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باران باش و ببار، مپرس کاسه های خالی از آن کیست          »کوروش کبیر«

سرمقالهیادداشت

مدیرکل تعاون و کار گلستان مطرح کرد:

نقش موثر تعاونی ها در کاهش 
فشارهای اقتصادی

سهل گیرانه ترین نقدی که می توان به برنامه »عصر جدید« داشت این 
است که برنامه ُکپی نمونه های خارجی است. مگر قرار بوده کپی نباشد؟! 
»Talent show« یکی از گونه های متداول تلویزیونی است که اتفاقا 
عصر جدید نمونه بسیار با کیفیتی از آن ارائه داده است. نقد اصلی این 
نوشته معطوف به »اصل« چنین برنامه ای در ایران است نه »بدل« بودن 

آن.
چه رویدادی روی صحنه »عصر جدید« اتفاق می افتد؟ قرار است کسی 
)استعدادی( بیاید روی صحنه و ۱- در »زمان محدوِد چنددقیقه ای« که 
به او داده اند، ۲- »به هر شکل ممکن« ۳- ما را به »تعجب« وادارد و 
۴- »دیده شود«. عباراتی که در گیومه قرار داده شده، اقتضائاتی دارد که 

باید روی آن تامل کرد.
فرصت، محدود است؛ یعنی استعدادهایی که برای ابرازش زمان زیادی الزم 
است از فهرست برنامه خط می خورد. مثال اگر کسی استعداد نویسندگی 
داستان داشته باشد، جایی در برنامه عصر جدید ندارد. استعداد معلمی، 
استعداد پزشکی، استعداد روزنامه نگاری، استعداد کارگردانی، استعداد 
مهندسی، استعداد کارآفرینی و ... از آنجا که »چند دقیقه« برای ابرازش 
کافی نیست، از دایره تنگ عصر جدید خارج می شود. از این گذشته، در 
همان هنرهایی به ظاهر چند دقیقه برای ابرازشان کافی است، به هیچ 
وجه نمی توان آن ها را در چند دقیقه داوری کرد. چه بسا اجرای یک 
شخص در آن چند دقیقه افتضاح باشد اما استعدادش بسیار بیشتر از 
شخص دیگری باشد که اجرای مطلوب تری داشته است. داوری حقیقی 
نیاز به آزمون های دقیق و طوالنی مدت دارد که مجال آن در عصر جدید 

فراهم نیست.
شود؛  دیده  ممکن«  شکل  هر  »به  باید  استعداد  یک  جدید  عصر  در 
یعنی این نمایش، صرفا منحصر به حوزه های حرفه ای مانند بازیگری و 

خوانندگی و آکروبات بازی نیست. 
مهم این است که شما مخاطب را »متعجب« کنید. این تعجب می تواند 
با رساندن نوک پا به نوک دماغ از پشت سر اتفاق بیفتد. این موضوع به 
طور ناخودآگاه تخیل مخاطب را به این سمت می برد که چه راه های 
محیرالعقولی برای متعجب کردن مخاطب برگزیند. الزم نیست به فرم یا 

مدیوم خاصی پایبند باشید. کافی است »عجیب« باشید. 
حال این »اعجاب« در دیسیپلین های حرفه ای جایگاهی داشته باشد یا 
نه، مهم نیست. ضمناً این که شخصی در جامعه کنونی درس بخواند و در 
مسیری عادی تالش کند و به موفقیت شغلی برسد و رزق حالل دربیاورد 
و فرزندان صالحی تحویل جامعه بدهد و اخالق خوش داشته باشد و زیاد 
مطالعه کند و چشم پاک باشد و اهل ورزش منظم باشد و ... ، یک استعداد 
عجیب است؟ برای عصر جدید نه. در حالی که در شرایط کنونی شخصی 

با این ویژگی ها به واقع یک استعداد کمیاب است!
»دیده شدن« هم یکی دیگر از ترجیع بندهای عصر جدید است. بنا، بر 
این است که فقط استعدادهای »نمایشی« کشف شوند. کشف که نه؛ 
دیده شوند. استعداد در اموری که قابلیت نمایشی شدن ندارند، به درد 
صحنه عصر جدید نمی خورند. آخر چگونه یک کشاورز یا فیزیکدان یا 

