رضا اردکانیان ،وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیأت وزیران گفت« :به کلیه استانداران اجازه داده شد که
با توجه به اطالعاتی که شــرکتهای توزیع برق عرضه میکنند و همچنین وضع دما و شرایط کشور
برای تغییر ساعت کار ادارات تصمیمگیری کنند ،به نحوی که دستگاههای سرمایشی فشار کمتری به
شبکههایبرقبیاورند،تاباقطعبرقوکمبودتولیدوخاموشیمواجهنشویم.اجرایاینمصوباتتاکنون
تجربیات بسیار خوبی به همراه داشت ه است و از سال گذشته حدود ۲هزار مگاوات در مجموع توانستیم
مدیریتمصرفکنیم».

وزیر نیرو:

مدیریت برای
جلوگیری از
قطع برق

با اوج گرفتن تصادفات تابستانی بحث کیفیت خودروها داغ شده
اما کارشناسان خودرو متهمان دیگری معرفی میکنند

غیر از پراید
هیچکس مقصر نیست؟

بحث کیفیت و قیمت خودروهای ســاخت داخل اصال بحث
جدیدی نیست ،اما چند روزی است که حمله به خودروسازها
داغشدهاستوچهرههایمختلفیدربارهآناظهارنظرمیکنند،
مثال دیروز فرمانده پلیس راه کشــور با انتقاد از وضع ســاخت
خودروهایداخلیگفت«:بیکیفیتترینخودروهاباگرانترین
قیمت به مردم فروخته میشــود و طبق قانون ،پلیس باید هر
خودروی بیکیفیتی را شــمارهگذاری کند .تاثیر این خودروها
در حوادث جادهای غیرقابل انکار اســت .در بیشتر موارد خودرو
به دلیل اینکه بدنه ضعیفی داشته و از آلیاژ مقاومی تولید نشده
است،بدنهآنبهطورکاملجمعشدهوحتینمیتواناجسادرااز
داخل خودرو خارج کرد».
سردار محمدحســین حمیدی ادامه داد« :متاسفانه کنترل
و نظارتی بر خودروســازی وجود ندارد و واردات محدود است،
افرادی که مسئول استاندارد ،صنعت و اقتصاد هستند ،در این
وادی نیســتند .متاسفانه شــعار و حرفهای پوپولیستی زیاد
گفته میشود ،اما در عمل مردم و پلیس در ادوار گذشته چیزی
ندیدند».
اگرچه این حرفها بارها زده شده ،اما باز هم چنین جملههایی
میتوانــد واکنشهای متعــددی جلب کند و به ســرعت در
شبکههای اجتماعی دستبهدست شــود .اماعلیرضا باقری،
کارشــناس صنعت خودرو حرفهای دیگری میزند و به بُعد
دیگری از ماجرای تصادفات رانندگی اشاره میکند .او میگوید:
«متاسفانه این کار خیلی باب شــده که برای دورکردن اذهان
عمومی از علتهای واقعی اتفاقاتی مانند تصادفات رانندگی به
سرعت انگشت اشاره را به سمت صنعت خودرو بگیریم و خب در
این مسیر دیواری کوتاهتر از پراید هم پیدا نمیشود ،درحالیکه
حجم باالی تصادفات تابع علتهای مختلفی است که فقط یکی
ازآنهاوضعفنیوایمنیخودروهاست».
او ادامه میدهد« :در کشــور ما دایما وضع خودروها بهعنوان
نخستین دلیل تصادفات رانندگی قید میشــود ،اما کسی به
علتهای مهمتر که باید جلوتر از ایمنی خودروها بررسی شود،
اشاره نمیکند ،موضوعاتی مانند فرهنگ رانندگی و وضع راهها.
ایمنی خودرو تازه بعد از بــروز تصادف اهمیت پیدا میکند ،اما
آنچه اساسا منجر به بروز تصادف میشود ،عوامل دیگر است.
همین چند روز پیش یک اســپورتیج تصادف کرد و تمام پنج
سرنشینآنکشتهشدند،آیاایمنیاسپورتیجمشکلداشت؟»

