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داده ها روایت می کنند
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 محمد رهبری: ۱۸ ماه از آغاز مذاکرات احیای برجام می گذرد 
و مردم در این مدت هر هفته و هر ماه شایعاتی را در مورد آن 

شنیده اند.  این در حالی است که در روزها و هفته های اخیر، بیش 
از پیش شایعاتی در مورد احیای برجام شنیده می شود. اما واکنش 
مردم نسبت به اخبار مربوط به احیای برجام در این مقطع زمانی 

چه بوده است؟ 

 ما بــه کلکســیونی از آرزوها، ضرورت هــا و مطالبات تبدیل 
شــده ایم. فقط کافی است برگردیم، ســری به عقب بچرخانیم، 
می شــود فهرســت بلندباالیی از آنهــا تهیه کرد. جامــه ما را 
خواســتن های متعدد شــکل داده  اســت. ایــن معنایش صرفا 
نرســیدن نیســت، گاهی هم در میان همهمه این خواســتن ها 
رســیده ایم، اما بر ســر کیفیتش بحث های فراوانی وجود دارد. 
امید را می شــود از البه الی این خواستن ها جست، اما ناامیدی و 
شاید بدتر از آن، عادت به تکرار شرطی مطالبات، بدون چابکی، 
آفتی بزرگ تر اســت که کمی می ترســاند. ســیاه نمایی نیست. 
صحبت از دغدغه عبور است. رد شدن؛ یعنی گذشتن از الکی که 
فقدان حرکت منسجم را مرسوم می کند. خیال پویایی فرق دارد 
با واقعیت عبور از ایســتایی. باید حرفش را زد که کلیشــه های 
تسلسِل آرزو در هم بشکنند. مثال سال هاست که همه می دانیم 
ایران باید هرروز بیشــتر از دیروز توسعه مند و توسعه ساز باشد. 
آن قدر شنیده ایم که حتی بعید نیست هرکدام مان بتوانیم یک تِز 
آکادمیک از معانی توسعه ارائه بدهیم. تورم دیگر غریبه نیست. 
عادت کرده ایم که باشــد و حتی عالوه بر فقرا، مالیاتی کمرشکن 
برای بورژوازی صنعتی باشــد. می خواهیم تورم نداشته باشیم. 
این هم یک کلیشــه شده است. سال هاست که در سایه تورم دو 
عادت را بزرگ کرده ایم؛ یکــی اینکه بخواهیم تورم برود و یکی 
اینکه با تورم زندگی بکنیم. این واقعیت ترمینال عمومی کشور را 
به وجود آورده است. به همین شکل، اشتغال یا بی کاری، فرقی 
نمی کند. یکی را ظاهرا با  کیفیت نساخته ایم، دیگری را با کمیت 
روی دســت جامعه ایرانی بار کرده ایم. صحبت امروز، دیروز  یا 
همین چند ســال گذشته نیســت. به گمانم حداقل در دو دهه 
گذشته همه مدیران اجرائی در بطالت آرزوها و مطالبات نقش 
داشته اند. یا بطالت را ساخته اند یا نتوانسته اند برای رفع بحران 
عادت هــا کاری کنند. در این فضا «باید»ها بزرگ ترین مکانیســم 
تخلیه بار روانی از مؤلفه ای به نام وجدان می شود. کاش می شد 
نشست و تعداد کلمه «باید» را در سخنان مدیران و برنامه ریزان 
اجرائی کشور شمرد. حتما رقم را نه می شود نوشت نه می شود 
خواند. عدد ســر به فلک می کشد. «باید شــد» را دانسته ایم اما 
در اجرائی کردنش اگر هم پیروز بوده ایم، شوک درمانی ها پیکان 
اراده گرایی را شــکل داده اند. امروز اما در آستانه ایستاده ایم؛ در 
آستانه نقطه ای در تاریخ که «خواستن»ها در قد و قواره فربگی 
