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باید با مردم سخن گفت

آیا جامعه ایران از شرایط کنونی به آسانی عبور خواهد کرد؟
فراز و فرودهای جوامع و ملتها تابعی اســت از مجموعه
اول دفتر
عواملی که در سیاســتها و رویکردهــای تصمیمگیران آن
جوامع وجود دارد که جامعه ایران نیز از این قاعده مستثنی
نیست 40 .سال از انقالب اسالمی میگذرد و عمر جمهوری
اســامی امــروز بــه مرز بلوغ رســیده اســت و ایــن یعنی که
ما باید شــاهد شــکوفایی همــه تالشهایمان برای رشــد و
اشرف بروجردی
رئیس کتابخانه ملی
بالندگی در این  40ســال باشیم .اما چه شده که آوای یأس،
گالیهمنــدی از شــرایط و نداشــتن چشــمانداز روشــن برای
آینده را شاهد هستیم؟
امــروز در هــر کــوی و برزن و بر زبــان آحاد مردم این جمله جاری اســت که اوضاع
خوب نیست .در پس این جمله هم نگرانی و هم ناامیدی نهفته است .عاملی که
موجب کاهش ســرمایه اجتماعی و سوخت اعتماد عمومی به تصمیم مدیریت
کالن نظام میشــود .اکنون ســؤال این اســت که میزان این ناامیدی تا چه اندازه با
واقعیت در تطابق است .مدیریت جامعه میگوید واقعیت این نیست که مردم
تصــور میکننــد اما مردم بر باور دیگری هســتند .کدام نظریــه میتواند مقرون به
صحت باشــد؟ پاسخ آن روشن است .آنچه مردم میگویند با زندگی روزمره آنان
سر و کار دارد نه با آنچه اعداد و ارقام بازگو میکنند .پس برای عبور از شرایط کنونی
بایــد هــم در عمل و هم در نظر به باور مردم نشــاند کــه از این معبر میتوانیم به
ســامت عبــور کنیم اگر همدلی باشــد و اگر اعتماد باشــد و اگر مــردم دولت را یار
خود بدانند .پس باید با مردم سخن گفت و تالش کرد تا اعتماد عمومی برگردد!
برای افکار عمومی و مردم بســیار مهم است که متوجه باشند که مسئوالن کشور،
دولتمردان و دیگر افرادی که در سایر دستگاهها مشغول خدمت هستند ،همپای
مردم از وضعیت اقتصادی موجود رنج میبرند یا دستکم از حاالت دشواری که
این روزها بر معیشــت خانوادهها مترتب اســت ،خبر دارند .تا جامعه حس نکند
مسئوالن اجرایی از کشور دیگری آمدهاند .این درک متقابل منتج به نتیجه میشود
در حالی که باید اقداماتی را قدم به قدم و البته پایدار در راســتای بازگشت اعتماد
و امید عمومی برداشــت .شفافســازی در دادن اطالعات صحیح از بی اعتمادی
مردم میکاهد و رسانههای عمومی به جای نواختن بر طبل ناامیدی باید اقدامات
دولت رابه نمایش بگذارند تا مردم ایران به عنوان ملتی مقاوم و سر افراز ،متحد و
امیدوار در عرصه ملی و بینالمللی بدرخشد.