باقری به تعادل قیمت خودرو و کیفیت آن هم اشاره میکند
و میگوید« :اول باید این را بگویم که محصولی مانند پراید تمام
حداقلهایاستانداردموردنیازبرایدریافتمجوزتولیدوگرفتن
پالک را دارد ،بههرحال این مجوزها را سازمان استاندارد و چند
نهاد معتبر دیگر صادر میکنند و وقتی یک محصول میتواند
مجوزها را بگیرد ،یعنی در چارچوب اســتانداردهای الزم بوده،
اما بههرحال این خودرو همانطور که حداقل اســتانداردها را
دارد ،حداقل قیمتها را هم دارد ،اگر قرار باشــد کیفیت از حد
اســتانداردهای اولیه باالتر برود ،طبیعتا قیمت هم باال میرود.
از طرفی پراید همانطور که اندازه ،مصرف سوخت و امکاناتش
نشان میدهد خودرویی نیست که ما با آن در جاده بینشهری با
لندکروز مسابقه بگذاریم یا حداکثر سرعت را هم رد کنیم .معلوم
است که در چنین شرایطی اگر تصادفی رخ بدهد ،خونبار خواهد
بود ،اما چه کسی باید جلوی این وضع استفاده از یک محصول را
بگیرد؟ چه کسی باید بر ایمنی راهها و فرهنگ رانندگی نظارت
کند؟»
این کارشناس خودرو میگوید« :قیمت پراید از روز اولی که
تولید شده تا االن 4هزار و  500دالر بوده ،زمانی که دالر 1200
تومان بود ،پراید 5-6میلیون بود ،وقتی دالر رفت باال پراید شد
18-19میلیون و االن که داریم صحبت میکنیم اگر همین دالر
11هزار و  200تومانــی را در نظر بگیریم ،قیمت پراید باید یک
چیزی بین 48-49میلیون تومان باشد ،یعنی همان قیمتی که
در بازار خرید و فروش میشــود ،اما خودروساز وادار میشود که
پایینتر از این قیمت بفروشــد ،خب در چنین وضعیتی انتظار
میرود آپشنهای خودروهای بســیار گرانتر روی این خودرو
پیاده شود؟ بههرحال ما باید بدانیم که جامعه هدف این خودرو
چهکسانیهستندوتوانخودروسازبرایکاهشقیمتهاچقدر
است».
او که خودش هم چندســال پراید سوار بوده ،میگوید« :واهلل
ما نه تصادف کردیم و نه خودمان و خانوادهمان کشــته شدند،
آن زمانی که ما پراید خریدیم ،خودروی دیگری نمیتوانستیم
بخریم و االن هم خیلیها اینطور هســتند .مگر ما خودروهای
بسیار بهتر تولید نکرده و نمیکنیم ،اما قیمتها متفاوت است،
همانطور کــه هدفی که پراید برای آن تولید میشــود ،یعنی
مصرف درونشــهری هم با هدف تولیــد خودروهای گرانتر
متفاوتاست».

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

ذره بین
نماینده مردم شیراز در مجلس از بررسی نامگذاری یک روز در وزارت کشور خبر داد:

