آموزش آینده مبتنی بر ترکیب هوش مصنوعی و آموزگاران است
مرگ بر اثر سهلانگاری پزشکی یا جراحی زیبایی

مرگ قهرمان ژیمناستیک
با جراحی زیبایی
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وضعیت بحران
شورای سردبیری

طرف دوم ســکه تبلیغات در مورد روبهراه بودن
اوضاع در کشور ما ،الپوشانی نارساییها و پنهان
کردن واقعیتهای ناخوشایند است .بهویژه آنچه
به عملکــرد دولتها مربوط میشــود ،معموال
بینقص نمایانده شده است .اما در سالهای اخیر
این رویه توانایی تداوم کامل نداشته است .علت
آن رسیدن کشــور در برخی زمینهها به نقطهای
از غلیان یک بحران است که پنهان کردن آن کار
هیچ پرده یا تبلیغاتی نیست .بحرانیشدن ترازنامه
بانکها ،رکود چنبرهزده بــر بخش تولید ،خالی
شدن صندوقهای بازنشســتگی و بحرانهایی
مانند آنهــا را اکنون مدیران آنهــا میپذیرند و
کارشناســان دولتی تصویرهای آنها را به راحتی
منتشر میکنند .رازها از پرده برون افتاده.
نشانههای ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی
از مدتها پیش عیان شــده است .ورشکستگی
نظام بانکی در ایران تقریبا هرگز آشــکار نخواهد
شد ،زیرا دولتها بانکها را به قیمت تورم آتی ،با
اعتبارات بیبنیان بههرحال تغذیه میکنند ،اما
صندوقها حســابی متفاوت دارند .همین دیروز
مجلس کشــور فوریت طرحی را تصویب کرد تا
در پرداخت حقوق بازنشســتگان صندوق فوالد
تسریع شــود .این صندوق با صندوقهای دیگر
تفاوت ماهوی ندارد و مثل دیگران ورشکســته
است .بهزودی دستگاه اداره کشور مجبور خواهد
بود برای دیگر صندوقها نیز از همین راه برود.
ظاهرا دیگر برای پیدا کردن مقصر رســیدن ما
به این نقطه دیر شــده اســت و فایدهای به حال
بازنشســتگان و «دولت» ندارد که فالن مقام و
بهمان وزیر را بــه این گناه به محاکمه بکشــد.
مســبب بحران به درد ما نمیخورد ،خود بحران
پشت در ایستاده است.
ازمیانصفحات

احتمالبازگشتکمیسیون
برنامه و بودجه به نحوه
دخل و خرج مجلس

طفره رفتنهای الریجانی برای شــفاف کردن
پولهایــی که در پارلمان خرج میشــود ،دیگر
بیثمر است .نمایندگان به شکل جدی به دنبال
اصالح قانون نظام مالی مجلس هستند.
صفحه 3را بخوانید

امید برخی نمایندگان برای
رأیآوردن تحقیق و تفحص
از شهرداری تهران

تحقیــق و تفحص از شــهرداری تهــران در پیچ و
خمهای عجیبی گیر کرده اســت .اســفندماه بود
که عــدم رأی نماینــدگان مجلس بــه این طرح،
جنجالهای زیادی به پا کرد.
صفحه 3را بخوانید

روزنامه
«جامعهفردا»
در رسارس
استانهای کشور
منایندگی فعال
میپذیرد.
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 16صفحه 1000 ،تومان

16 Pages, 10000 Rials

پیشخرید رفاه برای دوران کهنسالی به بنبست خورد

دغدغه ملی؛ صندوقهای خالی بازنشستگی

باید آژیر قرمز را برای وضعیت کنونی صندوقهای بازنشستگی بهصدا درآورد و برای ساماندهی این صندوقها چارهای اندیشید
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افزایش  4برابری بدهی بانکهای
خصوصی به بانک مرکزی