فرصت طالیی اعتماد آفرینی در داخل

یک عضو هیأت رئیسه مجلس معتقد است که شرایط کنونی برای
دلجویــی از خاتمی و اســتفاده از ظرفیت او در بنبستشــکنی در
خبـــر برخی از سیاستهای خارجی کشــور و در اعتمادآفرینی در داخل
یک فرصت طالیی است.
به گزارش جماران ،محمدعلی وکیلی با اشاره به انتشار خبری مبنی بر پیگیری
جهانگیری برای جلســهای با حضور ســران نظام و سید محمد خاتمی گفت:
فرصت کنونــی میتواند فرصت مهمی در اصالح بعضــی رویهها و رفتارها از
سرمایههای انسانی جمهوری اسالمی باشد .این فرصت طالیی و تکرارناشدنی
است .وی تأکید کرد :در شرایط اضطرار هستیم و در این شرایط میتوانیم برخی
از اشتباهاتمان را جبران کنیم .یکی از اشتباهات این بود که برخی از سرمایههای
انســانی نظام دور افتادند و از ظرفیتشــان اســتفاده نشــده اســت .این نماینده
مجلس با تأکید بر لزوم اســتفاده از ظرفیت سرمایههای انسانی ،ادامه داد :در
حال حاضر فرصت طالیی است که از ظرفیت شخصیتهای مقبولی همچون
آقای خاتمی هم در بنبستشــکنی در برخی از سیاســتهای خارجی کشور و
هــم در اعتمادآفرینــی در داخل اســتفاده شــود .وکیلی گفت :به نظر میرســد
شــرایط برای اینکه این دلجویی صورت بگیرد ،مهیاســت .او در ادامه در پاسخ
به اینکه چقدر جناحها برای استفاده از ظرفیت آقای خاتمی استقبال میکنند،
تأکیــد کــرد :اگر تندروها از دو ســو ،به خاطر منافع ملی دنــدان بر جگر بگیرند،
اتفاق خوبی میافتد.

«پانزده سال آینده»

