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هشدار بجای روحانی 
ســخنان رئیس جمهوری اسامی ایران در جمع رؤسای مجالس 
شش کشور ایران، چین، روسیه، پاکستان، افغانستان و ترکیه با چند 

نکته قابل تحلیل و تبیین همراه بود.
نخست آنکه ایشان از تحریم  های همه جانبه امریکا علیه ایران با 
عنوان »تروریسم اقتصادی« نام بردند. در تحلیل واژگانی تروریسم 
به معنای » دهشــت  افکنی«، ایجاد ترس در دل دیگران و مختل 
کــردن امنیــت آنها تا جایی اســت که گاه به حــذف فیزیکی منجر 
می شود. قرار گرفتن این کلمه در کنار کلمه اقتصادی به معنای آن 
است که یک دولت بخواهد دولت و ملت دیگری را از راه اقتصادی 
به وحشــت افکند، علیه آنها ایجاد تهدید کند و در نهایت کمر به 
نابودی آنها ببندد. با این  تعریف آیا تحریم  های امریکا مصداق تروریسم اقتصادی است، 
بله، این تحریم  ها در طول تاریخ بی سابقه است و تنها می توان آن را با تجربه تحریم  هایی 

که در سال  های 90 و 91 شمسی ،آنهم علیه ایران اعمال شد، مقایسه کرد.
تحریم  هایــی کــه به واســطه برجــام و مذاکراتی که دو ســال طول کشــید می رفــت که به 
فراموشی سپرده شود اما متأسفانه در دوره ترامپ ادامه پیدا کرد. دولت امریکا از طریق 
تهدیــد و ارعاب دیگران را به همراهی با تحریم  ها مجبور می کند. تحریم  هایی که فشــار 
اصلــی را روی مــردم وارد می کنــد و نه روی دولت. کما اینکه به طور کلــی در داخل ایران 
جدایی بین دولت و مردم وجود ندارد و هر نوع فشار و تحریم چه بر دولت و چه بر ملت 

به هر حال مجموعه اش ایران  را تحت فشار قرار می دهد.
رئیس جمهوری ایران در سخنان خود از تأثیر نامطلوب این تحریم  ها بر امنیت بین الملل 
ســخن گفت و تأکید کرد که با تضعیف ایران از طریق تحریم  ها غرب نخواهد توانســت 
از زیر آوار مواد مخدر، پناهجویان و بمب ها و ترورها به ســامت خارج شــود. این نکته ای 
غیر قابل انکار اســت. در نمایی بزرگ تر بی قانونی مانند زیر پا گذاشتن قطعنامه 2231 
شــورای امنیت ســازمان ملــل از طرف امریکا و اعمال تحریم علیه ایــران بر خاف مفاد 
این قطعنامه به بروز یک بی قانونی عمومی در عرصه حقوق بین الملل دامن می زند 
که مدام برای جبران آن باید به بی قانونی دیگری متوسل شد و تن به آنارشی در روابط 
بین الملل داد. آنارشــی که دودش در چشــم همــه می رود و هیچ برنــده ای  ندارد. دیگر 
گفتن از بی قانونی که بر اثر ناچار کردن کشور تحریم شده به یافتن راه  هایی برای دور زدن 
تحریم  ها پدید می آید راه تازه ای نیست. بنابراین هشدار آقای روحانی در این باره مبتنی بر 
این واقعیت است که عماً آنها که از ساح تحریم برای ایجاد تهدید علیه ملت ایران بهره 
می گیرند به فضای ناامنی و آنارشی دامن می زنند که برای خودشان مشکل ساز خواهد 

شد و تروریسم و مواد مخدر بخشی از آن است.
اما پرســش این اســت که چرا اروپایی که به تازگی تاوان تأثیر ناامنی  های خاورمیانه را در 
شــهرهای خــود پس داده اســت از آن روند درس نمی گیرد. پاســخ دچــار بودن به توهم 
تحریم است. امریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی هنوز تصور می کنند می توانند از طریق 
تحریم سیاست  های یکجانبه خودشان را به کشورها تحمیل  کنند. آنها هنوز باور ندارند که 
ســاح تحریم یک ســاح بی اثر است و اگرچه  ممکن است در کوتاه مدت آثار و نتایجی 
داشته باشد ولی همین آثار آنها را فریب داده است و تصور می کنند که می توانند از آن در 
میان مدت و بلندمدت هم استفاده کنند. غرب زمانی از این رویه دست برخواهد داشت 
که از این توهم بیرون بیاید و به واقعیت  ها تن دهد. واقعیت اینکه می توان با راهکارهایی 
مانند برجام در مورد موضوعات مختلف به راه حل  های مشترک رسید. راه حل  هایی که 

