
اين قمارخانه هميشه باز است ! تنها كافي است 
به س�راغ كنترل بروي�د و تلويزيون را روش�ن 
كنيد تا به كازينوي هميش�ه فعال رس�انه ملي 
وارد ش�ويد. اينج�ا ه�م درس�ت ش�بيه ديگر 
قمارخانه ها و س�اختارهاي ش�رط بندي، ش�ما 
پيش بيني مي كنيد،  ب�ا خريد كااليي بي كيفيت 
پولي وس�ط مي گذاريد و در جري�ان قماري كه 
قرعه كشي ناميده مي ش�ود، شركت مي كنيد تا 
در نهايت شركت هايي برنده شوند كه اسپانسر 
برنامه هاي تلويزيوني اند و به مدد قمار با شانس 
ش�ما ميلياردها تومان س�ود به جي�ب مي زنند 
و ش�ما را در توهم برنده ش�دن به سمت باخت 
وقت و انرژي و زمان پيش مي برند. اوضاع به هم 
ريخته اجتماعي و فقدان تصوير روشن از آينده 
هم اين جريان گرايش به ش�انس و گرفتاري در 
قمارخانه هاي آنالي�ن را تقويت مي كند، چه اين 
قمارخانه ها س�ر از جعبه جادو در بي�اورد و چه 
در سايت هاي اينترنتي و صفحات اينستاگرام و 
كانال هاي تلگرام ظاهر شود و دام پهن كند. بازار 
اين قمارخانه ه�ا در ايام جام جهان�ي داغ تر هم 
شد و شرط بندي و قمار را به بطن جامعه كشاند. 
در حالي كه عزم پليس براي مبارزه با سايت هاي قمار 
و شرط بندي جزم شده و بناست تا در تفاهمنامه اي 
درگاه هاي الكترونيكي بانك ه��ا كه پيش از اين در 
خدمت اين قمارخانه هاي آنالين ب��ود با همراهي 
بانك ها مس��دود ش��ود اما كازينويي بزرگ تر و در 
سطحي گسترده تر در تمام س��اعات شبانه روز در 
حال فعاليت است! وقتي كنترل دردست مي گيريد 
و از دريچه تلويزيون وارد رس��انه ملي مي ش��ويد، 
حال و هواي حاكم بر ش��بكه هاي محتلف سيما با 
حال و هواي سايت هاي قمار و شرط بندي چندان 
تفاوتي ندارد. انگار رس��انه ملي دو دستي كليدش 
را تقديم صاحبان كاالها و سرمايه داران كرده است 
و محور اصلي تمامي برنامه ها بر پايه قرعه كش��ي، 
پيش بيني،  شرط بندي و شركت در كازينويي است 
كه كسي به روي خودش نمي آورد فرآيند جاري در 
آن با ساختار اسالمي چندان سازگار نيست. شرط 
ش��ركت در اين قمار و شرط بندي هم خريد بيشتر 
و بيش��تر و گرفتاري در چرخه مصرف است. يكي 
از نمونه هاي بازر اين ماجرا ش��ركت در مس��ابقات 
پيامكي است كه تحت عنوان حمايت از تيم ملي 5 
هزار تومان از شركت كننده كسر مي كند تا بعدها او 
را در قرعه كشي شركت دهد يا مسابقاتي كه روزانه 
500 - 600 تومان هزين��ه دارد و پايانش هزينه اي 
بي فايده در قبض موبايل است! تنها تفاوت التاری 
در كش��ورهای ديگر و اين قمارخانه رسانه ملی در 
آن اس��ت كه مؤسس��ات التاری در غرب معموالً با 
فروش بليت های يك دالری به مشتريان، كل مبلغ 
جمع آوری شده را پس از كسر ماليات و چند درصد 

سود و پورسانت مؤسسات و شايد هم يكی دو درصد 
برای خيريه ها، بقيه مبلغ را به »تنها« برنده التاری 
می دهند اما در اين قمارخانه ه��ا فقط يك يا چند 
206 به برنده ها می دهند و باقی مبلغ كه گاهی بالغ 
بر چند ميليارد می ش��ود به جيب اسپانسر برنامه 