آرزوهــا و اراده گرایی و شــوک درمانی ها نمی توانــد جوابگوی 
صالحیــت رقابت باشــد. از دوران رقابت پذیــری عبور کرده ایم 
و به روزگار «ضرورت کســب صالحیت در رقابت» رســیده ایم. 
اینجــا کیفیــت پیروزی ها و آســودگی ها مهم اســت. تغییرات 
اجتماعی-اقتصــادی پیام ایدئالی ندارند. تــورم کار را به جایی 
رســانده اســت که با به هم ریختــن مفاهیم تجــارت و افزایش 
هزینه های تولید، طبقه نیازمند در کنار طبقه سرمایه دار صنعتی 
قرار گرفته اســت. فاصله بین کارگــر و کارفرما در نمودار تولید 
به اندازه یک خط کاشــی قابل تصور است. هر دو یک بار روانی 
متزلزل کننــده را تجربه می کنند و هــر دو به یک میزان در تورم 
ناشــی از فشار هزینه به ســتوه آمده اند. هر دو زندگی می کنند 
اما هــر دو فاقــد فاکتور قابلیت هــای پیش بینی پذیــری برای 
ســرمایه گذاری روی زندگی مولد هســتند. بی شک داشته های 
قابل تأملــی را مهیــا کرده ایــم  امــا مســئله دقیقــا در فقدان 
دارایی هایی اســت که بتواند حداقل یک ترم از رؤیاهای توسعه 
را در تراز واقعیت هــا و یافته ها قرار بدهد. مرز بین آنچه داریم 
و آنچه طبیعی بود که داشــته باشیم، مختصات امروز را شکل 
داده اند. این واقعیت، واقعیت «همگانی» دوره ماســت؛ روزگار 
ما آدم هایی که نام شهروند اینجایی را داریم و باید همه متعهد 
به ســاختن و عبور از «بایدهــای فربه و آرزوها شرطی شــده» 
باشــیم. شــعار کفاف عبور از این وضعیت را نمی دهد. تبدیل 
امیدهای ناشی از شــوک درمانی به شادی های ناشی از کیفیت 
توســعه، در امور اجرائی به ذهنیت های داده ســنج و عقالنیت 
ابزاری-مولــد نیاز دارد تا در برداری واقعی بفهمد شــعارها از 
کدام مســیر می توانند رنگی از بودن و شــدن بگیرنــد. آیا باید 
فرضیه هــای موجود مانند برجام (کــه می توانند فرصتی برای 
احیای انگیزه و برنامه ریزی جهت عبور از اقتصاد گذرا به سمت 
توسعه باشــند) را کنار زد تا آرمان ها پایشــان به زمین برسد یا 
ســنجش مکانیســم های صالحیت رقابت، تصویری را نشــان 
می دهد که ایســتادن روی شــانه این فرضیه ها بــرای غلبه بر 
انسداد مولدگرایی و رفع عارضه  نابرابری و تورم، امکان بیشتری 
بــرای دسترســی بــه روح ایدئولوژی ها به وجــود می آورند؟ 
سربلندی در کدام شــکل کارکرد واقعی تری دارد؟ باید تدبیر را 
فدای بایدهای قلبی کرد یا دستورالعمل های درونی را می شود 
با عبور از خمودگی و شــرمندگی های توسعه به قله سربلندی 
رساند؟ دیدن پاســخ واقعی این پرسش، چگونگی زندگی فردا 
را می ســازد. آمارتیاسن، توانمندســازی مردم در رفع آسیب ها 
را دارای نقش کلیدی می داند. توانمندســازی انســان درواقع 
راهکار و راهبردی در نظر گرفته شــده اســت کــه گفت وگو و 
جهش فضیلت های مدنی را شــکل می دهد؛ راهی به ســمت 
بلــوغ زندگی. آیا جــای این ایده در راهبردهــای اجرائی خالی 

نیست؟ توانمندسازی انسان ایرانی را باز تعریف کنیم!

