معــدود افــراد ایــن قبیلــه 8 
میلیارد نفری که داستان هایش جمعیتی را پای 

آتش یک کمپ می نشاند.
کتاب »حرفه: رمان نویس« که به زبان ژاپنی 
و در ســال 2015 منتشــر شــده اکنون با مهارت 
توســط فیلیپ گابریل و تد گوسن به انگلیسی 

ترجمه ومنتشر شده است.
عنــوان  بــا  پیــش  چنــدی  کتــاب  ایــن 
بــه  بــه مثابــه یــک شــغل«  »داستان نویســی 
فارسی منتشر شده و ترجمه این اثر را سیدآیت 
حســینی، اســتاد زبان و ادبیات ژاپنی دانشگاه 
تهــران از زبــان ژاپنــی کتاب به صورت مســتقیم 

انجام داده است.

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
مجتبی قاسمی، تهیه کننده و 
"جوراب  کوتاه  فیلم  کارگردان 
رنگی" که اثرش جزو نامزدهای 
 ABU نهایی جشنواره مسابقه 
)اتحادیه رادیو و تلویزیون های 
شناخته  اقیانوسیه  و  آسیا 
از شعارزدگی در کارمان  شده است، می گوید: 
را  قرآن  شبکه  ابتدا  همان  از  و  کردیم  پرهیز 
دغدغه  و  نباشیم  درشت  ل 

ُ
گ تا  کردیم  قانع 

مردم باشیم. او با تاکید بر اینکه بیننده نباید 
ذره ای حس کند به او درس اخالق می دهیم، 
لطافتی  و  شعارزدگی  از  پرهیز  است:  معتقد 
موفقیت  باعث  داشت،  همراه  به  داستان  که 

"جوراب رنگی" شد.
بــه  نــگاه "جــوراب رنگــی"  قاســمی دربــاره 
بحــث اخالق گرایی در جامعــه، دالیل موفقیت 
یــک کار دینــی اخالقــی در مســابقه ای بی یو و 
محدودیت هایی که برای تولید این اثر داشــتند 

توضیحاتی را ارائه کرد.
وی ابتــدا گفت: مــا یک مجموعه داســتانی 
فیلم هــای کوتــاه بــا عنــوان "رایحــه" ســاخته 
بودیــم که هر قســمتش یــک فیلم کوتــاه چهار 
دقیقــه ای بود و یک قســمت از فیلــم با عنوان 
 ABU( جــوراب رنگــی" به جشــنواره ای بــی یو"
PRIZE 2022( در مرحله فینال میان چهار فیلم 
انتخــاب شــده کــه رقبایــی از کشــورهایی نظیر 
ایتالیــا، کره جنوبــی و مجارســتان دارد. در واقع 
"جــوراب رنگی" تنها کار تلویزیونی صداوســیما 

بود که به فینال راه پیدا کرد.
ایــن فیلمســاز در توضیــح محتــوای فیلــم 
"جــوراب رنگــی" خاطرنشــان کرد: کار ما بیشــتر 
اخالقی اســت؛ در واقع این فیلم با هدف ترویج 
اخــالق گرایــی در جامعــه تولید شــد و این طور 
نیســت کــه مذهبــی صرف باشــد. مــا مصادیق 
اجتماعــی و رفتارهای اخالق مدارانه و انســانی 
را در هر قســمت از این مجموعه بیان می کنیم 

و داســتان ها به گونه ای نیست که در آن شعار 
بدهیم.

خودش  به ضد  باشد  که شعاری  کاری   
تبدیل می شود

بحــث  همیــن  ادامــه  در  ســپس  قاســمی 
دربــاره اینکه یک کار تلویزیونــی با این موضوع 
و مخاطبــان خاصــی کــه دارد بایــد دارای چــه 
ویژگی هایــی باشــد که بتواند در ســطح جهانی 
مطرح شــود و به مسابقات راه پیدا کند؟ اظهار 
کــرد: من این ســال ها در جشــنواره های زیادی 
شــرکت کــردم و از پــس آنهــا یکســری تجربیات 
کســب کــردم. فکــر می کنــم داســتان موجــزی 
کــه ایــن کار داشــت و لطافتــی که در داســتان 
بــود عامــل موفقیت شــد. "جــوراب رنگی" یک 
فیلــم کامــال لطیــف انســانی، اخالقی و بــه دور 
از شــعارزدگی اســت. به نظرم همیــن ویژگی ها 
کافی اســت تا یک کار ارزش هنری باالیی کســب 
کنــد چــون معمــوال اینگونــه کارهــا بــه ورطــه 

شعارزدگی می افتند.
او تاکیــد کرد: به نظرم آثــار اخالق گرا باید به 
گونه ای کار شــوند تا محتــوا در پالن اول خیلی 
رو گفتــه نشــود؛ بنابراین وقتی بیننــده فیلم را 
می بینــد اول داســتان را پیگیــری می کند و بعد 
موقعیــت اجتماعــی اش را بررســی می کنــد و 
مــا در اینجــا به صورت القایــی آن پیام را منتقل 
رمــز  و  راز  روش  ایــن  نظــرم  بــه  کــه  می کنیــم 
پرداختــن به یک کار اخالقی اســت. مخاطب ما 
نبایــد ذره ای حــس کنــد که شــما بــه او درس 
اخــالق می دهیــد. اگــر کارتــان شــعاری باشــد 

تبدیل به ضد خودش می شود.
تهیه کننده "جوراب رنگی" همچنین تصریح 
کرد: به خصوص در این شــرایط که باید بیشــتر 
حواســمان به قشر نوجوان و جوان باشد باید 
به گونه ای برنامه سازی کنیم که هم به جوانان 
احترام گذاشته شود و هم اینکه کارها برایشان 
باورپذیر باشند؛ ضمن اینکه کارهایمان مسئله 

و دغدغه جامعه باشــد. یکــی از کارهایی که ما 
در مجموعه "رایحه" از آن اســتفاده کردیم این 
بود که در جامعه گشــتیم و یکسری مصادیقی 
را پیــدا کردیــم که بــرای همــه مــردم ملموس 
اســت؛ بنابرایــن وقتــی داســتان را در آن قالب 
روایــت می کنیم بیننــده همراهی می کند چون 

مسئله خودش را در کار می بیند.

