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آیین نامه تعیین سختی کار 
خبرنگاران به روزرسانی 

می شود
رئیس  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
سازمان اداری و استخدامی کشور از 
کار  وزارت  با  مشترک  کارگروه  تشکیل 
گفت:  و  داد  خبر  بهداشت  وزارت  و 
مشاغل  سختی  تعیین  آیین نامه 
براساس  و  شود  روزسانی  به  باید 
مشاغلی  سختی  موضوع  دوباره  آن 

می گیرد. قرار  بررسی  مورد  خبرنگاری  مانند 
کارهای ســخت و زیان آور بــه موجب تبصره 2 ماده 
76 قانــون تامیــن اجتماعی کارهایی اســت که در آنها 
عوامــل فیزیکــی، شــیمیایی، مکانیکــی و بیولوژیکــی 
محیط کار، غیر اســتاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر 
تنشــی به مراتب باالتراز ظرفیت های طبیعی )جســمی 
و روانــی( در وی ایجاد می شــود که نتیجــه آن بیماری 
شــغلی و عــوارض ناشــی از آن بوده و می تــوان  با به 
کارگیری تمهیدات فنی، مهندســی، بهداشتی و ایمنی 
صفت ســخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش 

داد یا حذف کرد.
مشــاغل ســخت و زیان آور بر اساس ماده یک آیین 
نامه مشــاغل ســخت و زیان آور به دو دســته تقســیم 
می شــود. یکی مشــاغلی که صفت سخت و زیان آوری 
بــا ماهیــت شــغل وابســتگی دارد امــا می تــوان با به 
کارگیری تمهیدات بهداشــتی، ایمنی و تدابیر مناســب 
توســط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف کرد 
و دیگری مشــاغلی که از نظر ماهیت سخت و زیان آور 
بــوده و بــا به کارگیــری تمهیــدات بهداشــتی، ایمنی و 
تدابیر فنی توســط کارفرما، صفت ســخت و زیان آوری 
آن هــا کاهش یافته ولــی کماکان ســخت و زیان آوری 

آنها حفظ می گردد.

دربــاره دســته اول می توان همه مشــاغل صنعتی 
را مثــال زد که کارفرمــا تجهیزات ایمنی را برای کارگران 
فراهم نکرده باشــد. مثال یک کارگر کارگاه جوشــکاری، 
نیــاز بــه تجهیــزات ایمنــی از قبیــل عینــک مخصــوص 
دارد و کارفرمــا وظیفــه دارد آن را فراهــم کند. دســته 
دوم مشــاغلی هســتند کــه ســخت و زیــان آور بودن، 
جزو جدا نشــدنی آن ها اســت و رعایت مســائل ایمنی 
از ســخت و زیــان آوری آن ها کــم می کند. مثــل کار در 
معــدن یا همــان جوش کاری در زمانــی که در مخازن 

باشد.
ســیدصولت مرتضــوی وزیر تعــاون، کار و رفاه ماه 
آیین نامــه تعییــن مشــاغل  بازنگــری  گذشــته دربــاره 
ســخت و زیان آور گفت: تغییرات، هــم مفهومی و هم 
مصداقی است. امکان دارد بعضی از مصادیق وجود 
داشــته باشد که مشــمول مشاغل ســخت و زیان آور 
قــرار گیرنــد امــا در آییــن نامــه نباشــد و امــکان دارد 

اصالحاتی در مفاهیم داشــته باشیم.
میثــم لطیفــی دربــاره آخریــن وضعیــت آیین نامــه 
تعییــن ســختی مشــاغل ضمــن بازدیــد از خبرگــزاری 
جمهوری اســالمی به خبرنگار ایرنا گفت: در این زمینه 
یک کارگروه مشــترک میان سازمان اداری استخدامی 
کشــور، وزارت تعــاون، کار و رفــاه و همچنیــن وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تشــکیل شــده 
اســت و با توجه به این که موضوع سختی مشاغل در 
عرصه بین المللی نیز مطرح اســت، قرار شده این آیین 
نامه به روزســانی شود و براساس آن دوباره موضوع 

ســختی مشاغل مورد بررسی قرار گیرد.
وی افــزود: از آنجــا که در ایــن زمینه، هم مشــاغل 
کارگری و هم مشــاغل کارمندی مطرح است، بایستی 
ایــن موضوع با هماهنگی وزارتخانه های کار و اقتصاد 
صورت گیــرد و امیدوارم در چند ماه آینــده آیین نامه 
آنهــا کــه مبنای تعیین مشــاغل اســت، تهیــه و مراحل 
قانونــی آن طی شــود. قرار اســت پیش نویــس اولیه 
تــا پایــان امســال به دســت ما برســد ولی بایــد توجه 
داشــت که ســه مجموعه یعنی ســازمان امــور اداری 
اســتخدامی و وزارتخانه هــای بهداشــت و کار بــه یــک 

برسند. جمع بندی 

نگاه

حسنی

میثم لطیفی

علی تیموری

گهی بازرگانی! آ

ما می مانیم و می سازیم
سپهرغرب، گروه تیک  : رسول صدرعاملی در مراسم بزرگداشت اش در جشنواره فیلم 100 گفت: ما هستیم، می مانیم و با هم می سازیم.

در بخشی از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم 100 از رسول صدرعاملی تجلیل شد. پس از پخش ویدیویی، کمال تبریزی و پوران درخشنده برای تجلیل از رسول صدرعاملی روی صحنه آمدند.
سپس رسول صدرعاملی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: هنوز سینما زنده است. با همه مسایل و مشکالت اینجا سرزمین ماست و بچه ها و سینماگرانی که دارند مثل ما می شوند، سینما را متعالی نگه خواهند کرد.

وی افزود: آنها هرگز این کشور را ترک نمی کنند، می مانند، می سازند و با سینما و ادبیات حرف خود را به همه جهان می گویند. ما هستیم و می مانیم و با هم می سازیم.

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
»مدل های  کتاب  مترجم 
آن  کاربرد  و  رفتار  تغییر 
این  رونمایی  جلسه  در  ها« 
خبرگزاری های  گفت:  کتاب 
محل  صرفًا  غربی،  کشورهای 
پشت  و  نیستند  خبر  تولید 
خبری  می برند  کار  به  که  کلمه هایی  تمام 

است. نهفته 
محمــد کریمــی گفت: دربــاره رفتار انســان 
در حوزه هــای فــردی، اجتماعــی و ســازمانی 
تئوری هــای مختلفــی مطــرح و نوشــته شــده 
اســت. کتاب حاضر تازه تریــن تئوری های رفتار 
انســان به ویژه رفتار ســازمانی را تعریف کرده 
و برای آن مصداق هایی را ارائه داده اســت. از 
مترجم کتاب ســوال پرسیدم که به چه میزان 
متن اصلی بومی ســازی شــده اســت، متوجه 
شــدم که نویســنده با رعایت اخالق و قوانین 
حرفه ای به قلم صاحب اثر ورود نکرده اســت. 
او صرفــا کتاب را به زبان فارســی بازتاب داده 

است.

خبرگزاری های  کلمه های  تمام  پشت   
است نهفته  خبر  غربی 

کتــاب  مترجــم  حســنی  مهیــار  ادامــه  در 
»مدل هــای تغییــر رفتــار و کاربــرد آن هــا« بــا 
اشاره به دالیل انتخاب این کتاب برای ترجمه 
گفــت: ســال 2017 متوجه شــدیم کــه چندین 
دوره اســت که جایزه نوبل رشــته اقتصاد، به 
اقتصاددان هایــی اهدا می شــود کــه به خود 
اقتصــاد، بــه صــورت خالــص نپرداخته اند. در 
آن ســال، ریچــارد تالــر برنــده نوبــل اقتصــاد 
شــد. او بــا تئــوری »تلنگــر« میــان اقتصــاد و 

روانشناســی ارتباط ایجاد کرده بود.
وی افــزود: پیــش از او دانیل کانمن ســال 
ایــن تئــوری توانســت  بــا بــه کار بــردن   2002
جایــزه نوبــل را به خود اختصــاص دهد. بنده 
ســال 97 بــه دســتور مدیــر عامــل خبرگــزاری 
فــارس ترجمــه ایــن کتــاب را بــا هــدف فهــم 
نــوع نگاه دانشــگاه های غربــی و مقوله رفتار 
انجــام دادم. ایــن کتاب گزارشــی از یک مرجع 
 GSR )Government social دولتــی به نــام

را  گــزارش  ایــن  واقــع  در  اســت.   )research
بــه عنــوان مرجــع مجموعــه ای از داده هــای 
ســاختار یافتــه منتشــر کــرده و تقریبــا همــه 
رفتــار  مقولــه  بــه  روز  آن  تــا  کــه  مدل هایــی 
پرداختــه بودنــد را گــردآوری کــرده بودنــد که 

این گــزارش به نظر ما مفید آمد.
تغییــر  »مدل هــای  کتــاب  افــزود:  حســنی 
رفتار و کاربرد آن ها« شــامل دو بخش است. 
بخش نخســت همــه مدل های تغییــر رفتار را 
بررســی می کنــد و در دو بخش به اســتفاده و 
کاربــرد این مدل هــا پرداخته اســت. ما در آن 
دوره در حال کار کردن روی مخاطب شناســی 
و اثرســنجی در خبرگزاری بودیم. زمانی که در 
همیــن حوزه ورود کردیم متوجه شــدیم یکی 
از خبرگزاری هــای خارجی کــه امروز هم آثار آن 
را می بینیــم، یــک جنگ رســانه ای بزرگــی علیه 
ایــران راه انداختــه اســت و اکنون هــم نوعی 
از تالطم و تشــویش را بــه جامعه ایران تزریق 
می کنــد. در آن زمــان متوجه شــدیم آن ها به 

چه میزان در این بخش جدی هســتند.
مترجــم کتاب بــا بیان اینکــه خبرگزاری های 

کشــورهای غربی، صرفا محل تولید یا انتشــار 
خبر نیســتند، گفت: پشــت تک تک کلمه هایی 
کــه بــه کار می برنــد خبــری نهفتــه و کامًال فکر 
شــده اســت. آخریــن مــورد آنکــه بــه صورت 
گســترده پخــش شــده بــود، عنوانی بــود که 
»بی بی ســی فارســی« دربــاره بارش ســنگین 
ایــن  بــود، عنــوان خبــر  زده  آمریــکا  در  بــرف 
بــود »شــمار کشته شــدگان کوالک زمســتانی 
از کانــادا تــا مــرز مکزیــک بــه 56 نفــر رســید« 
بی بی ســی در این خبر نامــی از آمریکا نیاورده 
بــود تــا وجهــه آن را خراب نشــود. امــا همان 
خبرگزاری ها و رسانه هایشــان دشــمن شماره 
یــک جمهوری اســالمی ایران هســتند. شــاید 
دشــمنی جدی تر از این رســانه ها برای کشــور 

باشد. نداشته  وجود 
وی افــزود: این هــا شــبانه روز علیــه مــا کار 
می کننــد. مــا با هــدف فهــم چگونگــی کارهای 
آن ها به سراغ این کتاب رفتیم. غربی ها عوامل 
مختلفی را در حوزه کنشــگری در نظر می گیرند. 
نیات، عادات، احساسات، هنجارهای توصیفی، 
فــردی، ذهنــی همــه ایــن مــوارد را می بیننــد. 