تلويزيونی می رود!
   برنده نهايي اين قمار

شبكه يك، دو، س��ه ، چهار و الي آخر چندان فرقي 
نمي كند، چون همه برنامه هاي تلويزيون يا در حال 
نمايش قرعه كشي است،  يا از ش��ما مي خواهد تا با 
پيامك ك��ردن و مثاًل پيش بيني نتاي��ج بازي هاي 
جام جهان��ي فوتب��ال در مرحل��ه نيم��ه نهايي در 
قرعه كشي شركت كنيد يا اسامي برندگان همين 
قرعه كشي ها اعالم مي ش��ود و گاهي هم با افرادي 
كه برنده اين قم��ار بوده ان��د، گفت وگويي صورت 
مي گيرد تا حقانيت ماجرا اثبات ش��ود و مخاطبان 
باور كنند مي توانند تنها با حض��ور در جريان هاي 
پيامكي ك��ه درآمدش��ان از اين جري��ان چندين 

برابر جوايز قرعه كش��ي هايي است كه پيش چشم 
مردم انجام مي شود، برنده ش��وند. در برخي از اين 
بخت آزمايي ها، تعداد شركت كنندگان از ۸ ميليون 
نفر نيز مي گذرد، اما سود اصلي اين ماجرا نصيب چه 

كساني مي شود و برنده نهايي اين قمار كيست ؟ 
براي پاس��خ به چنين س��ؤالي بايد وهله نخس��ت 
به چرايي گراي��ش مردم به اين پيام ه��ا و تبليغات 
بپردازيم. صرفنظر از گستردگي تبليغات و استفاده 
از تكنيك هاي تبليغاتي مختلف نظير تكرار و اقناع 
در اين باره با يكس��ري پيش زمينه هاي اجتماعي 
مواجهيم كه موجب مي ش��ود ت��ا اينگونه تبليغات 
به بار بنشيند و ش��اهد گرايش عمومي به سمت و 
سوي قرعه كشي، قمار و شرط بندي باشيم. فضاي 
اجتماعي امروز جامعه چندان اميد بخش نيست و 
اصلي ترين دليل اين ماجرا هم ابهام در آينده و فقدان 
برنامه اي روشن براي فردا و فرداهاست. بديهي است 
وقتي افراد ندانند چه آينده اي در انتظارشان است و 
فضاي كلي جامعه به گونه اي باشد كه نتوان با اتكا 

به تالش و كوش��ش براي آينده برنامه ريزي داشت 
و ممكن اس��ت به هر دليلي تالش افراد به سرانجام 
مناسب نرسد، در اينجاس��ت كه » شانس « اصالت 
مي يابد؛ افراد باور، مي كنند براي دستيابي به شرايط 
بهتر و رسيدن به آرزوهايشان به جاي كار و تالش و 
برنامه ريزي بايد به چيز ديگري اميدوار باشند و آن 

چيزي نيست به جز » شانس«!
   موفقيت مشروط به »شانس« 

در شرط بندي ها يا قرعه كشي هاي تلويزيوني به مردم 
القا مي كنند كه براي موفقيت تنها بايد شانس داشت 
و چنين نگاهي موجب مي شود تا تقديرگرايي و باور 
به شانس به عنوان مهم ترين عامل موفقيت در فضاي 
عمومي جامعه فراگير شود و چنين باوري روحيه كار 
و تالش به عنوان موتور محرك جامعه و عامل اصلي 
عبور از چالش هاي اقتصادي موجود خدشه دار شود.  
به لحاظ تئوري هاي رشد، زماني كه ذهن افراد دچار 
آشوب ش��ود، مطمئناً در مطلوبيت مدنظر آنها در 
عرصه اقتصاد و بر فعاليت هاي تولي��دي آنها مؤثر 
خواهد بود. طبعاً زماني كه موجي از قرعه كش��ي ها 
در جامعه تحت عناوين مختلف صورت مي گيرد، بر 
تشويش ذهن اقتصادي و رفتار اقتصادي افراد مؤثر 
خواهد بود و در پي آن فعاليت ه��اي توليدي نيز با 

