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که  گزارشــی  طبق 
مرکز آمار ایران منتشر 
محبوب  موضوع  کرده، 
ایرانی هــا برای مطالعه 
موضوعات  روزنامــه، 
سياســی و اجتماعی و 
سپس حوادث و ورزشی 
موضوعــات  اســت. 
مــورد مطالعه در کتب 
بيشتر  نيز  غيردرسی 
مربوط به قرآن و ادعيه 
اینفوگرافی  این  است. 
که توســط خبرگزاری 
ایسنا تهيه شده، وضع 
مطالعه بين افراد باسواد 
۱۵ ساله و بيشتر را در 
 سال ۱۳۹۶ بررسی کرده 

است.

وضعیتمطالعه
افرادباسوادکشور

حاشیه نویسی

اواخر فروردین امسال بخش کشــاورزی کشور با چالش 
جدی آفت مواجه شــده بود؛ آن هم نه یک آفت معمول که 
کشــاورزان هر  سال به آن عادت داشــته باشند بلکه ملخ ها 
چنان به مزارع کشــاورزی حمله کردند که حتی بسیاری 
از مسئوالن هم غافلگیر شــدند. این حمله که در نقاطی تا 
شهرهای بزرگ هم کشیده شده بود و برای روزهایی پایتخت 
را هم تهدید می کرد تا روزهای میانی خرداد ادامه داشــت و 
کم کم فرونشست. حاال وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده است 
که برای ماه های پایانی  سال هم بازگشت ملخ ها پیش بینی 
شده است و باید آماده بود. محمود حجتی در نامه ای به معاون 
اول رئیس جمهوری نوشته است: »بنا به گزارشات دریافتی از 
فائو و هشدارهای صادره، با توجه به شرایط اقلیمی مطلوب 
برای تکثیر این آفت در کانون های شــمال شــرق آفریقا و 
شبه جزیره عربســتان، همچنین هند و پاکستان مجددا در 
سه ماه آخر  سال جاری کشــور با هجوم گسترده آفت ملخ 
صحرایی روبه رو خواهد شد که طبق بررسی های کارشناسی 
سطح وسیعی از مناطق جنوب، جنوب غربی و جنوب شرقی 
کشــور را در برخواهد گرفت.  پیش بینی ها، سطح مبارزه با 
این آفت را رقمی بالغ بر 100 هزار هکتار اعالم می نماید که 
بر این اساس الزم است اقدامات الزم برای مقابله با آن به عمل 
 آید تا دستگاه های درگیر اعم از سازمان حفظ نباتات کشور 
و سازمان جهاد کشاورزی استان های مورد هجوم با حمایت 
حداکثری و تأمین تمامی امکانات مورد نیاز توان گذر از این 
بحران را داشته باشند. لذا خواهشمند است دستور فرمایید 
سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور )سازمان مدیریت 
بحــران( و اســتانداران در موعد مقرر بــرای تأمین اعتبار، 
تجهیزات، امکانات مورد نیاز مبارزه، پشتیبانی های الزم را به 
عمل آورند.« گویا معاون اول رئیس جمهوری هم در پاسخ به 
این نامه به وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه چنین 
دستور داده است که »جهت بررسی و کمک به تأمین اعتبار 
مورد نیاز با توجه به شرایطی که اعالم شده است« اقدام کنند.

علی خان محمدی، مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی، 
در گفت و گو با »شــهروند« در جواب این که چقدر احتمال 
هجوم دوباره ملخ ها قوی اســت، می گوید: »به نظر من این 
دیگر احتمال نیســت و با توجه به این که ملخ ها ریشــه کن 
نشدند و صرفا مهاجرت کوهستانی کردند، با مهیا شدن شرایط 
دوباره به مزارع باز می گردند. ما وقتی با هجوم ملخ ها روبه رو 

شدیم، پیشنهاداتی را مبنی بر اجرای فرمول های شیمیایی 
برای عقیم سازی آنها ارایه کردیم اما شرایط به گونه ای پیش 
نرفت که این اتفاق بیفتد. بنابراین ملخ هایی که تخمگذاری 
کرده اند در ماه های پایانی  سال که محصوالت کشاورزی ما 
در شهرهای جنوبی اصطالحا شیرین می شوند و می رسند، 