دانشــمندان غربی در مدل هایــی که ارائه 
داده اند به این موضوعات توجه کرده اند. 
شــاید بتوان گفت که محمــل همه این ها 

اقتصاد است.

و  رفتار  تغییر  »مدل های  کتاب   
به  آن ها«  انواع 
فردی  رفتار 
نکرده  توجه 

است
امیــر ناظری معاون پژوهشــی انجمن 
علمــی مطالعــات خانــواده، نیــز 
با اشــاره به پدیده رفتار انســان، 
گفت: رفتار انســان، پدیده ای چند 
بعدی اســت و نــگارش کتــاب در این 
زمینه ســخت و ترجمه کتاب از آن هم 

است. سخت تر 
»انــدرو  بــر  نقدهایــی  ناظــری 
کــرد  وارد  کتــاب  نویســنده  دارنتــون« 
بــه  متأســفانه  کتــاب  ایــن  افــزود:  و 
نکرده اســت.  انســان توجهی  رفتارهای 
درســتی  شــناخت  رفتــار  بــه  نســبت  اگــر  مــا 
آن  متوجــه  نمی توانیــم  باشــیم،  نداشــته 
شــویم. البتــه ایــن نقدها بــر نویســنده کتاب 

است نه ترجمه آن.
وی دربــاره امتیــازات ایــن کتــاب و تفــاوت 
آن بــا ســایر کتاب هــا، گفت: این کتاب نســبت 
بــه کتاب هــای مشــابه جامعیت خوبــی دارد. 
کتــاب  ایــن  بــا خوانــدن  خواننــده می توانــد 
خــود  ذهــن  در  را  رفتــار  مختلــف  مدل هــای 
تصــور کنــد و دیگر دنبال مقاله و جســت وجو 
در اینترنت نباشــد، ترجمه کتاب بســیار خوب، 
بومی ســازی  واژه هــا  و  اســت  روان  و  ســاده 

شده اند.
ناظــری افــزود: اندازه کلمات کتاب، چشــم 
را خســته نمی کند. وجود نمودارها شــکل کار 
را آســان کــرده و کتــاب یــک مدل کامــًال عالی 
بــرای تبیین انســان اســت و هر فصــل نظم و 

انسجام عالی دارد.
معاون پژوهشــی انجمــن علمی مطالعات 
خانواده نقطه عطف کتاب را فصل چهارم آن 
دانســت و بیان کرد: خواننده جامعیت کامل 

موضــوع را درک می کند، مخصوصــا در زمینه 
کاربــرد و تئــوری. ایــن کتــاب در زمینــه رفتــار 
اجتماعــی و ســازمانی بســیار مؤثر اســت، اما 
متأســفانه در زمینــه رفتــار فــردی کمتر توجه 

شده است.
وی بــا انتقــاد از مترجم کتاب ابــراز کرد: در 
پایان هر فصل، نظری از مترجم نیامده اســت 
و نــگاه تحلیلــی مترجم و نظر کارشناســان در 
آن نیســت، همچنیــن مصداق هــای عملیاتــی 

در این کتاب کم است.

همه  از  ندارند  تغییر  توان  که  افرادی   
هستند فقیرتر 

در ادامــه حجت االســالم حســن ناصری پور 
مطالعــات  انجمــن  مدیــره  هیــأت  رئیــس 
طــول  در  انســان ها  همــه  گفــت:  خانــواده، 
زندگی خــود به دنبال صلح درونی و رســیدن 
بــه آرامــش هســتند، امــا چیــزی که همیشــه 
انســان را از مســیر دور می کنــد، بیگانه درون 
زاویــه  از  حقیقــت  در  درون،  بیگانــه  اســت. 
در  حقیقت فــروش  و  حقیقت گریــز  گروه هــای 
ذهــن انســان تشــکیل می شــود. هــر بــاوری 
کــه در ذهــن تشــکیل می شــود، در زندگی ما 
مؤثراســت. اگــر بــاور کنیــم کــه خوانــدن این 
کتــاب برای مــا فرایند مثبتــی دارد قطعا آن را 

مطالعــه و از آن تأثیر می گیریم.
وی بــا بیــان اینکــه دو الــزام مهــم زندگــی 
درآمــده  نــگارش  بــه  کتــاب  ایــن  در  انســان 
است، افزود: نخســتین الزام کشف حقیقت و 
دومیــن الزام مدیریت کاهش درد و رنج یعنی 

همان ساحت رفتار است.
ناصری پــور بــه اثر مثبــت کتــاب در جامعه 
نــگاه  از  دســتاورد  یــک  را  آن  و  کــرد  اشــاره 
حــوزه  در  مــا  گفــت:  و  دانســت  روانشناســی 
روانشناســی آثــار فراوانــی داریــم کــه دربــاره 
انســان در اســارت فکر اســت. شــاید انســان 
امــروزی برخــی از ارزش هــا را قبــول نداشــته 
شــده  آن هــا  درگیــر  ناخــودآگاه  امــا  باشــد، 
می دهــد.  تغییــر  را  خــود  زندگــی  ســبک  و 
ســخت ترین کاری کــه انســان می تواند انجام 
دهــد تغییــر کــردن اســت و گروهی کــه توان 

تغییــر کردن را ندارند از همه فقیرتر هســتند.

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
بازیگر کشورمان گفت: فرهنگ 
مقابله  ابزار  بهترین  هنر  و 
اجتماعی  ناهنجاری های  با 
است و جوان امروز در معرض 

تهدید های فکری  قراردارد.
علــی تیمــوری در خصــوص 
ناهنجاری هــای اجتماعــی گفت: فرهنــگ و هنر 
بهتریــن ابــزار بــرای مقابلــه بــا ناهنجاری هــای 
معــرض  در  امــروز  جــوان  و  اســت  اجتماعــی 
تهدیدهــای خطرنــاک فکــری و ناهنجاری هــای 
اجتماعــی قــرار دارد کــه ایــن افکار نادرســت با 
ابزارهــا و وســایل ارتباطــی فــراوان در ســطح 

گسترده ای قابل انتشار هستند .
از  اســتفاده  ضمــن  کــه  اســت  معتقــد  وی 
متخصصــان، حرفه ای ها و بــا تجربه های صنف 
ســینما و تلویزیون باید کســانی که در مسائل 
ارتباطی و سینمایی تجربه دارند، از ابزار فرهنگ 
و هنــر نیــز حداکثــر بهره گیــری بــرای حــل ایــن 

مشکل را انجام دهند.
ایــن بازیگــر در ادامــه تاکیــد کــرد کــه عزم و 
ایمــان جــوان امــروز کمتــر از جــوان دهــه 60 

امــا جــوان  نیســت، 

امــروز در معرض تهدیدهــای خطرناک فکری و 
ناهنجاری هــای اجتماعی قرار دارد که این افکار 
غلــط بــا ابزارهــا و وســایل ارتباطی فــراوان، در 

سطح گسترده ای قابل انتشار هستند.

 شروع بازیگری کار دشواری است
تیمــوری درباره گســترش عالقــه بازیگری در 
میــان جوانان گفت: شــروع بازیگــری این روزها 
کار دشواری است. امروزه بازیگری حرفه شلوغ 
و شاید زیاده از حد پر ازدحامی است که رقابت 
در آن بــرای بدســت آوردن یک نقــش، هر چند 
کوتــاه، بســیار شــدید اســت. همچنیــن وجود 
خیــل بازیگــران با تجربه، باعث شــده اســت که 

این موضوع تشدید هم شود.
الیورتوئیســت،  نمایش هــای  در  وی 
سانفرانسیســکو، پدرخوانــده، اســکارفیس به 
ایفای نقــش پرداخته اســت و همکاری هایی با 
فیلم هــای زیــادی از جمله متری شــیش و نیم، 
مصــادره، سرخپوســت، جهــان بــا مــن برقص 
و... را در کارنامــه ســینمایی خــود جــای داده 
اســت. همچنیــن او ســابقه حضــور در فیلم ها 
و ســریال های مختلــف تلویزیونــی و نمایــش 

خانگی را دارد.
تیموری در پاســخ به اینکه چه درخواســتی 
از دستگاه های دولتی و نهادهای نظارتی 
داشــتم  تمایــل  گفت:خیلــی  دارد، 
پاســخ این ســوال را بدهم؛ اما به 
علــت اینکــه مــن ســالیانه زیادی 
اســت کــه یــک مشــکل اصــالح 
ســن یــا بــه عبارتــی کــم کــردن 
هویتی شناســنامه ای سن را در 
ســازمان ثبت احوال کشــور که 
زیــر نظر وزارت کشــور هســت 
دارم، مســتندات و مدارکــی 
کــه اثبــات کند چند ســال 
ســن  من کمتر هســت را 
تشخیص  کمیســیون  به 
ســن هم ارائــه دادم ولی هنوز 
نیوفتــاده  اتفاقــی  و  اقــدام 
اســت؛ از مدیران ارشــد سازمان 
و  رســیدگی  درخواســت  مربوطــه 
مساعدت دســتورات شایسته را در 
قبــال اصــالح مــدرک شناســایی ملــی 
خــود را دارم. همچنیــن در حرفــه و قشــر مــا 
هنرمندان، خیلی چیزها را می توان درخواســت 
کرد اما برای مــن حمایت کردن مالی و معنوی 
واقعی و قلبی همه جانبه از سوی مسئوالن و 

سازمان ها مهم است.

