
اقتصاد کشور آفالین شده است
قطع اینترنت و خاموشی چراغ کسب وکارهای آنالین

 عبدالرحمــن فتح الهی: ایــن روزها که موضوع ارســال پهپادهای 
ایران به روســیه به سرفصل تازه ای در منازعات تهران و غرب بدل 
شده است، حسین امیرعبداللهیان از راهکار تهران برای حل وفصل 
این مســئله خبر داد. در این راســتا حســین امیرعبداللهیان دیروز 

چهارشنبه در نشست خبری...

تقابل و تفاهم 

امیر عبداللهیان به اروپا هشدار داد و  از  کی یف خواست که برای 
روشن شدن ماجرای   پهپاد، در نشستی دو جانبه حضور  یابند

 »شرق« در گفت وگو با دیاکو حسینی بررسی کرد: 
گسل فعلی قابل ترمیم است؟

تومــان  10000 صفحــه      12     4405 شــماره  سال بيســتم         2022 اکتبــر   27     1444 ربيع الثانــي   1     1401 آبــان   5 پنجشــنبه 
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در »شرق« امروز  می خوانيد: »شرق« از فوت مبهم یک معلول در مرکز  نگهداری بهزیستی »فسا« گزارش می دهد، اینشتين؛ زندگی یک نابغه   و یادداشت هایی از  مهدی افشار، مهدی توکلی، فائزه خواجه زاده

اميرحسام اسحاقی:  با فراگيری روزافزون شبکه جهانی 
اینترنت، ارتباطات سایبر و فضای مجازی تمام ابعاد مختلف 

زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی انسان را احاطه 
کرده و برخالف رقابت های فضایی دهه های 50 و ۶0 ميالدی، 

در دوره ای که به عصر فضا نيز شهرت یافته، پوشش تمام نقاط 
جهان حتی مناطق دورافتاده روستایی به اینترنت ارزان و 

ُپرسرعت، به ویژه اینترنت ماهواره ای، اهميت خارق العاده ای 
یافته است.

در آســتانه تدوین برنامه پنج ساله توسعه هفتم و با برنامه 
پنج ســاله توســعه هشــتم که احتماال در ســال 1405 تدوین 
خواهد شــد، می خواهیم بدانیــم  در پایان ســال 1411، یعنی 
10 ســال آینده ایران چگونه کشــوری خواهد بــود؟ البته باید 
در این زمینه ابتدا مفروضاتــی چند را در نظر گیریم تا بتوانیم 
تصویری به نســبت واقعی از ایران 1411 نشــان دهیم. اگر این 
تصویر از نظر حکمرانی فعلی ایران خوشــایند به نظر برســد، 
بسی جای خوشــوقتی اســت، اما اگر این تصویر ناباب جلوه 
کند، پس »کشتی بان را سیاستی دگر باید«. ابتدا به مفروضات 
می پردازیــم. اول آنکــه نظــام جمهوری اســامی همچنان 
پایدار و توانمند باقی باشــد. دوم آنکه در 10 ســال آینده دچار 
مشکات ناشی از جنگی جدید شبیه دفاع مقدس هشت ساله 
نشویم. سوم آنکه با توجه به سابقه اجرای برنامه های توسعه 
شش گانه در 40 سال گذشته، قادر به اجرائی کردن برنامه هایی 
که تدوین خواهد شــد، نیســتیم و حداکثــر در حد 25 درصد 
برنامه هــا اجرا خواهد شــد. چهــارم آنکه نوعــا برنامه های 
تدوینی مثل گذشته به مجموعه ای از مسائل مختلف خواهد 
پرداخت و مســئله اولویت هــای اصلــی در برنامه ها مطرح 
نخواهد بود؛ درحالی که در برنامه هفتم ضروری  اســت فقط 
بــه اولویت های حیاتی پرداخته شــود. پنجــم آنکه به  دلیل 
نوع نگاه سیاســت گذاران به مســائل کشور، حســن روابط با 
غرب )ازجمله احیای برجام( تأثیری بر تصویر 10 ســال آینده 
نخواهد داشــت. ششــم آنکه توطئه های دشمنان علیه ایران 
تداوم خواهد داشــت. هفتم آنکه شــیوه سیاسی اداره کشور 
تغییری نخواهد داشــت و حتی در صورت تغییرات اصاحی، 
تأثیری در تصویر آینده نخواهد گذاشت. در اینجا از شاخص ها 
و روند نزول و صعود شاخص ها صحبت نخواهد شد که خود 
جای تأمل و دقت دارد. در اینجا بیشتر نگاهی میدانی به ایران 
خواهیم داشت و مانند دوربینی که از واضحات ایران 10 سال 
آینده عکس برداری می کند، آن تصویر را ترجمه خواهیم کرد.