شاهد بازگشت این آفت بزرگ خواهیم بود.«
خان محمدی ادامه می دهد: »بارندگی های اخیر هم که تا 
اینجای کار خوب بوده یکی از عواملی است که احتمال هجوم 
شــدید ملخ ها را افزایش می دهد؛ چون هم در بهترشــدن 
محصوالت و رونق زمین های کشــاورزی موثر اســت و هم 
رطوبت باال شــرایط را برای زیســت و حضــور ملخ ها بهتر 

می کند.«
او در جواب این که با توجه به حتمی بودن بازگشت ملخ ها 
چه باید کرد، می گوید: »یک سری اقدامات فوری نیاز است 
که وزیر جهاد کشاورزی هم برای انجام آنها ورود کرده است؛ 
مانند آمادگی در زمینه تهیه و تدارک ســموم کشاورزی و 
آفت کش ها و همچنین اقداماتی مانند کمین گــذاری و.... 
یک سری اقدامات بلندمدت هم است که باید دید این بار شاهد 
انجام آنها خواهیم بود یا نه، همان طور که گفتم ما باید نسبت 
به ریشه کنی و عقیم ســازی ملخ ها اقدام کنیم و همچنین 
جلوی ورود ملخ ها را از کشورهای دیگر از طریق رایزنی های 
بین المللی و همکاری های بین کشوری بگیریم. اینها کارهایی 
اســت که باید به صورت مدام تا حل مسأله ادامه پیدا کند و 
ضمن این که آموزش های الزم به کشاورزان هم برای مقابله 
با انواع آفت ها داده شــود. متاسفانه ســاالنه یارانه زیادی به 
موضوع سموم کشــاورزی و مقابله با آفت تعلق می گیرد در 
حالی  که اگر بخشــی از این اعتبار صرف آموزش کشاورزان 
و اقدامات توســعه ای شود، ما در بســیاری از زمینه ها اصال 
نیازی به استفاده از سموم کشاورزی با این شکل و ابعاد پیدا 
نمی کنیم.«خان محمدی به تغییرات اقلیمی در منطقه هم 
اشاره می کند و می گوید: »به هر حال ما طی سال های آینده 
باید احتماالت مختلف را در زمینه انواع آفت ها در نظر بگیریم، 
شرایط اقلیمی در کشور خودمان و کشورهای اطراف به نحوی 
اســت که ما نمی توانیم منتظر بمانیم که ببینیم امسال چه 
آفتی می آید و بعد برای آن برنامه ریزی کنیم بلکه باید اقدامات 
زیرســاختی را مانند همین آموزش به کشــاورزان و تغییر 

الگوهای کشت انجام دهیم تا غافلگیر نشویم.«

هشدار وزیر جهاد کشاورزی و کارشناسان درباره هجوم دوباره آفت جدید به مزارع جنوبی
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عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیرکشور درحاشیه نشست آکســکام گفت: »جلسه امروز آکسکام 
درخصوص پناهندگان بود. در این نشست نقش ســازمان های بین المللی و کشورهای اروپایی و 
سایر کشورهایی که باید در این مسیر خدمات رسانی و ارایه تسهیالت کنند، مطرح شد که متاسفانه 
همکاری بسیار پایینی دارد؛ مثال منابعی که برای افغانستانی های حاضر در ایران کمک می کنند، 
حدود 6درصد کل هزینه های پرداختی است؛ البته اگر امنیت، آرامش، توسعه و اشتغال و صلح در 
افغانستان به وجود نیاید، امکان این که این موضوع به صورت ریشه ای حل شود، واقعا وجود ندارد و 

این وظیفه همه کشورهایی است که در عرصه بین المللی فعال هستند و باید نقش ایفا کنند.«

وزیر کشور:  

سازمانهای
بینالمللی6درصد

هزینههایپناهندگان
رابهایرانمیپردازند
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اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 
پارکينگ های جاده ای، خودرو 
را متوقف کنيد و از توقف در 
شانه بزرگراه خودداری کنيد.