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
پرطرفدار  برنامه های  از  برخی 
بازرگانی   آگهی های  رادیو 
متعددی را روی آنتن می برند 
از مخاطبین نسبت  که برخی 

به آن انتقاد دارند.
آگهی هــای  روزهــا  ایــن 
بازرگانی نســبت به قبل نظام مندی بهتری پیدا 
کرده انــد؛ حداقــل از آن حضــور ســلبریتی ها و 
اغراق ها و الکچری بازی های قبل خبری نیست، 
امــا هنــوز آگهی هــای بازرگانــی وقت نشناســی 
خودشــان را دارنــد خصوصا در رادیــو که برای 
برخــی از برنامه هــای پرطرفــدارش ایــن اتفاق 
افتاده است، شاید یکی از مصادیق آن »جوان 
ایرانی ســالم« باشد که اســتقبال کننده بسیار 
دارد و البتــه چنــد برنامــه دیگــر کــه برخــی از 
مخاطبیــن این طــور درباره اش نوشــته اند و یا 
انتقادات شــان را مطرح کرده انــد چقدر پررنگ 

آگهی های تجاری به رادیو پا گذاشته است!
معاون صدا پیش از این درباره این موضوع 
صحبت کــرده بود که »طبیعی اســت که رادیو 
کشــِش پخش آگهی هــا را همچــون تلویزیون 
ندارد، عنصر در تلویزیون بحث بصری و تصویر 
اســت و خیلی از خألهای تبلیغی را می  پوشاند 
امــا در رادیــو همــواره عنصر خیــال را داریم که 
محتوامحور است، از این جهت همان تبلیغاتی 
کــه روی آنتن شــبکه های تلویزیونــی می رود و 
بحث تبلیغی را از دریچه تصویر به مخاطب القا 
می کند، نباید در رادیو پخش شــود، اشکال ما 
این اســت همــان آگهــی پخش شــده از طریق 

تلویزیون، بعضا در رادیو تکرار می شود.«
توجه به این نکته ضــرورت دارد؛ آگهی های 
بازرگانــی کــه ویژگــی ای رادیویــی ندارنــد نباید 
جایگاهــی در رادیــو داشــته باشــند، در واقــع 
اشــکال کار در همین جا است؛ چون مخاطبی 
کــه در حقیقــت می شــنود بــا مخاطبــی کــه از 
طریق تصویرسازی آگهی  تلویزیونی را می بیند، 

متفاوت است.

برخــی از شــنوندگان، بعضــا بــا عمــده این 
آشــنایی دارنــد چــون در تلویزیــون  آگهی هــا 
به صــورت بصری بــا آن تبلیغ، ارتبــاط گرفته اند 
اما مخاطبی که این آگهی را ندیده باشــد برای 
او تعجــب آور خواهــد بــود، بــه همیــن خاطــر 
آگهــی ای بــرای پخــش از رادیــو مطلوب اســت 
کــه عناصر رادیویی در ســاخت آن لحاظ شــده 

باشد.
شــاید یکی از انتقادهای جدی به آگهی های 
پرشــنونده ای  برنامه هــای  در  رادیــو  بازرگانــی 
باشد که به طور مثال، شنونده در حال پیگیری 
»جوان ایرانی ســالم« و چند برنامه دیگر است 
بــا نوعــی از تبلیغات و آگهــی بازرگانــی مواجه 
می شــود کــه نمی توانــد آن را درک کند، چون 
نمی توانــد در فضــای رادیــو ایــن نــوع تبلیغ و 
فضــای اسپانســری )مشــارکتی( را بپذیرد، این 
نکته اشــکال بسیار جّدی اســت که نوِع جنس 
و فــرم و محتوای تبلیغ را باید براســاس فضای 

رادیو و تلویزیون درست انتخاب کنند.
علیرضــا مقصــودی مدیــر رادیو جــوان هم 
دربــاره ایــن انتقاد گفت: ما ســال آینــده بحث 
تبلیغات پررنگ را نداریم. بخشی از این تبلیغات 
کــه روی آنتــن می رونــد به واســطه مشــکالت 
بودجه ای صداوسیماســت که بایستی از محل 
درآمــد تبلیغــات بــه دســت آیــد. ما بایــد کاری 
کنیــم که به برنامــه لطمه نخــورد و باید برویم 
به سمت مشــارکت هایی که به برنامه ها لطمه 
نزنــد. این تبلیغاتــی که روی آنتــن رادیو جوان 
یــا برخــی شــبکه های رادیویــی دیگــر داریم در 

برنامه های سیما هم تبلیغ می شود.
او همچنیــن به این نکته اشــاره کرد: ســال 
آینــده حتما این نــگاه را داریم؛ هــم تبلیغات را 
هدفمنــد کنیم و هم بــه برنامه های اصلی مان 
لطمــه نزنیــم، و ایــن بــه ایــن معنا نیســت که 
صداوسیما و رادیو بی نیاز از تبلیغات باشد، اما 
بایــد طوری در این زمینــه عمل کنیم که تبدیل 

به بدسلیقگی نشود.
کنار این اظهارنظرها و نکاتی که وجود دارد 

اما مدیران در رادیو و تلویزیون باید به ســمت 
آگهی هایــی برونــد کــه هــم تبلیغ را به درســتی 
بدســلیقگی  بــه  تبدیــل  هــم  و  دهــد  انجــام 
نشــود، ایــن عبارت وقت نشناســی یــا به قولی 
آزاردهنــده، گاهــی باعــث می شــود  تبلیغــات 
مخاطــب محتــوا و آن جذابیت برنامــه ای را که 
پیگیــری می کــرد در پــی ایــن تعــدد آگهی هــا و 

طوالنی شدن شان، اصطالحا »گم« کند.
بارهــا پیــش آمــده در تلویزیــون و پخــش 
ســریال ها و برنامه هــای پربیننــده ایــن اتفاق 
بیفتــد و حاال این اشــکال به رادیو هم ســرایت 
کرده اســت. برخی از مخاطبیــن درباره برخی از 
برنامه هــا خصوصــا پرطرفدارهایــش این طــور 
گفتــه  و نوشــته اند "واقعــا برخــی از آگهی هــا 
باعــث می شــود مخاطــب از دنبــال کــردن آن 

برنامه و یا اثر نمایشــی پشیمان شود."
بــرای ســال 1402 صداوســیما حتما عالوه 
و  برنامه ســازی  در  جدیــد  رویکردهــای  بــر 
سریال سازی و بقیه موارد حتما فکری به حال 
مشــکالت عدیده اش در بازرگانی صداوســیما 
کند کــه نیازمند تغییر رویه و رویکردها اســت، 
البتــه همــگان می داننــد بخــش عمــده ای از 
هزینه هــای صداوســیما از محــل درآمدزایــی 
آگهی های بازرگانی به دســت می آیــد؛ بارها با 
مدیــران صداوســیما هم دراین بــاره گفت وگو 
کــه  کردنــد  اشــاره  نکتــه  ایــن  بــه  و  کردیــم 
خودشــان هــم به ایــن حجــم آگهــی بازرگانی 
انتقاد دارند اما به خاطر عدم حمایت مناسب 
از ســوی دولتمــردان، برای تأمیــن هزینه های 
رســانه ملــی، برنامه ســازی و سریال ســازی و 
بقیــه مــوارد، هــم رفتــار غیرحرفــه ای برخی از 
اسپانســرها و هم این حجم آگهــی بازرگانی را 

تحمل کنند.
باید دید در ســال 1402 روند و رویکردهای 
تبلیغاتــی تلویزیــون بــه چه ســمت و ســویی 
خواهــد رفــت، آیــا همــان وقت نشناســی ها و 
رفتار خســته کننده و در بســیاری اوقــات رفتار 

غیرحرفه ای اتفاق خواهد افتاد؟

بی، خبـــــر نهفته است ی های غر پشت تمام کلمه های خبرگزار

سال 2017 متوجه 
شدیم که چندین دوره 
است که جایزه نوبل 
رشته اقتصاد، به 
اقتصاددان هایی اهدا 
می شود که به خود 
اقتصاد، به صورت 
خالص نپرداخته اند. 
در آن سال، ریچارد تالر 
برنده نوبل اقتصاد شد. 
او با تئوری »تلنگر« میان 
وانشناسی  اقتصاد و ر
ارتباط ایجاد کرده بود.