آسيب مواجه مي شود. 
   اين قرعه كشي ها حرام است 

كمپاني هاي بزرگ و صاحبان صنايع از گس��ترش 
چنين تفكري س��ود مي برن��د و مي توانند اجناس 
بي كيفيت خود را با قيمتي گران تر و در س��طحي 
بسيار گسترده تر به افرادي بفروشند كه اميدوارند 
شانس بياورند و برنده قرعه كشي آنها باشند. به همين 
منظور هم افراد براي افزايش شانس برنده شدن در 
قرعه كشي بسيار فراتر از نيازشان خريد مي كنند و 
ميلياردها تومان سود را به جيب صاحبان سرمايه 
مي ريزند و صاحبان سرمايه هم بخش ناچيزي از اين 
سود را براي تضمين فروش هاي بعدي در قالب جوايز 
قرعه كشي به چند نفر برنده خوش شانس مي دهند 
تا مخاطبانشان را بيشتر و بيشتر در عطش شانس 
فرو برند،اما بازندگان ميليوني اين قمار مي مانند و 
احساس ناكامي و گرفتار شدن در قفسي آهنين به 
نام تقديري تغيير ناپذير و بدشانسي؛ احساسي كه 
موجب مي شود آخرين انگيزه هاي تحرك براي رشد 
واقعي از فرد گرفته شود.  شايد به همين خاطر است 
كه اغلب فقها مسابقات پيامكي را جايز نمي دانند و 
رهبر معظم انقالب هم دراين باره مي فرمايند»اگر 
هزينه اي افزون تر از هزينه هاي معمولي پيامك از 
افراد كم نشود و هزينه جايزه بر اساس جمع آوري 
پول هاي كسر شده نباشد، اشكالي ندارد. اگر عالوه بر 
هزينه معمول پيامك، پولي بابت شركت در مسابقه 
از افراد كسر شود و از پول هايي كه از افراد كسر شده 

جايزه تهيه كنند، حرام است.« 
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مطابق آمار ثبت احوال طي 3 دهه آتي جمعيت ايران 100 ميليوني مي شود، اما شواهد نشان مي دهد، هنوز برنامه 
منسجمي براي اين افزايش جمعيت وجود ندارد

لطفاً براي ايران 100 ميليوني برنامه ريزي كنيد 

مدارس دولتي قرباني غيرانتفاعي ها

قمارخانهاي
بهوسعتهمهقرعهكشيهايصداوسيما!

شرط بندي و قمار با پيش بيني گسترده مسابقات جام جهاني و مسابقات ديگر در  رسانه ملي عمالً به بطن جامعه نفوذ كرده است

گفته مي شود جمعيت كشور به روند افزايشي 
خود حداقل تا سی و چند س�ال آينده ادامه 
مي دهد و طي سه دهه آينده جمعيت كشور 
به 100 ميليون نفر مي رس�د. اين اعالم آمار و 
پيش بيني ها منتج از س�ير تغيي�ر و تحوالت 
جمعيتي اس�ت ك�ه از آن به عنوان »س�يل 
جمعيتي« ياد مي كنند؛ س�يلي كه با توجه به 
ضرورت ها و نياز جامعه ايران، برنامه ريزي هاي 
كالن اقتص�ادي و اجتماع�ي را مي طلبد، اما 
شواهد نش�ان مي دهد نه تنها برنامه ريزي و 
آمادگي خاصي براي افزايش 20 تا 30 ميليوني 
جمعيت ايران وج�ود ندارد، بلك�ه گهگاهي 
در اظهار نظ�ر مس�ئوالن اي�ن بي برنامگي ها 
گوش�زد هم مي ش�ود ! ب�ر خ�الف ادعاهاي 
برخي افراد كه توان اي�ران را تنها توليد غذا 
ب�راي 50 ميليون نف�ر مي دانند، ام�ا پيش از 
اين رئيس جمه�ور تأكيداتي را در راس�تاي 
برنامه ريزي براي جمعيت 150 ميليوني داشت. 
پيش از اين مركز آمار اي��ران اعالم كرده بود كه 
جمعيت ايران تا س��ال ۱۴۳0، با محتمل ترين 
سناريو به بيش از ۱0۱ ميليون نفر خواهد رسيد، 

حاال محمد باقر عباس��ي، مدي��ر كل دفتر آمار و 
اطالعات جمعيت��ي و مهاجرت س��ازمان ثبت 
احوال نيز گفته است، طي سه دهه آينده جمعيت 

كشور به ۱00 ميليون نفر مي رسد. 