جلسه علنی دیروز مجلس هم با نطق نماینده تهران درباره کارگران هفت تپه همراه بود، هم 
نماینده اصالح طلب پارلمان بحث بورســيه های تحصيلی را به ميان آورد. نماینده دامغان هم 

گریزی به نارضایتی ها از سازمان صداوسيما زد.
غالمرضا کاتب، نماینده مجلس که عضو شــورای نظارت بر صداوسيما هم هست، در نطق 
پيش از دستور خود گفت: »در روزهای اخير شاهد نارضایتی مردم، نمایندگان و رئيس مجلس 
شورای اسالمی از بعضی برنامه های صداوسيما بوده ایم؛ به عنوان عضو این شورا اعالم می کنم که 
به منظور تأمين نظرات نمایندگان و رسيدگی به تذکرات آنها و اصالح امور رسانه ملی وظایف 

شورای نظارت بر صداوسيما باید قانونمند شود تا بتوانيم پاسخگوی نمایندگان و مردم باشيم.«
قرائت نامه کارگران هفت تپه 

عليرضا محجوب، نماینده مردم تهران دیگر ناطق امروز مجلس بود که گفت: »من قصد داشتم 
نطقی را که نوشته ام، بخوانم اما به واسطه موضوعی که به آن اشاره می کنم، ناچارم بخش هایی از 
نامه کارگران شرکت نيشکر هفت تپه را قرائت کنم. از این کارگران که نتوانستند در مجلس حضور 
پيدا کنند و در کميسيون کارگری مطالب خود را عرضه کنند، عذرخواهی می کنم و از کسانی 
که از حضور آنها جلوگيری کردند، گله دارم، نباید به آزادی بيان در مجلس خدشه ای وارد شود و 
من خواستار رسيدگی به این موضوع هستم.«این طور که محجوب دیروز گفت: »در بخش هایی 
از  نامه کارگران نيشکر هفت تپه آمده است؛ واگذاری فسادآلود شرکت کشت و صنعت نيشکر 
هفت تپه مخالف با اصل 44 قانون اساسی که مصداق بارز تاراج اموال عمومی است، به دو شخص 
حقيقی که  درصد مالکيت هرکدام متفاوت بوده و در این چهار سال هرکدام از طرفين کارفرما 
نحوی از مدیریت و عزل و نصب ها را در پيش گرفتند که این عامل بی نظمی و ناهماهنگی شدید 

در سطح شرکت گردیده است و درحال حاضر هر دوی آنها مدیرعامل و رئيس هيأت مدیره تحت 
پيگرد قانونی هستند.«

بورسيه های خبر ساز
وزیرعلوم امروز به صحن آمده بود تا به سوال دو نماینده مجلس پاسخ دهد. محمود صادقی 
ازجمله نمایندگانی بود که امروز وزیر علوم را محل سوال قرار داده بود. وی در توضيح سوالش از 
وزیرعلوم درباره صدور احکام بورسيه تحصيلی گفت: »بيش از سه سال از طرح این سوال می گذرد 
اما هنوز تبعات آثار زیانبار مربوط به استفاده از بورسيه ها گریبانگير آموزش عالی و دانشگاه های 
کشور اســت. این که امروز نمایندگان در الیحه ماليات بر ارزش افزوده ماده 24 را درباره ایجاد 
زمينه جهت استخدام های خارج از روال عادی و قانونی حذف کردند، بدان معناست که مجلس 
با تبعيض و رانت مخالف است.«بنا به گزارش ایسنا، او گفت: »کسانی از امتياز بورسيه برخوردار 
شدند که فارغ التحصيل رشته های ضروری نبودند؛ در همان سال ها کسانی از مناطق محروم 
صالحيت الزم علمی را داشتند، اما به آنها بورسيه تحصيلی ندادند، چه نيازی بود برای کسانی 
هزینه هنگفت مصرف شود که بورسيه بگيرند؟ این تبعيض ناروا عدم شفافيت و ایجاد زمينه برای 

