مرغداران در حسرت نبود نهاده
برای مرغها میسوزند؛ آن وقت...
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خط لوله ال ان جی پاکستان-روسیه؛
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خط لوله ال ان جی پاکستان-روسیه؛
یا خبرسازی بلومبرگ؟!
علی آهنگر

روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه نفت و انرژی

در صورت پیگیری مقامات محترم قضایی تصویر شفاف در اختیارشان قرار خواهد گرفت

تحولقوهقضائیه
یکی از دالیلی که حق مردم ضایع میشــود ،بیاطالعی
آنها از حقوقشان است .سند تحول برای حل این مشکل،
دســتگاههای اجرایی را ملزم کرده است تا اطالعات
مورد نیــاز مردم را مثل اطالعــات مربوط به وامهای
خاص قرضالحسنه برای راهاندازی کسبوکار ،یا نحوه
دریافت مجوز واردات و صــادرات ،یا نحوه واگذاری
اراضی ملی برای راهاندازی کارخانه یا کشاورزی را شفاف
و برخط به اطالع مردم برسانند

قتل عام
ثانیه ها
امان اهلل قرائی مقدم

تحلیلی بر چرایی عدم نصب سنگ مزار خواننده مناجات «ربنا»
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غربتغریبشجریان
یادداشت3 -

یادداشت4 -

درباره مهارت
فرزندپروری
مهسا عمو قدیری

جامعه شناس

روانشناس و درمانگر کودک و نوجوان

اکنون
علیه قمار...
مرتضی مومیوند

دکتری حقوق

نمیشــود بیگمان بر واژه «خبرســازی» تمرکز نمود؛ چرا
که ممکن اســت تهیهکنندگان خبر حتی در آژانس بزرگی
مانند بلومبرگ هم دچار اشــتباه شوند .در عالم خبررسانی و
روزنامهنگاری این چندان دور از ذهن و بعید هم نیست؛ هرچند
ترفندهای خبرسازی را هم نباید از معیار نظر دور داشت.
ماجــرا به آنجا برمیگــردد که پایگاه خبــری بلومبرگ در
۱۶دســامبر 26 /آذر  ۹۹در خبری اعالم داشت« :پاکستان
ســاخت خط لوله ال ان جی را با روســیه آغاز میکند» این
تیتر خبر بود.
در متن خبر بلومبرگ آمده اســت« :پاکستان در ماه جوالی
ساخت خط لوله ال.ان.جی به طول یک هزار و  ۱۰۰کیلومتر
( ۶۸۴مایل) را با همکاری روسیه آغاز میکند .این خط لوله
به این کشور آسیای جنوبی این امکان را میدهد که پایانههای
انتقال گاز مایع بیشتری را در اختیار داشته باشد.
این کشــور آســیای جنوبی ،اکثریت سهم این پروژه ( ۵۰تا
 ۷۵درصد) را در اختیار خواهد داشــت و مابقی سهم آن به
روسیه تعلق دارد.
«نادم بابر» ( )Nadeem Babarمشــاور نفتی نخستوزیر
در مصاحبهای گفت :دو شــرکت گازی  Sui Southernو
 Sui Northern Gas Pipelines Ltdپاکســتان کــه
اکنون خرید زمین برای خط لوله را آغاز کردهاند ،بخشــی از
این پروژه هستند ،در حالی که یک کنسرسیوم روسی رهبری
ساخت و ساز پروژه را برعهده دارد».
اما چرا این نه یک خبر بلکه نوعی خبرســازی است؟نخست
اینکه ال ان جی گاز مایع ســرد شــدهای است که از طریق
کشتی برای رساندن به بندرهای کشور مصرفکننده انتقال
داده میشــود .انتقال ال ان جــی از طریق خط لوله هیچگاه
امکانپذیر نیست.