وي با اش��اره به اينكه در مس��ائل جمعيتي بايد 
صريح بود و وضعيت حال چنانكه گفته مي شود، 
تيره و تار نيست، به موارد مهمي پيرامون موضوع 
شهرنشيني، تحول سبك زندگي، تحوالت عميق 

و گسترده در بازار كار، آمار ازدواج، پيشگيري از 
آسيب اجتماعي، ظرفيت سازي زيستي با تأكيد 
بر منابع آب، مديريت مهاجرت به داخل و خارج 
اشاره مي كند كه كم توجهي به آنها باعث بهره مند 
نشدن از ابعاد مختلف سياست هاي دقيق افزايش 
جمعيت مي شود.  همچنان شواهد نشان مي دهد 
نه تنها برنامه ريزي و آمادگ��ي خاصی براي اين 
موضوعات وجود ندارد، بلكه در برخي اظهار نظر 
مسئوالن، موج نا اميدي هم ديده مي شود. همين 
دو روز پيش ب��ود كه رئيس س��ازمان حفاظت 
محيط زيست با تأكيد بر بهره وري موجود  گفت: 
»فق��ط مي توانيم ب��راي 50 ميلي��ون جمعيت 
غذا توليد كنيم و بايد مابقي نياز غذايي كش��ور 
را وارد كنيم.« رئيس جمهور در س��خنان خود 
ابتداي س��ال 9۳ معتقد ب��ود برنامه ريزي هاي 
بلند مدت بايد براي يك جمعيت ۱50 ميليوني 
در كشور در دهه هاي آينده انجام گيرد، اما حاال 
بايد از مس��ئوالن انتظار داش��ت تا دير نش��ده، 
برنامه ريزي نه براي ۱50 ميليون، حداقل براي 
محتمل ترين حالت يعني جمعيت ۱00 ميليوني 

از نظر متوليان امر دور نماند!

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 
محمدرضا باقري توييت كرد:

   تاكسيراني يه جوري نرخگذاري كرده كه بگه محاسباتمون خيلي خفن و 
دقيق بوده و مو الي درزش نميره. ۳950 تومن! يعني اعصاب خردي و دعوا 
و حالل و حروم براي راننده و مس��افر. كاشكي اون نرخگذار خودش سوار 

تاكسي ميشد، كاشكي عقل داشت. 

  س�لمانه توييت كرد: بعضيام هس��تن كه اينجوري دارايي ش��ونو 
ميبخشن؛ به نيازمندان عزيز ميوه به صورت رايگان عرضه مي شود.

  محمدصادق عليزاده توييت كرد:  خبرآنالين از رسانه هايي محسوب 
ميشه كه سند اخالق حرفه اي  براي خودش تنظيم كرده و از مدعيان 
اين حوزه محسوب ميشه.  مدت ها قبل كاريكاتور يكي از شخصيت هاي 
سياسي رو با »ُسم« منتشر كرده بود و اين هم خروجي اخيرشان است. 

  تصوير منتشر شده در يك كانال با هشتگ تعارض منافع: 
برخالف ايران، وزراي بهداشت كشورهاي اروپايي پزشك نيستند!

نويد برهان زهی توييت كرد:  رفتم بانك ازم كارت شناسايی خواست 
كارت پايان خدمتمو دادم،گفت اين قبول نيست فقط كارت ملی،من 
موندم چه مشخصاتی روی كارت پايان خدمت نيست كه روی كارت 
ملی هست كه قبولش ندارن،پس اين كارت پايان خدمت به چه دردی 
ميخوره، اين وسط متصدی بانك به يكی ديگه گفت يه كپی از كارت 

ملی هوشمندت بگير بيار.