حتی کارگردان تئاتر می تواند استعدادش را به »نمایش« بگذارد؟
اگر قرعه کشی های میلیاردی تلویزیون به ما رویای ثروت می فروشند، 

عصر جدید به ما رویای »شهرت« می فروشد. 
حاصل عصر جدید نه کشف و پرورش استعدادهای ناب، که رونمایی 
روح  اینستاگرام  سیطره  روزگار  در  که   است  جوجه سلبریتی هایی  از 
خود را به شهرت و »دیده شدن« فروخته اند. در عمل درصد اندکی از 

مردم مشهور می شوند اما عصر جدید رویای شهرت را به ۸۰ میلیون نفر 
می فروشد. حتی به کودک و نوجوانی که دارد زندگی عادیش را می کند و 

عقده شهرت و دیده شدن برای او مثل سم، کشنده است.
ادعای عصر جدید، صرفاً یک شوی سرگرم کننده نیست. »عصر جدید« 
همانطور که از نامش پیداست، مدعی است که ما را به تاریخی نو و جهانی 
دیگر نوید داده است. عصر جدید به ما می گوید اگر »واقعا« تالش کنی، 
اگر »واقعا« خودت را بسازی، اگر »واقعا« ناامید نشوی و اگر »واقعا« 
بخواهی، موفق )بخوانید مشهور( می شوی. این »واقعیت« که به صورت 
قید »واقعا« می آید چیست؟ واقعیت این است که عرصه فرهنگ و رسانه 
پر است از تبعیض و باندبازی و دالل بازی و کاسبکاری و فساد اخالقی 
و رانت. واقعیت این است که تهیه کننده آثار حامد همایون در نشست 
خبری در حضور خود حامد همایون، چشم در چشم خبرنگاران می گوید 
من یک تاجرم و حامد همایون را من حامد همایون کردم و هر طور 

بخواهم از برند او استفاده می کنم!
عصر جدید با تمرکز بر روان شناسی فردی، نگاه انتقادی و جامعه شناختی 
نسبت به رسانه، فرهنگ و جامعه را از مخاطب و شرکت کننده سلب 
می کند. مهمترین بصیرتی که »سواد رسانه ای« به ما می دهد همین 
رویکرد انتقادی نسبت به فرهنگ و رسانه است و جالب است که یکی از 

داوران عصر جدید، مربی سواد رسانه ای است!
نمی خواهم بگویم تبعیض آنقدر زیاد است که موفقیت را ناممکن می کند. 
بلکه می گویم ترویج نگاه غیرانتقادی، اوالً در خدمت حفظ وضع ناعادالنه 
موجود است و ثانیاً همان »استعداد«های بیچاره ای که در سودای شهرت 

هستند را به ناکجاآباد می کشاند. 
چرا که وقتی با دیوار سفت واقعیت مواجه شوند، یا مجبورند وارد روابط 
کثیف باندی شوند، یا تن به ابتذال دهند، یا به امور نامتعارف چنگ بزنند 
و یا افسرده و طرد شوند. آنها تالش نخواهند کرد که با قناعت و تالش 

عالوه بر خودشکوفایی، دست به مبارزه با تبعیض ها بزنند.
استعدادیابی حقیقی نیازی به این شامورتی بازی های غفلت آور ندارد. در 
پس سراب عصر جدید، استعدادهای بیشماری هستند که در عرصه های 
گوناگون و حتی در عرصه رسانه، دفن می شوند. تیم ملی والیبال که 
امروز جزو تیم های برتر جهان است چگونه به اینجا رسید و استعدادش 

شکوفا شد؟ 
یادم می آید نوجوان که بودیم داشتیم فوتبال بازی می کردیم که یک وانت 
آمد و به رفیق ما قدش دو متر بود، گیر داد که بَپر باال برویم فدراسیون 
والیبال! چند نفر دیگر هم پشت وانت بودند. اینطور بود که فدراسیون 
والیبال بدون قرتی بازی و استیج با وانت در شهر می گشت و استعداد 
کشف می کرد و پرورش می داد. استعدادهایی که واقعا »استعداد« بودند 
اما سودای شهرت هم نداشتند و در فرآیندی انسانی و طبیعی پرورش 

