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جامعه روزنامـه صبـح ايـران

برنامه ريزى براى رواديد الكترونيكى گردشــگران  جامعه: رئيس ســازمان ميراث فرهنگى از برنامه ريزى براى صدور رواديد الكترونيكى گردشگران تا پايان سال جارى ميالدى خبر داد. سلطانى فر 
گفت: عملكرد دولت يازدهم در بيش از دو سال اخير در توسعه گردشگرى مطلوب بوده است.وى مدعى شد: سونامى ورود گردشگر به ايران - كم و بيش- آغاز شده و 18 نشريه معتبر و سازمان هاى بين المللى 
گردشگرى و مراكز علمى مرتبط، ايران را براى سال هاى 2016 و 2017، نخستين مقصد يا جزو پنج مقصد اوليه گردشگرى يا جزو 10 مقصد تعيين و رسانه هاى خارجى هم گزار ش هاى متنوعى تهيه و پخش كرده اند.

j a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

 ميراث فرهنگى و گردشگرى  
مغايرت  قانون «استاندارد»

 با سياست هاى كلى «سالمت»
ايســنا: ديناروند- رئيس ســازمان غذا و دارو- مصوبه اخيــر مجلس درباره 
استانداردســازى را مغاير با سياست هاى كلى نظام سالمت دانست و گفت: از 
نظر دلسوزان حوزه ســالمت، بايد در قانون استاندارد اصالحاتى انجام شود تا 

موازى كارى در اين حوزه به حداقل برسد.
وى افزود: البته اصالحاتى هم در اين زمينه انجام شده، اما كافى نيست و هنوز 

مانند گذشته اين موازى كارى ها وجود دارد. 

افزايش حقوق و دستمزد معلمان بر اساس قانون
ايلنا: مهدوى- معاون توســعه امور آموزشــى و فرهنگى سازمان مديريت و 
برنامه ريزى- درباره ارتقاى معيشت و منزلت معلمان در برنامه ششم گفت: 
به طور كلى معلمان و آموزگاران نقش بسيار مهمى در نظام آموزشى و تربيتى 
ما دارند، اما دولت در نظام حقوق و دســتمزد تابع قوانين همگانى و عمومى 
اســت و ضرايب حقوق و دستمزد، هر ســال توسط دولت تعيين مى شود و 

تغييرات حقوق بايد در همه كاركنان دولت، يكسان باشد.

بى توجهى به ايام شعبانيه و فتح خرمشهر
 در فضاسازى شهرى

مهر: قناعتى، عضو هيات رئيسه شوراى شهر تهران گفت: با توجه به دو مناسبت 
عيد نيمه شعبان و فتح خرمشهر نبايد تمام فضاسازى هاى تبليغاتى شهر به 

طرح گالرى به وسعت يك شهر اختصاص مى يافت.
وى افزود: برگزارى پروژه نگارخانه اى به وســعت يك شــهر از سوى سازمان 
زيباسازى حركت خوبى است، اما زمان برگزارى آن در ايام والدت منجى عالم 

بشريت امام زمان (عج) و مراسم سوم خرداد، مناسب نيست.

نبود حساسيت براى حفاظت از تنوع زيستى كشور
باشگاه خبرنگاران: نجفى، كارشناس محيط زيست طبيعى گفت: حفاظت از 
تنوع زيستى كشور به دليل غفلت مسؤوالن و مردم وضعيت مناسبى نداشته 
و چون اثرات آســيب به محيط زيست، آنى نيست از حساسيت الزم برخوردار 
نبوده است. به گفته وى،  تنوع زيستى سه اليه حفاظتى به نام زيستگاه ها، حيات 
وحش و بانك هاى ژنى دارد كه اليه اول به شكلى ناقص، اليه دوم ضعيف و اليه 

آخر بدون هيچ حفاظتى در حال مديريت است.

نشئگى 15 هزار معتاد آشكار در تهران
ميزان: امرودى، معاون امور اجتماعى و فرهنگى شــهردارى تهران از جذب 
1800 معتاد آشكار در مرحله دوم طرح انضباط شهرى خبر داد و گفت: در 
ابتداى طرح انضباط شــهرى قرار بود شهرســتانى هايى كه در طرح جذب 
مى شوند، اِبعاد (دور) شوند كه اين مورد هنوز در دستور كار قوه قضاييه است 
و با توجه به اينكه تهران 15 هزار معتاد تابلو دارد، اميدواريم در آينده شاهد 

اجراى طرح «اِبعاد» باشيم. 