بدهی 52هزار میلیاردی
 2بانکخصوصی
به بانک مرکزی

طرح
جمعآوری
معتادهای
متجاهر
طی عملیات
پلیس تهران
بیش از یک
هزار معتاد
متجاهر از نقاط
مختلفپایتخت
جمعآوری و 335
خرده فروش
مواد مخدر نیز
دستگیر شدند.
از این افراد 170
کیلو انواع مواد
مخدر کشف و
ضبط شد.
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بنبستگفتماناصالحات
توگوبامحمدرضاتاجیك
درگف 
دكتر محمدرضا تاجیك ابایی از نقد صریح جریان اصالحطلب ندارد .او معتقد است
«عدهای از اصالحطلبان یا شبهاصالحطلبان جریان اصالحطلبی را مسیری برای
رسیدن به قدرت خود قرار دادند و تالش کردند که به نام نامی اصالحطلبی قلههای
قدرت را فتح کنند ،از همین رو آنجایی که الزم بود از آرمانهای اصالحطلبی و از
دقایق گفتمانی اصالحطلبی فاصله بگیرند به اقتضای طبیعت قدرت این کار را کردند
و آنجایی که الزم بود ابزاری استفاده کنند و گفتمان اصالحطلبی را به گفتمان دیگر
گره بزنند و آن را از آرمانها و ارزشهای انســانی ،اجتماعی و مدنیاش
تهی کنند ،این کارها را انجــام دادند تا بتوانند از آن ابزاری بســازند6 ».

عکس:
مصطفی صفری
 /ایلنا

تالش معاونت مطبوعاتی برای کمک به رسانههای افشاکننده فساد

جامعهفردا:بهنظرمیرسدرفتنحسینانتظامی
ازمعاونتمطبوعاتیوزارتفرهنگوارشاداسالمی
همزمان شده با تغییراتی که به دنبال ایجاد آن در
قوانین مطبوعات بوده است .بر این اساس ،معاون
بعدی وزارت ارشاد ،مأمور اجرای قوانینی است که
انتظامی تحت عنوان الیحه نظام رسانهای در پی
تصویب آن بوده .او روز گذشــته ،یادداشتی را به
صورت اختصاصی در اختیار کانال تلگرامی موسوم
به «باشگاه خبرنگاران» قرار داده که فارغ از ارزیابی
کیفیتاینعمل،درروزهایآتی،جامعهمطبوعاتی
کشور را با پرسشهای متعدد درباره تبعات حقوقی
شــغل خبرنگاری همراه خواهد کــرد .او در این
یادداشت به جلسه کمیســیون لوایح دولت اشاره
کرده و توضیح داده که در مسیر تنظیم پیشنویس
تقدیمی وزارت ارشاد به مجلس ،برخی از موارد که
جنبه قضائی داشته در این کمیسیون مورد بررسی
قرار گرفته تا در یکی دو جلسه نهایی شده ،از آنجا
به صحن دولــت و پس از آن به مجلس برای تأیید
برود .تأکید انتظامی بر این اســت که این قانون در
«رژیم حقوقی افتراقی» نوشته شده .اما به چه معنا؟

یکی از کارشناسان حقوقی مورد اعتماد روزنامه
«جامعه فردا» این عنوان را توضیح داده و میگوید:
«رژیم حقوقی افتراقــی به رژیم حقوقیای گفته
میشود که متفاوت با رژیم حقوقی عادی است».
او بــرای فهم بهتر این مبحث بــه قوانین جزایی
درخصوص مواردی چــون دزدی و ضرب و جرح
اشاره کرده و میگوید« :اگر کسی مرتکب جرمی
مثل ســرقت ،نشــر اکاذیب و  ...که جرایم عادی
هستند شود ،در محاکم کیفری رسیدگی میشود،
اما اگر طفلی مرتکب همین جرمها شــود ،نظام
حقوقی برای او متفاوت و به قولی «افتراقی» عمل
کرده و با لحاظ تشریفات خاص ،سعی در اجرای
مجازاتهای متفاوت دارد تا حمایت شــده و به
سمت بازپروری برود .براساس گفتههای معاونت
مطبوعاتی،ایننظامافتراقیبهشکلیطراحیشده
که «به جاي اين كه جرايم احتمالي مطبوعات را
به قوانين متعدد و از جمله قانون مجازات اسالمي
ارجاع بدهيم كليه جرايمي را كه ممكن اســت از
طريق مطبوعات انجام شود ،فهرست ميكنيم و
هر چیزی جز آن ،میشود تخلف» .در پیشنویس