فـرهنگ و هـنـر بهترین ابـزار مـقـابـله 
ماجرای تبلیغات با ناهنجاری های اجتماعی است

وقت نشناس در رادیو
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پایان سریال ســـقــــوط
 محتوای استراتژیک

 ساختار ضعیف
پس  روز  یک  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
»سقوط«  سریال  آخر  قسمت  پخش  از 
این  هشتگ  داعش  جنایات  درباره 

سریال در توئیتر ترند شد.
 9 ســریال  مینــی  قســمت  آخریــن 
قســمتی »سقوط« 5شنبه منتشر شد. 
ســریالی کــه از همان بدو آغــاز پخش با 
حواشــی بســیاری همــراه بــود و یــک روز پــس از پخش 

قســمت آخر هشتگ این ســریال در توئیتر ترند شد.
جدا از نگاه اســتراتژیک این مینی ســریال که قسمت 
بــه قســمت پــر رنگ تر شــد؛ شــخصیت پرداز هــای فیلم 
ضعف بسیاری داشت و در نهایت جز فضای کلی سریال 
که یادآور خشــونت داعش بود، مخاطب نمی توانســت 
چندان با شــخصیت ها ارتباط نزدیک برقــرار کند. با این 
همــه ترس و اضطــراب جریان غالبی بود کــه مخاطبان 

در هنگام مشــاهده فیلم تجربه می کردند.
در  نوشــته اند:  ســریال  ایــن  نقــد  در  منتقــدان 
ســریال »ســقوط« بــه کارگردانــی ســجاد پهلــوان زاده 
بــا موقعیت هــای نفس گیــر زیــادی روبــه رو می شــویم؛ 
موقعیت هایــی کــه ممکــن اســت مســیر داســتان را به 
سمت وســوی دیگــری هدایــت کننــد امــا هربــار دســت 
کارگردان از غیب وارد می شــود و بــدون تکیه بر منطق 
روایــی اثــر، سرنوشــت شــخصیت ها را دقیقــا مطابق با 
آنچه تمایل دارد و در خدمت پیشــرفت داســتان اســت 

می دهد. تغییر 

به طور نمونه می توان به انفجارهایی اشــاره کرد که 
ســر بزنگاه رخ می داد و نمی گذاشت حل بحران چندان 
منطــق روایــی پیــدا کنــد. یــا می تــوان بــه نحــوه نجات 
»اردالن« و »دیاکو« از دســت نیروهای داعشــی اشاره 
کرد که شــبیه بــه فیلم وســترنی و ابرقهرمانی هالیودی 
بــود؛ یا چگونگــی جا به جایــی جنازه ام عبیده و ســربه 
نیســت کــردن آن که یکــی از موارد پــر تکرار بــاور ناپذیر 

سریال سقوط بود.
اگرچه در این ســریال تالش شده بود که ضعف های 
فیلم نامــه بــا کمک گرفتــن از اتفاق های نــه چندان باور 
پذیــر پوشــانده شــود امــا تعلیق هــای فیلــم گاه چنان 
زیــاد و کش دار می شــد کــه مخاطــب را خســته می کرد 
با این همه به نظر می رســد پی گیری سرنوشــت آیســان 
)شــخصیت اصلــی فیلم( کــه در چنــگال خونریز داعش 
گرفتار آمده بود، تا انتها توســط مخاطبان دنبال شــده 

است.
بــا تمــام ضعف های ریز و درشــت ســریال اما چندی 
پیش نتایج نظرســنجی مرکز افکارســنجی دانشــجویان 
ایران درباره پخش این ســریال نشان داد که 49 درصد 
بیننــدگان اعالم کردند با تماشــای »ســقوط« شــناخت 
شــان از داعش بیشــتر شــده و 69 درصد پاســخگویان 
نیــز گفته انــد پس از تماشــای ســریال، احســاس نفرت 
و انزجارشــان از داعــش بیشــتر شــده اســت. همچنین 
62 درصــد از کاربــران و مخاطبان ســریال اعــالم کردند 
و  رشــادت ها  مبــارزات،  یــاد  ســریال  ایــن  تماشــای  بــا 
ســلیمانی  قاســم  حــاج  شــهید  ســردار  فداکاری هــای 

برایشان زنده شده است.
ســجاد  کارگردانــی  بــه  ســقوط  ســریال  مینــی 
از  منصــوری  محمدرضــا  تهیه کنندگــی  و  پهلــوان زاده 
مشــاوره محمدحسین مهدویان در کارگردانی بهره برد 
و بازیگرانــی چــون حمیــد فرخ نــژاد، عباس جمشــیدی 
فر، ســجاد بابایی و الناز ملک در آن ایفای نقش کردند.

تحلیل

تــیــک

ساخت سریال های جدید درباره چهار  شهید
تیک:  گروه  سپهرغرب، 
حضور  ضمن  سیما  معاون 
از تولیدات  در منزل دو شهید، 
شهدا  موضوع  با  سیما  جدید 
شهیدان  نامه  زندگی  جمله  از 
نادر  صدرزاده،  الجوردی، 

مهدوی و صدوقی خبر داد.
معاون ســیما در دومین روز ســفر خود به 
شــیراز بــا حضور در منــزل شــهیدان ندیمی و 
مهــدوی بــا خانــواده ایــن شــهدای واالمقام 

دیدار و گفتگو کرد.  
محســن برمهانــی ابتــدا با حضــور در منزل 
شــهید ندیمــی از شــهدای حادثــه تروریســتی 
شــاهچراغ، بــا مــادر و بــرادر ایــن شــهید واال 

کرد. گفتگو  مقام 
مربــوط به حادثه تروریســتی حســینیه شــیراز خانــواده شــهید محمــد مهــدوی از شــهدای معــاون ســیما پس از ایــن دیدار بــه منزل 

رفت و خانواده این شــهید را تکریم کرد.
دیــدار  دو  ایــن  جریــان  در  ســیما  معــاون 
شــهدای  معظــم  خانواده هــای  بــه  خطــاب 
مظلــوم ایــن دو حادثــه تروریســتی گفت:مــا 
همــواره مدیــون ایثــار شــهدا و خانوادهــای 
معظم شان هســتیم که بهترین سرمایه های 
و  کردنــد  تقدیــم  کشــور  ایــن  راه  در  را  خــود 
درخــت انقالب به برکت خون شــهدا تنومندتر 

شده است.
وی بــا بیــان اینکــه تکریم خانــواده معظم 
شــهدا وظیفــه و توفیق اســت ادامــه داد: در 
رســانه مکلــف بــه معرفی شــهدا و زنــده نگه 
داشــتن یاد ایشــان هســتیم و ان شــااهلل این 
لیاقــت شــامل حالمــان شــود کــه رهــرو راه و 

باشیم. هدف مقدس شهیدان 
ایــن بازدیدهــا  معــاون ســیما در حاشــیه 

شــهیدان  موضــوع  بــا  ســریال هایی  گفــت: 
الجــوردی، صدرزاده، نــادر مهدوی و صدوقی 

در دستور ساخت داریم.
تولیــد  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
مجموعه هایــی از شــهدای خبرنــگار همچون 
شــهید رهبــر و... و همچنیــن آثــار کوتاهــی با 
موضوع زندگینامه شــهدا در قالب پویانمایی 

در حال تولید است.
شــهید مجتبی ندیمی در 45 سالگی در پی 
حملــه تروریســتی در حرم شــاهچراغ به فیض 

رسید. شهادت 
شــهید مهــدوی متولــد ســال 1366 که در 
سال 87 در حســینیه سیدالشــهدای شیراز با 
انفجــار بمــب توســط گروهک تروریســتی تندر 
بــه ســرکردگی جمشــید شــارمهد به شــهادت 

رسید.

ساترا

نقد

روزنامه  نگاران پاکستانی: واقعیت های ایران برخالف تبلیغات رسانه های خارجی است
سپهرغرب، گروه تیک:    ملک ارشد عزیز، رئیس کانون خبرنگاران پیشاور پاکستان؛ خانم فرزانه علی رئیس اداره شبکه تلویزیونی آج )ایالت خیبر پختونخوا(؛ اسدخان مسئول بخش دیجیتال روزنامه کسوتی و آصف شهزاد گزارش تلویزیون بل نیوز؛ روز سه شنبه در جریان بازدید از خبرگزاری 
جمهوری اسالمی برضرورت گسترش همکاری های رسانه ای با هدف شناساندن واقعیت های دوکشور به یکدیگر تاکید کردند.روزنامه نگاران پاکستانی همچنین میهمان نوازی و برخورد گرم و صمیمی مردم ایران را ستودند و گفتند که واقعیت های ایران امروز با آنچه رسانه های خارجی علیه ایران 

و ایرانیان منتشر می کنند، کامال متفاوت است. آنان همچنین پیشرفت های ایران در عرصه های مختلف به ویژه در بخش علم و فناوری را به رغم تحریم های غرب علیه ملت ایران  حائز اهمیت دانستند .
آنها با ابراز عالقه مندی برای تقویت همکاری های رسانه ای میان دوکشور ابراز امیدواری کردند که تبادل هیئت های رسانه ای دوکشور موجب درک و شناخت بهتر دوطرف و نیز تقویت و توسعه مناسبات دوکشور در زمینه های مختلف گردد.

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
اسفندماه،   11 پنج شنبه 
نمایشگاه های  دائمی  محل 
آغاز  شاهد  تهران  بین المللی 
نمایشگاه  نخستین  کار  به 
تصویر  و  صوت  رسانه های 
دو  بود.  )رصتا(  ایران  فراگیر 
تهران  بین المللی  نمایشگاه   27 و   7 سالن 
در  فعال  پلتفرم  و  شرکت   100 از  بیش  به 
و  ظرفیت ها  تا  دارد  اختصاص  مجازی  فضای 
کنند.  معرفی  مردم  به  را  خود  توانمندی های 

نوظهورند  بعضًا  که  شرکت هایی 
در  حضور  امکان  ساترا  کمک  با  و 

این نمایشگاه را پیدا کرده اند.
رصتا قرار اســت هر ساله برگزار 
شــود، اگرچه در سال اول میدان 
برای گمنام تر ها فراهم شــده، اما 
پیش بینی می شــود در سال های 
بــازار  اصلــی  بازیگــران  آینــده، 
پلتفرم های شبکه نمایش خانگی 

نیز به این نمایشگاه بیایند.

نمایشگاه  در  آرام  روز  یک   
بین المللی تهران

صداوســیما  مدیــران  اگرچــه 
مردم را به عنوان مخاطبان اصلی 
این نمایشــگاه معرفــی کرده اند، 
اما اختصاص مبلغ 22 هزار تومان 
به عنوان ورودیه نمایشگاه اولین 
سنگی بود که می توانست جلوی 
نمایشــگاه  بــه  مــردم  ورود  پــای 
رصتــا باشــد. موضوعــی کــه گویا 
نمایشــگاه  مدیریــت  ســوی  از 
اعمــال شــده بــود و صداوســیما 
روز هــای  در  اســت  داده  وعــده 
آینــده خبــری از پرداخت حق ورود 

نباشــد تا مــردم بتوانند از »رصتــا« دیدن کنند. 
البتــه پارکینــگ نمایشــگاه کــه غالبــا غیررایگان 
اســت در طــول برگــزاری نمایشــگاه رایــگان در 
اختیار بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت. مانند 
اغلب نمایشــگاه ها، روز اول »رصتا« نیز نســبتا 
روز خلوتــی بــود و به غیر از زمــان بازدید رئیس 
رســانه ملی از تک تک غرفه ها و خوش و بش با 
غرفه داران، تعداد بازدیدکننده ها بســیار پایین 
بــود، حتــی غرفه داران نیــز ترجیــح داده بودند 

»رصتــا«  اول  روز  در 
غرفه ها  چینــش  بــه 
را  خــود  و  بپردازنــد 
بعــد  روز هــای  بــرای 

آماده کنند.