 شبکه قرآن دستمان را باز گذاشت
مجتبــی قاســمی در ادامــه ایــن گفــت وگو 
در پاســخ بــه اینکه آیــا در تولید ایــن مجموعه 
ایــد؟  بــوده  مواجــه  خاصــی  محدودیــت  بــا 
خاطرنشــان کــرد: تقریبــًا شــبکه قــرآن دســت 
مــا را بــرای ایــن کار بــاز گذاشــت. در برنامــه ما 
"خانواده" جزو محورهای اصلی و برای ما مهم 
بــود؛ یعنی ما در هر قســمت از ایــن مجموعه 
یکــی از اعضــای خانــواده را بــزرگ می کردیــم و 
روی آن تمرکز داشتیم. چون محوریت خانواده 
برایمان اولویت و فاکتوری برای جذب مخاطب 
بود. مــن از همان ابتــدا به شــبکه گفتم اصرار 
نکنیــد کــه مــا در مــورد چیزهایی که بــه نوعی 

تابلو شده اند، صحبت کنیم.
قاســمی تصریــح کرد: در هر صــورت این کار 
در شــبکه قــرآن تولید شــد ولی ما بــا رویکردی 
کار کردیــم کــه در تمــام شــبکه ها کار ما پخش 
شــد. در کارمــان بــرای اولیــن بــار از موســیقی 
ای اســتفاده کردیــم کــه تا االن در شــبکه قرآن 
قدغــن بود امــا چون فضــای فیلم مــا اینگونه 
می طلبیــد، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه کامال 
درســت و اثرگــذار اســت و می توانند اســتفاده 
کننــد. در هر صورت ما شــبکه را قانع کردیم که 
ســراغ مسائل گل درشت نرویم، بلکه مسائل و 
دغدغه های جامعه را پیدا کنیم. خوشحالم که 

این اتفاق برای کارمان افتاد.

 کم لطفی به "جوراب رنگی"
ایــن تهیه کننــده و کارگــردان در پایان گفت: 

یــو  بــی  ای  جشــنواره  ل در  مســا ا
شــبکه   286 حــدود 

تلویزیونــی حضــور دارنــد و صداوســیمای مــا 
هم یکــی از اعضــای این جشــنواره اســت. این 
مســابقه رادیو و تلویزیونی امســال در کشــور 
هند برگــزار می شــود. باعث افتخار ماســت که 
اثــری از شــبکه قرآن به ایــن جشــنواره راه پیدا 
کرد. اما متاسفانه برخی خبرگزاری ها به کارمان 
کم لطفی کردند و نامی از برنامه سازان نبردند؛ 
در حالی که زحمت اصلی با برنامه سازان بود و 

موفقیت این کار به سازندگانش است.
بــه گــزارش ایســنا، "جــوراب رنگــی" یکــی از 
اپیزودهــای مجموعــه داســتانی "رایحه" تولید 
شبکه قرآن ســیما، از نامزدهای امسال بخش 
کودک مســابقه ABU است و باید با فیلم هایی 
از کشــورهای ایتالیا، مجارســتان و کــره جنوبی 
بــرای کســب جایــزه بــزرگ جشــنواره در بخش 

کودک و نوجوان به رقابت بپردازد.

ح می شود؟ چگونه یک برنامه از شبکه قرآن در جهان مطر

کتاب جدید موراکامی درباره نویسندگی منتشر شد
درس هایی درباره سادگی

انتشار کتاب

رویکرد شبکه کودک به حادثه 
تلخ شاهچراغ؛ از انتقادها 

تا عذرخواهی
زنده  گزارش  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
که  شاهچراغ  تلخ  حادثه  از  پویا  شبکه 
با انتقادها و هشدارهایی از سوی برخی 
کارشناسان  و  رسانه ها  خانواده ها، 
از  پس  حاال  شد،  مواجه  کودک  حوزه 
گذشت حدود دو هفته از این اتفاق، با 
شبکه  سرپرست  عذرخواهی  و  توضیح 

کودک همراه شده است.
در حالــی که یادآوری تصاویر فاجعه خونبار شــاهچراغ 
همچنان پس از گذشــت چند روز از این حمله تروریستی، 
برای بزرگســاالن هم غیرممکن است، شــبکه پویا ـ شبکه 
ای کــه بــا تعریــف مخاطــب کــودک شــناخته می شــود ـ 
گزارشــی بحث برانگیز را در همان روزهــای ابتدایی حادثه 
روی آنتن فرســتاد که هشدارها و انتقادهای بسیاری را در 

پی داشت.

 ماجرا چه بود؟
شــبکه »پویا« در آن روز به یک باره پخش کارتون ویژه 
کــودکان را قطــع کــرد و گزارشــی را از بیمارســتان رجایــی 

شیراز روی آنتن فرستاد. 
در این گزارش جزییات حادثه تروریســتی برای کودکان 
بازگــو و اینگونــه بیــان شــد کــه در بیــن زواری کــه آمــده 
بودنــد، دو کــودک از ناحیــه شــکم و دیگــری از ناحیه مچ 
دســت آســیب دیدند که به لطف خدا و پزشکان حالشان 
خوب اســت اما متاســفانه پــدر و مادر و بــرادر یکی از آن 

کوچولوها از دنیا رفتند!

حادثه  یک  جزئیات  ارائه  هشدارها؛  و  انتقادها   
تروریستی برای کودک درست نیست

این رفتار رســانه ای بحــث برانگیز در ادامه انتقادهایی 
را متوجــه شــبکه کــودک و رویکــرد صداوســیما در قبــال 
مخاطــب کــودک کــرد کــه ضــرورت یــادآوری این نکتــه را 
بــار دیگــر یــادآور شــد که »کــودک آنچــه را کــه می بیند یا 
می شــنود بــاور می کند و توانایــی تجزیــه و تحلیل ذهنی 
این اطالعــات را ندارند در حالی که بزرگســاالن می توانند 
بــه کمک تجــارب قبلی و تجزیــه و تحلیل از خــود مراقبت 
کنند، بنابراین حتما در روایت اخبار ناراحت کننده، حوادث 
خشــونت آمیز و... بایــد بــه ســن مخاطــب و میزان رشــد 
شــناختی او توجــه کــرد؛ چرا کــه ارائه جزئیات یــک حادثه 
تروریســتی کــه حتــی برای بزرگســاالن هــم تــکان دهنده 
اســت، بــرای کودکان بــا ســاده ترین نگاه دســتاوردی جز 
احســاس ناامنی و ترس نخواهد داشت.« این جمالت را 
الهه خوشنویس، روانشناس و فعال حقوق کودک گفته 

است.
کــه  داده  رخ  ملــی  رســانه  در  حالــی  در  اتفــاق  ایــن 
کشــور مــا پیمان نامــه حقــوق کــودک را امضاء کــرده و 
ایــن پیمان نامــه پــس از تصویــب در مجلــس در حکــم 
قانون اســت و الزم االجراســت اما مواد آن نادیده گرفته 

می شود.