کودکی و نوجوانــی یکی از مهم تریــن دوران زندگی هر فرد در 
شــکل گیری شــخصیت و پرورش توانمندی های خالقانه اوســت. 
وجــود زمینه هــا و عوامل مســاعد رشــد و تعالی ابعــاد گوناگون 
وجودی کودکان و نوجوانان، از رشــد جسمی تا رشد روانی، عاطفی 
و پایه گذاری مناســب رشــد عقلی و سمت و سو یافتن استعدادهای 
فــردی و اخــالق اجتماعی، نقــش مؤثری در پیشــرفت جامعه از 
طریق پرورش نســل های آتی دارد. در دوره معاصر که بخش عمده 
وظایف خانواده از آن منفک شــده و بــه دیگر نهادهای اجتماعی و 
ســازمان های برآمده از آنها سپرده شده اســت، وجود سازمان های 
خاص با مأموریت های ویژه برای ایجاد بسترهای الزم پرورش و رشد 
ظرفیت های کودکان و نوجوانان از اهمیت باالیی برخوردار اســت؛ 
چراکه با توجه به گسترش روابط اجتماعی و اقتضائات زندگی جدید 
و رشد و گسترش شهرنشینی و تخصصی شدن امور گوناگون ازجمله 
امور مرتبط با پــرورش کودکان، دیگر خانواده نمی توانســت مانند 
گذشته به تنهایی این وظیفه را به عهده گیرد. از این رو، سازمان هایی 
خاص برای رســیدگی به نیازهــا و ضرورت هــای دوران کودکی و 
نوجوانی شــکل گرفتند. مدارس جدید و ســپس آموزش وپرورش 
نخستین گام های بلند در این حوزه هستند. اما تمرکز سازمان بزرگی 
چون آموزش وپرورش بر آموزش و عدم موفقیتش در حوزه پرورش 
به ویژه در دهه های اخیر که بی توجه به ارزش های کودکی و الزامات 
سنین نوجوانی و متکی بر ارزش های خاص و ایدئولوژیک بزرگساالن 
-که حکایت صفرا فزودن ســرکنگبین شده است- وجود و فعالیت 
ســازمان های دیگری را که بر ابعاد پرورشــی کــودکان و نوجوانان 
تمرکــز دارند، ضروری و مهم تر کرده اســت. رونق گرفتن بازار نشــر 
کودک و نوجوان و شکل گیری ناشران خاص کودکان و سازمان های 
تولیدکننــده بازی های فکری و مؤسســه های آموزش های هنری و 
دیگر زمینه های آموزشــی، برای پاسخ به چنین نیازی است که مورد 
استقبال خانواده ها نیز قرار گرفته است. این ضرورت، در سال ۱۳۴۴ 
با تأســیس کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانــان مورد توجه 
قرار گرفت. لیلی امیرارجمند که در دوران جوانی ریاســت کتابخانه 
دانشگاه شــهید بهشــتی (ملی آن زمان) را به عهده داشت، جای 
خالی نشــر کتاب برای کودکان و نوجوانان را درمی یابد و پیشــنهاد 
تأســیس مرکزی را مطرح می کنــد که نام «کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان»  به خود می گیرد و او خود بنیان گذار و نخستین 
مدیرعامل آن می شود. کانون، به ســرعت جای خود را از یک سو در 
میان نویســندگان و از ســوی دیگر در میان کــودکان و نوجوانان باز 
کــرد. در آن زمان جمعیت ایران حــدود ۲۵ میلیون نفر بود که تنها 
۲۸ درصد آن  ســواد داشــتند. بعد از سال ۴۵ رشد آموزش عمومی 
شدت گرفت و تا سال ۵۷ میزان باسوادی به حدود ۵۰ درصد رسید. 
در همین دوران نیز کانون رشــد چشــمگیری داشت و به مهم ترین 
پایگاه تولید محصــوالت فرهنگی و هنری و مرکــزی برای پرورش 
خالقیت های کودکان و سازمانی برای حضور هنرمندان و نویسندگان 
برجسته کشور تبدیل شد.                                                      ادامه در صفحه ۴