طرح ارائه شده توســط  29نفر از نمایندگان محترم مجلس،
برای منسوخ شدن ساعت رسمی کشور ،طرحی است که جلوی
حرکت جامعه به سوی توسعه یافتگی را می گیرد .جامعهشناس
بزرگ فرانســوی ،زمان های اجتماعی را از جوامع عقبمانده
تا توسعه یافته بر هشــت نوع -1:درازمدت کند گذر  -2زمان
فریبنده -3زمان ضربان های غیرمنظم یا زمان احتمالی  -4زمان
ادواری یا سیکلیک ( زمان درجا زدن )  -5زمان متقدم شمردن
گذشته بر آینده  -6زمان تناوبی میان گذشته وآینده (پاندولی)
 -7زمان متقدم شــمردن آینده برگذشته  -8زمان انفجاری و
وآفرینش ( لحظه ای ) درنظر می گیرد .از همین رو این اقدام
نمایندگان ،آسیب زاست به طوری که جلوی ساعت اجتماعی یا
سرعت حرکت اجتماعی می ایستد و سرعت حرکت اجتماعی
را به گذشته و جامعه عقب مانده باز می گرداند .بنابراین بهتر
است که از تصویب آن بوسیله نمایندگان و مصلحت اندیشان
محتــرم جلوگیری به عمل آید.در واقع هنگامی که صحبت از
تغییر ساعت به میان می آید در واقع منظورتغییر سرعت زمان
اجتماعی اســت که به وسیله ساعتی که در دست هریک ازما
قراردارد سنجیده می شود .به عبارت دیگر توجه به ساعت ،توجه
به زمان اجتماعی وســرعت حرکت آن است .به همین جهت
ساعت یا سرعت حرکت وتغییر وتحول اجتماعی که درجوامع
ابتدایی وعقب افتاده می گذرد با جوامع توســعه یافته چون؛
آلمان ،انگلیس ،فنالند ،ژاپن و...متفاوت است .بر همین اساس
ســرعتی که در زندگی مردم تهران وجود دارد و می چرخد با
سرعت حرکت مراکز استانها و مراکزاستانها با شهرها و شهرها
با روستاها متفاوت است .زیرا سرعت حرکت و جابجایی مردم و
توجه واهمیت به زمان در تهران سریعترو مهمتر ازمراکز استان
و مراکز استان سریعتر و حساس تر از شهرستانها وشهرستانها
سریعتر و مهمتراز روستاهاست.

خانواده اولین و مهمترین بافت برای رشــد هر انسانی است.
روشها و سیســتمهای متفاوتی در هر خانواده برای زندگی
کردن وجود دارد که ســبک زندگی آنها را تشکیل میدهد
مانند :ســبک غــذا خوردن ،ســبک لباس پوشــیدن ،مدل
حــرفزدن و مدل رفتار افراد .هــر خانواده همچنین از روش
خاصی برای تربیت فرزندان خود استفاده میکند که این روش
نقش اساسی و پررنگی در تامین سالمت روان فرزندان دارد.
بسیاری از مشــکالت رفتاری کودکان منعکسکننده همان
روش و سیســتمی اســت که والدین در خانــواده به عنوان
سکانداران زندگی و مدیران زندگی به کار میگیرند .اگر که
روش تربیتی والدین درســت باشد فرزندان مشکالت رفتاری
بســیار کمتری دارند و اگر روش تربیتی والدین نادرســت و
ناکارآمد باشد ســامت روان فرزندان دچار مشکل میشود.
فرزندان آینه والدین هستند یعنی والدین هر کاری را که انجام
دهند هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم در
رفتار فرزندان جلوه گر میشــود.همه ما آدمها محصول یک
سیســتم تربیتی والدین خود هستیم .همچنین تحت تاثیر
مــدل فرزندپروری والدیــن خود برای فرزندانمــان پدری و
مادری میکنیم.بسیاری از مواقع انسانها تحت تاثیر سیستم
فرزندپروریای که براساس آن بزرگ شدهاند عمل میکنند .در
شکل اول به صورت ناخودآگاه از همان سیستم تقلید میکنند،
با فرزنــدان خود رفتار میکنند و از درســت و غلط آن آگاه
نیســتند .درواقع روش دیگری هم بلد نیستند .در شکل دوم
افراد به قدری از روش تربیتی پدر و مادر خود ضربه خوردهاند
که به دنبال جبران افراطی برای تربیت فرزندان خود میروند.
بهترین کار این است که افراد به عنوان یک فرد بالغ به دنبال
کسب دانش در زمینه فرزندپروری باشند و اطالعات و دانش را
تبدیل به یک مهارت کنند.