رئیس  دفاع   
صداوسیما از ساترا

ه  یشــگا نما
اولیــن  »رصتــا« 
اســت  نمایشــگاهی 
کــه ســازمان ســاترا 
آن را برگــزار می کنــد، نمایشــگاهی کــه در آن 
شــرکت های مختلــف فعــال در حــوزه شــبکه 
بــه  کــه  مجــازی  فضــای  و  خانگــی  نمایــش 
نحــوی صوت و تصویــر فراگیر تولیــد می کنند 
رئیــس  جبلــی،  پیمــان  دارنــد.  حضــور  آن  در 
»رصتــا«  افتتاحیــه  مراســم  در  صداوســیما 
گفت: »براساس آخرین آماری که امروز اعالم 
شــد، ســازمان تنظیم مقررات صــوت و تصویر 
فراگیــر در فضای مجازی نزدیک به 370 مجوز 

تاکنــون بــرای رســانه های فراگیر صــادر کرده 
اســت. با تعامل بســیار خوبی کــه وجود دارد 
و اشــتیاقی کــه برای دریافت مجوز مشــاهده 
می کنیــم، ایــن عدد احتماًال تا چنــد ماه آینده 

به 500 مجوز برسد.«
جبلــی در دفــاع از عملکرد ســازمان ســاترا 
تأکیــد کرد: »این نمایشــگاه خــودش بهترین 
مصــداق برای تعامــل و هم افزایی بین ســاترا 
بــه عنــوان نماینــده ســازمان صداوســیما در 
حــوزه تنظیم گــری صــوت و تصویــر فراگیــر در 
در  و  شــرکت ها  فعــاالن،  بــا  مجــازی  فضــای 
در  کــه  اســت  رســانه هایی  مجموعــه  واقــع 
حــوزه تولید محتوا در فضــای مجازی فعالیت 
می کننــد. خود این نمایشــگاه بهترین پاســخ 

به این سؤال است.«
وی اضافه کرد: »370 رسانه تاکنون مجوز 
گرفته انــد و در یک فرآیند روان در حال تعامل 
و همراهــی هســتند. ایــن عــدد روز بــه روز در 
حال افزایش اســت. تمام درخواست کنندگان 
مجوز در یک فرآیند شــفاف که در قالب پنجره 
واحــد کســب و کار »درگاه ملی صدور مجوز« 

خــود  می دهنــد.  مجــوز  درخواســت  اســت، 
صداوســیما جزو اولین دســتگاه هایی بود که 
بــه ایــن پنجره واحد پیوســت و االن به راحتی 
هر درخواســت کننده مجوزی می تواند به این 
ســامانه ورود کنــد و درخواســت بدهــد و در 
یک مدت زمان مشــخص پاسخ درخواستش 

را دریافت کند.«

 فرصت رصتا برای رقابت برابر
ســیدنظام الدین موســوی، نماینــده مــردم 
تهــران و عضــو هیئــت رئیســه مجلس شــورای 
اســالمی در حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه رصتا 
بــه »جــوان« گفــت: »با توجــه به اینکــه عرصه 
تولید و انتشــار محتوای صوت و تصویر، عرصه 
متنوعی است، نمایشــگاه »رصتا« می تواند به 
دیده شــدن و شــناخته شــدن فعــاالن بخش 
خصوصی که در این زمینه فعال هســتند کمک 

کند.«
موســوی تأکید کرد: »ســاترا آمده انحصار را 
بشکند، یعنی اجازه ندهد تولید و انتشار محتوا 
در نمایش خانگی در ذیل چند مجموعه خاص 

محدود شــود و این نمایشــگاه اجــازه می دهد 
مردم با تمام رسانه های فراگیر آشنا شوند.«

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســاترا بــه عنــوان 
زیرمجموعه صداوسیما، برگزار کننده نمایشگاه 
رصتاست، ادامه داد: »ساترا می تواند از ابزار ها 
توانمندی هــای صداوســیما در شناســاندن  و 
فعــاالن بخــش خصوصی که در زمینــه تولید و 
انتشار محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای 

مجازی فعالیت دارند، استفاده کند.«
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
اســالمی افزود: »نمایشگاه رصتا، نشان دهنده 
ایــن اســت کــه صداوســیما و ســاترا، صرفــا در 
حوزه ســلبی و نظارتی متمرکز نیســتند و بحث 
حمایتــی را در دســتور کار دارند. بــا برگزاری این 
نمایشگاه، کالس های مدیریتی برای کسانی که 
در ایــن زمینه فعالیت می کنند برگزار می شــود. 
ایــن کار کمک به دیده شــدن آنهاســت و باعث 
تعامــل بیشــتر میــان ســاترا و فعــاالن بخــش 
خصوصی می شــود تا زمینه هم افزایی درســت 
بــرای بهره گیــری از توانمندی هــای فرهنگــی در 

تولید محتوا فراهم شود.«
عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی 
در پاســخ بــه این ســؤال »جوان« کــه مجلس 
در  فعــال  شــرکت های  از  می توانــد  چگونــه 
زمینــه تولیــد صــوت و تصویر فراگیــر در فضای 
مجــازی حمایــت کنــد، تأکیــد کــرد: »مجلس از 
طریــق تقویت نهاد حمایتی و نظارتی »ســاترا« 
می تواند به این بخش کمک کند و مجرای ورود 
مجلس به مباحــث بودجه ای باید نهاد قانونی 

ساترا باشد.«
نخســتین نمایشــگاه »رصتــا« در دو بخش 
ایــن  در  می شــود.  برگــزار  خدمــات  و  محتــوا 
تولید کننــدگان  از  مجموعــه ای  نمایشــگاه 
مجــازی  فضــای  در  محتــوا  عرضه کننــدگان  و 
حضــور دارند. عالوه بــر تولید کننــدگان بخش 
خصوصی، معاونت فضای مجازی صداوسیما 
نهــاد دولتــی و عمومــی در  بــه همــراه چنــد 
»رصتــا« حضــور دارنــد. مشــارکت دو اپراتــور 
اصلــی تلفن همــراه در این نمایشــگاه از نکات 

برجسته آن است.
نمایشگاه »رصتا« از تاریخ 11 تا 14 اسفندماه 
در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار 
می شــود. عالقه مندان بــرای دریافت اطالعات 
بیشتر و آشــنایی با این نمایشگاه می توانند به 

تارنمای rastaexpo.ir مراجعه کنند.

شمایل روستاییان در سیما و سینما از تمسخر تا احترام
تیک:  گروه  سپهرغرب، 
 50 دهه  از  طوالنی  زمانی 
اسالمی  انقالب  از  پیش 
زندگی  اواخر  همین  تا 
همراه  بیشتر  روستاییان 
لوده بازی  و  تمسخر  با 
مختلف  برنامه های  در 
برای  کرده است.  پیدا  بازتاب  صداوسیما 
آقای  عنوان  با  برنامه ای   60 دهه  در  مثال 
سعی  اگرچه  که  می شد  پخش  اقتصادی 
باشد،  روستاییان  زیست  از  بازتابی  داشت 
طور  به  آن  نمایشی  هنر های  بخش  اما 
می پرداخت.  قشر  این  تمسخر  به  واضح 
به  صداوسیما  گاه  هر  نیز  بعد  دهه های  در 
روستاییان  زندگی  کشیدن  تصویر  به  سمت 
داد.  قرار  اصلی  قالب  را  طنز  و  کمدی  رفت، 
چون  پربیننده ای،  سریال های  مثال  برای 
فضایی  اگرچه  خ«  »نون  و  »پایتخت« 
و  طنز  قالب  اما  می دهند،  نشان  را  روستایی 
مضحک  چهره ای  همواره  سبب شده  کمدی 
شاهد  کمتر  و  شود  مخابره  روستاییان  از 
بوده ایم  محبوب  شخصیت های  شکل گیری 
میان  این  در  نباشند.  کمیک  و  لوده  که 

داشته است. وجود  هم  استثنائاتی 
ســریال  در  عیــاری  کیانــوش  مثــال  بــرای 
»قریــب« کــه بــه زندگــی مرحــوم دکتــر قریب 
می پرداخــت،  ایرانــی  سرشــناس  پزشــک 
چهره ای انســانی و محترمانه از روســتاییان را 
به تصویر کشــید. کارگردانی کــه جای خالی او 
در میــان مدعویــن همایش روســتا احســاس 
می شــد. جالب اســت کــه ســینمای ایــران در 

این باره همان مسیر را ادامه داده است. برای 
مثال فیلــم »خجالت نکش« به کارگردانی رضا 
مقصودی که چند ســال پیش ساخته و روانه 
اکــران شــد، تمســخر فرزنــد آوری را دســتمایه 
انســان هایی  را  روســتاییان  و  داد  قــرار  کار 
لــوده و بی ســواد بــه تصویر کشــید کــه بنا به 
همیــن ویژگی تــوان کنترل جمعیــت خانواده 
مســعود  یــا  ندارنــد  هــم  را  پیــری  ســنین  در 
جعفری جوزانی فیلمســاز خوب و قابل احترام 
گام  مســیر  ایــن  در  غفلتــا  هــم  کشــورمان 
گذاشــت و چند ســال پیش فیلم »ایران برگر« 
را تولیــد کــرد که در آن مســئله دموکراســی و 
انتخابــات در یک روســتا دســتمایه شــوخی و 
خنــده قــرار گرفت. با این حال هر ازگاه شــاهد 
تولیــد آثــاری بوده ایم که با نگاهــی متعهدانه 