رانت و حامی پروری را فراهم کرد و ليست های سفارشی جایگزین آزمون و رقابت علمی شد.«
صادقی با انتقاد از محرمانه بودن ليست پذیرفته شدگان در آزمون و مشموالن بورسيه گفت: 
»مطابق قانون انتشار و دسترسی اطالعات تمامی دستگاه های دولتی موظف اند تصميمات خود 
را به اطالع عموم برساند، پس چرا باید ليست بورسيه ها محرمانه باشد و کسانی به جرم انتشار 
ليست محکوم شوند؟ اشکال و سوال من به این روال طی شده در وزارت علوم است که شمار قابل 

توجهی بورسيه تحصيلی بدون طی کردن روال قانونی را طی نکرده است.«

دیروز هم برای دولت و هم برای نماینده ها، مجلس جای شلوغی بود
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افزایش بيماری های پوستی و تنفسی در اثر دپوی زباله در جنگل های سراوان 
نگرانی های جدیدی ایجاد کرده است

زخمزبالهها
جنگل سراوان رشت 35  سال اســت که با سيل زباله روبه رو است. ارتفاع زباله ها 
در ایــن منطقه به 70 تا 80 متر می رســد و با آن که دو  ســال قبل صحبت هایی 
درباره خرابی این کوه زباله مطرح شد، اما تاکنون نتيجه ای به دست نيامده است. 
ميرشمس مومنی زاده، فرماندار شهرستان رشت، چند ماه قبل شهرداری را مسئول 
پيگيری وضع زباله در سراوان دانسته و گفته بود: »شهرداری رشت بایستی مطالبات 
را در این خصوص به  شکلی جدی پيگيری کند و نقشه راهی تهيه شود تا براساس آن 
حرکت کنيم. از شهرداری رشت درخواست می کنيم که برای جانمایی تصفيه خانه 
شيرابه در منطقه سراوان تدابيری اتخاذ کند و در جلسه بعد گزارشی درباره کارهایی 

که تاکنون انجام شده است، ارایه شود.«
این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود روزانه بيش از یک هزار تن زباله 
برای دفن به این محل انتقال داده می شود و همچنان هم مکان جدیدی برای دفن 
مشخص نشده است و سازمان های مختلف هر کدام وظيفه رسيدگی بر این وضع را 

به گردن دیگری می اندازند. 
این در حالی است که در آستانه ماه های سرد  سال قرار داریم و بارش برف و باران 
تاثيرات مخرب فراوانی بر این وضع خواهد داشت. برای نمونه مهر  سال گذشته بود 
که بارش باران در منطقه باعث رانش 500 متری زباله ها شد و آن گونه که شهردار 
رشــت اعالم کرد، زباله ها تا مرز درختان موجود در این منطقه پيشروی کردند و 
همزمان مدیرکل حفاظت محيط  زیست گيالن از افزایش توليد شيرابه سراوان در 
پی بارندگی  خبر داد و قربانعلی محمدپور مشکالت زیست محيطی پسماند را در 
استان های شمالی خصوصا استان گيالن »بسيار زیاد« توصيف کرد و گفت که »در 
روزهای عادی روزانه بيش از 5 ليتر شيرابه در مرکز دفن زباله سراوان توليد می شود 
و در روزهای بارانی به 15تا 20ليتر می رسد. بارش شدید باران به طبع ميزان توليد 
شيرابه را از این مرکز دفن افزایش داده و درمجموع خسارت هایی را به محيط  زیست 

استان وارد می کند«. 
مشــکالت محيط  زیستی اما بخشــی از مشــکل دپوی زباله در منطقه است. 
گزارش های اخير از این منطقه حاکی از آن اســت که این کوه بزرگ عامل ایجاد 
کوهی از بيماری های پوستی و مشــکالت  تنفسی برای اهالی منطقه شده است. 
آن طور که عصرایران به نقل از ســایت مرور نوشته روســتای »کلسرگ سراوان« 
ازجمله مناطقی است که با مشکالت گســترده ای در این زمينه روبه رو است. »در 
دوره شــهرداری احمد رمضانپور به همراهی نماینــده وقت ولی فقيه حاج صادق 
احسانبخش، علی اکبر رحمانی استاندار و مهندس زندیه مدیرکل وقت اداره منابع 
طبيعی، منطقه جنگلی سراوان به محل دفنگاه زباله های شهرستان رشت تبدیل 
شد. اگر چه در دو دهه بعد به جانمایی این محل شکایت های رسمی شده است که 