نتیجه اش می تواند امنیت پایدار در منطقه و صحنه بین الملل باشد.
نکتــه دیگــری که رئیس جمهوری ایــران یک بار دیگر بر آن تأکیــد کرد چندجانبه گرایی 
و نیز شــکل گیری امنیت منطقه بود. بعد از فروپاشــی نظام دوقطبی برخی از کشور  ها از 
جمله امریکا به دنبال این هستند که یک نظام تک قطبی بر جهان حاکم شود. حال آنکه 
در درون خــود امریــکا افرادی مانند »ریچاد   هاس« رئیس شــورای روابط خارجی امریکا 
معتقدند روابط بین الملل به ســمت جهان بی قطبی حرکت می کند. دنیایی که در آن 
همکاری  های منطقه ای شکل می گیرد. تئوری چندجانبه گرایی مبتنی بر این فرض است 
که کشــورها می توانند بر اســاس منافع مشترک شــان با هم همکاری کنند و در سایه این 
همکاری منافع بیشتری را به دست آورند. شاید این تئوری شعاری و آرمانی به نظر برسد. 
اما در باطن تمام شواهد نشان می دهد که بااخره کشورها ناچارند این مسیر را انتخاب 
کنند و به جای رو در رویی و تخاصم به سمت همکاری بروند. البته قطعاً این منافع به یک 

اندازه نیست. اما مسلماً می  تواند جایگزین خوبی برای ضرر همگانی باشد. 
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هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود، صدای ســام 
شــما، حرف شما و پیشــنهاد شــما را می شنویم و 

می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن:88769075-021پیامک:3000451213

■  کســی جوابگــوی ســهام ســیمان خــرم آباد نیســت / 
979... 0912 - قم: من یک زن خانه دار هســتم. در ســال 
85 از طریــق روزنامه هــای رســمی کــه ســهام ســیمان 
خــرم آباد را با مشــارکت بانک ســپه تبلیغ می کردنــد 20 میلیون تومان 
ســهام خریداری کردم اما تا به حال نه کارخانه راه اندازی شــده اســت و 
نه مســئوان این کارخانه جواب درســتی به من می دهند. با اســتانداری 
و اداره صنایــع خــرم آباد هــم که تماس می گیریم آنها نیــز جوابی به ما 
نمی دهند. از مســئوان خواهشــمندم مــرا راهنمایی کنند کــه چگونه به 

حق و حقوقم برسم.
■  نحوه بررسی خانواده های تحت پوشش سبد کاا / یک مخاطب: از دولت 
محتــرم درخواســت داریــم حاا که قرار اســت مبلغی به عنوان ســبد کاا یا 
بسته حمایتی به اقشار کم درآمد پرداخت شود طوری برنامه ریزی کنند که 
این مبالغ به افراد نیازمند پرداخت شود. در بررسی درآمد خانواده پیشنهاد 
می کنــم درآمــد جمع خانــواده را ماک قرار دهند نه درآمــد یک نفر که به 

نظرم عادانه تر است.
■  مشــکل تهیــه ارز دانشــجویان خــارج از کشــور / آقــای کرمــی: چــه کســی 
پاســخگوی وضعیت دانشــجویانی اســت که در خارج از کشــور مشــغول به 
تحصیل هســتند. خانواده این دانشــجویان جهت تهیه ارز و ارسال آن برای 
فرزنــدان خــود با مشــکل مواجه هســتند و هیچ کــس هم به فکــر حل این 

مشکل نیست.
■  عدم پرداخت سود سهام شرکت ایران خودرو / حاتم بشیری - کرمانشاه: 
10 سال است که سهامدار جزئی شرکت ایران خودرو هستم و در این مدت 
هیچ گونه سود سهامی به ما پرداخت نشده است. شرکت می تواند به جای 