اخیرا ً موضوع سایتهای شرطبندی و قمار و لزوم برخورد با این
پدیده شوم که نه زیبندهی نظام اسالمی است و نه در شأن مردم
فهیم و زحمتکش ایران اســت تبدیل به یکی از موضوعات روز
شده و قوه قضائیه نیز به صورت جدی برای برخورد با این سازمان
تبهکاری ورود نموده است .اما چنانچه بخواهیم آسیبشناسی
کوتاهی در زمینهی پیدایش این گونه جرایم سازمان یافته داشته
باشیم الزم است مقدمهای مختصر در این باب نقل نماییم.
تجربه نشان داده اســت که در طی  42سال گذشته از شروع
انقالب اســامی بدلیل حجم کالن مشکالت کشور و آزمون و
خطای دولتهای پیدرپی ،بیش از همه حل مشکالت اقتصادی
در اولویت بوده اســت ،لکن معضالت دیگری از جمله همین
موضوع مفاسد اقتصادی که اکنون به اوج خود در طول تمامی
این سالها رســیده است ،هیچگاه در اولویت برای پیشگیری و
یا مقابله با آن در بدو پیدایش و شــکلگیری نبوده است .البته
از معضالت فرهنگی جامعه هم نمیتوان گذشــت که علیرغم
تأکیدات مقام معظم رهبری و ابداع کلیدواژه تهاجم فرهنگی
هیچگاه انگیزش یا جذابیتی برای پردازش دولتهای مختلف
نداشته است.
بسیاری از مشکالت پیچیده کنونی شاید با اندکی تأمل و تمرکز
و پیشبینی و آینده نگری در همان بدو پیدایش قابل مدیریت
و پیشگیری بوده اما متأسفانه این فرهنگ مصلحت اندیشی و
اولویتبندی برخورد با مشکالت اجتماعی بدنبال خود فاجعه
نیاز به برخورد انقالبی را در همه امور البد نموده است.
موضوع شرطبندی و قمار در بسیاری از کشورها مانند موضوعات
دیگری همچون دگرباشی تابع قوانین است ،لکن در کشور ایران
اسالمی نه تنها از دریچهی نگاه دین مؤکدا ً نهی گردیده و مطلقاً
حرام است بلکه از دیدگاه فرهنگ عامیانه مردم نیز تالش برای
کسب لقمهای حالل بسیار ممدوح بوده و...
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آگهی استخدام مدیر مالی

یکنفر (آقا) به طور تمام وقت با آشنایی کامل به امور
مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی و حقوق دستمزد و بیمه
و سایر امور مرتبط به (حسابداری) با (ضمانت معتبر
وثیقه ملکی) با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی
مربوط به امور مالی و آشنائی کامل به نرم افزارهای
مالی با (حداقل سابقه  10سال کار مستند)( ،سن  40تا
 45سال) به همکاری دعوت میشود.
(لطفا فقط واجدین شرایط) سوابق شغلی و منطقه
محل سکونت و شماره تماس ثابت و همراه خود را
به آدرس ایمیل  payam@iranpayamco.irو یا
شماره فکس ( )021-88890679در اسرع وقت ارسال
نمایند تا جهت مصاحبه حضوری دعوت شوند.
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در دیدار نائبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با سرکنسول قزاقستان مطرح شد؛