می یافتند. حاصل این استعدادیابی را امروز در تیم ملی مان می بینیم.
این که تلنت شو از اساس برنامه ای متناسب با ذائقه سرمایه داری است، 
چیزی نیست که برای آشنایان با مطالعات فرهنگ و علوم اجتماعی، امر 

عجیبی باشد. 
جوان  یک  مدیریت  دوران  در  برنامه ای  چنین  که  است  آن  عجیب 
امام صادق ساخته و پرداخته  انسانی خوانده دانشگاه  حزب اللهی علوم 
تلویزیون می ساخت!  ابتذال  نقد  در  زمانی مستند  که  می شود. کسی 
عجیب تر آنکه یک امام صادقی دیگر که کباده »سواد رسانه ای« می کشد، 

بر مسند »داوری علمی« )!( عصر جدید می نشیند.
سید علی سیدان

تلنتشوچگونهرویایشهرتمیفروشد؟

آسیـب هـای  اجتمـاعی 
در کمین  دانش آموزان

داوری احکام کادرفنی را صادر کرد

عطایی،سرمربیجوانان
والیبالدرمیدانجهانی

بازگشتترسالیبهمازندرانبا
چاشنیخشکسالی

افزایش ۲6 درصدی بارش باران پنج ماهه سال زراعی جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل در مازندران اگرچه پس از 
یک دهه ترسالی خفیف تا شدید را برای مناطق شرق تا غرب 
استان به ارمغان آورد، ولی همچنان الیه های خشکسالی در 
این منطقه باقی است.طبق گزارش هواشناسی مازندران در 
پنج ماهه سال زراعی جاری بارش حدود 5۰۰ میلی متر باران 
در این استان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۲6 درصد و نسبت به میانگین دوره میان مدت آماری ۲۴ 
درصد رشد نشان می دهد.بر اساس پیش بینی فصلی ، بارش 
باران در فصل بهار سال 9۸ نیز در حد نرمال خواهد بود.

رئیس مرکز تحقیقات هواشناسی مازندران در باره وضعیت 
بارندگی ها و آثار آن بر از بین بردن تبعات خشکسالی سال 
های گذشته ، گفت : در پنج ماهه سال جاری ۴9۳ میلی 
اساس  بر  که  این  تر  مهم  و  شد  ثبت  استان  در  مترباران 
گزارش ایستگاههای هواشناسی ، ترسالی از غرب به شرق 
به صورت شدید تا خفیف نمایان شد.وی با اعالم این که 
چنین وضعیتی از ترسالی در مازندران از سال زراعی سال 
: در مجموع زنگ  ، اضافه کرد  تاکنون کم سابقه بود   9۰
خشکسالی در مازندران از سال زراعی 79-7۸ به صدا در آمد 
و در سال زراعی 9۱-9۰ حرکت جهشی داشت به طوری که 
خشکی وسعت بیشتری از مناطق استان را در بر گرفت.این 
کارشناس گفت : میانگین بارش باران در سال زراعی 77-7۸ 
در مازندران 6۸۴ میلی متر بود که پس از یک دهه در سال 
زراعی ۸۸ به 56۱ میلی متر رسید ، یعنی بارش ها به تدریج 
در این یک دهه حدود ۱۲۰ میلی متر کم شد.یوسفی زاده 
اظهار داشت : عالوه بر این ، زمان بارش ها و پراکنش آن در 
مناطق هم طی این یک دهه با تغییرات اساسی مواجه شد 
و نتیجه این روند وضعیت جوی ما را به سمت نوسان شدید 

) تغییر اقلیم( پیش برد که آثار درازمدت بر جای گذاشت .
این  با  مازندران  تحقیقات هواشناسی  این کارشناس مرکز 

نتیجه گیری که ترسالی موقتی سال زراعی جاری...