آماده سازى 1000 عنوان كتاب درسى
 با 135 ميليون شمارگان 

مديركل  نيــك روش،  فارس: 
نظارت بر نشــر و توزيع مواد 
آمــوزش  وزارت  آموزشــى 
و پــرورش گفــت: در ســال 
تحصيلى جديــد بيش از هزار 
عنوان كتاب با شمارگان حدود 
135 ميليون خواهيم داشــت 
افزايش  و دانش آمــوزان هيچ 
قيمتى در كتاب هاى درســى 

نخواهند ديد وى افزود: امســال براى نخستين بار كتاب هاى مقطع ابتدايى 
سراســر كشور از طريق ســامانه فروش www.irtexbook.com توزيع 
مى شود و عمده ترين تفاوت امسال مربوط به پايه دهم و تغييرات كتاب هاى 

آن است كه همگى تأليف جديد هستند.

آغاز اجراى طرح جريمه مشموالن غايب
ميزان: سردار موسى كمالى - جانشين اداره منابع انسانى نيروهاى مسلح- 
در مورد جريمه مشموالن غايب گفت: طرح  افزايش جريمه غيبت به بيش 
از 9 ســال مطرح و تصويب شده و در مرحله جديد طرح، جريمه مشموالن 
غايب و خريد غيبت بيش از 8 ســال اگرچه از روز شــنبه آغاز شــده، اما 
مشوق ها و تخفيف تأهل و فرزندان و قسط بندى ميزان جريمه در اين طرح 

هنوز داراى ابهام است. 

قانون كافى براى جلوگيرى از آزار زنان نداريم
ايلنا: ارفع نيا، وكيل دادگسترى گفت: قوانين ويژه اى براى حمايت از زن در 
برابر آزار همسر نداريم و امكان حمايت از زنان در مواردى كه توسط شوهرانشان 
مورد بدرفتارى يا ضرب و شتم قرار مى گيرند؛ مانند آنچه در مشهد اتفاق افتاد؛ 

وجود ندارد.
وى افزود: مصوبه 13 ساله كنوانسيوِن رفِع تبعيض عليه زنان در مجمع تشخيص 

مصلحت بالتكليف است.

554 حادثه در هفته گذشته
جامعه: چرخســاز، رئيس سازمان امداد و نجات هالل احمر با اعالم بروز 554 
مورد حادثه در هفته گذشته، گفت: سه  هزار و 933 تن در حوادث هفته گذشته 

آسيب ديده و 399 تن نيز از حوادث نجات يافتند.
وى افزود:292 مورد از حوادث هفته گذشته جاده اى، 44 مورد شهرى، 35 مورد 
كوهســتان، 14 مورد سيل و آب گرفتگى، 8 مورد صنعتى و كارگاهى، 8 مورد 

ساحلى و بقيه مربوط به ساير حوادث بوده است.

تجهيزات امدادى تنها براى 300 هزار تهرانى
جامعه: رئيس سازمان پيشگيرى و مديريت بحران شهر تهران گفت: بايد براى 
2/1 ميليون تهرانى ذخيره امدادى داشــته باشيم كه به نظرم اكنون تنها براى 

300 هزار نفر ذخيره امدادى وجود دارد.
صادقى افزود: در طرح «مدرســه آماده» دانش آموزان 1000 مدرسه پاى 
كار آمدنــد و اميد داريم در پايان برنامه 5 ســاله همه مدارس تهران تحت 
پوشــش اين طرح قرار بگيرند و بتوانند مدرسه را براى هر اقدام اجتماعى 

آماده كنند.