در مذمت عادت های شرطی

گمشده کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

 
این روزها مهم ترین و مؤثرترین خبر در حوزه دارو، اجرای ناگهانی 
و یک شــبه طرح چندوجهی و پرطمطراق موسوم به «دارویار» و 
حواشی متعدد درباره آن بوده است. متأسفانه در سال های اخیر 
اجرای طرح های یک جانبه این چنینی، بدون انجام بررســی های 
کارشناسانه جدی و جامع، به بهانه جلوگیری از ایجاد رانت برای 
افراد منفعت طلب، اگر باعث ایجاد اتفاقات ناگوار جانی و مالی و 
اغلب جبران ناپذیر برای خاص و عام نشده باشد، حتما با عواقب 
درازمدت اجتماعی و حتی سیاســی همراه بوده که به هیچ وجه 
و بــا هیچ منطقی توجیه پذیر نیســتند. طرح هایی که به ســادگی 
و با کمی تعمق، پیامدهای خطرناک ناشــی از اجرای نســنجیده 
آنها قابل پیش بینی و مداقه بوده و در بســیاری از موارد با رعایت 
برخی اعمال مقدماتی و ایجاد راهکارهای پلکانی فرعی و اصلی 
می شــد آنها را به اقداماتی کامال مفید، قابل پایش و همه جانبه 
تبدیل کرد. هرچند ممکن اســت در ابتدا هدف طراحان این گونه 
اقدامات کمک به اقشــار آســیب پذیر جامعه یــا رفع معضالت 
ریشــه ای و اقتصادی کشــور بوده باشــد، اما درنهایــت آنچه به 
واســطه عدم ارزیابی دقیق موضوع و نحوه اجرای نامناســب و 
بدون حســاب و کتاب آن حاصل شــده، نه تنها تشدید مشکالت 
جاری و نابــودی اعتماد مــردم به مجریان بــوده، بلکه به  طور 
مشخص شــاهد افزایش فشار به همان قشــر آسیب پذیر و عدم 
نیل به هدف اصلی بوده ایم. مبحث استراتژیک دارو نیز به انحای 

مختلف در ســال های اخیر به واســطه تأثیر مستقیم بر سالمت 
مردم و وابســتگی آن هم در عرصه تولید و هم در واردات به دو 
موضوع اساســی بیمه و تخصیص ارز دولتی، با فراز و نشیب ها و 
طرح های عجوالنه ای مواجه شــده که در بسیاری از موارد سبب 
سرعت بخشــیدن به روند ویرانی صنعت دارو شــده و در برخی 
موارد به دلیــل نبود ضابطه مدون و قانونمنــد، با ایجاد رانت و 
فســاد همراه شده است. با توجه به ســهم باالی پرداختی بیمه 
از کل مبلغ دارو در دهه های گذشــته، همواره ســعی مســئوالن 
بــر این بوده که بــا تخصیص ارز دولتی به اقــالم مورد نیاز تولید 
یا واردات دارو و در مقابل، قیمت گذاری دســتوری، در اصطالح، 
نســبت به ایجاد تعادل بین بودجه بیمه ها و قیمت داروها اقدام 
شود. در این بین سازمان غذا و دارو متولی اصلی تأمین دارو نیز در 
راستای فرار از کمبودهای دارویی با استفاده از روش های به ظاهر 
هوشــمندانه مانند صدور مجوز یا پروانه های تولید متعدد برای 
هر دارو به متقاضیــان مختلف، دامن زدن به رقابت های ناهنجار 
و بی منطق فروش از طریق رهاکردن بخش عرضه با این امید که 
در برابر درخواست اصالح قیمت آن را علم کند و سایر روش های 
غیرعلمی، فقط و فقط به فکر عرضه دارو به هر شــکلی بوده اند 
که از ســوی مقامات باالتر زیر ســؤال نروند؛ اما با پافشاری بر این 
رونــد غلــط و ثابت نگه داشــتن قیمــت دارو در بازه های زمانی 
دلخــواه و بی برنامگی مطلق در تخصیــص ارز، آنچه به وضوح 
بر ســر صنعت دارو آمده، نبود امکان برنامه ریــزی دقیق تولید، 
بدهی های کالن بانکی، فرســودگی تجهیزات و ماشین آالت تولید 
و باالخــره مواجهه با آنچه به قول یکــی از بزرگان صنعت دارو 
بیشــتر به توهین علنی به صاحبان صنعت داروســازی می ماند 
تا راهکار اصالحــی، تحت عنوان طرح «دارویــار» که در ابتدای 
مطلب از آن نام بردیم، بوده اســت. پس از گذشت بیش از چهار 

