
درباره کتاب در دست رهبری 
بیشتر بدانید

تورق ترجمه کتاب »آتش و خش��م« توسط مقام 
معظم رهبری در س��ی ویکمین نمایش��گاه بین المللی 
کتاب تهران بازتاب های فراوانی در رس��انه های جهان 
داش��ت؛ کتابی که کمپین انتخاباتی »دونالد ترامپ« 
برای مقابله با آن ۹۳ هزار دالر به یک کمپانی حقوقی 

پرداخت کرد.
به گزارش سی ان بی س��ی، کتاب »آتش و خشم« 
نوشته »مایکل وولف« که دیگاهی انتقادی و افشاگرایانه 
درباره ریاس��ت  جمهوری »دونالد ترامپ« و سیاس��ت 
در ایاالت متحده آمری��کا دارد موجب نگرانی کمپین 
انتخاباتی »ترامپ« برای دوره آینده انتخابات ریاس��ت  
جمهوری آمریکا شده تا جایی که با صرف هزاران دالر 

در تالش برای مقابله با این کتاب هستند.
مبلغ ۹۳ هزار دالری که شرکت حقوقی »هاردر« 
وکی��ل ترامپ دریافت ک��رده برای مقابله با »اس��تیو 
بونن« استراتژیس��ت ارشد س��ابق کاخ سفید و منبع 
اصلی اطالعات این کتاب و »مایکل وولف« نویس��نده 

آن صرف خواهد شد.
پس از انتشار این کتاب در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۱۸ 
که با اس��تقبال ف��راوان خوانندگان روبه رو ش��د و در 
رسانه های جهان نیز بازتاب گسترده ای داشت، وکیل 
ترامپ از »اس��تیو بونن« برای زیر پا گذاشتن توافقی 
که پیش از خروج از کاخ سفید امضا کرده بود شکایت 

کرد، که البته این شکایت به جایی نرسید.
»مایکل وولف« در ای��ن کتاب ۳۳۶ صفحه ای به 
مس��ائل گوناگونی از پش��ت پرده کاخ سفید از جمله 
توصیف رفتار »ترامپ« و تعامل آش��فته او با کارکنان 
ارشد کاخ س��فید تا ارائه توضیحات خفت باری درباره 
خانواده »ترامپ« از زبان »اس��تیو بونن« استراتژیست 
ارش��د سابق کاخ س��فید پرداخته است. در این کتاب 
»ترامپ« به ش��خصی تشبیه ش��ده که کارکنان کاخ 
س��فید احترامی برای او قائل نیس��تند و ۱۰۰ درصد 
اطرافیانش معتقدند ش��خصی مناس��ب برای ریاست  

جمهوری آمریکا نیست.
کتاب »آتش و خشم« که برای ۱۵ هفته در صدر 
فهرس��ت پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز قرار 
داش��ت، تاکنون بی��ش از دو میلیون نس��خه فروخته 

است. ایسنا

درحاشیه

وضعیت طرح اکران ماه رمضان مشخص شد
سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: در جلسه 
دیروز ش��ورا وضعیت طرح اکران م��اه مبارک رمضان 
مش��خص ش��د، اما هن��وز تصمیم��ی درب��اره پخش 
بازی های جام جهانی در سینما های کشور نگرفته ایم.

غالمرض��ا فرجی درباره جلس��ه دیروز این ش��ورا 
گفت: در این جلسه قرارداد فیلم سینمایی »دارکوب« 
بعد از »خجالت نکش« در گروه اس��تقالل ثبت شد و 
همچنین رای گیری درباره مس��ئولیت اعضای شورای 

به هفته آینده موکول شد.
سخنگوی ش��ورای صنفی نمایش در ادامه درباره 
طرح اکران ماه مبارک رمضان اعالم کرد: طرح اکران 
ماه مبارک رمضان از پنج ش��نبه ۲7 اردیبهش��ت ماه 
آغاز می ش��ود. ش��ورای صنفی نمای��ش مصوب کرد 
ک��ه قیمت بلیت در این طرح، از صبح تا س��اعت ۱7 
 نیم به��ا و از س��اعت ۱7 تا س��حر به ص��ورت تمام بها 