کارگردان «شپش»
کوروش نریمانی،
جایگاه کمدی در تئاتر
از این نمایش و
امروز میگوید

نمیشــود و فقــط
را دوباره زنده می
فیلمهــا تربیــت
کودک
خوردنــد .بــرای ایــن
کنند کــه از اهرمهای
آیا «خاله قورباغه» سینمای روزگار فراموش شده
انبارهــا خــاک می
تماشــاگر پیــدا می
شــده و در
آثــاری
وستالژی ،رؤیا و
شــده مطــرح می شــدند) ،تولیــدکننــدگان و ســازندگان ایــن فیلمهــا بهتر دیگری سود میبرند.
ن
درســت و حمایــت
محــدود و فیلتــر
دانســتند فیلمشــان
در همه تهیه
حالــی کــه مدیریــت
رانده شد.
مخاطب دیگری می
مســیر فیلمســازانی را
در
ســینمای کودک به حاشــیه جشــنواره فیلم از هر
هنرمندانه وظیفه دارد،
های پرفراز و نشــیب
تماشاگری ندارد.
باانگیزهتر هســتند و
محدثهواعظیپور
شــاهد فــروش بــاالی
این ســال
خــود ادامــه داد.
کند که مســتعدتر و
ســال های اخیــر،
روزنامهنگار
اتفــاق هموار
روی پرده ســینما،
یادداشت
خورشــید کــودک و نوجــوان بــه حیــات طالیی سینمای در
ایــم ،ایــن
هایشــان برای نمایش
که در همان دوران
مقررات درست اجرا
تعــدادی فیلــم کــودک بوده بعیــد به نظر فیلم
اواخــر دهــه  60تــا اواســط دهــه  ،70درخشان جشنوارهای
استعدادهای تازه و
قانون و
اما
ایران پرحرارت و
محلی برای کشف
اگرچــه امیدوارکننــده اســت ،مســتمر یــا یک جذاب اســت .اگر فیلمسازان برای فعالیت
کودک در
توجــه کودک،
مرزهــای ایران
مــداوم و
میشد شاید اشتیاق
ســینمای سیاســتگذاریهای جدیــد و
البته این نکته را هم
تبــادل با ســینماگران خــارج از نابود شــدن میرســد بــه حرکتــی شــود .بعضــی از این
ســینما بیشــتر بود.
تابیــد.
روزهــا بــه تولید و
منطقــی تبدیــل
هســتند در این
درخشان و موفق
می مدیــران ســینمایی آن
بــود .با افت کیفیــت تولید فیلم و کودک تنها جریــان
کرد که چهرههای
مؤسســههای خاص
رونق فیلمســازی
ویــژه
ها ،جشنواره
باید اضافه
فیلمهــا که تولید
های دور ،امروز دیگر
فیلــم کــودک باعــث
میشــد چرخه اکران این فیلم سینماگران عالقهمند
ها به ارقام باال دســت یافته و ســینمای کودک در ســال
اکــران
آثــاری کــه تولید
بــا حمایت ارگان
را ندارند و طبیعی
محفلی بود که هر ســال
حمایت ،تجربه این
ایــن بخــش بــود.
جمــع می کــرد تــا
سابق
فیلم بــرای کودک و
حدس زد بــدون
در
حــوزه را دور هــم
جوانی و شــوق و شور هــای قبلــی برایشــان
توان
به
رایــج
می
در تقســیمبندی
کــه تکــرار پیروزی
میشــد و جالــب اینکه بــه ایــن شــعارهایی درباره زنده بــودن این استقبال غیرممکن بود.