 انسانيت هنوز زنده است
 بس��ته هايي كه بازاريان راس��ته كره ني خان��ا تبريز آخر ش��ب بيرون 
مي گذارند تا اگر كسي در اين وضعيت اقتصادي نيازمندتر شده، دست 

خالي به خانه نرود. / عكس از مهرداد خشكارمقدم.

كبري فرشچي 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

 جوابيه انجمن داروسازان: 

خطاهايداروييفراترازبدخطي
پزشكاناست!

 پس از انتش��ار گزارش »جوان« راجع به آمار مرگ و مي��ر بيماران در اثر 
بدخطي پزشكان، انجمن داروس��ازان جوابيه اي را به ش��رح زير به دفتر 
روزنامه ارسال داشته اس��ت: با توجه به خبر چاپ شده در همين صفحه 
به تاريخ 97/۴/9 با عنوان »سالي ۳ هزار ايراني به خاطر بدخطي پزشكان 
مي ميرند!« موارد زير  با هدف تنوير افكار عمومي به اس��تحضار مي رسد. 
در نقل قول هايي كه از اينجانب و نايب رئيس محترم اين انجمن در مقاله 
مورد نظر آمده است، هيچ اشاره اي به آسيب يا مرگ به دليل بدخطي نسخ 
پزشكان نشده است. همانگونه كه در خبر اول )انتشار يافتن توسط روزنامه 
شرق در تاريخ 97/۳/20( آمده است، امروزه كاهش خطاهاي دارو درماني 
medication error يكي از اولويت هاي س��ازمان جهاني بهداشت در 
همه كشورها اعم از توسعه يافته و در  حال  توسعه مي باشد تا ساالنه از مرگ 
و آس��يب دهها هزار نفر در جهان جلوگيري به عمل آيد. همانطور كه در 
مقاله اصلي نيز مورد اشاره قرار گرفته است، در ايران آمار دقيقي از ميزان 
خطاهاي دارويي وجود ندارد و برآوردهاي اوليه ارائه شده براساس مقايسه 
تطبيقي با آمار كشورهاي توس��عه يافته انجام شده اس��ت. مجدداً تأكيد 
مي نمايد كه مبحث خطاهاي دارويي بس��يار فراتر از موضوع بدخطي در 
بعضي از نسخ اس��ت و براي كاهش آن بايد به جايگاه واقعي داروسازان در 
بيمارستان ها و داروخانه ها به عنوان يك عنصر كليدي از چرخه درمان توجه 
بيشتري شود كه خوشبختانه در سال هاي اخير با افزايش نقش داروسازان 
باليني و بيمارستاني در مراكز درماني و همينطور پيگيري الكترونيكي شده 
پرونده سالمت و نسخ پزشكي توسط وزارت بهداشت، قدم هاي مناسبي در 

اين زمينه برداشته شده است. 
»جوان«: جوابيه مزبور تحقيقاً اثبات كننده گزارش گروه اجتماعي »جوان« 

است كه براساس اظهارات مسئوالن دارويي نگارش شده بود.

   معاون توسعه مش��اركت هاي مردمي كميته امداد از جذب 52۱ 
ميليارد تومان كمك هاي مردمي در سه  ماهه نخست امسال خبر داد. 

   مديركل امور فرهنگي و اجتماعي صندوق بازنشس��تگي كشوري 
از افزايش سرمايه بيمه عمر و حادثه سال 97 بازنشستگان خبر داد و 
گفت: قرارداد بيمه عمر و حادثه كاركنان شاغل و بازنشسته دولت در 

سال جاري به 5۸ميليون و ۳00 هزار ريال افزايش يافته است. 
   معاون فني عمراني فرمانداري تهران اظهار داش��ت: همانطور كه 
رئيس جمهور گفته اند ماليات هاي بر ارزش افزوده كه توس��ط دولت 
دريافت مي شوند به ساخت بيمارستان اختصاص مي يابد و در تهران از 