خواهد بود.
ب��ه گفته فرجی؛ در ای��ن طرح هر دو هفته اکران 
فیلم، یک هفته محس��وب می ش��ود و این به آن معنا 
اس��ت که فیلم ها می توانند زمان بیش��تری س��رگروه 
س��ینمایی خود را حفظ کنند. تمام��ی فیلم هایی که 
در این طرح شرکت می کنند از شورای صنفی نمایش 

حواله اکران دریافت کرده اند. 
سخنگوی ش��ورای صنفی نمایش درباره نمایش 
بازی های جام جهانی در س��ینما های کشور بیان کرد: 
در این هفته هی��چ تصمیمی درباره نمایش بازی های 
جام جهانی در س��ینماهای کشور گرفته نشده است و 
تصمیم گیری درباره ای��ن موضوع هفته آینده صورت 
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محمد سرشار

نارضایت��ی  اب��راز  دی�د رهبر معظم انقالب زاوی�ه 
از وضعیت کتاب در کشور در نخستین 
دی��دار کتاب��داران و مس��ؤوالن نه��اد 
کتابخانه ه��ای عموم��ی کش��ور در ۲۹ 
تیرماه سال ۱۳۹۰، هشداری جدی بود 
که متأسفانه از سوی مسئوالن رسمی و 
متصدیان حوزه ی کتاب، مورد توجه قرار 
نگرفت. ایشان، آن دیدار مهم را بهانه ای 
برای »تجدید مطلع« در حوزه ی کتاب 
خواندن��د و ب��ا بیان برخی آس��یب ها و 
ح��وزه،  ای��ن  در  مه��م  تهدیده��ای 

پیشنهادهایی را نیز ارایه فرمودند. 
مق��ام معظم رهب��ری در آن دیدار 
فرمودند: »یکی از کارهای بزرگ و مهم 
در س��طح جامعه این است که تبلیغات 
کتاب خوانی همه گیر ش��ود. م��ا امروز 
می بینیم ب��رای کاالهای کم اهمیت که 
تأثیری هم در زندگی انس��ان ها ندارند، 
صاحبان��ش تبلیغات رنگی��ِن عجیب و 
غریبی را متصدی می ش��وند، مباش��ر 
ارتباط جمعی،  دس��تگاه های  می شوند؛ 
مطبوعات، صدا و س��یما آن ها را پخش 
می کنند؛ در حالی ک��ه آن محصوالت 
هی��چ ضرورت��ی ندارند، هی��چ لزومی 
ندارن��د، یک چی��ز اضاف��ی در زندگی 
هس��تند؛ گاهی بودنش��ان مفید است، 
گاهی بودنش��ان حتی مفید هم نیست؛ 
شاید مضر هم هست. محصول با عظمت 
کتاب، با ارزش کتاب، درخور این است 
که تبلیغ بش��ود؛ تشویق بشوند کسانی 
که می توانند کتاب را بخوانند؛ این را ما 

باید به صورت عادت در بیاوریم.«
 تبلیغ��ات، یک��ی از عناصر اصلی 
عل��م بازاریاب��ی محس��وب می ش��ود. 
مش��هور است که به ازای هر یک واحد 
هزین��ه ی تولی��د کاال، بای��د ۹۹ واحد 
ب��رای تبلیغ آن هزینه کرد. اما چرا در 
این حجم تبلیغ��ات کاالها و خدمات، 
کتاب جایگاه بس��یار محدود و نزدیک 

به صفری دارد؟
 ای��ن مس��أله را می ت��وان از چند 

منظر ریشه یابی کرد:
 