کارهایی که در اســت
دربــاره کودک تقســیم
از دســتکم،
خوشــایند مدیران
با توجه به ســاز و
داشــت .بخشــی
سخت است.
برای
روزها اکــران عمومی
بــا ایــن همه و
قانون تبدیل شــده
هــر دو گرایــش مخاطــب سینمای کانونی ســینما مطرح کننــد و مقابل عکاسها لبخند
این
ایــران به ســنت و
به شــکل «خالــه قورباغه» کــه درخشان سینمای کودک
ســینما،
در
ســینمای
ریشه
و متولیان این
موفقیت این فیلمها
کــودک ببالنــد.
دولتی هر یک
شــده وامدار روزهای
انقالب ،متولد شده
طائرپور و ذوق و
که پیش از پیروزی
بزننــد و بــه جشــن ســینمای خــارج از چند و بخــش خصوصــی و اســت ،دربــاره تأثیر
ترکیب تجربه فرشــته
داشــت
تربیــت کــرده بــود.
ای از آن بهرهمنــد
اینکــه ســینمای کودک
اکران اســت.
شده که از بهترین
فیلمســازان مســتعدی
حامــی و شــیوه
در رونــد تولیــد و
وجود غافــل از
افشین هاشمی ،فیلمی
فضــای اکــران ،نــه
و
ایــن حمایتهــا
دلیل
به
دارد اما طبق آمار،
نــدارد .هــر هنر
پیروزی انقالب اســالمی
روز جشــنواره و در
چهرههایی غلــط
سینمای کودک فاصله
کنیــم کــه نتیجــهای
بعــد از
مخالفــت بــا اصولــی کــه
مخاطب پیگیر .بیشــتر
افزوده شــده اســت.
صحبــت نمی
کودکان از آثار
(مثل داشــت ،نه
ممیزیهــای تــازه و
ســینمای حرفهای
فیلمســازی برای
مــرور بــه مخاطبانش
پذیرفته شــده بود،
چند پاشنه آشــیل
فیلــم کــودک پــا بــه
تابســتان داغ ،97
ســینمای گذشــته
بــه بتــوان امیدوار بــود که
کرد و به کــه بــا
کــم مایــه بودنــد
گیرد.
در
فیلمســازانی
می
ســینمای کودک رشــد
خواســتار و شــاید
همینجا شکل
کــودک باشــد ،بایــد
می گذاشــتند،
ستارهســاالری)
حوزههــا را با ســاخت
تــازه در ســینمای
به شــکلی واقعی،
اکران ،فصلــی
وقتی ســینمایی
کــم اقبالــی در ســایر
شــریان تولیــد و توزیع و
موفقیت رسید.
میکردنــد .آثاری
شــدن فضای کــه
منتظر بود و دید.
جبــران
مخاطب ندارد
بــاز
نمیکند .مخاطبی
پــس از دوم خــرداد  76و بــافیلمســازی درباره فیلــم بــرای کودکانمحتوایــی قدیمی داشــتند
هایــی درســت کار
کــه تکنیک نــازل و
کردنــد در بخش
اجتماعی و رونق
سیاســی و
امــروز برقــرار نمی
(عناصــری کــه در
ارتباطــی بــا نســل
جامعــه و جوانــان
یا به شــکلی و
مســائل
 60غایــب بودنــد
ســینمای دهــه

سهشنبهها«ایرانفرهنگی»بخوانید
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دنازتلخیایام
بری
وتماشایآرزوها