به روستا ساخته شده اند.
در میانه دهه 70 ســریالی با عنوان »روزی 
روزگاری« از صداوســیما روانــه آنتــن شــد که 
در آن زندگــی روســتاییان در دوره ای تاریخــی 
)معاصــر( به شــکلی جــذاب و نمایشــی ارائه 
ماندگارتریــن  گفــت  بتــوان  شــاید  می شــد. 
شــخصیت از یــک زن در تاریــخ سریال ســازی 
آن  و  یافــت  نمــود  ســریال  ایــن  در  ایــران 
شــخصیت خالــه لیال بود کــه به طــوری کامًال 
احترام آمیــز از حقیقــت زن ایرانــی آن هــم در 
جامعه ای روســتایی پرده بــرداری می کرد، اما 
تحقیــر زندگــی روســتاییان از همــان آغــاز بــه 
انقــالب  از  پیــش  در  ایــران  در  تلویزیــون  کار 
بــا  کــه  تولیــد شــخصیت هایی  بــا  و  اســالمی 
آغــاز  می کردنــد،  صحبــت  روســتایی  لهجــه 
شــد و عجیــب اینکــه تقریبا همــان رویه پس 

تــا  و  شــصت  دهــه  در  و  اســالمی  انقــالب  از 
همیــن ســال های اخیــر بــه طور جــدی ادامه 

داشته است.
صداوســیما با برگزاری همایشــی با عنوان 
دیده شــدن  اهمیــت  کــرده  ســعی  روســتا 
روســتا ها در برنامه هــای تلویزیونــی بــه ویژه 
انتظــار  بایــد  امــا  پیــش بکشــد،  را  ســریال ها 
داشــت دیدگاه هایــی از ایــن دســت صرفا در 
باقــی  ســخنرانی  و  ســمینار  و  همایــش  حــد 
کــه  باشــیم  آثــاری  تولیــد  شــاهد  و  نماننــد 
فرهنــگ روســتاییان بــه درســتی بــه نمایــش 
ایــن بخــش مهــم جامعــه  و  گذاشــته شــود 

بــه شــکلی احترام آمیــز خــود را در تلویزیــون 
. ببینند

تصاویری که از روســتا های ایران در جریان 
راهپیمایــی 22 بهمــن امســال مخابــره شــد، 
نشــان داد روســتاییان چــه ســهم عظیمی در 
انقــالب اســالمی داشــته اند  پــای  اســتقامت 
و رســانه ها تــا چه انــدازه از این نقــش غافل 
بوده انــد. در واقع این قشــر طی دهه ها یا در 
رســانه های بزرگ سانسور شــده یا به تمسخر 

درآمده اند.
صداوســیما  کــه  روســتا  همایــش  در 
از میــان  یــک چهــره مهــم  کــرد،  برگــزار  را  آن 

کارگردان هــا در کنار پیمان جبلــی خودنمایی 
ویــژه  میهمــان  احمدجــو،  امــراهلل  می کــرد. 
ایــن مراســم بــود. کارگــردان ســریال ماندگار 
»روزی روزگاری« در ایــن مراســم مــورد تقدیر 
قرار گرفت. صداوســیما در چند دهه گذشــته 
ســریال  تولیــد  بــرای  را  بســیاری  فرصت هــای 
درباره روســتا ها از دســت داده و امید اســت 
همایشــی که با عنوان روســتا در این سازمان 
تصویــر  بــه  بــرای  جــدی  آغــازی  شــد،  برگــزار 
ایــن قشــر  از  کشــیدن چهــره ای قابل احتــرام 
ایران زمیــن  قدر دیــده  کمتــر  امــا  تأثیرگــذار، 

باشد.

ساترا  انحصار می شکند یا نمایشگاه می ماند؟

 توجه به اینکه عرصه تولید 
و انتشار محتوای صوت 
و تصویر، عرصه متنوعی 
است، نمایشگاه »رصتا« 
می تواند به دیده شدن و 
شناخته شدن فعاالن بخش 
خصوصی که در این زمینه 
فعال هستند کمک کند.«
موسوی تأکید کرد: »ساترا 
آمده انحصار را بشکند، 
یعنی اجازه ندهد تولید و 
انتشار محتوا در نمایش 
خانگی در ذیل چند 
مجموعه خاص محدود 
شود و این نمایشگاه اجازه 
می دهد مردم با تمام 
رسانه های فراگیر آشنا 
شوند.«

شهدای شاهچراغ

جواد محرمی
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بررسی بودجه 1402؛

اختصاص 2 میلیون تومان 
سهام به ازای تولد هر فرزند

 از ابتدای سال 1402
با  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
شورای  مجلس  نمایندگان  تصویب 
از  فرزند  هر  تولد  ازای  به  اسالمی 
میلیون   2 معادل   1402 سال  ابتدای 
اختصاص  فرزند  نام  به  سهام  تومان 

می یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در جلســه علنــی نوبــت صبــح روز )شــنبه( و در ادامــه 
بررســی بخش هزینه ای الیحه بودجه 1402 کل کشــور، 

با الحاق یک بند به تبصره 2 موافقت کردند.
بر اســاس این بند الحاقــی به تبصره 2؛ دولت مکلف 
است ماهانه معادل 2 درصد از یک دوازدهم هزینه های 
جاری شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتخابی 
وابســته بــه دولــت منــدرج در پیوســت شــماره 3 ایــن 
قانــون که ســود ده و فاقد زیان انباشــت طبــق آخرین 
صــورت مالــی حسابرســی شــده باشــد، بــه اســتثنای 
هزینه های اســتهالک و هزینه عملیات بانــک و بیمه را از 
حســاب های آنها برداشت و به پیوست شماره 130425 

جدول 5 این قانون واریز کند.
از منابــع ایــن محل، دولــت مکلف به اجــرای ماده 11 
قانــون جوانــی جمعیــت براســاس ســازوکار اجرایی که 
وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران 
رســانده اســت، خواهد بود. بر این اســاس بــه ازای هر 
فرزند که از ابتدای ســال 1402 متولد خواهد شــد، مبلغ 
22 میلیون ریال تا ســقف 22 هــزار میلیارد ریال از محل 
ردیف 130425 جدول شــماره 5 این قانون صرفا جهت 
خریــد واحدهــای صنــدوق ســرمایه گــذاری معاملــه در 

بورس به نام فرزند اختصاص می یابد.

ایران و جهان

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: معاون مرکز هماهنگی 
به  بهداشت،  وزارت  اقتصادی 
دو  دریافت  جزئیات  تشریح 
وام از بانک جهانی و همچنین 
مبلغ  به  سوم  وام  درخواست 

200 میلیون دالر پرداخت.
خریــد تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی مــورد 
نیــاز از طریق دریافــت وام از بانــک جهانی، یکی 
از اقدامــات وزارت بهداشــت در دوران پاندمــی 
کرونــا بوده اســت. به طوری که تــا کنون موفق 
شــده 2 وام 45 و 90 میلیــون دالری را دریافــت 
کند و برای وام ســوم نیز، موافقت ضمنی بانک 

جهانی را گرفته است.

 جزئیات وام 45 میلیون دالری
شــروع  بــا  همزمــان  گفــت:  اســدی  حمیــد 
پاندمی کرونا در جهان، نیاز کشورها به خرید و 
تأمیــن تجهیزات کرونایی؛ شــدت گرفت و ایران 
نیز در مرحله اول توانســت یک وام 45 میلیون 
دالری بابــت خرید تجهیزات مــورد نیاز مبارزه با 

کرونا، از بانک جهانی دریافت کند.
وی افــزود: وام بانــک جهانــی در اختیار یکی 
از نهادهــای بین المللــی قــرار می گیــرد و ایــران 
نیــز، وام را از طریق ســازمان جهانی بهداشــت، 

دریافت می کند.

 دریافت وام دوم از بانک جهانی
توســعه  بــه  نیــاز  داد:  ادامــه  اســدی 
زیرساخت های حوزه سالمت کشور در مبارزه با 
کرونا، باعث شد تا وزارت بهداشت بار دیگر برای 
دریافــت وام از بانک جهانی اقدام کند. بر همین 
اســاس، 90 میلیــون دالر بــرای خریــد تجهیزات 
مــورد نیــاز در مبــارزه بــا کرونــا، از بانــک جهانی 

دریافت شد.
وی با اشــاره بــه دریافت وام بانــک جهانی از 
طریق سازمان جهانی بهداشت، افزود: دریافت 
این وام، منجر به عقد 3 قرارداد شــد. به طوری 
که وزارت اقتصاد با بانک جهانی، قراردادی امضا 
کرد و قرارداد دوم نیز فی مابین سازمان جهانی 

بهداشــت، بانک جهانی و وزارت بهداشــت؛ برای 
خرید تجهیزات امضا شد.

معــاون مرکــز هماهنگــی اقتصــادی وزارت 
راســتا،  همیــن  در  داد:  ادامــه  بهداشــت 
کارگروهی تشــکیل و دبیرخانــه کمیته اعتبارات 
بین الملل ریاست جمهوری و معاونت توسعه 
مدیریت و منابع وزارت بهداشت، بر انجام امور 

نظارت دارند.
اســدی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه نیازهای 
حــوزه ســالمت از طریــق معاونت هــای وزارت 
بهداشــت جمع آوری شد، افزود: تقویت شبکه 
راســتای  در  درمــان  توســعه  و  آزمایشــگاهی 
مبــارزه بــا کرونــا، از اهداف دریافــت وام دوم از 

بانک جهانی بود.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه نیازهای 
وزارت بهداشــت بــه بانــک جهانــی اعــالم و در 
لیســت خرید قرار گرفــت، تصریح کرد: تجهیزات 
مورد نیاز وزارت بهداشــت به صورت مســتقیم 
و غیر مســتقیم در ارتباط با مبــارزه با کرونا قرار 

داشــت که به تأیید بانک جهانی رسید.
معــاون مرکــز هماهنگــی اقتصــادی وزارت 

بهداشــت ادامه داد: نتایج ارزیابی شده توسط 
بانــک جهانــی، بــه ســازمان جهانــی بهداشــت 
اعــالم شــد و در پــی آن بــرای خریــد تجهیزات، 

مناقصه بین المللی برگزار شد.