غلبه ی رویکرد تجاری 
بر رویکرد فرهنگی

 رویکرد ب��ه فرهن��گ و کاالهای 
فرهنگ��ی، می تواند رویک��ردی تجاری 
یا فرهنگی باش��د. در رویکرد تجاری، 
محت��وا تابعی از درآمد اس��ت و میزان 
س��ود حاصل از فعالی��ت، جهت گیری 
محتوای��ی را نی��ز مش��خص می کند. 
طبیعی اس��ت که به دلیل سهم ناچیز 
اقتص��اد فرهن��گ نس��بت ب��ه اقتصاد 
تج��ارت و تولید، در رویک��رد تجاری، 
فعالی��ت فرهنگی ی��ک فعالیت جانبی 
و گاه زاید محس��وب ش��ود. نگاهی به 
ترکیب تبلیغات تلویزیونی، این واقعیت 
را به خوبی نمایش می دهد. هم اکنون 
آگهی های بازرگانی در اختیار بانک ها، 
ش��رکت های ارای��ه ی خدم��ات تلفن 
همراه، شرکت های بزرگ چند ملیتی، 
ش��رکت های خودروس��از، شرکت های 
ب��زرگ تولید کنن��ده ی م��واد غذایی 
تولیدکننده ی  ب��زرگ  و ش��رکت های 
تنق��الت خوراکی اس��ت. علت این امر 
نیز مشخص است. هزینه ی سرسام آور 
آگهی های بازرگانی، تنها ش��رکت های 
پردرآم��د را ق��ادر به اس��تفاده از این 

امکان مهم تبلیغی می کند.
 براساس آخرین اطالعات، هزینه ی 
پخ��ش آگه��ی در س��اعات پربیننده، 
ثانی��ه ای ی��ک میلی��ون تومان اس��ت. 

بنابراین برای پخ��ش یک نوبت آگهی 
یک دقیق��ه ای، باید هزین��ه ای معادل 
ش��صت میلیون تومان پرداخت ش��ود. 
این هزینه برای ناشران، هزینه ای بسیار 
سنگین اس��ت. اگر یک ناشر بخواهد ۵ 
درصد بهای پش��ت جلد ی��ک کتاب را 
به تبلیغ تلویزیونی آن اختصاص دهد؛ 
بنابراین برای سرمایه گذاری یک نوبت 
تبلیغ تلویزیونی ی��ک کتاب با بهای ۵ 
هزار تومان، باید مطمئن باش��د که این 
کتاب دست کم ۲4۰.۰۰۰ جلد به فروش 
خواهد رس��ید! این ش��مارگان دس��ت  
یافتنی )فکر کنم دست نیافتنی درست 
است( س��بب شده اس��ت تنها گروهی 
از ناش��ران بتوانن��د از امکان آگهی های 
تلویزیون��ی به��ره ببرن��د که ب��ه دلیل 
فعالیت در حوزه ی آزمون های سراسری 
تحصیالت تکمیلی، مخاطبان چند صد 
هزاری و میلیونی برای کتاب های کنکور 
خود دس��ت و پا کرده اند. این ناش��ران، 
همان ناش��رانی هس��تند که رتبه های 
تک رقمی پردرآمدترین ناشران کشور را 

نیز به خود اختصاص داده اند.
اتخاذ  اینکه، ب��دون  مخلص کالم 
رویک��رد فرهنگ��ی توس��ط متصدیان 
تبلیغات و اختصاص یارانه و فرصت های 
ویژه به کتاب، در عمل امکان تبلیغات 
همه گیر کتاب میسر نخواهد شد. این 
یارانه ی تبلیغات کت��اب از راه کاهش 
بس��یار زی��اد تعرفه ه��ای آگهی کتاب 
و ال��زام قانونی متصدی��ان تبلیغات به 
اختصاص درصدی از حجم آگهی ها به 

کتاب ممکن می گردد.
 

ناچیز بودن شمارگان کتاب
پی��ش از این به مش��کالت جدی 
کاهش شمارگان کتاب اشاره شد. بدیهی 
است برای کتابی با شمارگان متوسط ۲ 
تا ۳ هزار نسخه، هزینه ای در حدود یک 
میلیون تومان برای تبلیغات می توان در 
نظر گرفت و این رقم، به معنای یک ثانیه 
آگهی تلویزیونی یا انتشار یک یا دو نوبت 
آگهی در صفحات میانی یک نشریه و نه 
حتی یک روزنامه و یا در بهترین حالت، 
ارس��ال پیامک برای ۵۰ هزار نفر است. 
واضح است که شمارگان پایین کتاب، به 
کاهش بودجه ی تبلیغات منجر می شود 
و کاهش تبلیغات به کاهش فروش کتاب 
و کاهش فروش کتاب هم یعنی کاهش 
ش��مارگان کتاب! چرخه ی بسته ای که 
هر چه جلوتر می رود؛ به وضعیت بدتری 

دچار شود.
 