 مدیر شبکه کودک عذرخواهی کرد
امــا پــس از گذشــت حــدود دو هفتــه از ایــن ماجرا، 
محمدصادق باطنی ـ سرپرســت شبکه کودک ـ با انتشار 
متنی در صفحه شــخصی خود، به ارایه توضیحی درباره 
پخــش گزارش مرتبط با حادثه تروریســتی شــاهچراغ از 
ایــن شــبکه تلویزیونــی پرداخــت و عنوان کــرد: از تمام 
دوســتانی کــه در ایــن ایــام بنــده و شــبکه کــودک را با 
نقدهــا، توصیه ها و حتــی توهین ها خطــاب قرار دادند 

ممنونم. 
همــه را خواندم و بر دو دیده نهــادم. حتی آنهایی که 
بی انصافــی کردنــد و یک ســویه نگریســتند و ره به خطا 

رفتند.
وی عنــوان کــرد، شــبکه کودک رســانه ای امــن برای 
تمــام کودکان ایــران عزیزمــان بوده، هســت و خواهد 
بــود و در عیــن حــال یــادآور شــد: در تمــام بــازه ای که 
تصاویــر  دادن  نشــان  مشــغول  مختلــف  رســانه های 
دلخــراش حادثه شــاهچراغ بودند، ما یــک قطره خون، 
صــدای شــلیک گلولــه و حتــی تصویــر آرتیــن روی تخت 
بیمارســتان را هــم بــه مخاطبــان شــبکه کودک نشــان 

ندادیم.
ایــن مدیــر شــبکه کــودک مطــرح کــرد: ما در شــبکه 
کودک تالش می کنیم در عین حراســت از امنیت کودکی 
کودکانمــان بــه آنهــا بیاموزیــم که نســبت بــه جامعه و 

وقایع پیرامونتان حساس باشید. 
گــزارش ناپختــه ای کــه از شــیراز پخش شــد فاصله 
عمیقــی بــا نیــت و طراحــی انجــام شــده داشــت و بــا 
وجــود اینکــه در کانــال نهال )و نه کانــال پویا( پخش 
شــده بود، حــاوی واژه های نامناســبی بــرای کودکان 
را  خانواده هــا  از  برخــی  نگرانــی  موجبــات  کــه  بــود 

آورد. فراهم 
عزیــز،  مخاطبــان  ایــن  از  بنــده  کــرد:  اظهــار  باطنــی 
عذرخواهــی می کنم و بــه خانواده هــای عزیزمان مجدد 
تاکیــد می کنم که شــبکه کودک شــبکه ای زنــده و در کنار 
شــما خانواده های ایرانی است و اگر خطایی از این شبکه 
ســر زد بــا نقــد و صبوری شــما عزیــزان روز بــه روز خود را 

بهبود می بخشد.
 امــا آنچــه این روزهــا برای اهالی شــبکه کودک بســیار 

ارزشمند بود پویش »آرتین_کنارتیم« بود. 
پویشــی که بیش از 50 هزار کودک عزیز در آن شــرکت 
کردنــد و برایمان نقاشــی ارســال کردند و مــا فقط تعداد 
اندکی را توانستیم از آنتن رسانه ملی پخش کنیم. شبکه 
کودک رســانه ای امن بــرای تمام کودکان ایــران عزیزمان 

بوده، هست و خواهد بود.

دریچه

بهترین آنها »سرگذشت 
پرنده کوکی« است که سال 
1994 منتشر شد و نشان 
دهنده سبک اولیه اوست: 
وایت اول شخصی در  ر
جمالتی شفاف و بی تکلف 
وایی را در زندگی  که عمق ر
معمولی قهرمانش در توکیو 
نشان می دهد. چالش عالی 
کار موراکامی این است 
که نوشته های او ساده 
و باز است )جای تعجب 
هم ندارد زیرا همینگوی و 
ور قهرمانان او هستند(  کار
در حالی که دنیایی که 
به تصویر می کشد فقط 
اسرارآمیزتر می شود، 
طبیعت گرایی عجیب و 
غریبی که نویسندگانی 
مانند دیوید میچل و 
جسمین...

شبکه پویا

قاسمی

 ما یک مجموعه داستانی 
فیلم های کوتاه با عنوان 
"رایحه" ساخته بودیم که 
هر قسمتش یک فیلم کوتاه 
چهار دقیقه ای بود و یک 
قسمت از فیلم با عنوان 
"جوراب رنگی" به جشنواره 
 ABU PRIZE( ای بی یو
2022( در مرحله فینال میان 
چهار فیلم انتخاب شده که 
رقبایی از کشورهایی نظیر 
ایتالیا، کره جنوبی...
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و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
دارو  و  غذا  سازمان  رئیس  جهان: 
برخی  ایجاد  علل  تشریح  ضمن 
کمبودهای دارویی اخیر به ویژه در 
حوزه آنتی بیوتیک ها و درمان های 
شده  انجام  اقدامات  و  حمایتی 
تأکید  کشور،  نیاز  تامین  جهت  در 
کرد: به مردم قول میدهیم بزودی دغدغه ای در 

تامین دارو نداشته باشند.
دکتــر ســیدحیدر محمدی دربــاره شــرایط بازار 
دارویــی کشــور، کمبودهای ایجاد شــده در برخی 
اقالم دارویی و اقدامات انجام شــده در جهت رفع 
آن گفــت: اکنــون مقــداری در شــراط مناســبی در 
حوزه دارو نیســتیم؛ البته ظرف ســه چهار روز اخیر 
تصمیمات خوبی در جهت رفع مشکل گرفته شد؛ 
تصمیماتــی کــه اگر زودتــر همراهــی و همصدایی 
کمبودهــا  افزایــش  و  بــروز  از  قطعــا  می شــد، 
جلوگیــری می کرد. به دنبال تصمیمات و اقدامات 
اتخــاذ شــده و همــت صنعــت، خیلــی خوشــبین 
هستیم که ظرف چند هفته آینده به وضعیت قبل 
بازگردیم و مطمئن هستیم شرایط دوباره ایده آل 
می شــود. وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره 
طرح دارویار و تغییر سیاست های ارزی دارو، گفت: 
اســاس طــرح ایــن بــود کــه سیاســت ارزی دارو از 
دولتی به نیمایی تغییر یابد؛ چراکه در ارز دولتی با 
مشکالتی نظیر تخصیص ارز، قاچاق معکوس و... 
روبرو بودیم و به این ترتیب تصمیم گیری در دولت 
این شــد که ارز ترجیحی تغییر یابد و یارانه حاصل 
از ارز ترجیحی از طریق بیمه ها به صورت مستقیم 

در اختیار مردم قرار گیرد.