مدیر کل بیمه سالمت گیالن:

اعتمادبهجامعهپزشکی
سرمایهبزرگیاست

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات مازندران :

مازندران به جمع پنج استان برتر 
فروشنده محصوالت دیجیتال پیوست

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات مازندران گفت که این استان از 
نظر فروش محصوالت دیجیتالی رتبه پنجم کشور را در اختیار دارد .یدا.. 
طهماسبی افزود : تحصیل مازندرانی ها در رشته های دانشگاهی ای سی 

تی باعث شده تا فارغ التحصیالن این رشته ها به سمت تولید ..

مدیرعامل شرکت گاز مازندران:

گاز رسانی 33روستای هزار جریب 
مازندران به بهره برداری رسید

 گاز رسانی 33روستای منطقه هزار جریب در شرق مازندران  دیروز با 
حضور استاندار و جمعی از مردم به بهره برداری رسید.مدیرعامل شرکت 
گاز مازندران با بیان اینکه تا پایان سال 98 طرح های گاز رسانی به 152 

روستای منطقه هزار جریب نکا، بهشهر و گلوگاه در شرق..

شعبانیمعاونپرورشیآموزشوپرورشمازندران
درگفتگویاختصاصیباوارش:

بهداشترواندانشآموزاناولویت
همیارمشاوراست

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:

کارتملیقدیمیتا
پایانسالاعتباردارد

نقش قوه قضائیه در طرح تحول اجتماعی و تحکیم پایه های انقالب اسالمی در 
چهل ساله دوم و دوران جدید یک نقش بی بدیل و بزرگ است.

با آغاز ریاست حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه در 
آغاز دهه پنجم انقالب اسالمی و با توجه به سوابق و آشنایی ایشان به این قوه و 
با گذشت چهل سال از تشکیل دادگستری مبتنی بر فکر و فقه و حقوق اسالمی، 
ملت ایران در انتظار تحولی امید آفرین و متناسب با نیازها و پیشرفت ها و تنگناها 
در قوه قضائیه است.آیت ا.. رئیسی بایستی با برخورداری از دانش و نگاه عالمانه 
و هوشمندانه و کالن به مسائل و تکیه بر معلومات فقه اسالمی و به کارگیری 
روش های علمی و نو، با شجاعت و قاطعیت و انصاف و دلسوزی و پشتکار و با 
سرعت عمل، دستگاه قضایی را به ملجأ و پناهگاه مردم و به خانه امن و امنیت 
مبدل سازد.برای یک تحول بزرگ و ژرف در دستگاه قضا، باید نکاتی مهم و 
اساسی رعایت شود؛۱. چارچوب طرح تحول در دستگاه قضایی بایستی با نگاه 
عمیق امام خمینی)ره( و امام خامنه ای - که نشأت گرفته از یک فکر اسالمی 
است-  ترسیم، تنظیم و دنبال شود.۲. عنصر نیروی انسانی صالح انقالبی، با تقوا، 
عالم، فقیه، پاک دست، امانتدار، مخلص، شجاع، فهیم، بصیر، مطمئن، تأثیرناپذیر، 
نفوذ ناپذیر، عاقل، عادل، با صالبت، مقتدر، کارشناس، جرم شناس بایستی در 
رأس عوامل تحول در قوه قضائیه به حساب آید.۳. عدالت قاطع، بی مالحظه، 
فراگیر و امیدوار کننده باید هدف اصلی و غیر قابل اغماض دادسراها، دادستان ها، 
بازپرس ها و ضابطین قضایی در طرح تحول قرار گیرد و ثروت و قدرت و دیوان 
ساالری و بوروکراسی عدالت را تحت تأثیر قرار ندهد. حکومت و قوانین کشور ما 
اسالمی است و طبیعتاً عدالت جز با انطباق به قوانین شرع مقدس و رعایت کامل 
ضوابط و موازین اسالم ناب محمدی )ص( تحقق پیدا نمی کند.۴. شأن قوه قضائیه 
مبارزه با تخلف و فساد است. در هر کسی فساد وجود داشته باشد باید با او مبارزه 
کنند. باید با فسادهای دستگاه های دولتی و دیگر دستگاه های حکومتی مبارزه 
شود. بایدگلوگاه های فساد تحت نظارت جدی قرار بگیرند. باید عوامل قوه قضائیه 
با قاطعیت و بدون مجادله و مالحظه، در حق فاسد و مفسد، ُمّر قانون را اعمال 
کنند. در قانون اساسی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و دیگر 
مسئوالن کشور ، با آحاد مردم در قبال قوانین هیچ تفاوتی ندارند. در طرح تحول 
باید معیار تصمیم و حکم قانون باشد و قوانین نقض نشود ، تقید نخورد، تخصیص 
نخورد. از گستره قانون به دالیل گوناگون چیزی حذف نشود و هر جا و توسط 
هر کسی  فساد و یا عملی بر خالف قانون مشاهده شد با آن مقابله گردد.در نظام 
اسالمی آدم متخلف و فاسد باید احساس نا امنی کند و در مقابله با متخلفین و 
مفسدین نباید کوتاهی و اغماض شود تا افرادی که از آن تخلف و فساد زیان می 
بینند امیدوار بشوند.5. در عین مبارزه قاطع با گنهکاران و متخلفین و مفسدین 
در دستگاه قضایی اسالم، متهم کردن بی گناهان یا معامله یکسان میان خیانت 
و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مردم و 
کارگزاران درستکار و صالح و خدمتگذار نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار 
گیرند و یا احساس نا امنی کنند. نباید آبروی کسی بدون این که استحقاق مجازات 
را داشته باشد، خدشه دار شود ، نباید تا چیزی قطعی و اثبات نشده ، محاکمه 