سود، یک خودرو به ما تحویل دهد.
■  ترمیم حقوق بازنشســته های تأمین اجتماعی / یــک مخاطب: اینجانب 
بازنشسته تأمین اجتماعی هستم و با پرداخت حق بیمه 11 ساله بازنشسته 
شده ام و حقوق بازنشستگی ام کمتر از 500 هزار تومان است. می خواستم از 
مسئوان درخواست کنم فکری به حال ترمیم حقوق من و امثال من کنند 
که با این مقدار ســابقه بازنشســته شــده اند. با این تورم و گرانی و این مقدار 

حقوق چطور می توان زندگی را اداره کرد؟
■  ایــران خــودرو بــه تعهدات خــود عمــل نمی کند / آقــای خزایی - مشــهد: 
اردیبهشــت امسال در ســایت ایران خودرو، خودرو دنا ثبت نام کردم و قرار 
بود شــهریورماه خودرو اینجانب را تحویل دهنــد ولی با پیگیری های انجام 
شــده از ایران خودرو به نتیجه ای نرســیدیم و مشخص هم نیست خودرو را 

چه زمانی تحویل می دهند.
■  کمک به فرزند بیمار / یک مخاطب: دختر 4 ساله ای دارم که در سن یک 
و نیم سالگی دچار سکته مغزی شده و تاکنون تحت درمان است و با توجه 
بــه بــاا بودن هزینه درمان و خرید دارو و همین طور انجام کار درمانی توان 
تأمین هزینه های درمانی دخترم را ندارم. از مردم عزیز و مسئوان محترم 

تقاضای کمک دارم.
■  حــق الزحمه ناچیز شــیفت دوم آموزش و پــرورش / آقــای غامی: با 30 
ســال ســابقه در آموزش و پرورش مشغول به کار هســتم. دو سه سال است 
کــه آمــوزش و پرورش جهت کار در شــیفت دوم هیچ گونــه اباغی برای ما 
صادر نکرده است و همچنین برای کار در شیفت دوم دستمزد ساانه 300 
هزار تومان در نظر گرفته اند، یعنی روزانه هزار تومان به اینجانب پرداخت 
می شــود. با این وضع گرانی و باا رفتن هزینه ها این مقدار پرداختی بســیار 
ناچیز است. لطفاً مسئوان آموزش و پرورش به این موضوع رسیدگی کنند 

و پاسخگو باشند.

نظــــــــر 
مـــــردم

www.ion.ir و www.iran-newspaper.com ببینید و بخوانیدایران عصر را در  

روزنامه »ایران عصر«  
گامی تازه  در 

اطاع رسانی مجازی 

3 نکته بودجه و توجه نمایندگان مجلس 
 قبل از آن که بودجه 98 را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم ابتدا 
باید از دولت به خاطر تنظیم بموقع بودجه قدردانی کرد. طی 
ســال های گذشته بارها دیده شــد که دولت ها بموقع بودجه را 
تقدیم مجلس نکردند و درخواســت یــک دوازدهم می دادند 
تا زمان برای تنظیم بودجه داشــته باشــند. از ایــن رو کار دولت 
در تنظیم بموقع بودجه می تواند گواه این باشد که می خواهد 
بر اســاس آن حرکت کند. اما بودجــه 98 دارای اعداد و ارقامی 
است که باید به دقت از سوی نمایندگان مجلس مورد بررسی 
قرار گیرد تا در سال آینده مردم با کمترین تورم و چالش روبه رو 
شوند. آنگونه که اعداد مهم بودجه را بررسی کردیم، این ایحه 
به واقعیت نزدیک است و مانند گذشته فاصله محسوسی بین واقعیت و پیش بینی ها 
وجود ندارد. خاطرم هســت سال های گذشته بودجه ها به درستی پیش بینی نمی شد 
و همواره عملکرد دولت با بودجه فاصله داشت. هیچ زمان شاهد تحقق بودجه های 
عمرانی نبودیم و بیشترین درصد اجرایی شدن آن بین 15 تا 30 درصد است. در حال 
حاضــر نیز بودجه عمرانی با 3 هزار میلیارد تومــان افزایش به 65 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. این عدد می تواند به پایان یافتن بخشی از پروژه های عمرانی منجر شود 
ولی به شرطی که عدد آن تحقق پیدا کند. با توجه به تجربیاتی که از قبل وجود داشت و 
این که دولت نمی خواهد متمم بدهد سعی کرده ایحه بودجه 98 را عملیاتی تر تنظیم 
کند. بر این اساس به عنوان اولین نکته از نمایندگان مجلس می خواهیم بودجه را به 
نحوی تصویب کنند که نیازی به ارائه متمم از سوی دولت نباشد. اگر چنین اتفاقی رخ 