پرشمار بودن تعداد عناوین کتاب
 گفته شد که رشد نامتناسب تعداد 
عناوی��ن کتاب مش��کالت متعددی را 
ایجاد می کند که یکی از آن مشکالت، 
همین کاهش ش��مارگان کتاب است. 
یک��ی دیگر از این مش��کالت، احتمال 
فرصت ه��ای  از  برخ��ورداری  کمت��ر 
تبلیغاتی اس��ت. در صورتی که رویکرد 
تجاری متصدیان تبلیغات اصالح شود 
و فرصت ه��ای وی��ژه ای برای انتش��ار 
آگهی های کتاب مهیا گردد؛ باز مشکل 
پرش��مار ب��ودن تعداد عناوی��ن کتاب 
رخ می نمای��د. فرصت محدود تبلیغات 
و پرش��ماری عناوی��ن کتاب، س��بب 
می ش��ود که تعداد زیادی از کتاب ها، 
بدون بهره از تبلیغات باقی بمانند و در 
نتیجه وارد چرخه ی کم فروش بودن و 

کم شمارگانی بودن گردد.
 

عدم رغبت ناشران به تبلیغات
ب��ه دالیل متعددی ممکن اس��ت 
ناش��ران به تبلیغات کت��اب بی رغبت 
باش��ند. بسیاری از »ناش��ران دولتی یا 

وابسته« نمونه ی بارز ناشران بی رغبت 
به تبلیغات کتاب هس��تند. این ناشران 
به دلیل برخورداری از بودجه ی دولتی 
یا نهادهای باالسری، دغدغه ای جدی 
برای ف��روش آثار خ��ود ندارند چراکه 
همیشه، یک پشتیبان مالی قوی پشت 
سرشان وجود دارد که حقوق ماهانه ی 
دس��ت اندرکاران را تأمی��ن می کند و 
میزان فروش کتاب ه��ا، تأثیر چندانی 
در معیش��ت آن��ان ن��دارد. مهم ترین 
نش��انه ی بارز ای��ن ناش��ران، انبارهای 
بزرگی است که چندین میلیارد تومان 

کتاب در آن ها خاک می خورد.
 دلیل دیگر بی رغبتی برخی ناشران 
ب��ه تبلیغات، تکیه ی معیش��ت آنان بر 
فروش های عمده اس��ت. این ناش��ران 
به تک فروشی آثارش��ان امید چندانی 
ندارند و به دلیل تولید کتاب براس��اس 
ذائقه ی نهادهای خریدار عمده، بیش تر 
برای آنان و نه مخاطب انفرادی کتاب 
تولید می کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی، نهاد کتابخانه ه��ای عمومی 
کشور، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس و سازمان فرهنگی هنری 
ش��هرداری ته��ران به ش��کل منظم و 
س��پاه پاس��داران انق��الب اس��المی و 
بسیاری نهادها و سازمان های دولتی و 
عمومی به ش��کل موردی، از خریداران 
فرصت شناسی  کتاب هستند.  عمده ی 
و آسیب شناس��ی خرید عمده ی کتاب 
از س��وی حاکمیت، مسأله ای است که 

بررسی آن در این مجال نمی گنجد.
 

ناآشنایی ناشران با شیوه های 
گوناگون تبلیغ

 بسیاری از ناشران، براساس سنت های 
خانوادگ��ی و یا تجربیات ش��خصی وارد 
عرصه ی نشر کتاب ش��ده اند و به دلیل 
عدم برخورداری از آموزش های علمی در 
حوزه ی ش��یوه های تبلیغات و بازاریابی، 
درخصوص شیوه های گوناگون تبلیغات، 
ناآشنا هس��تند. آگهی های تلویزیونی و 
رادیویی، بیلبوردها و تابلوهای تبلیغات 
شهری، آگهی های روزنامه ها و مجله ها، 
ارسال بس��ته های تبلیغاتی به وسیله ی 
پس��ت یا پیک، آگهی ه��ای پایگاه های 
اینترنتی، س��امانه های ارس��ال پیامک، 
ارس��ال نامه های الکترونی��ک، برگزاری 
جش��ن های رونمایی ی��ا معرفی کتاب، 
برگزاری مسابقات کتاب خوانی، معرفی 
کت��اب توس��ط مجریان و کارشناس��ان 
برنامه های صدا و س��یما، س��خنرانان و 
ائم��ه ی جماعات و ... روش ها و ابزارهای 
مختلف تبلیغی هس��تند که استفاده از 
همه ی آن ها، ب��ه پرهزینگی آگهی های 