ندازی ستاره ها
شلنگ ا
فضای موزیکال
در

 «ایران» این پرسش را بررسی می کند که چرا برخی از وزیران کابینهبه مطالبه رئیس جمهوری  ،مردم و نخبگان برای ارتباط بیشتر با مردم
و سخن گفتن با آنان پاسخ نمیدهند؟
همراه با گفتارهایی از
 مشکالت را به مردم بگوییم  /احمد خرم مسئوالن اتاق تبلیغاتی بسازند /محمود میرلوحی ضرورت اقناعسازی افکار عمومی /ناصر ایمانی جای خالی تکنیکهای ارتباطگیری /جالل میرزایی -مسئولیت وزرا در مدیریت افکار عمومی /محمد دامادی
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شکلگیری و تشــکیل صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات
مالــی و اعتبــاری غیرمجاز در ایران ســابق ه دیرینــهای دارد .در
یادداشت
ابتــدا کــه دایره گســترش ایــن گونه مؤسســات در کشــور بزرگ
نشده بود ،به صورت عمده این مؤسسات در مجاورت و حوزه
فعالیتهای تجاری بخصوص بازارها که جو و فضای مذهبی
داشــتند ،شــکل میگرفتند .صندوقهای قرضالحسنه در آن
زمان با هدف کمک به افراد بیبضاعت وامهای بدون بهره یا
بهاءالدینحسینی
همان قرضالحسنه پرداخت میکردند که نمونه آن صندوق
هاشمی
کارشناسبانکی
قرضالحسنه جاوید است که با قدمتی طوالنی در بازار تهران
تأسیس شده بود.
اما به تدریج تعداد صندوقهای قرضالحسنه افزایش یافت و فعالیت آنها نیز در
سراســر کشــور گسترده شــد .برخی از این مؤسســات راه قانون را در پیش گرفتند و با
ی دارای مجوز یا بانک همانند بانکهای
اجرای ضوابط موجود به مؤسســات اعتبار 
سینا ،انصار و مؤسسه مهار اقتصاد تبدیل شدند.
از ســوی دیگــر در اوایل دهه هشــتاد براســاس دســتورالعملهای تشــکیل تعاونیهای
مختلف ،تعاونیهای اعتبار آزاد با حمایت و ارائه مجوز از سوی وزارت تعاون وقت پا به
عرصه فعالیت گذاشت و به جمع مؤسسات مالی و اعتباری پیوست .تعاونیهای اعتبار
که در مدت کوتاهی افزایش قابل مالحظهای پیدا کردند ،بهطور عمده توسط مؤسسان
صندوقهای قرضالحسنه پایهگذاری شدند و با مشارکت سرمایهگذاران مختلف بدون
مجوز از بانک مرکزی و تنها با مجوزی که از وزارت تعاون دریافت میکردند ،در بسیاری
از شهرهای کشور ایجاد شدند .این تعاونیها با به کارگیری رؤسای شعب بانکی و عمدتاً
در شهرهای بزرگ و مذهبی نظیر مشهد مقدس آغاز به کار کردند.
این مؤسسات غیرمجاز با سوءاستفاده از خأل نظارتی بانک مرکزی و بدون هیچ منعی
از سوی سایر نهادهای ناظر بر تشکیل اصناف و فعالیتهای اقتصادی توانستند زمانی
که قدرت وام دهی بانکهای مجاز کاهش یافته بود ،با پیشنهاد سود سپردههای باال و
پرداخت سریع وام مشتریان زیادی جذب کنند .بدین ترتیب در مدت زمان نهچندان
زیاد این مؤسســات در برابر چشمهای دســتگاههای نظارتی همانند قارچ رشد کردند
و در حالی که قرار بود تنها یک شــعبه داشــته باشــند ،هر یک با تأسیس صدها شعبه
در شــهرهای مختلف رقابت تخریبی خود را با شــبکه بانکی کشور کلید زدند .این نوع
مؤسسات بدون آشنایی با مخاطرات و ریسکهای اقتصادی و پولی عمده سپردههای
جمــعآوری شــده خــود را در فعالیتهای کاذب و ســوداگرانه مانند طال ،ارز و مســکن
سرمایهگذاری کردند .از طرف دیگر برای جذب مشتری با نرخهای باالتر از نرخ قانونی
به بنگاههایی وام و تسهیالت پرداخت کردند که یا در لیست سیاه بانکها قرار داشتند
یا اینکه سقف آنها برای دریافت اعتبار از بانکها پر شده بود.
بدیــن ترتیــب غیرمجازها بــدون توجه به اعتبارســنجی و ریســکهای مهمی نظیر
ریســک اعتباری ،عملیاتی ،نرخ ارز ،نقدینگی و ...بخشی از منابع جمعآوری شده از
مــردم را بعضــاً در ازای یــک فقره چک به افراد خاصی تســهیالت دادند .همچنین
بسیاری از این مؤسسات در پروژههای تجاری یا مسکونی سرمایهگذاری کردند که به
هیچ عنوان توجیه اقتصادی نداشت.
به دنبال هزینه غیرصحیح منابع با بروز رکود اقتصادی ســالهای  1389و  1390به
بعد این مؤسســات مجبور شدند ســپردههای جدیدی را که جذب میکردند صرف
پرداخت سود سپردههای قبلی کنند و به دلیل برهم خوردن تراز مصارف و هزینهها،
غیرمجازها در سراشــیبی ســقوط قرار گرفتند اما همچنان با باال بردن نرخهای سود
خود از محل سپردههای جدید ارتزاق میکردند.
از آنجایی که در طول دو دهه گذشــته این مؤسسات با روشهای مختلف میلیونها
ســپردهگذار از سراسر کشور جذب کرده و ســرمایه آنها را حبس کرده بودند ،برخورد
با آنها نیز بســیار دشــوار شــده بود .حــال هرگونه برخــورد با این مؤسســات اعتراض
میلیونها سپردهگذار را در پی داشت و به همین دلیل در نشست سران قوا تصمیم
گرفته شد از محل داراییهای بانک مرکزی به بانکهایی که وظیفه ساماندهی این
مؤسسات غیرمجاز سپرده شده بود ،خط اعتباری اختصاص داده شود که هماکنون
حدود  98درصد سپرده گذاران این مؤسسات تمام یا بخشی از سپرده خود را دریافت
کردهاند و تنها ســپردههای میلیاردی باقی مانده است .با این اوصاف میتوان گفت
تاوان فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را مردم پرداخت کردند.