خبر

مديركل  نيــك روش، 
نظارت بر نشــر و توزيع مواد 
آمــوزش  وزارت  آموزشــى 
و پــرورش گفــت: در ســال 
تحصيلى جديــد بيش از هزار 
عنوان كتاب با شمارگان حدود 
 ميليون خواهيم داشــت 
افزايش  و دانش آمــوزان هيچ 
قيمتى در كتاب هاى درســى 

جامعــه/ محبوبه على پور  نزديك به 
دو دهــه از فعاليت هاى پر فراز ونشــيب  
مكتوب»  «ميراث  پژوهشــى  مؤسســه 
مى گــذرد؛ مجموعه اى كــه بى گمان 
گام هاى مؤثرى در صيانت از دستاوردهاى 
فرهنگى جامعه برداشــته است. در هفته 
بزرگداشت ميراث فرهنگى، فرصتى دست 
داد تا گفت وشــنودى بــا «اكبر ايرانى» 
مدير عامل مركز پژوهشى ميراث مكتوب 
كه از فعاالن و چهره هاى برجســته اين 

حوزه است، داشته باشيم:

 با توجه به ديرينگى ثبت و ضبط 
مواريــث فرهنگى، آثار 
موجــود از زمان هــاى 
گذشــته با آثار مكتوبى 
مى شود  خلق  امروزه  كه 
دهه هاى  در  است  قرار  و 
آينده بــه عنوان ميراث 
مكتوب شناخته شود، در 
كيفيت و فرآيند آفرينش 

چه تفاوتى دارند؟
 ميراث مكتــوب هر ملتى 
دســتاورد تالش هاى ذوقى 
و عقلى و انديشگى آن ملت 
است. هر ملتى به ميزان رشد 
فكرى و كوشــش هاى علمى مى تواند به 
جايگاه خود تعالــى دهد و گام هاى ترقى 
را مطابق ذوق و ذايقه مخاطب خود تنوع 
و تكثر بخشد. بدين ترتيب كوشش علمى 
پيشينيان با توجه به ميزان منابعى كه در 
اختيار داشته اند، مؤثرتر از آنچه  نسل هاى 
بعد توليد كرده اند، مى باشــد و مبتنى بر 
تفكر بيشــتر و زحمات طاقت فرســاى 

افزون تربوده است. 

البته اين كوشــش ها جز با عشق به توليد 
علم و كمك به ترويج دانش و شاگردپرورى 
قابل وقوع نيســت. بايد تأكيد كرد كه در 
گذشته، امانتدارى، حفظ و رعايت حقوق 
ديگران و اخالق حرفــه اى در تصنيف و 
تأليف، بيشتر مراعات مى شد. ناگفته نماند 
كه اهل علم، قدر و منزلتى واال داشتند و 
اعتبار آثارشــان بيش از آنچه در يكى دو 

قرن اخير نوشته شده، مى باشد.

 در حال حاضر ميراث مكتوب در 
جامعه ما تا چه حد جدى گرفته شده 
و به عنوان سرمايه معنوى و فرهنگى 

تلقى مى شود؟ 
 بــا توجه بــه كوشــش هاى فراوانى كه 
در جهت فهرســت نويســى نسخه هاى 
خطى در 30 ســال گذشــته در كشــور 
شــده و حمايت هاى دولتى شايانى كه در 
بخش پژوهش و انتشــار اين آثار صورت 
گرفته، توجــه همگانى به نســخه هاى 
خطى دو چندان شــده و رغبت عمومى 
براى مشــاركت در حفظ و نگهدارى آثار 
پيشــينيان افزايش يافته، چنانكه طبق 
از نسخه هاى خطى  فهرست هاى موجود 
ايران كه تاكنون 360 هزار نسخه معرفى 
شده مى توان ادعا كرد حدود نيمى از اين 

فهرست ها  در اين 40 سال گذشته نوشته 
و منتشر شده است؛ همچنين مؤسسات 
بسيارى در كشــور به بازشناسى اين آثار 
اهتمام ورزيده اند و رساله هاى دانشگاهى 
نيز بيش از گذشته رويكرد چشمگيرى به 

اين حوزه از خود نشان داده اند.