تلویزیونی نیست.
باید دقت داشت که صرف پرشمار 
بودن تبلیغات، منجر به افزایش فروش 
کتاب نمی شود بلکه این هدفمند بودن 
تبلیغ��ات و رس��اندن آگهی به دس��ت 
خریداران بالقوه است که منجر به فروش 
بیش تر می ش��ود. بنابراین ب��ا طراحی 
راهکارهایی که دامنه ی تعداد مخاطب 
را محدود اما ضری��ب تأثیر تبلیغات را 
بیش تر می کن��د؛ می توان از هزینه های 
تبلیغ��ات کاس��ت و به��ره وری آن را 
افزایش داد. نمونه ی موفق این راهکار، 
راه اندازی سامانه های اشتراک در برخی 
ناش��ران است که توانس��ته با شناسایی 
کتاب های  فق��ط  مخاط��ب،  ذائق��ه ی 
مورد عالق��ه ی او را به وی معرفی کند. 
دس��ت اندرکاران این س��امانه ها مدعی 
هس��تند با یک بانک داده ی دقیق ۱۰ 
ه��زار نفری می توان فروش هزار جلد از 
هر عنوان را با درصد تحقق قابل قبولی 

پیش بینی کرد.  برهان 

امام حسن عسکری علیه السالم:
 وصول به خداوند عزوجل سفری است که

جز با عبادت در شب حاصل نگردد.
بحار االنوار )ط-بیروت(، ج75، ص380

»بچه مهندس« جای »پدر« را گرفت
در حالی که پیش از این سریال »پدر« برای 
پخش از شبکه دو سیما در ماه مبارک رمضان در 
نظر گرفته ش��ده بود، »بچه مهندس« جایگزین 

این سریال در شبکه دو شد.
پی��ش از ای��ن ۳ مجموع��ه تلویزیونی »س��ر 
دلب��ران«، »پدر« و »رهایم نک��ن« به ترتیب برای 
پخش از ش��بکه های یک، دو و س��ه در ماه مبارک 
رمضان در نظر گرفته شده بودند که هر ۳ اثر تقریبا 
از فضای ملودرام برخوردارند و هیچکدام از آثار طنز 
نبودند. در نهایت روز گذش��ته طی تصمیم جدید 
مدیران تلویزیون، سریال »پدر« از گردونه کنار رفت 
تا »بچه مهندس« جایگزین آن در شبکه دو شود. 

سریال »بچه مهندس« که تعداد قسمت هایی 
بیش��تر از پخ��ش در م��اه مبارک رمض��ان دارد، 
داستانی ش��یرین دارد که داستان آن درباره پسر 
بچه ای است که در خانه خورشید بزرگ می شود.

جام جم

پی توفان شن در هندوستان 41 کشته در
بنابر اعالم مقامات هندوس��تان، درپی وقوع 
توف��ان ش��ن و وزش ش��دید باد در این کش��ور، 

دست کم 4۱ تن کشته شدند.
رس��انه ها گ��زارش کرده ان��د، ۱۸ ت��ن دیگر 
درپی فروریختن دیوارها، قطع درختان و سقوط 
تیر ه��ای برق در ایالت الوت��ار پرادش بر اثر وقوع 
تگ��رگ و توفان ج��ان باخته ان��د. مقامات بخش 
هواشناس��ی نیز اعالم کردند: سرعت توفان شن 

بیش از ۱۰۹ کیلومتر بر ساعت است. 
س��خنگوی سازمان هواشناس��ی هند با بیان 
اینک��ه توفان تا 7۲ س��اعت آین��ده ادامه خواهد 
داشت، گفت: انتظار افزایش شمار تلفات می رود. 
عالوه بر این، توفان موجب خاموشی چندین 

هزار خانه شده است.
فرودگاه بین المللی ایندرا گاندی نیز به دلیل 

وزش باد بیش از دو ساعت بسته بود.