ضرورت توسعه صنعت توریسم درمانی و توریسم گردشگری

به مناسبت روز استقالل قزاقســتان ،نائبرئیس کمیسیون
فرهنگی مجلس شــورای اسالمی و نماینده گرگان و آق قال
با سرکنســول جمهوری قزاقستان در استان گلستان دیدار و
گفتوگو کرد .به گزارش ایلنا ،در ابتدای این دیدار سرکنسول
قزاقســتان در استان گلستان ضمن تشکر از حضور غالمرضا
منتظری ،نائبرئیس کمیســیون فرهنگــی و هیئت همراه
بمناسبت روز ملی قزاقستان در سرکنسولگری ،اظهار داشت:
با توجه به حضور قشر عظیمی از مردم شریف قزاق در جمهوری
اسالمی ایران و بویژه استان گلستان انتظار داریم روابط سیاسی
و اقتصادی و فرهنگی دو کشور بیش از پیش گسترش یابد و
در این مسیر آماده هر نوع همکاری هستیم.
آیداشــف در ادامــه افزود :باتوجــه به امضــای تفاهم نامه
خواهرخواندگی میان شــهر گرگان در ایران و شهر آکتائو در
قزاقستان و برقراری خط پروازی میان این دوشهر روابط تجاری
و فرهنگی و تسهیل رفت آمدها تسریع گردد.

وی همچنین بیان داشــت :آکتائو بعنوان یکی از اصلیترین
شهرهای نفتی و اقتصادی کشور قزاقستان فرصت خوبی برای
سرمایهگذاری ایرانیان عالقه مند به این حوزه تجاری است.
آیداشــف افزود :خوشبختانه ایران ظرفیتهای خوبی در حوزه
گردشگری و پزشکی و صنایع مختلف وسرمایهگذاری دارد و
باتوجه به پیشرفتهای چشمگیر پزشکی که ایران در جهان
داشته اســت در صورت فعالتر شدن دســتگاه دیپلماسی
عالقمند به توسعه صنعت توریسم درمانی و توریسم گردشگری
با پایلوت قرار دادن استان گلستان هستیم.
وی بیان داشت :بعنوان مثال ساالنه جمع کثیری از بیماران
قزاقستانی برای درمان به کشورهای اروپایی سفر میکنند که
درصورت توسعه روابط با ایران و ورود بیماران قزاق به استان
گلستان هم هزینههای ملت قزاقستان کاهش پیدا میکند و هم
ارز وارد کشور همسایه ی ایران میشود.
در ادامــه منتظری ضمن تبریک مجــدد روز ملی جمهوری