دهد بخش های مختلف اقتصادی و حتی بخش خصوصی صدمه می بینند.
دومین نکته که از مجلس توقع داریم به آن توجه شود این است که نمایندگان بر اساس 
واقعیــات موجود بودجه 98 را تصویب کنند. موضوع دیگــری که اهمیت زیادی دارد، 
عملیاتی بودن بودجه است. نمایندگان مجلس با بررسی این امر می توانند به این مهم 
برسند که بودجه سال آینده تا چقدر عملیاتی است. اگر بودجه عملیاتی باشد بخش 

خصوصی در شرایط باثبات تری می تواند ادامه حیات بدهد.
نکته دیگری که باید به آن دقت شود، این است که بودجه در قالب برنامه ششم و احکام 
باادستی چون اقتصاد مقاومتی تنظیم شده باشد. نمایندگان مجلس اگر انحرافی از 

این موضوع دیدند باید نسبت به اصاح آن اقدام کنند.
اگر بودجه ســال آینده براســاس برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی نباشد هر آن 
چیزی که سیاستگذاران برای آن زحمت کشیدند نادیده گرفته می شود. همانگونه که 
در سنوات گذشته چنین اتفاقی افتاد. دولت ها در تنظیم بودجه به برنامه های باادستی 
بی توجهی کردند و نمونه بارز آن هم برنامه سوم و چهارم است. یکی از پیش بینی های 
مناســب دولت در ایحه بودجه 98 قیمت نفت است. معتقدم قیمت 54 دار برای 
نفت درســت اســت و امکان تحقق آن وجــود دارد. کاهش صــادرات روزانــه نفت از 2 
میلیون و 400 هزار بشــکه ســال جاری به یک تا یک و نیم میلیون بشــکه در سال آینده 
در بودجه هم به درستی پیش بینی شده است. در این میان یکی از ابهام هایی که برای 
بخش خصوصی به وجود آمده قیمت 5700 تومان نرخ ارز در ایحه بودجه 98 است. 
تصور می کنم که دولت به صورت میانگین و با توجه به نیاز 14 میلیارد داری کشور به 
کااهای اساســی و با توجه به اختصاص ارز 4200 تومانی به کااها اساســی و ارز نیما در 
حدود 9 هزار تومان به عدد 5700 تومان رسیده است. برای سال جاری در بودجه قیمت 
ارز 3500 تومان دیده شــده بود و حال با افزایش این عدد دو اتفاق می افتد. یک آن که 
درآمــد دولــت باا می رود و می تواند با شــرایط بهتــری فعالیت کنــد. دوم این که با ارز 
5700 تومان احتمال افزایش نرخ تورم وجود دارد. دستمزد حقوق بگیران برای سال 
آینده تنها قرار است 20 درصد افزایش پیدا کند و این مهم با توجه به نرخ ارز پیش بینی 
شــده، رشد قیمت ها را تقویت می کند و به تبع آن قدرت خرید مردم کاهش بیشتری 
پیدا می کند. برای آن که تعادل اقتصادی حفظ شود، بایستی نرخ ارز را با دقت بیشتری 
تنظیم کرد. دولت باید پاسخگو باشد که با ارز 5700 تومان احتمال کاهش قدرت خرید 
مردم وجود دارد. دولت بودجه 98 را نباید به گونه ای تنظیم کند که قدرت خرید مردم 
تحت تأثیر قرار گیرد. موضوع مهم دیگری که امیدواریم در بودجه مدنظر قرار گرفته 
باشد، فروش دارایی های دولت است. اعدادی که از حجم دارایی دولت رسانه ای شده 
غیرقابل تصور است. از این رو یکی از کارهایی که سیاستگذاران باید انجام دهند، تعیین 

تکلیف دارایی های مازاد است. 