فرنگستان

فراخوان دومین کنگره »ترنم حماسه« 
فراخ��وان دومی��ن کنگ��ره ملی ش��عر ویژه 
س��رود، تران��ه و تصنیف دف��اع مق��دس »ترنم 
حماسه« توس��ط سازمان هنری و امور سینمایی 

دفاع مقدس منتشر شد.
دبیرخانه کنگره از آثار تمامی شاعران و ترانه 
س��رایان کش��ور بدون هیچ محدودیتی استقبال 

می کند.
 آثار ارسالی الزم است در یکی از قالب های، 
س��رود، ترانه و تصنیف س��روده ش��ده و قابلیت 

تلفیق با موسیقی را داشته باشد.
مهلت ارس��ال آثار تا پای��ان مردادماه ۱۳۹7 
خواه��د بود. زم��ان برگزاری کنگره ش��هریورماه 
۱۳۹7 خواه��د بود. نش��انی پس��ت الکترونیک:

پستی:  hamaseh۹7@amail.com نش��انی 
تهران، خیابان ش��هید مطهری، خیابان میرعماد، 

نبش کوچه یکم، پالک 4 می باشد.

تابلو اعالنات

یه مدارس غیردولتی تا خرداد اعالم شهر
معاون وزیر آموزش و پ��رورش تصریح کرد: 
هم اکنون شهریه استان ها تعیین شده است و در 
مرحله آخر هستیم و امیدواریم تا پایان سه شنبه 
هفته آینده تمام ش��ود و حداکثر اوایل خردادماه 

شهریه مدارس غیردولتی اعالم شود.
مجتبی زینی وند اظهار داشت: پیش ثبت نام 
خالف قانون نیس��ت اما سه ش��رط دارد که باید 
رعایت ش��ود که ش��امل بیشتر از ش��هریه سال 
گذشته نباشد؛ نقدی گرفته نشود و در قالب چک 

باشد و زمان چک نیز بعد از ۳۰ خرداد باشد.
 وی ادامه داد: اگر مدارس ش��رایط را رعایت 
کنن��د هی��چ مش��کلی ن��دارد و پیش ثبت نام را 
می توانن��د انجام دهد. زینی وند ب��ا بیان اینکه ۲ 
مدرس��ه تخلف پیش ثبت نام داشته اند، گفت: دو 
مورد تخلف درباره ش��هریه اضافی بوده است که 

این مدارس، شهریه اضافی را برگرداندند.

نیمکت

گفت: باید ک��ودک آزاری را به عنوان هش�����دار دانش��یار دانش��گاه تربی��ت مدرس 
یک مسأله اجتماعی بپذیریم.

محمد فرجی ها در همایش آسیب شناس��ی و بررسی 
راهکارهای پیش��گیری از کودک آزاری اظهار کرد: انتش��ار 
اخبار جرای��م مربوط به اطفال منجر به جریحه دار ش��دن 
افکارعمومی و احس��اس ناامنی می شود که دستگاه قضایی 
هم در پاسخ به این احساسات جریحه دار شده اقدام به یک 
سری اقدامات سرکوب گرایانه می کند تا افکار عمومی آرامش 
پیدا کند. ما با این فرآیند به شدت مخالف هستیم؛ زیرا این 
حوادث می تواند محفل خوبی برای یک س��ری آموزش ها به 
افکار عمومی باشد. می توانیم این موضوع را بهانه قرار دهیم تا 

با جامعه، سازمان های مردم نهاد و... وارد گفت وگو شویم.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در کشور ما هنوز 
که هنوز است یک اتفاق نظر درخصوص اینکه کودک آزاری 
امروز مساله اجتماعی ماست، وجود ندارد. معاون فرهنگی 
قوه قضاییه عنوان کرده اس��ت که کودک آزاری شایعی در 
کشور نداریم و این موارد یک سری موارد خاصی است که 
اتفاق می افتد و... . این مصاحبه نشان می دهد هنوز در این 
زمینه اجماع نداریم. هنگامی که الیحه حمایت از حقوق 
نوجوانان در س��ال ۸۱ در مجلس بحث می شد عده ای از 
نمایندگان می گفتند که این مساله، مساله ما نیست. هنوز 
هم این تفکر نه تنها در سیاست مداران بلکه در اجتماع هم 
وج��ود دارد. تا هنگامی که در یک جامعه ای اجماع وجود 