ســالم

هر روز با شــما در اینجــا خواهیم بود ،صدای شــما،
حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و میخوانیم
و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
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پرسش
امــروز

در خبرها از زبان معاون وزیر راه از قراردادهای
دو ساله اجاره مسکن سخن گفته شده بود .به
عنوان مالک یا مستأجر دیدگاه تان درباره دو
ساله شدن قراردادهای اجاره مسکن چیست؟

منتظر پاسخها و نظرات شما هستیم

با قراردادهای دوســاله مسکن مخالفم  /یوسف علیدوست -
پاسخ به
پرسش
تهران :من بهعنوان یک مالک نســبت به اینکــه قراردادهای
ایران
اجاره دوســاله بسته شود حس خوبی ندارم .برای من مسأله
مالی قضیه مهم نیســت چــون در همین اوضاع و احــوال هیچ وجهی به کرایه
خانــه مســتأجرم اضافــه نکردم و مســتأجر من با همــان نرخ پارســال در خانه
نشســته اســت .سالهاســت مســتأجر دارم و گاهی مســتأجرهایی به خانه من
آمدهاند که به لحاظ اخالقی حاشــیههایی داشــتهاند اما مجبور شــدهام تا پایان
قــرارداد یک ســاله تحمل کنم اما وقتی قراردادها دوســاله بســته شــود آدم در
محذوریت میماند از یک طرف با مستأجر تفاهم اخالقی ندارد و از یک طرف
هم قانون دستش را میبندد.
شرایط تبعیضآمیز در تعویض دفترچه بیمه تأمین اجتماعی /
نظــــر
آقای کریمی :اینجانب بازنشسته تأمین اجتماعی هستم .خودم
مـــردم
و همســرم دیابــت داریم و مرتــب از دفترچه تأمیــن اجتماعی
استفاده میکنیم .جهت تعویض دفترچه بیمه همسرم به کارگزاری بیمه مراجعه
کردیم که به ما اعالم کردند چون دفترچه شــما زود تمام شــده است باید ماه دیگر
جهت تعویض دفترچه مراجعه کنید .این چه قانونی است؟ همسرم هماکنون به
دفترچه نیاز دارد تا ماه دیگر چگونه باید صبر کنیم؟
پاییــن بودن کیفیت نــان در اصفهان  /بهمــن کلینی :کیفیت نــان در اصفهان
در اکثــر نانواییها خراب اســت و قابل خوردن نیســت .لطفاً مســئوالن نظارت
بیشتری در این باره داشته باشند.
انتقــاد بــه صحبتهای آقــای پزشــکیان  /مرضیه اکبــری :اینجانــب از مالباختگان
مؤسسه مالی آرمان وحدت هستم و تا حاال ریالی از مطالبات ما پرداخت نشده است
ولی آقای پزشکیان در رسانهها اعالم کردهاند که تا همین لحظه تعداد  6هزار نفر از
سپردهگذاران مبلغ باالی  200میلیون تومان را دریافت کردهاند .میخواستم به آقای
پزشکیان بگویم که چرا خبر دروغ اعالم میکنید و این مبالغ به چه کسانی پرداخت
شده است؟ من و تمام سپردهگذاران هیچ رقمی دریافت نکردهایم.
ضــرورت تجدیدنظر در تعرفــه مصرف برق رســتوران  -باغها  /آقــای کریمیان:
شرکت برق هیچ نظارتی بر مصرف برق باغهای اطراف تهران که اکثراً تبدیل
به رســتوران شــدهاند نمیکنــد .ظاهراً تعرفه بــرق این باغها بر اســاس تعرفه
کشــاورزی اســت و نیــم بهــا محاســبه میشــود ،به خاطــر همین موضــوع این
بــاغ  -تاالرهــا هیچ گونــه صرفهجویی در مصــرف برق ندارند و برای روشــنایی
از المپهای پرمصرف اســتفاده میکنند .از شــرکت برق درخواســت داریم در
محاسبه تعرفه برق مصرفی این باغها تجدیدنظر کند.
نبودقطعهیخچالداخلیدرنمایندگی/علیخاکبان:از رشت تماس میگیرم.
سه ماه پیش یک یخچال فریزر خریداری کردم .در همان ابتدای خرید یخچال،
هر دو در آن ایراد داشت که از شرکت مراجعه کردند و گفتند به مرور زمان ایراد
برطــرف خواهد شــد اما این اتفاق نیفتــاد .یکی از قطعــات روی در یخچال نیز
شکســته اســت که به نمایندگی مراجعه کردیم اما آنها گفتند این قطعه دیگر
تولیــد نمیشــود .چرا محصولی که ســاخت داخل اســت نباید قطعــات آن در
نمایندگی موجود باشد؟
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تنها
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تکذیب شایعه فوت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

یــک عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام انتشــار شــایعه فــوت رئیس این
مجمع را که روز گذشته توسط برخی کانالهای خبری منتشر شده بود تکذیب
کرد .به گزارش ایســنا ،غالمعلی مصباحیمقدم ظهر دیــروز در این باره گفت:
«در گفتوگویی که با آقای پرویز داوودی رئیس دفتر رئیس مجمع تشــخیص
مصلحت نظام داشــتم،ایشــان تأکید کردند خبری که توسط برخی کانالهای
خبــری مبنی بــر فوت آیــتاهلل هاشــمی شــاهرودی رئیس مجمع تشــخیص
مصلحت نظام منتشر شده ،شایعه است و من این خبر را تکذیب میکنم».

رایزنی جابری انصاری با نماینده ویژه پوتین در امور سوریه

دســتیار ارشــد وزیر خارجه در امور ویژه سیاســی و مذاکرهکننده ارشــد ایران در روند
آســتانه ،با نماینده ویژه پوتین در امور سوریه و رئیس هیأت مذاکرهکننده روسیه در
اجــاس ســوچی دیدار و گفتوگــو کرد.به گزارش ایســنا ،در این دیدار که الکســاندر
ورشنین معاون وزیر خارجه روسیه و هیأتهای دو کشور نیز حضور داشتند ،حسین
جابــری انصاری و الکســاندر الورنتیف ،پیرامون آخرین تحوالت ســوریه و مذاکرات
جاری درباره شکلگیری کمیته قانون اساسی ،بازگشت آوارگان سوری و کمیته تبادل
بازداشتیها ،ربودهشدگان و مفقودان بحران سوریه گفتوگو و تبادلنظر کردند.