 به اعتقاد شما آيا نهادهاى دولتى 
در حفاظــت از اين ميراث به وظيفه 

خود عمل كرده اند؟
 نهادهاى دولتى در ســال هاى گذشته با 
توجه به نگرش مديران آن ها حمايت هاى 
بيش و كمى داشته اند، اما الزم است مراكز 
قانونگذارى با تصويب قوانينى براى حمايت 
از اين آثــار گام هاى مؤثرتــرى بردارند. 
حمايت از كتابخانه ها و فهرست نويسان و 
نسخه پژوهان و مصححان و مسايلى از اين 
دســت، نياز به بودجه و حمايت هاى قوى 
معنوى دارد، زيرا هنوز هم  دسترســى به 
نســخه هاى خطى در برخى كتابخانه ها 
مشكل است. در مواردى هم شرايط حفظ 
و نگهدارى نسخ خطى در برخى كتابخانه ها 
را فاجعــه بار مى بينيــم چنانكه در يك 
كتابخانه معتبر، كتابها در صندوق نگهدارى 
مى شــود. به نظــر من، ما بــراى ميراث 
خودمان چندان كه بايد ســرمايه گذارى 
نكرده ايم و البته نمى دانم چرا برخى مدام 
مى گويند: «برويم نســخه خطــى را در 

كتابخانه هاى هند نجات دهيم!»

 با توجه به رشــد فناورى هاى نو 
و ابزارهاى مــدرن، آيا در اين عرصه 

رشدى حاصل شده است؟
 بــه اعتقــاد مــن در همــه زمينه هاى 
مرتبط با نســخ خطى فناورى هاى مدرن 

تأثيرگذار و مفيد بوده است. در زمينه هاى 
تصويربردارى و اسكن نسخه هاى خطى، در 
مورد مرمت و نگهدارى از آفات و آسيب ها 
و در حوزه فهرست نويسى و اطالع رسانى 
در اينترنت و معرفى آن ها و بر خط كردن 
نسخه ها، كوشش هاى خوبى شده اما هنوز 
به دليل مشــكالت مالى، امــكان خريد 
نسخه هاى خطى از سوى كتابخانه ها وجود 

ندارد و بودجه هاى آن ها كفاف نمى دهد.

  احساس مى شــود با درگذشت 
پيشكسوتان اين عرصه عالقه مندان 
جوان ميل چندانى براى ورود به اين 
حوزه ندارند، چگونه مى توان رغبت به 

اين مقوله را در جوانان تقويت كرد؟
بــا اينكه برخــى دانشــگاه ها از موضوع 
تصحيح نسخه هاى خطى براى رساله هاى 
دانشــگاهى امتناع مى كنند، در بيشــتر 
مراكز علمى و دانشــگاهى در حوزه علوم 
انســانى رويكرد به تصحيح نســخ خطى 
افزايش يافته و كارهاى خوبى انجام شده و 
مى شود؛ البته به دليل نبود متخصص و نو 
بودن كار پژوهش نسخه ها در دانشگاه ها و 
كم تجربگى استادان، همچنان كار آموزشى 
بايد صورت بگيرد و در اين زمينه ضعف ها 

و كاستى هايى وجود دارد.

 اهميت معرفى اين ميراث جاودانه 
به ديگر سرزمين ها چگونه بوده و اين 
حوزه براى انسان هاى امروزى تا چه 

حد  مى تواند مؤثر باشد؟
 با توجــه به اينكه بخش بزرگى از ميراث 
مكتوب فرهنگ و تمدن اسالمى در ايران 
به دست ايرانيان تأليف و سپس بازشناسى 
و تحقيق شده است و در ادامه مورد توجه 
دانشمندان و ايران شناسان و شرق شناسان 
قرار گرفته اســت، از 500 ســال گذشته  
براى به دست آوردن آثار ارزشمند اسالمى 
و انتشار آن ها، اين مستشرقين بوده اند كه 
گام هاى مهمى برداشته اند، چون پيش از 
ما به اهميت آن ها پى برده و براى بازسازى 
علمى در دانشــگاه هاى خود كوشش هاى 
بســيارى كرده اند؛ از اين رو شاهد حضور 
نسخ خطى كهن در كتابخانه هاى اروپايى 

به همين دليل هستيم .
همچنيــن روش هاى نــو تصحيح متون 
هم نخســت در مغرب زمين شكل گرفت 
و دانشــمندان اســالمى و ايرانى با توجه 
به روش هاى ســنتى در تحقيق متون و 
استفاده از روش هاى نو تحقيق، توانستند 
آثــار بهترى را عرضه كنند. همين حضور 
چشــمگير موجب شــده كه هم كارهاى 
مشــترك پژوهشــى با مراكز علمى دنيا 
صورت گيرد و هم ســازمان ملى يونسكو 
كشــورها را ترغيب  كند تا از اين ظرفيت 
براى همگرايى و دوستى و نزديكى با هم 

بهره بگيرند.