تی  سی  و  آی  آر  ام  دستگاه های  خرید   
اسکن با وام بانک جهانی

به گفتــه وی، از محل وام 90 میلیون دالری 
بانــک جهانی به وزارت بهداشــت، 42 دســتگاه 
 128 اســکن  تــی  ســی  دســتگاه   13 آی،  آر  ام 
اسالی و 2 دستگاه سی تی اسکن 256 اسالی 

خریداری شد.
اســدی افــزود: ایــن خریدهــا انجام شــده و 
پیــش بینــی می کنیم از نیمه دوم اســفند 1401 

به تدریج وارد کشور شود.
 90 وام  دوم  بخــش  کــرد:  تأکیــد  وی 
میلیــون دالری، مربــوط به تقویت شــبکه های 
آزمایشــگاهی کشــور اســت و بر همین اساس، 
شــبکه جامــع آزمایشــگاهی تشــکیل شــد. بــر 
همیــن اســاس، بالــغ بــر 1200 قلــم ملزومــات 
آزمایشــگاهی مــورد نیــاز بــه شــکل مناقصــه 

خریــداری شــده و از فروردیــن 1402، حمل آنها 
به کشور انجام خواهد شد.

 پیشنهاد دریافت وام سوم به مبلغ 200 
میلیون دالر

اســدی در ادامه به پیشــنهاد وزارت بهداشت 
برای دریافت وام ســوم از بانک جهانی اشاره کرد 
و گفت: ما پیگیر وام ســوم هســتیم که موافقت 
ضمنی هم از سوی بانک جهانی صورت گرفته که 
به امیدواریم در ادامه مذاکرات، به نتیجه برسد.

وزارت  اقتصــادی  معــاون مرکــز هماهنگــی 
بهداشــت با اشــاره بــه اینکــه وام ســوم را برای 
تکمیل شــبکه آزمایشــگاهی کشــور نیــاز داریم، 
افزود: پیشــنهاد ما به بانک جهانی، 200 میلیون 

دالر است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان خرید 
تجهیــزات از داخــل کشــور بــا وام بانــک جهانی 
وجود نداشــت، گفت: این اقدام به ضرر کشــور 
خواهــد بود؛ زیرا ما بر اســاس دالر و یورو خرید 
می کنیــم که اگــر می خواســتیم تبدیل بــه ریال 
کنیــم، هزینه های مــا افزایــش می یافت. ضمن 

اینکــه بخشــی از خریدهــای مــا، تولیــد داخــل 
نــدارد. خریدهــای مــا با مجــوز شــورای اقتصاد 

انجام می شود.
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه رویکــرد مرکز 
هماهنگــی اقتصــادی وزارت بهداشــت، تقویت 
شــرکت های دانش بنیان در داخل کشور است؛ 
افــزود: در برگزاری مناقصه های بین المللی برای 
خریــد تجهیزات، دو شــرط وجود دارد. نخســت 
اینکه دســتگاه به روز بــوده و تولید آنها مربوط 
بــه 2022 و 2023 باشــد و دارای پلتفرم 2016 به 

باال باشند.

بوده  کشورها  کدام  از  خریدها  مبدا   
است؟

اســدی در رابطــه بــا کشــورهایی کــه خریــد 
تجهیــزات را انجــام داده ایــم، گفــت: تجهیــزات 
ســرمایه ای را اغلــب از اروپا خریــداری کرده ایم و 
ملزومات آزمایشــگاهی نیــز از اروپا و چین بوده 

است.
وزارت  اقتصــادی  معــاون مرکــز هماهنگــی 
بهداشــت، در ارتباط با چگونگی توزیع تجهیزات 
و ملزوماتی که از محل وام بانک جهانی خریداری 
شــده اســت، افزود: توزیع آنها بر اســاس نظام 
ســطح بنــدی و شــاخص های جمعیتــی صورت 
می گیــرد. بــه طــوری کــه، دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی سراســر کشــور، نیازهای خــود را اعالم 
می کننــد و مــا بــر اســاس شــاخص ها، توزیع را 

انجام می دهیم.

 نحوه بازپرداخت وام های بانک جهانی
وی در خصوص زمان بازگشت وام ها و سود 
آنها نیز گفت: اصوًال وام های بانک جهانی با نرخ 
بهره پایین اعطا می شــود. زمان شــروع اقساط 
وام نیــز بعد از یــک دوره تنفس یک ســاله، آغاز 
می شــود و می بایســت در مــدت 4 تــا 5 ســال 

نسبت به تسویه وام اقدام کرد.
وزارت  اقتصــادی  معــاون مرکــز هماهنگــی 
بــرای  اعتبــاری  بهداشــت، در خصــوص منابــع 
بازگشــت وام، افزود: تأمین اعتبــار این وام ها از 

بودجه دولت صورت می گیرد.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
انرژی  سازمان  رئیس  جهان: 
مدیرکل  سفر  به  اشاره  با  اتمی 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
ارتباطات،  گفت:  ایران  به 
باید  گزارش ها  و  رفت وآمدها 

باشد. اعتمادآفرین 
کنفرانس مطبوعاتی رافائل گروســی مدیرکل 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی و محمد اســالمی 
رئیــس ســازمان انرژی اتمی صبح امــروز در محل 
ســازمان انــرژی اتمــی بــا حضــور اصحاب رســانه 

برگزار شد.
محمــد اســالمی در این نشســت با اشــاره به 
دیــدار اخیر گروســی کــه از دیروز آغاز شــد، گفت: 
ایــن دیدار پیام آور برقــراری ارتباطات و روابط بین 
ایــران و آژانــس اســت. ارتباطــات، رفت وآمدها و 

گزارش ها باید اعتمادآفرین باشد.
وی ادامه داد: مــا بتوانیم به صورت اطمینان 
بخــش برای حل و فصل مســائل با پرهیز از ورود 
دادن و نفــوذ دادن عناصــر و عواملــی که هدف 
آن ها بر هم زدن یک روابط عادی و حرفه ای است 
را بــه وجــود بیاوریــم. به گونــه ای که این شــیوه 
تعامــل پایــدار بمانــد و همــواره آژانــس بتوانــد 
وظایف خود را در ارتباط با برنامه هسته ای ایران 
در چارچــوب ضوابــط پادمــان پابرجــا و اطمینان 

بخش نگه دارد.
وی ادامــه داد: مــوارد در قالــب گفتگوهــای 
دوجانبه و مشــترک میــان ما و همــکاران آژانس 
و همــکاران آقــای گروســی انجام شــده اســت و 
اطمینــان دارم کــه بــه صــورت پایــداری تأثیرگذار 

خواهد شد.
اســالمی با بیان اینکه در هفته ای که گذشــت 
29 کنفرانس هســته ای ملی در دانشــگاه شــهید 
بهشــتی برگــزار کردیــم، افــزود: کنفرانــس 30 ام 

بین المللــی با همکاری آژانس خواهد بود.
در ادامه رافائل گروســی نیز با ابراز خرســندی 
از حضــور در ایــران گفت: آماده هســتیم کار را به 

پیش ببریم.
رئیس آژانــس بین المللــی انرژی اتمــی افزود: 
دو مســئله وجــود دارد، اول توقعات باال اســت. 
حضــور شــما از مطبوعات نشــان دهنده اهمیت 
مســئله است و در ســطح جهان هم این توقعات 
به چشــم می خورد که تضمین هایی برای مسئله 

هسته ای ایران داده شود.
گروســی عنوان کرد: دوم، مربوط می شود به 
همــکاری فنــی و علمی بین ایران و آژانس؛ شــب 
گذشــته در ایــن خصــوص با آقای اســالمی بحث 
کردم. قرار اســت یک رویداد که به صورت ســنتی 
برگزار شــده یک شــخصیت بین المللی پیدا کند تا 
ببینیــم چه طــور آژانــس می تواند به ایــران کمک 

کنــد و این نشســت که قرار اســت در ســال آینده 
برگزار می شــود، جنبه بین المللی پیدا کند.

بانــوان  ســهم  افــزود:  اســالمی  ادامــه  در 
شــام  ضیافــت  در  دیشــب  هســته ای  تأثیرگــذار 
باعث شــگفتی آقای گروســی و همکارانشان شد 
کــه چقــدر خانم تأثیرگــذار در این حــوزه در ایران 
هســتند. همچنین چند تن از همســران شهدای 
در  همسرانشــان  تــرور  زمــان  در  کــه  هســته ای 

صحنه ترور حادثه حضور داشتند.
وی گفت: پیام واضح همایش دیشب این بود 
کــه جریان علمــی هســته ای در ایران یــک جریان 
قدرتمند است و حضور بانوان بیانگر این بود که 
این دانش رو به گســترش اســت و پیــام آور صلح 

و مودت است.
اســالمی با اشــاره به احتمال صدور قطعنامه 
علیــه ایران اظهار کرد: ایران برای پیشــبرد اهداف 
توســعه خودش کــه تماما واضح اســت مصمم 
بــوده و منافــع ملــی خــودش را بــا هیــچ چیــزی 

عوض نمی کند.
رئیــس ســازمان انرژی اتمــی تصریح کــرد: اگر 
بخواهد قطعنامه ای صادر شــود مراجع ذی ربط 
تصمیــم خواهنــد گرفــت. آنچــه کــه در چارچوب 
پادمــان اســت برای اطمینان بخشــی بــه آژانس، 
آنــان را اجــرا می کنیــم و نمی گذاریــم عواملی که 
این ارتباطات را بخواهد زیر ســوال ببرد به وجود 

آید.
وی گفــت: همکاری ها به طور مســتقیم ادامه 
دارد و نمی گذاریــم عواملی باعــث عدم اطمینان 

شوند.