نداشته باش��د که یک مس��اله ای معضل اجتماعی است، 
اجزای آن جامعه در صدد سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی 

برای این موضوع بر نمی آید.
این دکت��رای حقوق جزا و جرم شناس��ی گفت: آمار 
کودک آزاری در ایران خیلی بیش��تر از آماری اس��ت که 
در نهاده��ای رس��می اعالم می ش��ود. براس��اس آماری 
که اعالم ش��ده در ش��ش ماهه ابتدای س��ال گذش��ته، 
۱۶ هزار کودک آزاری در کش��ور ثبت ش��ده است. شاید 
می��زان کودک آزاری در کش��ور س��االنه به ح��دود چند 
صد هزار مورد برس��د. اگر قرار است برنامه  پیشگیری از 
کودک آزاری طراحی کنیم باید این برنامه از دل تحقیقات 

و پرسش هایی که از کودکان پرسیده می شود برآید.
فرجی ه��ا اف��زود: باید ک��ودک آزاری را ب��ه عنوان 
ی��ک مس��اله اجتماعی بپذیری��م. باید از ک��ودک آزاری 
تقدس زدایی و سیاس��ت زدایی کنی��م. وقتی بپذیریم که 
کودک آزاری مس��اله اجتماعی ما اس��ت در راستای آن 

سیاست گذاری و برنامه ریزی خواهیم کرد.
وی درخصوص راهکارهای کاهش کودک آزاری اظهار 
کرد: پیش��گیری به معنای شناسایی متغیرهای تاثیرگذار 
ب��ر جرم و اتخاذ تدابی��ر الزم برای خنثی کردن و تضغیف 
آن متغیرهاست. بخش عمده ای از فعالیت هایی که ما در 
زمینه کودک آزاری داریم، رابطه ای منطقی با این متغیرها 
ن��دارد. باید یک رابط��ه منطقی بین نوع اق��دام و عوامل 

تاثیرگذار بر کودک آزاری وجود داشته باشد.  ایسنا

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس اعالم كرد
ثبت ۱۶ هزار كودک آزاری در نیمه نخست سال گذشته

مسائل  کارشناس  یتخ����ت سیاس��ی داخل��ی پا
گفت: آنچه در ش��ورای ش��هر تهران به 
نمایش گذاشته شده حضور جریان های 
سیاس��ی که به صورت بس��ته در درون 
خود برای ش��هر ته��ران تصمیم گیری 
می کنن��د، دو جری��ان اصالح طلب��ان و 
کارگزاران دو حلقه تعیین کننده شهردار 
هس��تند و قاعدت��ا در ای��ن حلقه تنگ 
اف��رادی را ب��ه عنوان ش��هردار انتخاب 
می کنند که از توانای��ی و ظرفیت الزم 
برای اداره شهر تهران برخوردار نیستند.

حسین کنعانی مقدم افزود: بی شک 
مدیران برجس��ته و کارآمدی در سطوح 
مختلف در کشور وجود دارند که توانایی 
اداره مطلوب کالنش��هر تهران را دارند، 
اما چون انتخاب در دایره بس��ته احزاب 
سیاس��ی اصالح طل��ب انجام می ش��ود 
شایسته ساالری مهره گم شده ای است 
که دست یافتن به آن در این بلوا بسیار 
سخت است. اینکه اعضای شورای شهر 
تابع جریان های سیاس��ی و حزبی خود 
هس��تند به هیچ وجه خب��ر خوبی برای 
تهران نیس��ت و قطعا تاثیرات منفی بر 
ش��هر می گذارد چراکه منجر به انتخاب 
افرادی می شود که از کارآمدی و قدرت 
الزم برای اداره ش��هر برخوردار نیستند 
در حالی که فارغ از دغدغه های سیاسی 
می توانند انتخاب بهتری نسبت به آقایان 

مکارم حسینی و افشانی داشته باشند.
وی ب��ا بیان اینکه ش��هردار تهران 
باید به رای مستقیم مردم انتخاب شود 
خاطر نشان شد: بنده معتقدم شهردار 
ته��ران باید بنا به رای مس��تقیم مردم 
انتخ��اب ش��ود چراکه درای��ن صورت 
دایره گزینش وسیع تر می شود و دست 
مردم برای انتخاب ش��هرداری کارآمد 
بازتر خواهد بود. هر چند شورا منتخب 
مردم اس��ت، اما تهران ب��ه عنوان یک 
کالنشهر و ابر شهر و پایتخت جمهوری 
اس��المی ایران نیاز به تف��اوت انتخاب 