 دارویاری و وامی که به شرکت های دارویی 
داده نشد

محمــدی در همین راســتا بــه برنامــه ریزیهای 
صــورت گرفتــه بــرای تامیــن نقدینگــی شــرکتهای 
دارویــی بــه دنبــال تغییــر ارز ترجیحــی دارو بــه ارز 
نیمایــی اشــاره کــرد و گفــت: قاعدتــا ایــن مابــه 
التفــاوت ارز ترجیحــی بــه نیمایــی به راحتــی برای 
شــرکتها قابل وصول نیست. بر همین اساس هم 
قبل از اجرای طرح، برنامه ریزی کردیم که از طریق 
شبکه بانکی و بانکهای عامل، تسهیالتی در اختیار 
شرکت ها قرار گیرد؛ حتی سقف تسهیالت هم قرار 
بــود از 90 درصد فروش ســال قبل بــه 200 درصد 

افزایش یابد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

دپو  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  ماجرای   
مواد اولیه دارویی در گمرک

رئیس سازمان غذا و دارو به ماجرای مالیات بر 
ارزش افــزوده دارو نیــز به عنوان یکــی از علل بروز 
کمبودهای اخیر اشــاره کــرد و گفت: بخش زیادی 
از شــرکتهای دارویی نیز حجــم زیادی از ماده اولیه 

شــان در گمرکات دپو شــده بود و نمی توانستند 
ترخیــص کننــد؛ چراکه هنگام ترخیــص باید پول را 
واریــز کننــد. از طرفی هم بایــد تعرفه های گمرکی 
ومالیــات بــر ارزش افــزوده را پرداخــت کننــد؛ این 
درحالیســت کــه تعرفــه گمرکی و مالیــات بر ارزش 
افــزوده کــه قبال بــا نرخ دولتی حســاب می شــد از 
ایــن پــس بایــد بــا نــرخ نیمایی محاســبه شــود و 
حــدود شــش تا هفــت برابــر افزایش یافته اســت 
و قاعدتــا شــرکتها نمــی توانســتند آن را بپردازند. 
بــر همین اســاس هــم پیشــنهاد مــا این بــود که 
از ابتــدای امســال مانند ســایر کاالهای اساســی، 
9درصــد ارزش افزوده که قرار اســت بــا ارز نیمایی 
محاســبه شــود، بــرای دارو هم یک درصــد اعمال 
شود. این موضوع تا اوایل آبان ماه اصالح نشده 
بــود و اخیرا با دســتور معــاون اول رئیس جمهور 
مشــکل حل شــد. مشــکل دیگر مربوط بــه مواد 
اولیــه در گمــرکات از آبان به قبل بود کــه اخیرا در 
ســتاد تنظیم بازار نیز دستور داده شده که مبنای 
محسابات این اقالم نیز از اول فروردین ماه باشد. 
در مجمــوع ایــن مشــکالت اساســی باعــث برخی 

کمبودهای دارویی فعلی شد.

بیوتیک های  آنتی  دوم  محموله  ورود   
وارداتی؛ تا آخر هفته

محمــدی در ادامــه صحبتهایــش با بیــان اینکه 
98 تــا 98.5 درصــد از بــازار ســال گذشــته دارو، 
تولیــد داخل بوده و حــدود 1.5 تا 2 درصد مربوط 
بــه واردات بوده اســت، افزود: البتــه همین میزان 
واردات 15 درصد ســهم ریالی بازار را داشــته است؛ 
چرا که گران تر هستند و ارزبری بیشتری هم دارند. 
در مجموع برنامه کوتاه مــدت برای رفع کمبودها 
آن اســت که تولید داخل افزایــش یابد و در همین 
راســتا تولیدکنندگان به صورت ســه شــیفت دارند 
کار می کننــد و طبق بازدیدهایمــان از کارخانه های 
داروسازی، اوضاع خوب است. بخش اصلی مشکل 
در آنتی بیوتیک های خوراکی بود که در کنار افزایش 
تولیــد، یک پــارت از این داروها نیز اخیرا وارد شــد و 
یک پارت دیگر نیز که شــامل عــدد 3 تا 4 میلیونی 
انواع آنتی بیوتیک ها می شود، تا اواخر هفته جاری 

به صورت هوایی وارد کشور میشود.

 ادامه واردات سرم تا زمان وفور در بازار
وی درباره کمبود ســرمهای تزریقــی نیز گفت: در 
خصوص ســرم نیــز تا زمانی که مشــکل رفع شــود 
واردات را ادامه می دهیم. هفته ای حدود 500 هزار 
ســرم وارداتی داریم و این به جز 14.5 میلیون تولید 
داخلی ماهانه اســت. تا ســال گذشته و قبل از پیک 
پنجم کرونا مصرف سرم در کشور 10 تا 10.5 میلیون 
عــدد در ماه بود االن تقریبا رســیده بــه 16 میلیون 
عدد در ماه. اعتقاد دارم تزریق ســرم در درمانگاه ها 
خیلی زیاد شــده اســت، البته تعرفه ســرم تراپی هم 

افزایش یافته و انگیزه برای تزریق آن هم هست.

 آنفلوآنزای زودرس؛ درمان و دارو را شوکه کرد
محمــدی ادامــه داد: همیــن اتفاق بــرای آنتی 
بیوتیک هــای خوراکی هــم افتاد و امســال پدیده 
آنفلوآنــزای زودرس را داشــتیم کــه حــوزه درمــان 
و دارو را شــوکه کــرد؛ معمــوال آنفلوآنــزا را از مهــر 
مــاه شــاهد بودیم البته طی دو ســال گذشــته به 
دلیل شــرایط کرونــا و رعایــت موازین بهداشــتی، 
تقریبــا مشــکل آنفلوآنــزا نداشــتیم امــا امســال 
تحت تاثیر کاهش ســطح رعایت موارد بهداشــتی 
از شــهریورماه بــا آنفلوآنــزا روبرو شــدیم کــه بازار 
را شــوکه کــرد. این درحالیســت که ســال گذشــته 
یــک بخشــی از آنتــی بیوتیک هــای خوراکــی تاریخ 
مصرفش گذشت و البته صادرات هم داشتیم. اما 
امســال علیرغم آنکه دو برابر ســال گذشته تولید 
شــده اســت اما با این افزایش مصرفــی که ایجاد 

شد، مشکالتی در تامین این اقالم بوجود آمد.
وی همچنیــن تاکیــد کــرد: بخشــی از مصــرف 
آنتــی بیوتیــک ناشــی از تجویــز آن بــرای بیمــاران 
آنفلوآنزاســت؛ این درحالیست که آنفلوآنزا بیماری 
ویروسی است و در ابتدا درمان مربوط به بیماری 
ویروســی بایــد اعمال شــود و در ایــن درمان هم 
آنتی بیوتیک درمانی نیســت. بنابراین یک بخشــی 
از مصرف آنتی بیوتیک ها ناشــی از تجویز و مصرف 
نابجاســت درخواستمان آن است که که همکاران 

پزشک آن را اصالح کنند.