سفیر جدید ایران در چین تعیین شد
ســخنگوی وزارت امور خارجه اعام کرد ســفیر جدید ایران در چین تعیین شــده 
اســت. به گــزارش ایســنا، بهــرام قاســمی گفت: به پیشــنهاد وزیــر امــور خارجه و 
تصویب رئیس جمهوری اسامی ایران»محمد کشاورززاده« به عنوان سفیر جدید 
جمهوری اسامی ایران در جمهوری خلق چین منصوب شد و طی روزهای آینده 
عازم محل مأموریت می شود. کشاورززاده دستیار وزیر و مدیر کل امریکای وزارت 

خارجه و پیش از آن سفیر ایران در کشورهای ونزوئا و ازبکستان بوده است.

یادداشت

یحییآلاسحاق
وزیربازرگانیدولت
سازندگی

 دستاوردهای ایران 
از اوپک 175

شرایط نظام رتبه بندی معلمان 
تدوین می شود

 با فساد 
چه کنیم 

2 4 1 1 2 0 0 0 7 5 7 9 0 0 0 1

17صف آرایی شرکای تجاری امریکا مقابل »هوآوی«

 هشدار روحانی به غرب در کنفرانس رؤسای مجالس ایران
 افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه: 

گفت و گو با  نماینده پیشین ایران در اوپک

با اختصاص 2 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده

7

4
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هشدار رئیس انجمن علوم خاک ایران: واکنش  ها به برداشت اصولگرایان از مواضع حجاریاندر جشنواره گروه نوازی موسیقی فارس صورت گرفت

نشان شهروند افتخاری 
شیراز به حسین علیزاده

اصاح طلبان به فکر تحریم 
انتخابات نیستند

50 درصد اراضی آبی کشور 
»شور« شده است

گــــزارش
گـروه بین الملل

هشــدار همزمــان رئیس جمهوری بــه اروپا و امریــکا این بود؛ 
»تحریم هــا می توانــد بــر دیواری کــه جمهوری اســامی ایران 
در برابر تروریســم و موادمخدر کشــیده اســت، رخنه ای ایجاد 
کند.«حسن روحانی دیروز در دومین کنفرانس رؤسای مجالس ایران، افغانستان، 
پاکســتان، ترکیه، چین و روســیه، با اشــاره بــه هزینه های مادی و انســانی ایران در 
مقابلــه بــا ترانزیت مواد مخدر و تروریســم، تأکید کــرد: از غربی هــا انتظار نداریم 
کــه سهم شــان را در ازای امنیــت و ثباتــی که برای آنهــا تأمین کرده ایــم، بپردازند 
امــا بداننــد که با تحریم ایران، به توانایی ما برای مبارزه با مواد مخدر و تروریســم 
آسیب می زنند.او به تحریم کنندگان هشدار داد که اگر توانایی های ایران در مبارزه 
با مواد مخدر و تروریسم در خاستگاه آنها ضربه ای ببیند؛ نخواهید توانست از زیر 

آوار مــواد مخدر، پناهجویان و بمب ها و ترورها به 
صفحه 6 را بخوانیدسامت خارج شوید.

 خیلی ها با تحریم ایران
در امان نخواهند بود

 طوفان زرد
در پاریس
وزیر کشور فرانسه جنبش جلیقه زردها   را باعث 
شکل گیری هیوای اغتشاش خواند 