1- وضع ســرزمینی: بــا ادامه فعالیت آبکشــی از چاه ها و 
خشک شــدن بســیاری از آنها و معدوم شــدن ســفره های آب 
زیرزمینی و نشســت دشــت ها و برخی شــهرها و خشک شدن 
دریاچه ارومیه، بسیاری از زمین های کشاورزی و باغ ها یا خشک 

شده یا در خطر نابودی خواهند بود.
2- وضــع کشــاورزی: واردات کاالهای اساســی برای رفع 
نیازهای مردم افزایش خواهد یافت و کشاورزی دچار مشکات 
تولید و کم آبی خواهد شــد؛ درحالی که با وجود ضرورت تغییر 

شیوه کشاورزی، سیستم کشاورزی تغییری نخواهد کرد.
3- انرژی: با توجه به رشــد مصرف، کشــور واردکننده گاز 
و بنزین خواهد شــد و مبالغ معتنابهی ارز صرف این واردات 
خواهیم کرد؛ به نحوی که با توجه به افزایش حدود 10 میلیون 
اتومبیل در 10 ســال آینده، حتی توزیع بنزین در جایگاه ها نیز 
دچار مشکل خواهد شد. در شــرایطی که کشورهای اروپایی 
در پی برقی کردن اتومبیل ها هستند، ما همچنان اتومبیل های 
پرمصرف فعلی را نگه خواهیم داشــت و ساالنه یک میلیون 
اتومبیل دیگر با همین استانداردها به شهرها سرازیر خواهیم 
کرد. علی رغم صرف حدود 10 میلیــارد دالر برای دو نیروگاه 
هسته ای جدید، به دلیل بازسازی نکردن نیروگاه های حرارتی 
و عدم ســرمایه گذاری کافی برای نیروگاه های خورشــیدی و 
همچنیــن کمبود گاز، شــبکه برق دچار مشــکل خواهد بود، 
واحدهای تولیــدی لطمه فراوان خواهند دیــد و به احتمال 

قوی در شهرها خاموشی وجود خواهد داشت.
4- صنعت: به  هر حال بخش هایی از صنعت پیش خواهد 
رفــت، ولی در مجمــوع صنایع به عنوان یک موتور پیشــرو در 
کشــور محســوب نخواهند شــد و عموما قادر به بازســازی و 

نوسازی نخواهند بود.
5- ترابری: با توجــه به وجود پنج هزار نقطه حادثه خیز در 
کشــور و با توجه به تراکم کامیون و سواری در جاده ها، تلفات 
جاده ای همچنان وجود خواهد داشــت و فشار ترابری بار روی 
کامیون هــا خواهد بود و این موجب تخریــب زودرس جاده ها 
خواهد شد. صنعت هوایی همچنان در محاق و مشکل خواهد 
بــود و عمر ناوگان هوایی همچنان افزایش خواهد یافت و اکثر 
آنها زمین گیر خواهند شــد. در صنعت ریلــی، با توجه به آنکه 
خطوط جدید راه آهن کمتر احداث خواهد شد و در حال حاضر 
نیمی از 900 لکوموتیو ایران از کار افتاده اند، بسیار بعید است در 
ســال های آینده ناوگان لکوموتیو بتواند کیفیت مطلوب و مورد 
نیاز را پیدا کنــد. در نتیجه صنعت ریلی همچنان در جا خواهد 