فعلی ،صرفــا پنج جرم بــراي مطبوعات متصور
شده است:
 -1هتك حرمت
 -2نقض حريم خصوصي
 -3نقض امنيت ملي
 -4توهين به مقدسات
 -5افشاي اسناد محرمانه
براي هر كدام هم اوال تعاريــف صريح و غيرقابل
مناقشه آمده و ثانيا مرجع انحصاري اعالم شكايت
تصريح شــده اســت .در حالي كه در قانون فعلي
حداقل  ٢٠عنوان مجرمانــه وجود دارد ،بهعالوه
دهها عنوان مجرمانه ديگر در ساير قوانين.
در پایان ،انتظامی به چند ماده مهم این پیشنویس
اشــاره کرده که میتواند منبع تحوالت مهمی در
عرصه مطبوعات کشور شود .اولین ماده که ماده46
است ،به مطبوعات و خبرگزاریها اجازه میدهد
مطالبی کــه حتی عنوان طبقهبنــدی محرمانه
و خیلــی محرمانه دارند را منتشــر کنند ،به این
شرط که این مطالب درباره رویدادهای طبیعی،
حوادث ،تصمیمات و اقداماتی که آثار و عواقب آنها

محیطزیست و سالمت عمومی را تهدید میکند،
مطالب راجع به نقض حقوق و آزادیهای اساسی،
اطالعات درباره فساد مطابق تعریف مقرر در قانون
ارتقای ســامت نظام اداری و مقابله با فساد و یا
مطالب درباره نقض یا عدم رعایت آشکار قوانین و
مقررات در کشور باشد .بر این اساس ،برای اولین
بار به مطبوعات و رسانهها اجازه داده میشود ،اسناد
مربوط به فساد را در اختیار مردم قرار بدهند ،حتی
اگر عنوان محرمانه یا خیلی محرمانه داشته باشند.
ماده  77نیز ماده مهمی اســت .بر اساس این ماده
بازنشــر ،توزیع ،تکثیر و پخش اخبار اختصاصی
خبرگزاریهــا در مطبوعات یا پایگاههای خبری
یا رادیو و تلویزیون و ســایر وسایل ارتباطی تا ٤٨
ساعت پس از انتشار توســط خبرگزاری ممنوع
اســت؛ مگر با رضایت خبرگــزاری .اهمیت این
موضوع آنجاســت که پس از ســالها کشمکش
حقوقــی میان مطبوعات و خبرگزاریها بر ســر
اخبار اختصاصی و نقل منبع ،بــرای اولین بار در
حوزه بازنشر بدون رضایت اخبار ،جرمانگاری شده
و مجازات تعیین شده است.

کاهش اکتشاف نفت به کمترین میزان  ۸۰سال گذشته رسیده است
فارس :با کاهش قیمت نفت و ســرمایهگذاری،
امسالصنعتنفتشاهدکمترینمیزاناکتشافات
نفتی از دهه  ۱۹۴۰تاکنون بوده و تنها  ۷میلیارد
بشکه نفت کشف شده است.
به گزارش راشاتودی ،صنعت نفت جهان درطول
سال  ۲۰۱۷کمترین میزان اکتشاف نفت از سال
 ۱۹۴۰تاکنون را تجربه کرد.
در طول سال  ۲۰۱۷تنها  ۷میلیارد بشکه نفت در
سراسر جهان اکتشاف شد که نسبت به سالهای
گذشته تقریبا نصف شده است.