تاکنون هيچ گونه اقدامی برای اصالح آن صورت نگرفته است«.
نتيجه آزمایش ها  می گوید که بيماری های گوناگون تنفسی و گوارشی در سرتاسر 
روستاهای منطقه وضعيتی بحرانی دارند و اما در این وضع ارسالن زارع، استاندار 

گيالن، در روزهای اخير از تشکيل کميته ای برای شناسایی متخلفان گفت. 
متخلفانی که اگر درست به شناسایی آنها بپردازند، باید به مشکالت ایجادشده از 

35  سال قبل تاکنون پاسخگو باشند.
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در حاشيه مسدودشدن سایت های دانلود فيلم

یکیبرایدوستانتوضیحدهد،دنیاعوضشده
ادامه از صفحه اول| عده ای بر این باورند که سال ها استفاده رایگان و بدون نیاز به اجازه، 
همه مان را بدعادت کرده و به همین دلیل هم هســت که حتی دست مان به پرداخت حقوق 
مولفان داخلی هم نمی رود. بخش بزرگتر البته می گویند این ســفره ای است که پهن است و 
معارضی نــدارد. ایران از قوانین کپی رایت بین المللی تبعیــت نمی کند و همان طور که مثال 
شبکه های ماهواره ای می توانند بدون پرداخت یک سنت ساخته های داخل کشور را روی آنتن 
بفرستند، ایرانی های داخل کشور هم حق دارند که از ساخته های بیرون از مرز استفاده کنند. 
حاال با فیلتر شدن سایت های دانلود فیلم مواجهیم و آن درهای رویایی بسته شده است. شاید 
برای بسیاری از ما غم انگیز باشد، اما فرصت مناســبی هم هست تا بار دیگر آن چه را در کشور 

شاهد بودیم و آن چه را رخ داده با هم مرور کنیم. 
یک- این  را که ســایت های بزرگی مشــغول انتقال و لینک دادن فیلم و سریال های روز و 
قدیمی جهان باشــند و از آن درآمدی هم کســب کنند باید در قالب کسب و کارهای جدید 
ارزیابی کرد؛ امکانی که تکنولوژی فراهم کرده و کسی از آن ناراضی نبوده است. مردم با مراجعه 
به این سایت ها، با پرداخت اشــتراکی اندک یا به صورت رایگان به آن چه می خواستند دست 
پیدا می کردند و این ارتباط و مراجعه برای سایت ها درآمدزا بود و این وسط هیچ کس ضرری 

نمی کرد. سایت ها هم اغلب در ارشاد ثبت شده بودند و ضوابط را رعایت می کردند . 
این ســایت ها به راحتی قابل نظارت بودند. درآمد باالیی داشتند؟ چه بهتر. می شد مالیات 
گرفت و ساماندهی شان کرد. تخلف می کردند و آثار ایرانی را بدون اجازه یا مجانی ارایه می کردند 
و سازنده متضرر می شد؟ می شد جلویشان را گرفت، جریمه شان کرد یا حتی برای مدتی سایت 

را بست تا متنبه شوند، اما این که به کلی کرکره شان را بکشیم پایین، روش درستی نیست.
دو- ظاهرا VOD ها شکایت کرده اند و به خاطر آنها سایت های دانلود بسته شده  است؛ به خاطر 
رقابت شان و این که زورشان زیاد بوده است. اسم این کار باز هم انحصارگرایی است، بدون این که 
قانونی وجود داشته باشد. جرم سایت های بسته شــده چه بوده؟ این که فیلم ها و سریال های 
خارجی را عرضه می کردند؟ خب، این کار را که همین شرکت های رسانه ای شکایت کننده هم 
می کنند. مگر فیلیمو و نماوا و بقیه برای دوبله کردن و عرضه فیلم و سریال های خارجی پولی 