مديرعامل مركز پژوهشى ميراث مكتوب در گفت وگو با قدس:

شرايط نسخه هاى خطى در برخى كتابخانه ها فاجعه بار است

مديرعامل مركز 
پژوهشى ميراث 
مكتوب معتقد است 
در ساليان اخير اقبال 
مردمى و دولتى خوبى 
نسبت به حفظ ميراث 
مكتوب كشور به 
وجود آمده كه بايد 
در نسل بعد تقويت 
شود
 عكس تزئينى است

در بيشتر مراكز 
علمى و دانشگاهى 
در حوزه علوم 
انسانى رويكرد به 
تصحيح نسخه هاى 
خطى بهبود يافته و 
كارهاى خوبى انجام 
شده است

بــــــــرش

فريبكارى بانك ها با مردم
تقريباً تمام مديران سابق و الحق بانك ها 
اتفاق نظر دارند كه بيشــتر سپرده هاى 
قرض الحســنه اين مؤسســه هاى مالى، 

صرف وام به كارمندان آن ها مى شود.
يكى از اين مديران هم با آسودگى تمام، 
چنانكه گويى در حال شرح بديهى ترين 
امر آفرينش(!) است فرموده اند؛ اين مسأله 
از خيلى ســال پيش مصوب بوده و انجام 
مى شده و رفتارى نيست كه پنهان بوده يا 

مربوط به امروز و ديروز باشد.
... جالب اســت كه با اين وضعيت باز هم 
بسيارى از دســت اندركاران همواره اين 
پرســش را مطرح مى كنند كه چرا مردم 
به نظام بانكى كشور بى اعتمادند؟ در واقع 
بايد اين پرســش را برعكس پرسيد كه با 
چنين وضعيتى، چرا مردم بايد به چنين 

نظام فريبكارانه اى اعتماد كنند!
تصور كنيد مردم همواره در رســانه هاى 
جمعــى با موجــى از تبليغــات روبه رو 
مى شــوند كه آن ها را به سرمايه گذارى 
در حســاب هاى قرض الحســنه تشويق 
مى كنند تا مشــمول اجر اخروى شــوند 
و كســب ثواب كنند. توده هاى مردم نيز 
با اين اميد كه از رهگذر اين ســپرده ها، 
گره نيازمندى باز شــود، از ســود قطعى 
خــود در اين تنگناى ركود و مشــكالت 
عديــده اقتصــادى مى گذرنــد و بدون 
هيــچ چشمداشــتى پولشــان را براى 
سپرده گذارى در حساب هاى بدون سود و 
قرض الحسنه تقديم بانك ها مى كنند، اما 
از آن سو ناگهان پس از سال ها مى فهمند 
ســودى كه آن ها به اميد گشــايش كار 
نيازمندان از آن چشم پوشى كرده اند، در 
عمل در اختيار كارمندانى قرار گرفته كه 
در آن بانك ها شاغل بوده و در واقع پول 
آن ها صرف اســتمالت مديران بانك ها از 
كارمندانشان شده و در اين ميان اندكى 
هم شــايد صــرف وام ازدواج و مانند آن 

شده است.
اينكه كارمندان بانك ها مســتحق چنين 
وام هايى هستند يا نه، بحث ديگرى است 
و اگر هستند، مديران مؤسسه هاى مربوطه 
موظفند چنانچه اين استحقاق را تشخيص 
مى دهنــد، از منابع خود و با صرف هزينه 
الزم و معقول ايــن وام ها را فراهم كرده و 
تقديم همكاران خويــش كنند، نه اينكه 
از محل ســپرده هاى قرض الحسنه مردم. 
آن هم در حالــى كه انبوهى از نيازمندان 
سال هاست در صف طوالنى دريافت همين 
وام ها پير مى شــوند و گاه از دنيا مى روند 
و نمى تواننــد يك وام جزيى و اندك مورد 