محرمانه  گزارش های  درز  از  گروسی:   
می شوم ناامید 

در ادامه گروســی نیز در پاســخ به این سوال 
که چرا اسناد و مدارکی که در مورد ایران منتشر 
می شــود قبــل از اینکــه توســط آژانــس منتشــر 
شــود در رســانه ها منتشر می شــود، گفت: قبل 
از هرچیزی اعــالم کنم هروقت خبری مبنی بر درز 
گزارش هــای محرمانه به گوش می رســد ناامید 
میشــوم. گزارشــها در اختیار تمام اعضا اســت و 
بــه مــن حق دهیــد کــه نمی توانم تمــام اعضا را 
چک کنم. بنابراین این مســئله خوشــایند نیست 

که بخواهم دفاع کنم.
اســالمی در خصــوص توافقــات انجام شــده 
در ایــن ســفر و ادعــای غنی ســازی 84 درصدی 
ایــران اظهــار کــرد: اگر به گــزارش آقای گروســی 
مراجعه کنید می بینید که شناســایی غنی سازی 
84 درصدی و بررســی های انجام شــده از تولید، 
ایــران غنــی ســازی بــاالی 60 درصــد نداشــته و 

ابهام برطرف شده است.
وی بــا بیــان اینکــه در خصــوص ســه مــکان 

هــم الگویی را در ســال گذشــته توافــق کردیم و 
همــان را دنبــال خواهیــم کرد، افزود: بخشــی از 
تهدیــدات را بــا آقــای گروســی صحبــت کردیم و 
همچنــان ادامه دارد و همــکاران در حال گفتگو 

. هستند
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران با اشــاره به 
نشســت شورای حکام گفت: ســه کشور اروپایی 
تمرکــز می کننــد روی تعهــدات برجامــی، اما این 
تعهــدات صفحه مقابــل دارد و آن تعهدات آنان 

است.
وی گفــت: بــرای گام هــای اطمینــان بخش با 
آقای گروســی ایــن توافق را کردیم کــه ما روابط 
خودمــان را در قالب پادمان پایــه ریزی می کنیم 
و نکنــه حائز اهمیتی اســت که تــا زمانی که آنان 
بــه تعهــدات خــود عمــل نکردنــد، روابــط مــا بر 
اســاس پادمان اســت. این مســئله مورد توافق 

ما قرار گرفته است.
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: در همایش 
دیشب مشخص شــد که جریان علمی پژوهشی 
و فنــاوری هســته ای در جمهوری اســالمی ایران 
یــک جریــان قدرتمنــد اســت و خانم هــا و آقایان 
در ســنین مختلف به ویژه بــا جوانانی که حضور 
داشــتند بیانگر این حقیقــت بود که این دانش، 
دانشــی درون زا اســت کــه بــا عشــق و ایمان رو 
بــه گســترش بــوده و پیــام آور صلــح و مودت و 

دوستی است.
ایــران  اســالمی  جمهــوری  داد:  ادامــه  وی 
همواره آماده اســت که دســتاوردهای خود را با 

ســایر ملت ها هم به اشتراک بگذارد.
اســالمی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســالمی 
بــرای پیشــبرد اهــداف توســعه  ایــران همــواره 
خــود کــه تمامــا واضــح و روشــن اســت مصمم 
بــوده و منافــع ملــی خــود و امنیــت ملــی خود 
را بــا هیــچ چیــز جابجــا نمی کنــد، تصریــح کــرد: 
زیــر  مراجــع  حتمــا  شــود  صــادر  قطعنامــه ای 
ذی ربــط تصمیم گیــری خواهند کــرد و به موجب 

همــان تصمیمات عمل خواهیم کرد.
وی گفــت: نکتــه مهــم بــرای مــا یعنــی بیــن 
شــخص مــن و شــخص آقــای گروســی در ایــن 
در  کــه  را  آنچــه  کــه  اســت  ایــن  زمانــی  مقطــع 
چهارچــوب پادمان اســت برای اطمینان بخشــی 
بــه آژانس انرژی اتمی دقیقــا اجرا کنیم که به آن 
پایبنــد بــوده و خواهیم بود و اجــازه نمی دهیم 
عناصــر و عواملــی و یــا نــوع اقداماتــی کــه ایــن 
ارتبــاط و ایــن انطبــاق بــا ضوابــط را زیــر ســوال 
ببرنــد بــه وجود بیایــد و به همین دلیــل به طور 
مســتمر کار خواهیم کرد و تداوم خواهد داشت 

و اجــازه نمی دهیــم که هیچ گونه عــدم انطباقی 
به وجود بیاید که موجب عدم اطمینان شــود.

اســالمی در مورد اینکه فشــارهایی از ســوی 
اســرائیل و برخــی دیگــر از کشــورها کــه همواره 
ایــران رو از مســیر درســت و  پرونــده هســته ای 
بــه  بــا توجــه  حرفــه ای و حقوقــی دور کــرده و 
توضیحــات ایــران درباره بندهای مــورد اختالف، 
آیــا می تــوان امیــدوار بــود کــه ایــن فشــارهای 
سیاســی بــر نشســت آتــی شــورای حــکام تأثیــر 
نگــذارد، گفت: آقای گروســی هم به این ســوال 
مهم اشاره کردند. ســه کشور اروپایی به صورت 
ویژه و کســانی کــه با آنها همــکاری می کنند روی 

تعهــدات برجامی تمرکز می کنند.
وی بــا بیــان اینکه تعهــدات برجامــی به طور 
مشــخص صفحه مقابل دارد کــه تعهدات طرف 
مقابل اســت، ادامه داد: آنهــا نمی توانند وقتی 
بــه تعهداتشــان عمــل نمی کنــد به مــا و آژانس 
فشــار بیاورنــد که ما بــه تعهداتمان عمــل کنیم 
به همین دلیل برای گام هــای اطمینان بخش ما 
بــا آقــای گروســی این تفاهــم را کردیم کــه ما در 
چارچوب پادمــان روابطمان را تنظیــم می کنیم. 
ایــن موجــب می شــود کــه مادامــی کــه آنهــا به 
مــا  از عملکــرد  آژانــس  برنگشــتند  تعهداتشــان 
اطمینــان خاطــر داشــته باشــد و موجــب بیــان 
مغایــرت و یا عدم انطباق نشــود ایــن نکته حائز 

اهمیتی اســت که مورد توافق ما قرار گرفت.
در ادامــه مدیــر کل آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی گفت: من همیشه از دیدار با آقای اسالمی 
اســتقبال می کنــم. مــا می خواهیم بــا ایران یک 
دیالوگ و گفتگوی جدی و سیســتماتیک داشته 

باشیم.

اش  قبلــی  ســفر  از  اینکــه  بیــان  بــا  گروســی 
بــه ایــران مــدت زیــادی گذشــته اســت، افــزود: 
خوشــحال هستم که این اتفاق افتاد و توانستم 
بــه ایران بیایم و بتوانم بــا همکاران خود گفتگو 
کنــم امــا هنــوز کار مــا تمام نشــده اســت؛ تمام 
همــکاران ما االن کــه ما اینجا صحبــت می کنیم، 
آنها هم با یکدیگــر صحبت می کنند و کار می کند 

تا مســائل را حل و فصل کنند.
وی ادامه داد: البته قرار است من با مقامات 
دیگر جمهوری اســالمی ایران هم دیدار داشــته 
باشــم و در پایان روز می توانم قضاوت بیشــتری 

از رضایت خودم داشته باشم.
وی بــا بیــان اینکــه کار با ایــران و همــکاری با 
ایران ادامه دارد، گفــت: می توانم بگویم که یک 
بســته کاری مبتنــی بــر صداقت و همــکاری برای 
من بســیار مهم اســت. گروسی درباره بازرسی ها 
از تأسیسات هسته ای ایران و در عین حال عدم 
نظارت بر برنامه اتمی رژیم صهیونیســتی ســوال 
شــد کــه وی در پاســخ گفــت: البته ســوال مهم 
است؛ مسئله این اســت که آژانس بازرسی هایی 
که از کشــورها و تأسیسات هســته ای آنها انجام 
می دهــد، بــر پایــه توافقــات قانونــی و حقوقــی 

است که با آنها دارد.
وی اظهــار داشــت: جمهــوری اســالمی ایران 
عضو معاهده آن پی تی اســت و کشــورهایی که 
عضو ایــن پیمان هســتند، توافقــات پادمانی با 

آژانس دارند.
گروسی افزود: از جامعه ایران می خواهم که 
ایــن را درک کنــد که ما بر پایــه همین توافقات و 
امنیتی اســت که بازرســی های خودمان را انجام 
دهیــم؛ مــن را مقصــر ندانیــد؛ مــن بــه عنــوان 
مدیــرکل آژانــس کــه بخواهم بــا یک کشــوری با 
انصاف بیشــتری رفتــار کنند و با یک کشــوری بی 
انصافی کنم؛ من نیســتم که مشخص می کنم از 
کجا باید بازرس بازرســی شــود در پایه توافقاتی 

که با کشــورها داریم این کار را انجام می دهیم.
کشــورهایی  البتــه  کــرد:  تصریــح  وی 
هســتند کــه عضــو )ان پــی تــی( نیســتند و رژیم 
صهیونیســتی جــزو آنها اســت بنابراین مــا با آنها 
توافــق متفاوتــی داریــم. البتــه مربــوط بــه رژیم 
صهیونیستی نمی شــود بلکه به کشورهای دیگر 
هم اســت می خواهم این را خدمت شــما روشن 
کنم که این من نیســتم که تشخیص می دهند و 
مشــخص می کنم که با کدام کشــورها شــدیدتر 
برخــوردی  نبایــد  دیگــر  برخــی  و  کــرد  برخــورد 

داشت.
مدیر کل آژانــس بین المللی انرژی اتمی تاکید 
کــرد: اجــازه بدهیــد در پایــان بگویــم از نظر من 
بســیار مهم اســت کــه همــه کشــورها در جهان 

باید عضو معاهده آن پی تی باشــند.

پرداخت 2 وام بانک جهانی به وزارت بهداشت جزئیات 

رفت وآمدها و گزارش ها باید اعتمادآفرین باشد

آنها نمی توانند وقتی به 
تعهداتشان عمل نمی کند به 
ما و آژانس فشار بیاورند که 
ما به تعهداتمان عمل کنیم 
به همین دلیل برای گام های 
اطمینان بخش ما با آقای 
وسی این تفاهم را کردیم  گر
که ما در چارچوب پادمان 
وابطمان را تنظیم می کنیم.  ر
این موجب می شود 
که مادامی که آنها به 
تعهداتشان برنگشتند آژانس 
از عملکرد ما اطمینان...