همين مبلغ سه بيمارستان احداث خواهد شد. 
   به نقل از روابط عمومي ستاد ديه استان تهران از ابتداي سال ۸۳ تا 
پايان سال گذشته، 9 هزار نفر از زندانيان جرائم غيرعمد استان تهران با 

كمك نمايندگي ستاد ديه و نيكوكاران آزاد شده اند. 
   معاون س��ازمان نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس كشور گفت: با 
تحويل 7هزار  كالس درس به آموزش و پرورش، حدود يك ميليون متر 

مربع به فضاي آموزشي مدارس كشور افزوده خواهد شد. 
   رئيس انجمن پزشكان عمومي ايران با اش��اره به اينكه از ۸0 هزار 
نفر پزشك عمومي ۴0 هزار نفر به كارهاي ديگر مي پردازند و فعاليت 
حرفه اي نمي كنند، گفت: اين مس��ئله سبب شده پزشكان عمومي به 

سمت موضوعات زيبايي، ترك اعتياد و طب كار روند. 
   معاون توانبخشي بهزيستي اس��تان تهران از وجود 25هزار معلول 
پشت نوبتي خبر داد و گفت: اين افراد شناسايي شده اند و منتظر دريافت 

خدمات هستند. 

نيره ساري
  گزارش  3

عليرضا سزاوار
  گزارش  2

شايد آن روز كه قانون مدارس غيرانتفاعي در وزارت آموزش و پرورش 
تهيه مي ش�د اي�ن موض�وع به ذه�ن خط�ور نمي كرد ك�ه روزي 
اين م�دارس باعث افت س�طح آم�وزش در مدارس دولتي ش�ود. 
همزمان ب��ا فصل ثبت ن��ام م��دارس، يافتن ي��ك مدرس��ه اي كه در 
شاخص هاي آموزشي و تربيتي شرايط قابل قبولي دارد، مهم ترين دغدغه 
خانواده هاست. شلوغي بيش از حد كالس هاي درس مدارس دولتي منجر 
به افت شاخص هاي آموزشي و تربيتي شده است.  خانواده ها با تصور فراهم 
كردن فرصت هاي آموزشي با كيفيت تر، فرزندان خود را به سمت مدارس 
غيرانتفاعي سوق مي دهند. مدارسي كه به لحاظ معيارهاي آموزشي در 
حد همان مدرسه دولتي هستند.  اين مدارس برخي موارد منفي مدارس 
دولتي از جمله جمعيت زياد كالس هاي درس، فرصت نكردن معلم براي 
تدريس مناسب و پاسخگويي به س��ؤاالت دانش آموزان و بالطبع عدم 
يادگيري خوب را ندارند و همين مس��ئله باعث مي شود تا خودبه خود 

محيط مطلوب تري را داش��ته باش��ند كه اين به هيچ عن��وان به منزله 
كارآمدي بيشتر آنها نيست.  مدارس غيرانتفاعي زمينه اي براي تبديل 
مدارس دولتي به مدارس خاص از جمله هيئت امنايي، نمونه دولتي و 
استعدادهاي درخشان ش��ده اند.  از آن روزي كه تدريس خصوصي در 
فضاي آموزش و پرورش جان گرفت و بر تعداد مدارس غيرانتفاعي افزوده 
شد هر روز بيشتر از كيفيت آموزش در مدارس دولتي كاسته شد. بماند كه 
عدالت آموزشي بيش از پيش قرباني شد.  جالب اينكه مدارس غير دولتي 
سطح توقع بسياري از دانش آموزان را هم باال مي برد و آنها دائم از سفرهاي 
خارجي و اوضاع مالي خوب همكالسي هايشان مي شنوند. به همين دليل 
آنها به مرور احساس كمبود و تفاوت مي كنند.  روند فعلي مدارس دولتي 
به ويژه شلوغي بيش از حد كالس هاي درس باعث مي شود تا سال به سال 
تعداد بيشتري از خانواده ها اعتماد خود را به كيفيت اين مدارس از دست 
بدهند و حاال اين انتظار را دارند كه مسئوالن با حمايت از مدارس دولتي 