کوروش را به تقویم ایرانی راه میدهند؟

آبان ماه سهســال پیش بود که عده بســیاری از مردم به آرامــگاه کوروش در
شهرستان پاسارگاد اســتان فارسرفتند تا ســالروز ورود کوروش به بابل را که
بهعنوان «روز کوروش» معروف است گرامی دارند.نتیجه اما خوب نبود و بسیاری
این گردهمایی را نادرست دانســته و به آن تاختند .پس از آن بود کهتعدادی از
باستانشناسان و تاریخپژوهان ایرانی در نامهای خطاب به معاون استاندار فارس
خواستند کههفتم آبان بهعنوان «روز کوروش بزرگ» در تقویم رسمی ثبت شود.
آنها برای اثبات چنین روزی به متنکتیبه بابلی اســتناد کردند و توضیح دادند
که نامگذاری چنین روزی ربطی به «معاندان و سلطنتطلبان»ندارد« .موضوع
بنیادگذار سلسلههخامنشی که اندیشمندان دنیا او را با نا م Cyrus the Great
(کوروش بزرگ) میشناسند ،از گروهکهای معاند جداست و در صورت مدیریت
درست توسطمردم و مسئوالن ،نهتنها امکان استفاده ابزاری از این روز به دست
فرصتطلبان نخواهد افتاد ،بلکهگرامیداشــت این روز میتواند نقشی موثر در
ایجاد وحدت ملی و همبستگی همهایرانیان و دستیابی بهتوسع ه گردشگری در
استان فارس داشته باشد .»
مهرماهسال گذشته هم بهرام پارســایی ،نماینده شیراز در مجلس درخواست
نامگذاری روز کوروش رامسألهای کامال اجتماعی و فرهنگی دانست و از اینکه
«این موضوع امنیتی شده اســت» انتقاد کرد وگفت« :این موضوع امنیتی شده
است .در دنیا مســائل امنیتی را برای کاهش هزینههای ناشی از آن ،بهمسائل
فرهنگی و اجتماعی تبدیل میکنند .ما کامال نقطه عکس آنیم ».او همان زمان
از شورای امنیتملی درخواست کرد که با دعوت از کارشناسان و اساتید تاریخ و
داشتن اطالعات کامل تهدیدات امنیتی وپدیده کاهش عرق و هویت ملی ،در این
بابتصمیمگیریکند.
از صحبتهای او در مجلس حدود 10ماه میگذرد و پس از گذشــت این زمان
پارسایی روز گذشته ازبررسی موضوع نامگذاری روز کوروش در وزارت کشور خبر
داد و گفت« :البته این موضوع بایدقاعدتا به وزارت ارشاد ارجاع میشد ،اما بههرحال
به وزارت کشور ارجاع شده و این وزارتخانه بادرایت آن را به بخش اجتماعی برای
رسیدگی فرستاده و قرار است جلسات تخصصی بین وزارت کشورو وزارت ارشاد
برگزار شود و من هم در این جلسات حضور پیدا میکنم تا به جمعبندی مشخصی
دراین باره برسیم». او با ابراز امیدواری نسبت به حلوفصل این موضوع ،یادآور شده
که نامگذاری روزی به نام روزکوروش برای اینکه فرصت اســتثنایی برای جذب
گردشگروموجبانسجامملیاست،میتواندمنجربهتقویتاحساسغروروهویت
ملی شود که مورد تأیید همه دلسوزان کشور است و برای استقالل کشورنیز مورد
ت« .نظرمااینبودکهچندکارشناسوتاریخدانروزیکهتناسبیباکوروش
نیازاس 
داشتهباشدرابهناماونامگذاریکنند.البتهروز ۷آبان بینمردمجاافتادهوباانتخاب
اینروزمیتوانکسانیکهمیخواهندازنارضایتیهایاجتماعیبهرهبرداریکنند
ت.» نماینده مردم شیراز در
را خلع سالح کرد ،مدیریت آن نیزکار پیچیدهای نیس 
مجلس به برگزاری مراسم روز حافظ و سعدی در شیراز هم اشاره کرده و گفتهاگر
همیننامگذارینیزصورتنمیگرفتمیتوانستمشکالتیراایجادکند.حالباید
منتظر ماند و دید آیا وزارت کشور رضایت میدهد روز کوروش به تقویم اضافه شود
یا خیر وباالخره دوستداران کوروش میتوانند در این روز به مزار او رفته و یادش را
گرامیدارند؟

آتشسوزی44هکتارازجنگلهایچهارمحالوبختیاری(.رکنا)

اجرای صحنهای گروه داونتیســم (مبتالیان به بیماری ســندرم داون و اوتیسم) ،سهشنبهشب
همزمانباروزبهزیستیدرمرکزهمایشهایبینالمللیسیتیسنتراصفهانبرگزارشد(.ایرنا)

پیروان آیین مندائی در حال غســل تعمید .مندائیان در خوزســتان ســاکن و پیــرو یحیای پیامبر
هستند(.انتخاب)

«کوروتاستینگری»مدل،1964شاهکارطراحیشورولتدرتهران!(مشرق)

حاشیهنویسی

یادداشت

ادامه از صفحه اول|  .۲دانشکده صداوسیما بودجه
ثابت و مشــخصی دارد ،هیأتعلمی فعالی دارد ،ساالنه
دانشــجو میگیرد ،مدعی اســت در کار خودش (یعنی
تربیت نیرو برای صداوســیما) خبره است و خب آخرین
محصولآنچهبوده؟کدامیکازمجریانکنونیوقدیمی
تلویزیون از فیلتر این دانشکده به جامجم پا گذاشتهاند؟
جز اینکه بیشترشان براساس اســتعداد و توانایی ذاتی
و خوششانسی روی آنتن دیده شــدهاند؟ دانشکدهای
این همه خروجی دارد ،جز چند «کارشناس رسانه» چه
ی برای آنتن داشــته؟ در واقع دانشکده صداوسیما
عاید 
در قسمت بزرگی از ضعفهای مجریان نامبرده شده در
ابتدای این متن سهیم است .تجربه مصاحبه ،یادگیری و
تسلط به زبان بینالمللی ،توانایی تحلیل لحظهای و هزار
مورد دیگر به ظرف «تجربه و زمان» وابســته هست ولی
چیزی نیســت که روی آنتن کنونی صداوسیما به دست
بیاید و جای آموختنش در همان دانشکدهای است که باید
کارخانهتولیدنیروباشد.
 .۳نام جهانی صداوســیمای جمهوری اسالمی ایران
که در مجامع مختلف به آن شــناخته میشودIRIB ،
است ،زمانی هم مد بود در لوگوها و نشانههای صداوسیما
میدیدیمش .اما این رســانه بــزرگ و پهنپیکر چقدر