نيازشان را دريافت كنند.
چنين رفتارى از دو منظر زشت و شرم آور 
اســت؛ اول آنكه به سپرده گذاران عادى 
كه عموم مؤمنان و مردم معتقد به كمك 
به نيازمندانند، دروغ گفته مى شــود. به 
بهانه اى ديگر پول آن ها را مى گيرند اما در 

عمل صرف كار ديگرى مى كنند.
مسأله ديگر گسترش بى اعتمادى در ميان 
مخاطبان اين مؤسسه هاست. به طورى كه 
آن ها با اين رفتار ريشه اعتماد ملت را به 
حساب هاى قرض الحسنه مى خشكانند و 
لذا در نوبت هاى بعد حتى اگر بانكى واقعاً 
با كمك اين حساب ها قصد دستگيرى از 
نيازمندان حقيقى را داشته باشد، باز هم 
مردم از ريسمان سياه و سفيد ترسيده و 

به بانك ها اعتماد نمى كنند.
 آخرين نكته هــم خودحقوق كارمندان 
بانك هاســت. بى شــك چنيــن وام هاى 
اعطايى از چنين محلى، حرمت آشــكار 
دارد، اما كارمنــدان در اين ميان تقصير 
ندارند. آن ها به دليل سياست فريبكارانه 
رؤسايشان پول مردم را وارد زندگيهايشان 
مى كنند، بى آنكه كه بدانند... براســتى 
نهادهاى نظارتى در تمام اين سال ها كجا 

بوده و اكنون كجا هستند؟
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خطى بر آب

محمدحسين جعفريان

فضاى مجازى

 جامعه/ ترجمه- مريم سادات كاظمى  امروزه شبكه هاى 
مجازى در زندگى بيشتر افراد جامعه وارد شده و معموالً كاربران 
ساعت هاى طوالنى سرگرم برنامه هاى مختلف گوشى هاى همراه، 

تبلت و... هستند. 
در حال حاضر ميليون ها كاربر در سراسر دنيا از فضاى مجازى 
اســتفاده مى كنند. اين پديده كمى بعد از انفجار اســتفاده از 
اينترنت در ســال 1990 در آمريكا آغاز شد و ايجاد شبكه هاى 
نوين نيز به سرعت شمار كاربران را افزايش داد. پيدايش شبكه 
فيس بوك در ســال 2004 را شــايد بتوان بمب كاربرد فضاى 

مجازى دانست كه بيشترين كاربر را به خود اختصاص داد. 
متأســفانه كاربران اينترنــت كه طيف گســترده اى از آنان را 
جوانان تشــكيل مى دهند، چندان توجهى ندارند كه استفاده 
از شــبكه هاى اجتماعى چه تأثير مخربى بر زندگى اجتماعى و 
حتى سالمتى آن ها دارد. در واقع بهره مندى از اطالعات متنوع 
اينترنت تنها زمانى محقق مى شــود كه كاربرد، هوشمندانه و 
بــه اندازه صورت گيرد.  محققان بتازگى دريافتند، كاربرانى كه 
بسيارى از وقت خود را در فضاهاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى 
صرف مى كنند، در كوتاه مدت يا بلند مدت ممكن است، دچار 

اختالالت غذايى مانند «جوع» يا بى اشتهايى ذهنى شوند. 
آن ها با بررســى وضعيت بيش از 1500 فرد 19 تا 32 ساله به 
اين نتيجه رسيدند كه افرادى كه در دنياى مجازى غرق شده اند 
2/2 برابر بيشــتر از ديگران دچار مشــكالت تغذيه مى شوند. 
محققان در اين زمينه مطالعاتى را در خصوص ارتباط شبكه هاى 
اجتماعى و تصوير مورد انتظار از تناسب اندام انجام دادند تا راه 

حل هايى براى پيشگيرى از اختالالت غذايى بشناسند و بتوانند 
از آسيب هاى بيشتر حضور بى حد و حصر در شبكه هاى اجتماعى 

جلوگيرى كنند.   
www.SIXACTUALITES.FR:منبع

براساس تحقيقات تازه پژوهشگران
شبكه هاى اجتماعى

زمينه ساز اختالالت تغذيه اى هستند

حل هايى براى پيشگيرى از اختالالت غذايى بشناسند و بتوانند 