و بهبود شاخص هاي كيفي، شرايط مطلوبي را براي تحصيل دانش آموزان 
اين مدارس كه عمدتاً از طبقات متوسط يا ضعيف جامعه هستند، فراهم 
كنند.  گسترش مدارس غيرانتفاعي و مدارس خاص يكي از داليل ايجاد 
شكاف طبقاتي در تحصيل ياد مي شود و شايد گسترش اين نوع مدارس 
بود كه به موضوع افت كيفيت آموزش در مدارس دولتي عادي دامن زد؛ 
در حالي كه طبق اصل قانون اساسي دولت موظف است امكانات تحصيل 
رايگان را براي تمام افراد فراهم كند، اما اين روزها شاهد شكل گيري انواع 
مختلفي از مدارس هستيم كه تمام آنها در يك موضوع آن هم دريافت 
شهريه مشتركند.  تنوع مدارس موجود در كش��ور، توجه به مدارس و 
توزيع امكانات در مدارس غير دولتي كه تنها قشر خاصي قادر به تأمين 
هزينه هاي آن هستند، هر روز بر اختالفات طبقاتي ميان دانش آموزان 
دامن مي زند. حال آنكه مطابق سند تحول بنيادين، عدالت آموزشي يكي 

از اركان اصلي آموزش است. 

دستهاييكهنميگذارند
تلگرامپشتدربماند!

كاركردها و كارايي شركت هاي دانش بنيان روز به روز بيشتر در هاله اي از 
ابهام فرو مي رود. يكي از آخرين مصاديق اي��ن ابهام ها هم ماجراي توليد 
دو فيلتر ش��كن تلگرام يعني طالگرام و هاتگرام در يكي از ش��ركت هاي 
دانش بنياني اس��ت كه تحت حمايت ويژه معاون��ت علمي رئيس جمهور 
قرار دارند. به عبارت ديگر اگ��ر تلگرام را از در بي��رون مي كنيم از پنجره 
س��ر در مي آورد به اين خاطر است كه از داخل كش��ور كساني هستند كه 

نمي گذارند اين پيام رسان پر حاشيه پشت در بسته بماند!
از س��وي ديگر با فعال ش��دن هاتگرام و طالگرام عماًل انحصار ش��كني از 
پيام رسان ها و حمايت از پيام رس��ان هاي داخلي به محاق رفت. جالب تر 
از همه اينكه پيام رسان هاي داخلي جزو شركت هاي دانش بنيان به شمار 
نمي آيند! بگذريم از اينكه حس��ن بيگي، عضو كميس��يون امنيت ملي و 
سياس��ت خارجي مجلس به نقل از وزير اطالعات گف��ت: تلگرام طاليي 
متعلق به جمهوري اس��المي ايران اس��ت و اكنون 25 ميليون عضو دارد 

و قانوني است!
با وجود اين وقتي عبدالصمد خرم آبادي، معاون قضايي دادستان  كل كشور 
و دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه با انتشار مطلبي در كانال 
شخصي خود درباره دو نرم افزار »هاتگرام« و »تلگرام طاليي« تأكيد كرد 
كه هاتگرام و طالگرام به طور غيرقانوني و خالف دستور قضايي با امكانات 
وزارت ارتباطات دسترس��ي كاربران تلگرام را فراهم مي كنند،  مسئوالن 
وزارت ارتباطات در پاس��خ به اين انتقادات ادعا كردند اين وزارتخانه هيچ 
امكاناتي در اختيار اين دو نرم افزار قرار نداده است. در رابطه با چرايي مسدود 
نشدن اين نرم افزارها هم مي گويند: وزارت ارتباطات تصميم گير پااليش و 
فيلتر سايت ها و نرم افزار ها نيست و هيچ دستوري هم مبني بر فيلترينگ 