 تا پایان هفته مشکلی به اسم کمبود آنتی 
بیوتیک نخواهیم داشت

رئیــس ســازمان غــذا و دارو گفــت: بــه دنبــال 
بیوتیــک  آنتــی  انجــام شــده در حــوزه  اقدامــات 
تــا اواخــر هفتــه مشــکلی بــه اســم کمبــود آنتــی 

بیوتیــک نخواهیــم داشــت. در حــوزه ســرم هــم 
همین طور. در زمینه تامین شــربت اســتامینوفن 
و ســرماخوردگی در برخــی از اســتانها مشــکالتی 
وجود داشــت که در این راســتا هم تولید افزایش 
اســت. البته همــه اســتانها در این زمینه مشــکل 
ندارند و در اســتانهای مشــکل دار نیز بالفاصله از 
طریق شــبکه مویرگی توزیع، دارو را میرســانیم تا 

مشکل حل شود.
وی گفــت: بنابرایــن کمبودهــا اغلــب مربوط به 
داروهای درمان حمایتی، ســرماخوردگی و آنفلوآنزا 
اســت کــه واقعا مصــرف آنهــا باال رفتــه و بــه مردم 
اطمینان میدهیم با تولید مضاعف و بخش کوچکی 

هم واردات، ظرف هفته آینده مشکل رفع شود.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو گفت: تــا زمانی که 
تولیــد داخــل کفایت نیاز کشــور را داشــته باشــد، 
تمــام قد پشــت تولید هســتیم ولی زمانــی که به 
مشــکل برخوریــم مجبوریم از مســیرهای موجود 
اســتفاده کنیــم و یکــی از ایــن مســیرهای کمکــی 
اســتفاده مقطعی از واردات اســت تا زمانی که به 

آرامش به بازار بازگردد.
وی همچنیــن گفــت: در مواقعی که به مشــکل 
برمیخوریــم واردات را انجــام میدهیم؛ با هر قیمتی 
نمی توان واردات انجام داد؛ چراکه در حوزه سالمت 
مردم به شــدت آســیب پذیرند و در تامین دارو باید 
شــرایط همه مردم را در نظر داشته باشیم تا امکان 
تامین پرداخت از جیب برایشان میسر باشد و تامین 
دارو بایــد بــه صورتی باشــد که همه جامعــه در هر 

سطحی بتوانند به راحتی آن را تامین کنند.

 تاثیر تحریم ها در تامین بخشی از داروهای 
تخصصی

محمــدی با بیان اینکه اغلب کمبودهای فعلی 
مربــوط بــه داروهای عمومــی و حمایتی اســت و 

داروهــای تخصصــی را شــامل نمیشــود، افــزود: 
البته یک ســری داروهای تخصصــی هم تحت تاثیر 
تحریم ها و مشکالت ناشی از انتقال ارز به ما داده 
نمی شــود که از مســیرهای دیپلماتیــک به دنبال 

حل مشکل هستیم.
رئیس سازمان غذا و دارو درباره افزایش قیمت 
داروهــا در طرح دارویاری گفــت: در طرح دارویاری 
همــه افزایــش قیمــت دارو کــه شــیب تنــدی هم 
داشــت را بیمه هــا تقبل کردنــد و پرداخت از جیب 
مــردم از ابتدای ســال نبایــد هیچ تغییری داشــته 
باشــد. اگر جایی پرداخت از جیب مــردم در داروی 
بیمــه ای باال رفته، خالف قانون اســت. هرچند که 
باز هم قیمت دارو در کشــور نســبت به کشورهای 
همسایه پایین است. اما درمجموع با ارایه نسخه 
پزشــک و پوشــش بیمه ای، پرداخت از جیب بیمار 
در هیــچ دارویــی افزایش نیافته اســت. ما نیز باید 
در این زمینه نظارت کنیم؛ تامین وهمچنین حفظ 
قیمــت و جلوگیــری از بــاال رفتــن پرداخــت از جیب 

مردم وظیفه ماست.
وی در همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
پرداخت آزاد برخی داروها در مراجعه به داروخانه 
هــا، گفت: بعــد از اجــرای طــرح دارویــاری بیش از 
200 قلم دارو به لیســت اقالم بیمه ای اضافه شد. 
پرداخــت برخــی بیمه هــا بــه داروخانه ها بــا تاخیر 
مواجــه بــود کــه در هفته هــای اخیر اصالح شــد؛ 
امــا اینکــه بخاطر عــدم پرداخــت بیمــه، داروخانه 
در پرداخــت داروی بیمــه ای دارو قصــور کند و آن 
را آزاد حســاب کند، تخلف اســت. اکنون به صورت 
قاطــع پوشــش بیمــه ای داروها افزایــش یافته و 
االن میانگیــن پوشــش بیمــه ای 80 تــا 90 درصد 
شده و به عنوان مثال همه اقالم دیابت هم بیمه 
شــدند. مردم الزم اســت که موارد تخلف را اطالع 

رسانی کنند.