با انتشار خبر برجسازی آن هم از نوع موفق آن
در ترکیه از سوی برخی آقازادهها ،اکنون الزم
است بیش از گذشته بر موضوع تشویق مردم به
خرید ملک در استانبول حساس شد.در غالب
شبکههای ماهوارهای فارسی زبان و سایتها
و شبکههای اجتماعی پربازید خط و ربط این
تبلیغها به شدت به چشم میآید و همه آنها
نیز تــاش دارند بگویند هرچقدر پول دارید
آن را در ایران سرمایهگذاری نکنید بلکه پول
خود را به ترکیه بیاورید و صاحب یک واحد از
برجهاییشویدکهباامکاناتفوقالعادههستند.
حتی آپشنهایی نیز برای اقامت خریداران ملک
در این کشور در نظر گرفته شده است تا دیگر
افرادی که سرمایه دارند برای سرمایهگذاری در
ترکیهترغیبشوند.
اگرچه کرونا کمی تب خرید ملک در ترکیه را
کاهش داد اما آمارها تایید میکند ایرانیها در
خرید ملک در این کشورهمچنان رکورد دار
هستند .براساس گزارشی که خبرگزاری دولتی
ایرنا چندی پیش منتشر کرده بود اتباع ایرانی در
سه ماه نخست سال جاری میالدی در بین اتباع
خارجی بیشترین تعداد ملک در این کشور را
خریداری کرده اند.
بنا به آمار منتشره از سوی مرکز آمار دولتی ترکیه
در دوره سه ماه نخست سالجاری میالدی تعداد
اتباع خارجی که اقدام به خرید ملک در ترکیه
کردهاند با سه درصد کاهش نسبت به سال قبل
به  ۳۰۳۶مورد رسید.یعنی حتی کرونا هم باعث
نشد ایرانیها رکورد خود را از دست بدهند.
در بین اتباع خارجی ایرانیان با  ۴۶۵مورد خرید
ملک بیشترین تعداد خریداران خارجی ملک در
این کشور بودند .بعد از ایرانیان ،عراقیها با ،۴۲۶
روسها با  ۲۲۷و افغانها با  ۱۸۴در ردههای بعدی
جایگرفتند.
ضمنا الزم به یادآوری است،فروش واحدهای
مسکونی به اتباع خارجی در ترکیه راه را برای
سودجویان نیز باز کرده است و در طول سالهای
اخیر موارد بسیار زیادی کالهبرداری ،فروش
واحدهایی که تنها حق استفاده از آنها برای یک
محدوده زمانی در سال میسر است ،فروش یک
واحد مسکونی به بیش از یک نفر ،فروش واحد
مسکونی بجز واحدی که باید به فروش برسد،
فروش واحد مسکونی با قیمتی بیش از قیمت
رایج آن مشاهده شده است.
اکنون پرسشهای بسیاری در این راستا مطرح
اســت:فی المثل چه ارتباطی میان تبلیغات
اغواگرایانه ترکیهای و آقازادهها وجود دارد؟
ایرانیهایی که در این زمینه متضرر شدند چه
باید کنند و چه کسی و کسانی به جهت سود
میلیاردی چنین بســتری را فراهم کردند؟این
آقازادهها اگر چنین توانایی دارند چرا در کشور
خودمان برجسازی نمیکنند؟آیا دالر و لیر را به
ریال ترجیح میدهند؟ نقش پدران این آقازادهها
در موفقیت شان در ترکیه چیست؟ چرا افراد
مورد نظر و دستگاههای دیگر در برابر این اخبار
سکوت کردهاند و توضیحی در مورد فیلمهایی
که از جشن مربوط به موفقیت این آقازادهها
منتشر شــده بیان نمیکنند؟ و از همه مهمتر
اینکه؛چهتناسبیمیانتوصیههایمکرربستگان
این آقازادهها به مردم ایران برای سادهزیستی
و تحمل تحریمها و برجســازی فرزندان در
کشورهای رقیب در منطقه موجود دارد؟
پایانبندی ایــن وجیزه یک جمله بیشــتر
نیست:آقایان! حواس تان به بیاعتمادی عمودی
شــکل گرفته در جامعه هست؟!درد تبعیض
سختتر از درد نداری است!

قزاقســتان بیان داشــت :فرهنــگ ،فصل مشــترک همه
انسانهاست،فرهنگ همچون اکسیژن برای انسان حیاتبخش
است ،لذا توســعه روابط و پیوندهای فرهنگی زیربنای همه
تحوالت است ،به همین منظور پیشنهاد میشود هفته فرهنگی
بین ایران و قزاقستان به میزبانی استان گلستان در دستور کار
قرار گیرد.
نائب رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با
استقبال از پیشنهاد برقراری پروازهای مستمر بین شهر گرگان
و آکتائو برای توسعه روابط همه جانبه ،بیان داشت :پتانسیل
و ظرفیت بالقــوه مرزی اینچه برون در ایران با دیپلماســی
فعالتــر وزارت خارجه جمهوری اســامی ایران و همکاری
کشور همسایه ،ترکمنستان ،میتواند به ارتباط زمینی گسترده
تجاری نیز بین دو کشور منجر شود.
وی افزود :در همین راستا مجمع نمایندگان استان گلستان با
همکاری استاندار محترم ،بدنبال پیگیری اخذ مجوز منطقه
آزاد اقتصادی اینچه برون هستند تا توسعه روابط همه جانبه
با کشورهای شرقی و بویژه کشــور دوست و برادر قزاقستان
صورت پذیرد.