تلگرام هاي فارسي از سوي دستگاه هاي مسئول صادر نشده است. 
حاال اما آنطور كه نص��راهلل پژمانفر، نماينده مردم مش��هد و كالت و عضو 
كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي مي گويد: مستنداتي در دست 
است كه نشان مي دهد وزارت ارتباطات امكانات الزم را در اختيار هاتگرام 
و طالگرام قرار داده است. اين در حالي است كه دستور قضايي فيلترينگ 
شبكه پيام رسان تلگرام در ۱0ارديبهشت از سوي دادستاني تهران صادر 
شد و بنا بود محتواي پيام رسان تلگرام به هيچ نحوي در كشور قابل دسترس 
نباشد، اما پس از اين مسدودسازي شاهد بوديم كه نسخه هاي فارسي تلگرام 
 به  راحتي فعاليت مي كنند.  پژمانفر درباره ادعاي مسئوالن وزارت ارتباطات 
مبني بر اينكه اين وزارتخانه هيچ امكاناتي در اختيار تلگرام هاي فارسي قرار 
نداده و معتقد است: اين ادعاها به هيچ وجه براي ما قابل قبول نيست؛ اين 
نرم افزارها بدون امكانات وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات نمي  توانند 
چنين خدماتي را با اين حجم و س��رعت ارائه كنند؛ پذيرفتني نيست كه 
بگوييم امكانات را از جاي ديگري آورده اند؛ به طور حتم امكانات زيادي از 

سوي اين وزارتخانه به طور مستقيم در اختيار آنان قرار گرفته است. 
وي تأكيد مي كند: با اين حال ما مستندات كاملي داريم كه نشان مي دهد 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات امكان��ات الزم را در اختيار هاتگرام و 
طالگرام قرار داده و اين كار خالف مصوبه دس��تگاه قضايي اس��ت.  عضو 
كميس��يون فرهنگي تصريح مي كند: وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
مسئول اين مسائل است و زماني كه اين وزارتخانه از قانون تخطي مي كند، 
قوه قضائيه با توجه به گزارشاتي كه در اين زمينه به دستشان رسيده، بايد 

با اين تخلفات برخورد كند. 

اعترافوزارتبهداشت
بهعجزدربرخوردباكمپانيهايدخانيات

»زورمان به كمپاني هاي دخانيات نمي رس��د« اين را معاون بهداش��ت 
وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي مي گويد و مي افزايد:»فروش 
سيگار به دانش آموزان در دكه هاي مطبوعاتي به آساني انجام مي شود و 
با وجود تحريم توليد انواع برندهاي مختلف، سيگارهاي غربي در كشور 
رو به افزايش است.« پيش از اين نيز معاون سابق بهداشت وزير بهداشت 
صدايش از سيگار و قاچاق آن درآمده بود. علي اكبر سياري گفته بود: هزار 
كاميون سيگار قاچاق اسمش قاچاق نيست ! حتي در ادامه كمپاني هاي 
سيگار آنچه وزارت بهداشتي ها براي افزايش ماليات خرده فروشي سيگار 
رشته بودند تا بخشي از هزينه هاي سالمت را از رهگذر اين ماليات تأمين 
كنند، پنبه كردند، آن هم در تعامل با مجلسي ها.  حاال اما قرار شده ماليات 
سيگار افزايش يابد، اما هنوز هم دردسرهايش ادامه دارد؛ به گونه اي كه 
عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
مي گويد:  ساالنه ۴0 تا 55 ميليارد نخ سيگار در كشور مصرف مي شود، 
در حالي كه ميزان توليد و واردات سيگار در كشور حدود 75 ميليارد نخ 
است. توليد دخانيات در كشور رو به افزايش است، با توجه به تحريم ها، 
صنعت دخانيات ما را تحريم نكرده و هر روز س��يگارهاي بيش��تري به 
كشور مي آيد.  بر اساس مطالعاتي كه در آموزش و پرورش انجام شده، 
س��ن مصرف قليان به ۱۴ سال رسيده و بس��ياري از افرادي كه سيگار 
مي كشند، قليان نيز مصرف مي كنند. بررسي ها نشان مي دهد كه بيش 
از 90 درصد اين افراد از عوارض مصرف دخانيات آگاهي داشتند. رئيسي 
تأكيد مي كند:  ما زورمان به كمپاني هاي دخانيات نمي رسد، مردم خود 

بايد هوشيار باشند و خريد سيگار را تحريم كنند.

متین زاهدی

سهراب سيد جمالي| صدا سيما