آزاد«  »داروی  نام  به  مشکلی  مردم  نباید   
داشته باشند

رئیس ســازمان غذا و دارو گفــت: داروخانه ها 
خــط مقــدم خدمــت رســانی بــه مــردم در حوزه 
بــا  شــرایط  ایــن  در  اســت  الزم  و  هســتند  دارو 
مــردم همراهــی کننــد. پذیرفته نیســت بــه خاطر 
عــدم پرداخــت مطالبــات بیمــه ای دارو را آزاد به 
مــردم دهنــد. البتــه مــا تــالش می کنیــم بیمه ها 
هــم  واقعــا  و  کننــد  روز  بــه  را  پرداختهایشــان 
پرداختــی بیمه ها بهتر شــده به طــوری که بدهی 
بیمه هــا پیش از این شــش ماه تا یک ســال بود. 
االن در یکــی از بیمه هــا پرداختهــا بــه روز شــده 
و یکــی از بیمه هــا نیــز دو ســه مــاه تاخیــر دارد. 
شایســته نیســت مریضی کــه رنج بیمــاری دارد و 
خســتگی ناشــی از رفت و آمد پزشــک و داروخانه 
دارد، در مراجعــه به داروخانه دارو را آزاد دریافت 
کنــد. البتــه تاکیــد می کنــم کــه اکثریــت داروخانه 

همراهی دارند.
وی در عین حال خطاب به مردم گفت: به هیچ 
وجــه دارویی که قبال بیمه بوده، از پوشــش خارج 
نشــده و مردم اگــر دارویی را قبال بیمــه میگرفتند 
اکنــون هــم روال بــه همان صــورت اســت و نباید 
مردم مشــکلی به اســم داروی آزاد داشته باشند. 
افراد میتوانند موارد تخلف را به معاونت های غذا 
و دارو دانشگاه ها و شماره های 190 و 1490انتقال 

دهند.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو در بخش دیگری 
اثربخشــی  و  کیفیــت  دربــاره  صحبتهایــش  از 
صــدور  مراحــل  گفــت:  نیــز  ایرانــی  داروهــای 
مجــوز دارو متفاوت از ســایر اقالم اســت و دارو 
اســتانداردهای پیچیــده ای دارد. تــا زمانــی کــه 
استانداردها و شــاخص های موثر بر تولید پاس 
نشــود، مجوز بــرای دارو صادر نمیشــود؛ یکی از 

این معیارها نیز اثربخشــی است. 
در آزمایشــها نمونــه تولیــدی با نمونــه برند 
اصلــی و میــزان اثرگذاری آن مقایســه میشــود 
و اگــر نمونــه تولیدی با فاصله نزدیک توانســت 
بــا نمونــه اصلــی رقابــت کنــد، مجــوز میگیــرد. 
بنابرایــن اگر دارویی مجوز گرفت ایمان داشــته 
البتــه  دارد.  اثرگــذاری  و  کیفیــت  کــه  باشــید 
از  دارویــی  شــرکتهای  دارو  جــذب  مدلهــای  در 
اگــر  می کننــد.  اســتفاده  متفاوتــی  مدل هــای 
مــردم،  باشــد  داشــته  کیفیــت  مشــکل  جایــی 
پزشــکان و داروخانــه داران می توانند از طریق 
ســامانه تیتک در بخش گزارش عوارض دارویی 

مــوارد را منعکس کنند.
پایــان  در  دارو  و  غــذا  ســازمان  رئیــس 
قــول  مــردم  بــه  کــرد:  تاکیــد  صحبت هایــش 
دارو  تامیــن  در  ای  دغدغــه  بــزودی  میدهیــم 

باشند. نداشته 

و را شوکه کرد! ودرس درمان و دار نزای ز نفلوآ آ

محمدی

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
حداکثر   1400 سال  که  حالی  در 
در  ترانزیت  رویه  در  کاال  جابه جایی 
مرزهای ایران بالغ بر 15میلیون تن 
بوده، با ورود سرمایه گذار چینی در 
سرخس،  اقتصادی  ویژه  منطقه 
تن  20میلیون  سال  یک  در  تنها 

ظرفیت ترانزیت جدید ایجاد خواهد شد.
در ایــن گــزارش، بــا توجه بــه تحــوالت اقتصادی 
ایجادشــده بعد از جنگ اوکرایــن، درگیری منطقه ای 
در قره بــاغ و... بــه موضــوع کریدورهای زمینی شــرق 
بــه غرب )بخشــی از پروژه جاده ابریشــم جدید( و آثار 
و نتایــج ســرمایه گذاری و برنامه هــای اقتصــادی کــه 
با مشــارکت کشــور چیــن به صورت مشــخص در مرز 
ســرخس )منطقه ویــژه اقتصادی( انجام می شــود، 

خواهیم پرداخت.
حــدود یک ســال و نیم قبــل و در میانــه تحوالت 
سیاسی 2021 میالدی بود که جهان متوجه یک رویداد 
بزرگ ژئواکونومیک شد که دامنه آثار آن تا بندر شهید 
رجایی نیز کشــیده شــد. در آن مقطــع توجه فعاالن 
اقتصادی سراسر جهان به کانال سوئز معطوف شده 
بود که عمًال با زمینگیر شــدن یک کشــتی بــاری بزرگ 
مســیر تجارت جهانی با اختالل روبه رو شد. بر اساس 
آمارهــا، حدودًا 9.6 میلیــارد دالر کاال به صورت روزانه 
به وســیله 50 کشــتی کــه قابلیت حمــل 1.2 میلیون 
تن بار را دارند از کانال ســوئز عبور می کند، همچنین 
بین 5 تا 10 درصد از نفت دریاها از طریق کانال ســوئز 
منتقل می شود، این بدان معناست که در صورت یک 

روز توقف کشتی ها پشت کانال مذکور، حمل بین 3 
تا 5 میلیون بشکه نفت به تأخیر می افتد.

در آن مقطع به صورت غیرمنتظره شاهد افزایش 
کرایــه حمــل کاال به نقــاط مختلف دنیا بودیــم و این 
موضــوع به صــورت کوتاه مــدت هزینه تأمیــن مالی 

تجارت و بازرگانی را با افزایش قابل توجه روبه رو کرد.
بعــد از حادثــه کانال ســوئز افــکار عمومی جهان 
به صــورت ویــژه و جدی تــر از قبل بــه ابــزار اقتصادی 
اســتراتژیک چین، یعنی راه ابریشم جدید یا مگاپروژه 
 )Belt and Road Initiative( ترانزیتــی کمربنــدـ  راه
توجــه نمــود. الزم بــه ذکر اســت کــه طــرح راهبردی 
چینی هــا پیش از ایــن، تنها در محافل کارشناســی و 

تخصصی مورد توجه و رصد قرار گرفته بود.
زیربناهــای  در  ســرمایه گذاری  طــرح  یــک   BRI
اقتصــادی بیــش از 70 کشــور جهان و ســازمان های 
بین المللــی و توســعٔه دو مســیر تجــاری »کمربنــد 
اقتصادی راه ابریشــم« و »راه ابریشــم دریایی« است 
که در مرکز سیاســت خارجی شــی جیــن پینگ رئیس 