 علی ربیعی: 
فقدان دموکراسی 

همه جانبه فساد زیادی 
را ایجاد می کند

 محمد فاضلی:
 در ایران هیچ کس 

متولی سنجش 
رسمی فساد نیست

حسن عابدی جعفری: 
 مبارزه با فساد 

 بدون دانش و علم 
عین فساد است

 فرشاد مؤمنی: 
در هر دوره رونق درآمدهای 

نفتی، خشونت ورزی 
سیاسی افزایش می یابد

 حسین راغفر: 
ریشه اصلی فساد 

 نابرابری های ناموجه
 و ساختاری است

اساتید دانشگاه راهکارهای علمی 
خود را مطرح کردند
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روز گذشته در همایش »مبارزه با فساد در ایران؛ 
نظام مند یا موردی؟« که در دانشــکده مدیریت 
دانشــگاه تهران برگزار شد، سرآمدان مدیریت، 
جامعه شناســی و اقتصــاد کشــور، زیــر و بــاای 
فســاد در ایــران را بررســی کردند. ایــن همایش 
سه نشست مجزا داشت و 15 سخنران. بنابراین 
طبیعی است که موضوعی درباره فساد نمانده 
باشد که درباره آن بحث نشده باشد. فی المثل 
عبــداه توکلی، مبــارزه با فســاد در پرتو قرآن را 
تشــریح کرد، حســن عابدی جعفری از رسالت 
نهــاد علــم در مبــارزه بــا فســاد گفــت، ابراهیم 
حاجیانــی، چیســتی و ضــرورت اراده سیاســی 
در مبارزه با فســاد را تبیین کــرد، حمید بهلولی 
گفت که اگر حوزه عمومی فربه باشد و رسانه ها 
آزاد، مبــارزه بــا فســاد بهینــه خواهد بــود، علی 
ربیعی درباره روش  های کارآمدســازی مبارزه با 
فســاد در ایــران گفت، محمد فاضلــی گفت که 
در ایــران هنوز ســنجه  ها و شــاخص  های مبارزه 
بــا فســاد نداریــم و داوود حســینی   هاشــم زاده 
هــم ویژگی  هــای سیســتماتیک بودن فســاد در 
ایــران را تشــریح کرد. حســین راغفر در نســبت 

نئولیبرالیسم و فساد سخن گفت.
این همایش به همت هسته پژوهشی مطالعات 
ســامت اداری و مبــارزه بــا فســاد برگزار شــد و 
برگزارکننــدگان وعده دادند که بــزودی اعامیه 
موجودیــت یــک نهــاد مبــارزه با فســاد منتشــر 
خواهد شــد که بــا فراخوان و حضــور چهره  های 

دانشگاهی تشکیل می شود.
 
ë فساد در منطق قرآن

عبداه توکلی در ســخنرانی خود به این ســؤال 
پاســخ داد کــه از منظــر قــرآن، فســاد چگونه به 
وجود می آیــد؟ او، بنیان ایجاد فســاد در منطق 
قرآن را »نفاق« عنوان کرد و گفت: بر این اساس 
افراد فاســد ظاهر صالحی دارند و کار فسادآمیز 
را به گونه ای انجام می دهند که ظاهرش صاح 
باشد، اما حرام را حال و حال را حرام می کنند 
و به اسم مصلحت، اصول را به کنار می گذارند و 
با ادعای اینکه حکم ثانوی اســت، حکم اولیه را 
به کناری می گذارند. وی به شــواهد و نمونه  های 
تاریخی اشــاره کرد کــه طی آن افــرادی با ظاهر 
منافقانــه قدرت را به دســت گرفته انــد و اضافه 
کرد: در داستان حضرت موسی )ع( می خوانیم 
کــه آن حضــرت به مــردم گفت کــه می خواهم 

شما را از شر آدم فاسدی نجات دهم.
به گفته این اســتاد دانشــگاه، در برخــی از آیات 
یکــی از مظاهر فســاد این اســت که وقتــی افراد 
بــه حکومت می رســند یا عهــده دار مســئولیتی 
می شوند، گاه موفقیت سازمان تحت قیمومت 
خــود را در ایــن می داننــد که ســیر و اداره خود را 
آن طــور کــه که خــود تشــخیص می دهند پیش 
ببرنــد، نه آن گونــه که حق اســت. توکلی اضافه 
کرد: ایــن افراد به نفع کوتاه مــدت یا بلندمدت 
خود می اندیشــند، دین، اخــاق، فضیلت و قوه 

تقنینی را در اختیار خود می گیرند.
 