می پردازند که به بقیه معترضند؟ 
مگر غیر از این اســت که نتفلیکس آمده گفته دارند از محصوالتش بدون اجازه استفاده 
می کنند، از محصوالت HBO  و آمازون و بقیه هم اســتفاده می کنند؛ محصولی که مفت به 
دست شان می رسد و می توانند با آن درآمد کسب کنند چرا اگر نماوا و فیلیمو این کار را بکنند، 
ایرادی ندارد ولی سایت های دانلود باید بسته شوند. آن وقت این بسته شدن نفع چه کسی را مد 
نظر دارد؟ همین یکی دو شرکت عرضه محصوالت اینترنتی را یا منافع میلیون ها تماشاچی 
فیلم و سریال را که حاال بخشی شان شاید مشتری شبکه های اینترنتی شوند اما بقیه شان باز 
هم راه غیرقانونی دیگری را در پیش خواهند گرفت. یا به بازار زیرزمینی عرضه فیلم خارجی 
رجوع خواهند کرد، یا سراغ تورنت خواهد رفت یا راه های تازه ای خواهند یافت؛ فقط با صرف 
مبالغ بیشــتری که هیچ فایده ای برای اقتصاد داخلی ندارد و با گرفتاری و دردســرهایی که 
تنها نتیجه اش ایجاد نارضایتی است. مردم در ایران به دالیل مختلف سرگرمی ها و تفریحات 
معدودی دارند. تالش ها هم برای تزریق شادی و نشاط تا حاال نتایج درخشانی نداشته است. 
عجیب است که طراحان این طرح تازه متوجه نبوده اند که این کار بخشی از ابزارهای پر کردن 
اوقات فراغت را حذف می کند و نتیجه اش باز هم افسردگی و عصبانیت و همان فشارهای روانی 

است.
سه- این وضع هم دوامی نخواهد داشت. چیزی که باید تکلیف مان را با آن روشن کنیم، رابطه 
با دنیا و حضور در شبکه جهانی اطالعات و استفاده از محصوالت فرهنگی بین المللی است؛ زمانه 
تغییر کرده و بخشی از بدنه مدیران هنوز متوجه نیستند و نمی خواهند بپذیرند. بله؛ چند دهه 
قبل این طور بود که برای ورود محصوالت فرهنگی می شد قاعده گذاشت و مجوز صادر کرد تا آب 
باریکه ای به  عنوان موسیقی و فیلم مجاز از آن رد شود و به دست مخاطب برسد و هر نقل وانتقال 
دیگری ممنوع باشد؛ هر چند که همان هم مفهومش سوق دادن مصرف کننده به سوی رفتار 
غیرقانونی و غیرمجاز بود. اما حاال که شبکه ها و شاهراه های ارتباطی امکان تماس لحظه ای با 
تمام جهان را ممکن کرده و صدا و تصویر از همه جا در دسترس است، این که همچنان اصرار 
کنیم مردم از محصوالت مجاز و تأییدشده استفاده کنند نه منطقی است و نه شدنی؛ یعنی چند 
صد هزار نفر یا چند میلیون نفر را باید به کار بگماریم تا مدام رسانه ها و تولیدات دنیا را رصد کنند و 
بگویند چه خوب است و چه نه؛ در حالی  که روزانه هزاران ساعت در استودیوهای فیلمسازی و در 
شبکه های تلویزیونی بزرگ یا محلی و به شکل شخصی محصول تولید می شود. محصوالتی که 
ممکن است روی اینترنت و یوتیوب قرار بگیرند یا از طریق میلیون ها رسانه دیگر منتشر شوند. 
چطور می شود گفت از این کهکشان محصوالت استفاده نکنید و فقط همان که ما می بینیم و 
تأیید می کنیم، مصرف کنید. این همه فیلم و شبکه مستند که کار می کنند، مجازند و می شود 

بدون اجازه دانلود و تماشای شان کرد یا نه؛ این همه موسیقی محلی که تولید می شوند. 
جواب پیچیده نیست؛ اما به نظر می رسد کســانی که قرار است تصمیم بگیرند، هنوز اراده 
نکرده اند با واقعیت مواجه شوند. دنیا دارد به سرعت می رود و ما درگیر نگرانی های ساده خود 

هستیم. 