درعرصههایبینالمللیحضورفعالدارد؟اگریکاتفاقدر
جهانبیفتد،جزحسینیبای،کدامخبرنگارصداوسیمایی
بهصحنهخواهدرفت؟پمپئومهمنیستوحرفشجزیک
ادعایزودگذرپشیزیارزشندارد(سکوتصداوسیمارابه
همینتعبیرمیکنیم)،ولیکدامخبرنگار/مصاحبهکننده
ایرانی با سران یکی از همپیمانان و دوستان ما در منطقه و
جهان گفتوگو کرده که حاال آماده نبرد رسانهای با مخالف
شماره یک این روزهای ما باشد؟ رئیسجمهوری روسیه،
عراق ،ترکیه و اصال همین نخســتوزیر ژاپن که به ایران
آمده بود ،چرا هیچگاه روبــهروی دوربینهای IRIB
ننشســتهاند؟ درخواســت گفتوگو با کدام چهرههای
سیاسی درجه اول در دودهه گذشته ارسال شده و بیپاسخ
مانده؟ (تالشهای شخصی و 30سال قبل عبدالرشیدی
را از این معادله کنار بگذاریم) .دلیلش جز این اســت که
صداوسیمای ما در اغلب حوزهها (بخصوص در بخش زبان
فارسی) از یک رسانه پویا در منطقه ،به یک رسانه محلی
بدل شده؟ رسانهای که در مرزهای خودش باقی بماند و به
جای حضور در عرصههای جهانی به پاسخدادن به منوتو
و گاندوســازی سرگرم شــود ،نتیجهای جز این ندارد .در
روزهایی که باید چپش پر باشد ،برای تاثیرگذاری ،دستش
عجیبخالیاست!
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گزارش تصویری

هزار و ۶۸۶
حادثه طبیعی بهاری!

ادامه از صفحه اول| شــواهد نشان میدهد مسیر
مستندســازی در هالل هموار شــده و با شفافسازی
عملیاتهای مالی ،حصــول اعتماد اجتماعی دوچندان
شده است .همه اینها حاکی از بروز تعاملی دوسویه بین
هاللاحمر و مردم دارد .این یکی از دســتاوردهایی است
که منجرمیشود با شــنیدن خبر ثبتهزار و  ۶۸۶مورد
حادثه طبیعی در کشــور ،ترس بر ما مستولی نشود .اما
هالل فقط قسمتی ازپروسه مقابله با بحران است ،اگر به
نقش سایر نهادها اشاره نکنیم ،اما نمیتوان از نقش مردم
صرفنظر کرد .آنجا که باید بدانیمچگونه تابآوری خود
و خانواده و خانه و شــهرمان را افزون کنیم .آنجا که باید
بدانیم چگونه از اخبار وآموزشهــای صحیحبرخوردار
باشیم .آنجا که چگونه کمک کردن بهنگام را بدانیم و از
حضور هیجانی و خبرسازی اشتباه پرهیز کنیم .آنجا که
بایدقسمتی از پازل امدادونجات باشیم .پازلی که با فکر و
تجربه چینش میشود و با اطمینان میتوانیم خود را در
اختیار این چینشقرار دهیم .این دانستهها را هالل به ما
انتقالمیدهد.بهتراستتادیرنشدهمسیرایندریافتها
و آموزشها را از کانالهایمختلف اطالعرســانی هالل
پیگیری کنیم .دستیابی به آنها خیلی سریعتر ونزدیکتر
ازآنچیزیاستکهفکرمیکنیم.

اینفوگرافیک

 IRIBیا صداوسیما؟

در هر اتاقی ،محلهای امن را
مشخص کنید (مث ً
ال زیر یک
میز محکم یا کنار ستونها یا
دیوارهای مجاور آنها).
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رویداد

ارزانترین بنزین در کدام کشورهای جهان فروخته میشود؟

بر اســاس آخرین آمارهای
ارایهشده ،کشورهای ونزوئال،
سودان ،ایران ،کویت و الجزایر
به ترتیــب ارزانترین بنزین
را عرضه میکننــد .این وضع
را در تصویــر اینفوگرافیکی
که اعتمادآنالیــن تهیه کرده
میبینید.