جمهور کشور چین قرار دارد.
ایــن راه هــا به محض تکمیل و اتصــال به یکدیگر، 
تجارت زمینی میان شــرق و غرب را تســهیل خواهند 
کرد؛ به گونه ای که در نهایت، وابستگی کنونی اقتصاد 
جهانی به گلوگاه هایی نظیر تنگه ماالکا و کانال سوئز 

کاهشی چشمگیر پیدا کند.
هرچند راه موضوعی جدید نیست، اما با تحوالت 
گسترده ژئوانرژی، ژئواکونومی سالهای اخیر؛ اهمیت 
خود را باز یافته اســت. شی جین پینگ در سال 2013 
و در دانشگاه نظر بایوف از مسیر زمینی ابتکار شاهراه 

ابریشــم جدید و یک ماه بعــد از آن، در اکتبر 2013 در 
اندونــزی از مســیر دریایــی آن رونمایــی کــرد و امروزه 
شــاهراه ابریشم جدید را می توان جزء ایده های مهم 
در موضوع راه دانســت که تأثیرات اقتصادی بسیاری 

دارد.
توجه داشــته باشــیم که هشــتاد درصــد از انرژی 
مورد نیــاز چین از تنگه ماالکا عبور می کنــد و ازاین رو 
این تنگه به چالشی برای چین تبدیل شده است؛ زیرا 
با مسدود شدن این گذرگاه در بزنگاه های سیاسی و 
نظامی، تهدید عمــده ای در حوزه انرژی متوجه چین 
می شــود، همچنین، حــدود 20 درصد از انــرژی مورد 
نیــاز چین نیــز از تنگــه هرمز عبــور می کنــد، بنابراین، 
چینی ها برای دستیابی پایدار به انرژی و بازار، به دنبال 
مســیر جایگزیــن بودنــد و در نتیجه به شــاهراه های 
زمین محور روی آوردند که امروزه از این ایده به عنوان 

کمربند اقتصادی راه ابریشم جدید یاد می شود.

زمینی  شاخه های  وضعیت  آخرین  واکاوی   
شاهراه ابریشم جدید

به صــورت کلــی کمربند اقتصــادی جاده ابریشــم 
)The Silk Road Economic Belt( کــه به عنــوان 
چشم انداز بلندمدت زمینی برای توسعه زیرساختی 
و همکاری های اقتصادی اوراسیا است، شش کریدور 
توســعه ای را در بــر می گیــرد کــه عبارتنــد از؛ کریــدور 
اقتصادی پل زمینی جدید اوراسیا )NELBEC(، کریدور 
 ،)CMREC( اقتصــادی چین- مغولســتان- روســیه
کریدور اقتصادی چین- آســیای مرکزی- غرب آســیا 
)CCWAEC(، کریــدور اقتصــادی چین- شــبه جزیره 
هند )CICPEC(، کریدور اقتصادی بنگالدش- چین- 
هند- میانمــار )BCIMEC(، کریدور اقتصادی چین-

.)CPEC( پاکستان
موضوع این گزارش بررسی جداگانه وضعیت این 
کریدورها نیســت، بلکه تالش می کنیم با واکاوی سه 
شاخه زمینی از کریدور شرق به غرب، آخرین وضعیت 
کشــورمان در این تحــول مهم بین المللی را بررســی 
کنیــم. جدای از شــاخه ای که در یک مســیر طوالنی از 
کشــور روســیه عبور می کند، 2 پــروژه مکمل یکدیگر 
 CCWAEC بــرای اتصال شــرق به غــرب ذیل کریــدور
)چینـ  آســیای مرکزیـ  غرب آســیا( عبارتند از؛ کریدور 
چین، آسیای میانه، غرب آسیا که از کشورهای آسیای 
مرکزی، ایران و ترکیه عبور می کند و در نهایت به اروپا 

می رسد. کریدور چین تا ترکیه از طریق آسیای مرکزی، 
دریای خزر و منطقه قفقاز جنوبی.

همان طور که در تصویر باال قابل مشاهده است، 
عمًال ســه شــاخه زمینی مختلف در شــاهراه ابریشم 
جدید جلــب توجه می کند؛ مســیر زردرنگ از شــمال 
و دو مســیر قرمزرنــگ که به ترتیب از )آســیای میانه و 
دریــای خزر( و شــرق به غرب ایران عبــور می کنند. اگر 
بــا نگاه صرفًا اقتصادی به شــاخه های قرمزرنگ نگاه 
کنیم شــاخه زمینی میانــی، مســیر پرپیچ وخم تری را 
طی می کند و حتی قسمتی از این مسیر زمینی باید از 

دریای خزر عبور کند تا به کشور آذربایجان برسد.
همچنیــن در این مســیر )الجورد( چالشــهایی در 
خصوص عبور از کشور ارمنستان برای اتصال به ترکیه 
وجــود دارد، اختالف مرزی بین جمهوری آذربایجان و 
ارمنســتان نیــز ابهامــات در ایــن خصوص را تشــدید 
کرده اســت، بر این اســاس، مسیر جایگزین و عبور از 
تفلیس )گرجستان( برای دور زدن ارمنستان عمًال به 
طوالنی تر شــدن مســیر و افزایش هزینه های مرتبط 
منجر خواهد شد، این درحالی است که مسیر زمینی 
ســرخس تا مرزهای اســتان آذربایجان غربی به هیچ 
عنوان با این چالشها روبه رو نیست. اگر بخواهیم یک 
جمع بندی در بخش ابتدایی گزارش داشــته باشــیم 
بایــد تأکیــد کرد الــزام وجــود راه های جایگزیــن برای 
رســاندن به موقع و کم هزینــه محموله های مختلف 
از شــرق بــه غرب جهــان، امری غیرقابل انکار اســت و 
حوادثی از جنس بســته شدن کانال سوئز در 2021 یا 
جنگ اوکراین در 2022، همچنین ابهامات درباره تکرار 
و تعدد چالشــهایی از این دست، توجه ها را به سمت 
دیگر شــاخه های زمینی مســیرهای ترانزیتی مذکور، 
به خصــوص مســیری که از کشــورمان عبــور می کند 

جلب کرده است.