نشده و رویش قضاوتی نیست ، بر سر زبان ها بیفتد و مطرح شود.
6. تبیین حقیقت و اطالع رسانی به افکار عمومی در طرح تحول قوه قضائیه 
بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد. بدون تبیین حقیقت ، افکار عمومی در ظلمت 
و فضای غبار آلود باقی خواهد ماند و دشمن از آن سوء استفاده خواهد کرد. نباید 
جوسازی ها ، موذی گری ها و بی انصافی ها مانعی بر سر راه اطالع رسانی صحیح 
، دقیق  و به موقع به افکار عمومی شود.7. قوه قضائیه باید پناهگاه مردم و مورد 
اعتماد مردم باشد ، مردم انتظار دارند که اگر به کسی ظلم شد ، با مراجعه به 
دستگاه عدل اسالمی به حساب ظالم رسیدگی و با وی برخورد قاطع شود. در 
جامعه اسالمی  باید هر مظلومی قوه قضائیه را پناهگاه خود بداند. در طرح تحول 
باید کاری کرد که دستگاه قضا در کل زندگی مردم بذر امید بپاشد و هر کسی 
مشکلی پیدا کرد، مظلوم واقع شد و یا مورد کمترین اجحافی قرار گرفت ، در دل  و 
زبان بگوید که به قوه قضائیه مراجعه می کنیم، تا ظالم و گنهکار سر جای خودش 
بنشیند. مردم باید باور کنند که یک دستگاه قضایی وجود دارد که شجاعانه و بی 
نظر و بی غرض میدان داری می کند و حق را به حق دار می رساند. آن روزی که 
به این نقطه برسیم روزی است که قضای اسالمی تحقق پیدا کرده است و طرح 
تحول موفق شده است.۸. سالمت قوه قضائیه مهمترین رکن طرح تحول است. 
رکنی که دستگاه قضایی را مامن و مرجع و ملجا  مظلومین و ضعفا می کند. در 
آنان امید به وجود می آورد و همه دستگاه های دولتی و مردمی را به سالمت 
سوق می دهد. با طرح تحول کار باید در قوه قضائیه به افراد برخوردار از سالمت 
سپرده شود. دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد، کسی 
که خودش آلوده به فساد باشد، قادر نخواهد بود با فساد مبارزه کند. استحکام و 
استقامت دستگاه قضا مستلزم وجود سالمت و  عدالت و حسن جریان امور در 