ماه از ســال جدید و پیگیری های مکرر فعاالن صنعت دارو برای 
اصالح منطقــی قیمت ها همانند ســایر صنایع که بتــوان با آن 
بخشی از افزایش هزینه های ناشی از تورم، افزایش حقوق پرسنل 
و مشــکالت نقدینگی را پوشــش داد، ناگهان و بــدون هیچ گونه 
توضیحــی با درصد افزایش محدودی برای نیمی از داروها اعالم 
قیمت جدید شــد که اصال معلوم نیســت بر چــه مبنایی بوده و 
به هیچ وجــه با افزایش هزینه های جاری همخوانی نداشــت که 
همین امر باعث اعتراض شرکت ها و درخواست تجدیدنظر فوری 
شــد؛ اما بالفاصله و با همین سرعت از طرح دارویار پرده برداری 
شــد و به شــکلی باورنکردنی ایــن افزایش قیمت نامناســب و 
سلیقه ای با حذف ارز ترجیحی نیز گره خورد! درست مانند همان 
فردی که برای دریافت طلبش نزد دوســت خود رفت و در پاسخ 
شــنید که پول دارم و طلبت را پس نمی دهم و ممنون هم باش! 
به عبارت دیگر نه تنها قیمت های اعالم شده -تازه آن هم نه برای 
همه داروها- با هزینه های کنونی هیچ ســنخیتی ندارد، بلکه بار 
وحشــتناک ناشــی از حذف ترجیحی هم ناگهان و بر پایه همین 
افزایش قیمت اندک بر دوش تولیدکنندگان نهاده شــد. به عبارت 
دیگر نه قیمت ها بر اســاس این مسئله تنظیم شده، نه برای تأمین 
نقدینگی چندبرابری آن فکری شــده و نه به کمبودهای دارویی 
صددرصدی حاصله توجهی شــده است. انگار که تولیدکنندگان 
نیز گول خورده اند و چون هیچ فهم و شــعور درســتی از اعداد و 
ارقام ندارند، متوجه نشده اند که با این حربه چه بالیی قرار است 
بر ســر دارو آورده شــود! قضیه آنجا خنده دار می شود که در این 
طرح گفته شــده بار مالی حاصل از این جابه جایی یارانه از سوی 
بیمه ها پرداخت خواهد شــد؛ بیمه هایی که با همان قیمت های 
قبــل هــم میلیاردها تومان بدهــی معوقه دارند. حــال تو خود 

حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

یادداشت

اصالح امور یا توهین به شعور؟

علی دهقان

حسین نوری نیا

کارشناس و تحلیلگر سالمت
حمید خواجه پور

گزارش تیتر یک را در صفحه ۳ بخوانید

«شرایط و نوع اداره جامعه به سمتی رفته که هر  روز محدودتر می شویم، یعنی تحمل نقدپذیری کمتر و شرایطی 
که قبال در اختیار ســینماگران بود، بســته تر و فضا تنگ تر می شود. سیستم به ســمتی حرکت می کند که تمایل 
دارد بیشتر و فقط روی موضوعات به خصوصی کار شــود و همین نبود تنوع موضوعات، تولید آثار سینمایی را 
محدود می کند». این بخشی از نقد کمال تبریزی به شرایطی است که بسیاری از فیلم سازان را محدود و از حوزه 

فعالیتشان دور کرده است.   