 رونمایی از سرمایه گذاری هوشمند چینی ها 
در منطقه ویژه اقتصادی سرخس؛ مرز استراتژیک در 

مسیر شاهراه زمینی ابریشم
اواخــر مهــر مــاه امضــای قــراردادی کم ســروصدا 
بــا حضور معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور 
و  اقتصــاد  وزیــر  ســرمایه گذاری  معــاون  خارجــه، 
ســرمایه گذار چینــی، صــورت گرفت که بر اســاس آن 
بزرگ تریــن مرکــز ترانزیت و تهاتــر کاال از طریق گذرگاه 
جنوبــی چیــن بــه اروپــا در منطقــه ویــژه اقتصــادی 

سرخس فعال خواهد شد.
الزم بــه ذکــر اســت مرکــز لجســتیک بین المللــی 
منطقه سرخس با محوریت ایجاد سایت کانتینری در 
زمینی به وسعت 35 هکتار با ظرفیت تخلیه، بارانداز و 
 TEU بارگیری 500 کانتینر در هر شبانه روز و 660 هزار

در سال احداث خواهد شد.
فاز نخســت اجــرای این طرح که مربــوط به حوزه 
احــداث و راه انــدازی اســت، بــا 400 میلیــون یــوان 
ســرمایه گذاری اولیه آغاز خواهد شد و در فاز دوم نیز 
ایجاد سایت تهاتر کاالهای ایران و چین و در فاز سوم 
ایجاد شــهرک بزرگ صنایع با مشارکت سرمایه گذاران 
چینی تعریف شــده است. ایجاد این پارک لجستیکی 
می توانــد ظرفیــت ترانزیتی مرز ســرخس را در ســال 
اول به بیش از 20 میلیون تن در ســال برســاند که با 
این اتفاق عالوه  بر ارزآوری، شــاهد ایجاد بستری مهم 
به منظور توســعه و اشــتغال در شــمال شرق کشور 

خواهیم بود.
مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 
امور خارجــه در خصوص ســرمایه گذاری چینی ها در 
سرخس گفت: ایجاد زیرساخت های الزم برای توسعه 
تــوان و ظرفیــت ترانزیــت در مناطــق ویــژه اقتصادی 
یکی از اساسی ترین و مهم ترین سیاست های دولت 
سیزدهم است. پروژه بزرگ پارک لجستیک بین المللی 
در منطقــه ویــژه اقتصــادی ســرخس، نمونــه ای از 
فعالیت های موفق در دولت ســیزدهم اســت که دو 
وزارتخانــه مهــم امــور خارجــه و اقتصاد کنار آســتان 
قــدس، ایــن موضــوع را پیگیــری کــرده به ســرانجام 

رساندند.
تعرفه هــا،  تعییــن  می دهــد  نشــان  پیگیری هــا 
صــدور ویــزای راننــدگان نــاوگان حمل ونقــل، ایجاد 
زیرســاخت های الزم و ارائــه خدمــات گمرکــی، چهــار 
محوری اســت که با هماهنگی کامل بین کشورهای 
تاجیکســتان،  قزاقســتان،  جملــه  از  مســیر  طــول 
ازبکســتان و ترکمنســتان در حال انجام اســت و این 
روند تا حصول نتیجه کامل ادامه خواهد داشــت. بر 
اســاس اعالم مســئوالن وزارت امور خارجــه و وزارت 
اقتصاد به نظر می رســد از طریــق ایجاد و تقویت این 
کریدور، ظرفیت 20 میلیون تنی ترانزیت از مسیر چینـ  

سرخسـ  ترکیه به طور کامل محقق شود.
چیــن ســاالنه 15 هــزار قطار بــرای ترانزیــت کاال به 
اروپا اســتفاده می کند که با توجه به جنگ و تحوالت 

ژئوپولیتیک اخیر، مســیر ســرخس در ایران به عنوان 
مســیر جایگزیــن در نظــر گرفتــه شــده اســت و قــرار 
اســت بخش عمده ای از کاالهایی که از چین اســت از 
این مســیر سرخس بگذرد. مسیر سرخس یک مسیر 
یکپارچــه ریلــی اســت و ریــل باعث می شــود مســیر 
کوتاه تــر و در نهایــت هزینه ترانزیت و تجــارت خارجی 
کشــورها کم تر شــود و با انجــام تمهیداتــی ارزان تر از 
بقیه مســیرها نیز باشــد. مســیر ســرخس به عنوان 
مسیر انتقال کاال به اروپا تعیین شده است و احتماًال 
در آینــده نیــز از این مســیر بــرای حمــل کاال به خلیج 
فــارس و هند اســتفاده می شــود. الزم به ذکر اســت 
95 درصد بار انتقالی از چین براســاس نقل انتقال با 
کانتینر است، به خالف کشور روسیه که محموله های 

آنها عمدتًا به صورت فله منتقل می شود.

 سرخس نزدیک ترین راه برای مسیر چین به 
اروپا می شود

گفتنی است ایجاد شــهرک های صنعتی براساس 
در  چینی هــا  برنامه هــای  از  صنعتــی  خوشــه های 
سرخس است که در این شهرک های صنعتی ساخت 
خودروها و اتوبوس های برقی و لوازم خانگی با هدف 
تولیــد در ایــران و صــادرات بــه اروپا انجام می شــود. 
ممکن است بخشی از این تولیدات در سرزمین اصلی 
به فروش بــرود اما نگاه اصلی چیــن صادرات مجدد 
اســت. باتوجه به اینکه قطارهای چینی قرار اســت تا 
ســرخس کاالها را حمل کنند و ادامه مســیر تا اروپا را 
قطارهــای ایرانی و ترک انجــام دهند و برای اینکه این 
قطارهــا خالی به مبــدأ برنگردند، چیــن تصمیم دارد 
برخــی از تولیــدات و کاالهــا را بــه ســرخس بیــاورد و 
تولیدات خود را دوباره به اروپا یا به کشورهای آسیای 
میانه صادر کند، هدف اولیه این اســت که مشــارکت 
شــکل بگیرد و این مرکــز کانتینری راه اندازی شــود و 
هــدف مهمتــر که همه دنبال آن هســتند این اســت 
که مســیر چین به اروپا از مســیر سرخس و جمهوری 
اسالمی باشد و در بلندمدت این مسیر تثبیت شود. 
بــر اســاس اعالم مســئوالن کشــورمان، احداث یک 
خط آهن توسط چین در کشور قرقیزستان طی سه 
سال در دستور کار قرار گرفته است و اگر این خط به 
مرحله بهره برداری برســد، سرخس نزدیک ترین راه 
و قطعی تریــن راه برای مســیر چین به اروپا خواهد 

شد.

توافق کلیدی با چین برای ورود ایران به شاهراه جدید ابریشم با اسم رمز سـرخس
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