کشور و در دستگاه های اجرایی آن است. 
استقالل قاضی و قوه قضائیه عدم نفوذ جریانات سیاسی و عدم دخالت دستگاه 
های دیگر در قوه قضائیه سالمت این دستگاه را تضمین می کند.توجه به این نکته 
ها و اندرزها و توجه جدی به شرافت و عزت و جایگاه رفیع قاضی و مقدم داشتن 
رضایت خداوند بر رضایت شخصی و اشخاص دیگر و توجه جدی به ناظر بودن 
پروردگار و  قضاوت در محضر  الهی و توجه جدی به روز حساب و حسابرسی و 
توجه به رشد علمی و معنوی قضات و توجه جدی به مدیریت انقالبی و جهادی 
طرح تحول جناب آقای رئیسی را به نقطه مطلوب و به هدف می رساند و امید را 

در دل ملت ایران زنده می کند.
نقش قوه قضائیه در طرح تحول اجتماعی و تحکیم پایه های انقالب اسالمی در 
چهل ساله دوم و دوران جدید یک نقش بی بدیل و بزرگ است.آیت ا.. رئیسی باید 
تالش شبانه روزی  داشته باشد. موالیمان به ایشان و تالش بی وقفه اش چشم 
دوخته است. کمربند حرکت جهادی را محکم ببندد. که یک ملت انقالبی پشت 
سرشان ایستاده است.نماز شب و توسل و دعا و ذکر ائمه و انس با قرآن و صحیفه 
سجادیه و توجه به خدا و توکل بر او فشنگ های سالح طرح تحول اند، بدون انس 

با خدا کار ابتر می ماند.
حجت االسالم والمسلمین علی شیرازی

بایدهاونبایدهایطرحتحولقضایی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران:

بودجه فرهنگی برای حمایت از 
هنرمندان قابل توجه نیست

دادستان عمومی و انقالب مازندران تاکید کرد:

تداوم ارتباط با مردم 
در راستای تقویت اعتماد 

عمومی توسط دستگاه قضایی
دادستان عمومی و انقالب مرکز مازندران 
با اشاره به دیدار مسؤوالن عالی قضایی  
قضائیه  قوه  جدید  رئیس  با  استان ها 
اعتماد عمومی، ضرورت  تقویت  گفت: 
ارتباط گیری برای حل مشکالت مردم 
و روشن  قانع کننده  پاسخ های  دادن  و 
»حجت االسالم  که  بود  مواردی  از  را 
در  قوه قضائیه  جدید  رئیس  رئیسی« 
جمع مسؤوالن قضایی بر آن تاکید کرده 
است.سیدیونس حسینی عالمی با اشاره 
به نشست روسای کل دادگستری ها و 
رئیس  با  استان ها  مراکز  دادستان های 
زمینه  این  در  قضاییه  قوه  جدید 
اعتماد عمومی، ضرورت  تقویت  گفت: 
ارتباط گیری برای حل مشکالت مردم 
و روشن  قانع کننده  پاسخ های  دادن  و 
حجت االسالم  که  بود  مواردی  از  را 
رئیسی رئیس جدید قوه قضائیه در جمع 
کرده  تاکید  آن  بر  قضایی  مسؤوالن 

است.
وی با اعالم اینکه تاکید بر نگاه تحولی و 

تالش برای آینده از دیگر مباحث مطرح 
تبیین  افزود:  بود،  دیدار  این  در  شده 
بیانیه راهبردی رهبر معظم انقالب در 
دهه پنجم انقالب اسالمی به عنوان یک 
سند دقیق و جامع از دیگر موراد مطرح 

شده در این نشست بوده است.
مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
مازندران با اشاره به اینکه تقویت اعتماد 
در  قضایی  مسؤوالن  توسط  عمومی 
اعتماد  افزایش  منظور  به  رده ها  همه 
مردم  با  ارتباط  ضرورت  و  عمومی 
قضا  دستگاه  جدید  رئیس  توسط  نیز 
این  در  کرد:  نشان  خاطر  شد،  مطرح 
سعی  نیز  مازندران  استان  در  زمینه 
شده ارتباط مستمری با مردم در موارد 
مختلف صورت بگیرد که در این بخش 
ارتباط های موثر و سازنده ای در استان 
برقرار شد و سعی برای تقویت آن نیز 

وجود دارد.
بیان  برای  عمومی  شماره  اعالم  وی 

مطالبات و تخلفات عمومی ..