این کارگردان که مدت ها ســت به دالیلی ترجیح داده نســبت به بسیاری از مســائل پیرامونش سکوت کند، معتقد است هر اتفاقی که 
امروز در سیاست گذاری های مربوط به سینما می بینیم، از رفتار سینماگران نشئت گرفته است.  کمال تبریزی که تا به امروز کارنامه متنوعی 
در ســینما و تلویزیون دارد، پس از مدت ها با «شــرق» از سریال توقیف شده اش « ســرزمین کهن» هم صحبت کرد؛ سریالی که از دیدگاه او 

راه حل ساده ای برای نمایشش وجود دارد و آن هم سپردن پخش سریال به بخش خصوصی است.

دور برگردان  همه در آن دخالت می کنند همه در آن دخالت می کنندسینما از درون وفاق ندارد
برجام؟ 

مواضع سیاسی و رسانه ای طرفین در قبال برنامه جامع اقدام مشترک
گپ و گفتی با کمال تبریزی درباره تلویزیون، سینما و شبکه نمایش خانگیگپ و گفتی با کمال تبریزی درباره تلویزیون، سینما و شبکه نمایش خانگی زمزمه حصول توافق را تقویت کرد

اســتقاللی ها دیروز صبــح را با یک شــوک میلیــاردی آغاز 
کردند. آندره آ اســتراماچونی، ســرمربی ســابق استقالل پس از 
ماه ها کش و قوس موفق شــد در دادگاه بین المللی ورزش هم 
آبی پوشــان پایتخت را محکوم کنــد. دادگاه بین المللی ورزش 
(CAS) پــس از چند بار تعویق در صدور حکم پرونده شــکایت 
آندره آ استراماچونی از اســتقالل و در مقابل، اعتراض آبی ها به 
رأی صادره از ســوی فیفا، در نهایت حکم نهایــی این پرونده را 
اعــالم کرد. حکم ابتدایی فیفا که جریمه یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
دالری بود از ســوی دادگاه عالی ورزش تأیید شد، ضمن اینکه با 
احتساب دیرکرد و سایر هزینه ها باشگاه استقالل باید یک میلیون 
و ۴۰۰ هــزار دالر به این مربــی ایتالیایی بپــردازد. جریمه ای ۴۲ 
میلیارد تومانی. استراماچونی سه سال پیش هدایت استقالل را 
برعهده گرفت و پس از شــروع ضعیف، نتایج خوبی کسب کرد 
و به مربی محبوب هواداران تبدیل شــد. «اســترا» موفق شد در 
لیگ نوزدهم اســتقالل را پس از ماه ها به صدر جدول لیگ ایران 
برســاند، صدرنشینی ای که خیلی تلخ شــد و این مربی به دلیل 
عدم دریافت مطالبات خود در پایان هفته سیزدهم ایران را ترک 

کرد و دیگر برنگشت. 

سودای کوچ کشاورزان
«تریپل» طال برای

 رضا بیرالوند در قونیه
مقصر کیست، تحریم ها یا مدیران؟

یک آوار چندمیلیاردی 
دیگر بر سر فوتبال

۴

۹

بحران آب و به تبع آن اقتصاد وخیم کشاورزی
خروج سرمایه از این بخش را سرعت داده است

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۱۱ بخوانید
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ساترا  برخورد نسبتا خشنی با هنرمندان داردساترا  برخورد نسبتا خشنی با هنرمندان دارد