زد و فشار روی جاده ها خواهد بود.
6- تورم: بــا توجه به افزایــش دائم التزاید بودجه جاری 
دولــت، افزایش یارانه پرداختی به مــردم، افزایش پرداختی 
به کارکنان تابع تأمین اجتماعی و مؤسسات مشابه و پرداخت 
دولتی تقریبا به همه بازنشستگان و بودجه های غیرانقباضی 
)ظاهرا انقباضــی( و افزایش نرخ ارز بــه  دلیل عدم کفایت 
ارز کشور حسب درخواســت های ارزی، تورم همچنان ادامه 

خواهد داشت و قدرت خرید مردم کمتر و کمتر می شود.
ادامه در صفحه 4

تصویر ایران 10 سال آینده

بازار سرمایه تحت تأثیر تب و تاب اقتصادی و سـرمـقـالـه
سیاستگذاری های نامشخص در آستانه ریزش   قرار دارد

دو روایت از عزل یک مدیر شهرداری تهران

 »شرق« وضعیت وزیر صنعت، معدن و تجارت را 
در جلسه رأی اعتماد روز سه شنبه بررسی کرد

مخمصه بورس

 علی کریمی می تواند
 به ایران برگردد؟

مراسم چهلمین روز درگذشت 
مهسا امینی برگزار شد

 تله گذار یا قربانی 
مبارزه با فساد

وزیر صمت رفتنی نیست؟

 میدانگاه تئاتر شهر  
و تحدید فضای عمومی
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سيدمصطفی هاشمی طبا

 مدرسه کاربردی علوم ارتباطات »شرق« نخستین دوره فعالیت خود را آغاز می کند. برای دوره نخست کارگاه ها و ورک شاپ هایی طراحی شده است که بتواند 
هم برای این مدرسه نقطه آغاز مطلوبی را ایجاد کند و هم پیش درآمد مناسبی برای آینده مدرسه شرق باشد. در دوره نخست کارگاه ها و ورک شاپ های مد نظر در 
جلســات متناوب و به مدت زمان دو   یا سه ساعت برگزار می شود. سعی بر آن شده است که مدرسان هر کارگاه از میان متخصصانی انتخاب شوند که دانش خود را 
به صورت میدانی یا میدانی- آکادمیک فرا گرفته اند. برخی از مدرســان، روزنامه نگاران »شرق« هستند و سایر مدرسان نیز بعضا با روزنامه »شرق« و فعالیت های 
آن ارتباط کاری تعیین کننده ای داشــته اند. کالس ها از هفته سوم مهر ماه آغاز می شــود. یک هفته قبل از برگزاری هر کارگاه یا ورک شاپ با متقاضیانی که ثبت نام 

کرده اند، تماس گرفته می شود و زمان دقیق جلسات به آنها اعالم خواهد شد. در کنار آن به هنرجویان سر فصل های آموزشی و رزومه هر مدرس ارائه می شود.  

برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از شهریه های هر کارگاه با شماره 88942035  و 09123085023 تماس حاصل فرمایید.

آغاز فعالیت و ثبت نام 
در مدرسه کاربردی علوم ارتباطات »شرق«

 ثبت نام در مدرسه »شرق«   تمدید شده   و  ادامه دارد.
در این مدت هر روز  به استثنای روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت 10  تا   18 ثبت نام به عمل خواهد آمد

نام کارگاه
روزنامه نگاری اقتصادی

توليد بر مبنای حرکت/ روزنامه نگاری ميدانی*
)آموزش کاربردی در محل توليد - روزنامه نگاری مولد(*

تکنولوژی و نوآوری در رسانه
)شناخت فناوری های مدرن ارتباطی(

ویدئو ژورناليسم در اتمسفر ایران
صفر تا صد توليد در یک رسانه مولتی مدیا
)خبر، گزارش، تصویر و ساخت تصویر ...(