ســونیا مالداپازوس ،کارشــناس ارشد مؤسسه
ریستاد انرژی ،اعالم کرد :ما از دهه  ۱۹۴۰تاکنون
چنین شرایطی را تجربه نکردهایم .حجم اکتشاف
ســال جاری معادل تنها  ۵۵۰میلیون بشکه در
ماه بوده اســت .نکته نگرانکنندهتر اینکه حجم
جایگزینی ذخایر نسبت به میزان استخراج کنونی
از  ۵۰درصد در سال  ۲۰۱۲به  ۱۱درصد در سال
جاری رسیده است.
شــاخص جایگزینی ذخایر به مصرف کنونی به
نسبت حجم اکتشافشــده در طول یک سال در

برابر نفت تولیدشده در همان سال گفته میشود.
به همین دلیل صنعت نفت باید برای جلوگیری از
کاهش حجم ذخایر و تولید خود ســاالنه معادل
همانقدر که نفت تولید کرده اســت ،اکتشــاف
داشته باشد.
بنا به اعالم مؤسسه ریســتاد انرژی سال ،۲۰۰۶
آخرینسالیبودکهنسبتجایگزینیذخایرنسبت
به تولید باالی صد درصد بود .با این اوصاف به این
نتیجه میرسیم که جهان بسیار بیشتر از آنکه نفت
اکتشاف کند ،در حال سوزاندن منابع انرژی است.

مضاف بر این ریســتاد انرژی معتقد است از سوی
دیگر حجم ذخایر میادین اکتشافشــده در سال
 ۲۰۱۷نیز نسبت به سال  ۲۰۱۲کاهش یافته ،به
گونهای که میادین اکتشاف شده در سال ۲۰۱۲
به طور متوســط  ۱۵۰میلیون بشــکه نفت و گاز
داشــتند که این میزان در ســال  ۲۰۱۷به ۱۰۰
میلیون بشکه کاهش یافته است .علت اهمیت این
مسئله این اســت که هرچقدر حجم ذخایر نفتی
یک میدان پایینتر باشد ،استخراج نفت از آن نیز
از نظر اقتصادی صرفه خود را از دست خواهد داد.

حسین شاهحسینی
عضو جبهه ملی درگذشت

حسین شاهحسینی ،اولین رئیس سازمان تربیت بدنی بعد انقالب و عضو شورای
مرکزی جبهه ملی ایران (از سال  1341تاکنون) روز گذشته به دیار باقی شتافت.
شاهحسینی که متولد  1306در تهران بود به عنوان یکی از دیرپاترین مبارزان
آزادی در کنار افرادی چــون دکتر مصدق و مهندس بــازرگان در مهمترین
کنشهای سیاسی و اجتماعی از دهه بیست تاکنون حاضر بود.
وی بهواســطه همراهی با پدرش ،شــیخ زینالعابدین نوری شاهحسینی ،در
نوجوانی با فعالیتهای سیاســی آشــنا شــد و در دوره تحصیل دبیرستان از
دبیرســتانهای علمیه و دارالفنون به این علت اخراج و با طعم زندان آشنا شد.
او سابقه فعالیت در جنبش ملی شدن صنعت نفت ،حضو در کمیته بازار نهضت
مقاومت ملی ،حضور در واقعــه  16آذر ،عضویت در هیأت مرکزی جبهه ملی
دوم ،سالها مبارزه سیاسی در دوره پهلوی ،معاونت مهندس بازرگان در دولت
موقت ،ریاست سازمان تربیت بدنی تا تشکیل دولت رجایی و عضویت در شورای
مرکزی جبهه ملی از ســال  1341تاکنون و همراهی با طیف ملی-مذهبی را
در کارنامه داشت .این کارنامه پر فراز و نشیب از او چهره ویژهای ساخت که در
بطن بسیاری از مهمترین وقایع سیاسی و اجتماعی کشور حاضر بوده و خاطرات
دست اولی از مهمترین چهرههای ملی کشور در حافظه داشت .بخش زیادی از
این خاطرات در مصاحبههای متعدد مرحوم شاهحسینی با رسانههای مختلف
منتشر شد .همچنین جلد اول خاطرات ایشان با عنوان «هفتاد سال پایداری»
که خاطرات سالهای  1320تا  1360را شامل میشود به کوشش امیر طیرانی
توسط انتشارات چاپخش منتشر شده است.

جامعهفردا
در فضای مجازی
@jameefarda
jameefarda.com
info@jameefarda
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