شهردار با سایر شهرستان ها دارد.
کنعانی مقدم سیاس��ی بودن شورا را 
عامل تبعیت محض آن ها از جریان های 
سیاس��ی اصالح طل��ب عنوان ک��رده در 
این ب��اره افزود: هنگامی اعضای ش��ورای 
پنجم با رای سیاسی یک لیست که عقبه 
آن هم مش��خص است انتخاب می شوند 
قاعدتا متعهد به عقبه سیاسی خود متعهد 
هس��تند از این رو آن ها چندان استقالل 
عمل و فک��ری ندارند، حتی اگر یک نفر 
از اعضای شورای شهر مخالف نظر گروه 
باش��د به این دلیل که انتخاب آن عقبه 
سیاسی است در صورت اظهارنظر مخالف 

یقینا با بایکوت مواجه می شود.
وی افزود: از این رو با توجه به عمق 
و گستردگی مسئولیت شهردار تهران 

انتخاب شهردار نباید وابسته به مسائل 
سیاسی و جناحی باشد چراکه شهردار 
با تمام جریان ها در ارتباط است و باید 
با تعامل مطلوب به ش��هر جان تازه ای 
ببخشد چراکه مدیر ش��هر تهران باید 
مدیران کشور را درگیر مسائل شهری 
کند. شهرداری تهران با بیش از شصت 
ماموریت از جمله س��ازمان هایی است 
که کار بسیاری برای ارائه دارد، مسائل 
ش��هری و توس��عه ای واز آن مهمت��ر 
موضوع��ات اجتماع��ی و فرهنگی که 
نیاز صد درصدی به همدلی و همراهی 
هم��ه مدی��ران کش��ور دارد باید مورد 
توجه ش��هرداری باشد که فارغ از نگاه 
جریان های سیاسی انتخاب شده باشد. 

 فردا

چرا برای افزودن كتاب به سبد خانواده تالشی نمی شود؟

دست کوتاه کتاب از بازار تبلیغات
حسین كنعانی مقدم:

شهردار نباید با تصمیم
احزاب سیاسی انتخاب شود

انتقاد معاون قالیباف به رفتار غیرصادقانه اصالح طلبان
معاون مالی اداری شهرداری سابق تهران گفت: تسویه بدهی ها در 
دوره فالیباف عملی و اجرایی شده است و توافقات آن در همان دوره 
صورت گرفته بود؛ اما چون پرداخت بعضی از آنها طی شش ماه گذشته 

انجام شده است، مدیران جدید آن را به حساب خود گذاشته اند.
قدرت اهلل گودرزی در واکنش به ادعاهای صورت گرفته توسط 
از  برخی  و  نجفی، شهردار سابق  سمیع اهلل حسینی مکارم، محمدعلی 
 7 در  میلیاردی  هزار   6 بدهی  تسویه  بر  مبنی  اعضای شورای شهر 
ماه گذشته، اظهار کرد: البته قبالً هم آمارهایی توسط مدیریت شهری 
فعلی منتشر شده بوده که رقم آن کمتر بود و بنده هم در رابطه با آن 
ادعاها صحبت کرده ام. با این حال مسئله ای که وجود دارد این است 
که این ادعاها صحت ندارد. در زمان مدیریت قالیباف که بنده هم 
معاون امور مالی و اداری بودم، ما یکبار این بدهی ها را با بانک شهر 
انجام دادیم و صورتجلسه و مستندات آن را هم داریم. در آن دوره 
ما البته به صورت غیرنقد آن بدهی ها را پرداخت کردیم و به صورت 
توافقی و مستند به تفاهم نامه بخشی از بدهی را کم کردیم. لذا بر 
این اساس ما آن مبلغ غیرنقد را به بانک شهر دادیم و از مطالبات آن، 
مبلغی را به صورت توافقی کم کرده و در حساب های خود نیز آوردیم 
و در شورای شهر چهارم هم آن را مطرح کردیم و به عبارتی گزارش 

آن را به شورا نیز دادیم.

نمای نزدیک