روزنامه نگاری بحران و بعد از بحران
روایت نویسی و قصه پردازی به زبان رسانه

 تکنيک های تویيتر نویسی خبری
روزنامه نگاری ورزشی و ضرورت های آن

روزنامه نگاری ورزشی از منظر تاریخ و جامعه
روابط عمومی پلت فرمی
روابط عمومی تجاری**

آموزش کاربردی ایندیزاین
و نکات راهبردی فتوشاپ و ایلوستریتور

فيلمسازی و ارتباطات تصویری
)در محدوده امکانات(

نام مدرس
دکتر محسن ایلچی

 نيلوفر حامدی
  شهرزاد همتی

دکتر نفيسه زارع کهن

  سينا رحيم پور

دکتر کتایون مصری
علی دهقان

مریم شکرانی
سجاد فيروزی

اميرحسين ناصری
دکتر حسين امامی

دکتر احمد یحيایی ایله ای

علی شهرابی

سعيد نبی

درباره مدرس
روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

 گزارش نویس شرق
دبير سرویس اجتماعی شرق

روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

سردبير شبکه شرق

روزنامه نگار و مدرس دانشگاه
سردبير روزنامه شرق

روزنامه نگار و فعال تویيتری
دبير سرویس ورزشی شرق 

دبير تحریریه شرق
مدرس دانشگاه
مدرس دانشگاه

گرافيست روزنامه شرق

مستندساز

جلسات، حضوری یا آنالین
12 جلسه/ حضوری

۶ جلسه حضوری/ ميدانی

۶ جلسه/ حضوری

8 جلسه/ حضوری و آنالین

8جلسه/ حضوری
3 جلسه/ حضوری
3 جلسه/ حضوری
5 جلسه/ حضوری 
5 جلسه/ حضوری

2 جلسه/ آنالین
یک جلسه/ حضوری

14 جلسه حضوری/ عملياتی

10 جلسه حضوری

* زمان هر جلســه بستگی به کار و تشخیص مدرس دارد (دو کالس و دو مدرس)
است ساعت  چهار  جلسه  زمان   **

نام ورکشاپ
فرهنگ سازمانی رسانه

بازخوانی کاربردی تجربه های رسانه ای
روانشناسی ارتباطات

روزنامه نگاری در فضای چند رسانه ای
چطور یک رسانه مولتی مدیا راه اندازی کنيم؟

فرا رسانه/ مالتی مدیا

درباره مدرس
روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

روزنامه نگار پيشکسوت
سردبير روزنامه شرق

سردبير شبکه شرق

نام  مدرس
دکتر کتابون مصری
جالل خوش چهره

علی دهقان

سينا رحيم پور

ساعت/ حضوری
 یک جلسه/ حضوری
یک جلسه/ حضوری
یک جلسه/ حضوری

یک جلسه/ حضوری 

توضیحات
زمان جلسه سه ساعت
زمان جلسه سه ساعت
زمان جلسه سه ساعت

زمان جلسه سه ساعت

  دیــروز یکی از همکاران از قرارگرفتن گزارشــی درباره اصاح مــوادی از قانون راجع به 
حفظ آثار ملی مصوب 1309 )شاخص ها و فرایند ثبت آثار غیرمنقول( در دستور کار مجلس 
خبر داد. گفت که کمیسیون فرهنگی قرار است به زودی این اصاحات را انجام و به تصویب 
برساند. و این بهانه ای شد تا در این دوران که کالبد شهر و خیابان های آن مکان اعام حضور 
ویژه شــهروندان اســت، به موضوعی بپردازیم که اگرچه ظاهرا به جریانات این روزها ربطی 

ندارد ولی توجه به آن برای حفظ آثار ملی و خاطرات جمعی مان ضروری است.
می بینیم که خیابان ها و میادین شــهرهای مان تنها مکان های عمومی برای حضور مردم 
هســتند و بد نیست شــهروندان حاضر با ارزش های موجود در گنجینه ای که از صدها سال 
پیش برای ما به ارث گذاشــته شــده، آشنا باشند. ما در شــهرهای مان بناهایی داریم که یا از 
قبل در لیســت آثار ملی ثبت شــده اند یــا در نوبت ثبت به عنوان بناهــای واجد ارزش قرار 
دارنــد. و اتفاقا این اصاحیه قانون بیشــتر به این گروه دوم مربوط می شــود؛ یعنی بناهای 
معاصری که باید برای شــهرهای مان حفظ شــوند. نیز می دانیم که »آثار ملی« به همه آثار 
منقول و غیرمنقولی گفته می شــود که نشانه و یادگاری ارزشمند از هویت، فرهنگ، مذهب، 
تاریخ، علم، صنعت، طبیعت و تمدن ایرانی و اســامی ملت ایران به حســاب آیند و باید از 
ســوی دولت در کمال اصالت برای نســل های آینده مورد حفاظت و نظــارت قرار گیرند. از 
طرفی، آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی همه آثار منقول و غیرمنقول که در ســطح ملی 
خصوصیات آثار ملی را دارا نیستند یا هنوز به دست نیاورده اند اما دارای ارزش های محلی یا 
منطقه ای باشند نیز می توانند در فرایند ثبت ملی قرار داشته باشند. همچنین، مکان رویدادها 
یا مکان ها و فضاهایی که به واســطه رخ دادن رویداد یا اتفاقی تاریخی در آن در سرنوشــت 
بخشی از جامعه مؤثر بوده است اما دارای فضای معماری یا کالبد مشخص نیست نیز قابل 
حفاظت هستند؛ آثار، بناها، تأسیسات و اماکنی که از نمونه های بی نظیر یا کم نظیر باقی مانده 

از یک سبک یا دوره های تاریخ معماری و شهرسازی در یک منطقه باشد.
همچنین در این قانون به نکته هایی اشــاره شــده است که توجه به آنها توصیه می شود. 
اول، منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی آنها به اندود یا رنگ 
و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها و دوم، اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب 

تزلزل بنیان یا تغییر صورت آنها شود.
بی آنکه بخواهم رویدادهایی  را که این روزها شاهدشــان هستیم   نادیده بگیرم، توجه مسئوالن 
شهری و نیز شهروندان را به اهمیت موضوع مطروحه جلب می کنم. آثار ملی ما یادگارهای تاریخی 
ملت ما هســتند و بهتر است مانند فرزندان این آب وخاک از هر گزندی مصون بمانند. بناهایی مثل 
برج آزادی تهران، تمام بناهای زیبای معاصر و حتی درختان شهرهای مان خوب  است مورد حمایت 

و نگهداری قرار گیرند. و ما همه در قبال آنها مسئولیم!

یادداشت

حفظ آثار  ارزشمند شهرها وظیفه ماست

معمار و شهرساز
ترانه یلدا

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
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 با حمله تروریستی     به حرم شاهچراغ )ع( تعدادی از هموطنان شهید و زخمی شدند

تا زمان نگارش این گزارش 13 نفر از هموطنانمان شهید و  بیش از 12 نفر مجروح شده اند؛ یک خانم و سه کودک در میان شهدا و زخمی ها هستند

 رئیس جمهور  حمله تروریستی به حرم شاهچراغ را محکوم و این اقدام کور را نشانه استیصال دشمنان مردم ایران   دانست 

 رئیس کل دادگستری استان فارس: مردم مشغول نماز بودند که یک تروریست نمازگزاران را در کنار حرم مطهر به رگبار بست 

  سخنگوی سازمان ملل:  حمله به یک مکان مذهبی در ایران  و  اقدامات تروریستی را محکوم می کنیم
 رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی: تروریست ها دارای ملیت ایرانی نیستند

  وزیر کشور : این حادثه   توطئه  و پرده دیگری از جنایات دشمن بود 

  عامل حادثه تروریستی شاهچراغ، عنصر وهابی- تکفیری است
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