ë نهاد قدرت و ثروت مستعد فساد

عابدی جعفری که درباره رســالت نهاد علم در 
مبارزه با فســاد ســخن می گفت، ایــن گونه آغاز 
کرد که نهاد قدرت و ثروت مستعد فساد هستند 
و هرجا قدرت متراکم یا ثروت انباشــته ای بوده، 

فساد هم بوده است.
وی، ایــن انتظــار کــه سیســتم، خــود دســت بــه 
اصــاح بزنــد را بعید دانســت و افــزود که برای 
مبــارزه با فســاد در قدرت و ثروت، نهاد ســومی 

باید به میان بیاید که این نهاد، علم است.
این پژوهشگر حوزه فساد با اشاره به اینکه وقتی 
از مبارزه سخن گفته می شود، باید بدانیم که در 
مبارزه زد و خورد هست، صدمه دیدن و صدمه 
زدن هــم هســت، ادامه داد: یکــی از کارهایی که 
نهــاد علــم می توانــد در مبــارزه با فســاد انجام 
دهد، تهیه زیرســاخت نظری ازم برای این کار 
اســت، زیرا مبارزه با فســاد اگر مبتنی بر دانش و 

علم نباشد، خود عین فساد است.
عابــدی جعفــری، مهلک تریــن نــوع مبــارزه با 
فســاد را مبارزه با فســاد، فارغ از دانش دانســت 
و گفــت: دانشــمندان عــاوه بــر کار نظــری باید 
در حــوزه علمــی نیز میــدان دار مبارزه باشــند و 
اگر این طور نباشــد، نمی تــوان از آن نهاد انتظار 
مبــارزه جدی و واقعی داشــت.وی با بیان اینکه 
مطابق آمار، 80 درصد مردم به اقدام دولت  ها 
در مبــارزه با فســاد بی اعتماد هســتند و کمتر از 
20 درصــد بــه این مبــارزه اعتماد دارنــد، اظهار 
دانشــمندان  و  دانشــگاه  اســتادان  البتــه  کــرد: 
بداننــد کــه برای هیــچ عالمــی در امر مبــارزه با 
فســاد، فــرش قرمــز پهن نشــده اســت، ضمن 
اینکــه باید توجــه کنیم اگر عالمــی در صف اول 
مبارزه با فســاد نیســت، عنقریب قربانی فســاد 
خواهد شــد.این اســتاد دانشــگاه، عالمــان را به 
دو دســته تقســیم کرد؛ دســته ای که در خدمت 
نهــاد قدرت و ثروت هســتند و اتفاقاً برای تراکم 
قدرت و  انباشتگی ثروت که فساد ایجاد می کند، 
راهــکار ارائــه می دهند، دســته دیگر نیز کســانی 
هســتند که با چراغ دانش راه فساد را در جامعه 
خود می بندند و در این مســیر منتظر دعوتنامه 
دیگران هم نمی شوند.عابدی جعفری با اشاره 
بــه ایــن گایــه برخــی از دانشــگاهیان کــه نهاد 
قدرت آنــان را به بازی نمی گیــرد، تصریح کرد: 
حضور در صحنه و پیداکــردن راه برای حضور و 
مبارزه نیازمند این اســت که حضور در صحنه را 
فراموش نکنیــم، درغیر این صورت آن دو نهاد 
قــدرت و ثروت خــود را پیش می برند و از دانش 

ما هم به نفع خود استفاده می کنند.

ë ضرورت اراده سیاسی در مبارزه با فساد 
دانشــگاه  اســتاد  دیگــر  حاجیانــی،  ابراهیــم 
ســخنرانی خود درباره ضرورت اراده سیاسی در 

مبــارزه با فســاد را با پاســخ به این پرســش آغاز 
کــرد کــه آیا فســاد در ایران سیســتمی هســت یا 
خیــر؟ وی با بیان اینکه فســاد ماهیتاً شــبکه ای، 
ســاختارمند و نظام منــد اســت و بــدون این هــا 
امــکان بقا نــدارد، تصریح کرد کــه حتی کیفیت 
بــا فســاد  ســازماندهی در پدیده  هــای مرتبــط 
قوی تر از ســازمان  های اداری است، زیرا عملگرا 
و کارکردگــرا هســتند و ایــن شــبکه  ها تــا تحقــق 

اهداف خود فعالیت می کنند.
این اســتاد دانشــگاه اضافــه کرد که شــبکه  های 
فســاد در ایــران، در حوزه  هــای زیــادی بــه هــم 
متصل شــده اند، یکدیگر را می شناســند و با هم 

هماهنگ می شوند.
نظامــواره ای  ویژگی  هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شــبکه  های فســاد در ســطح خرد و پیونــد میان 
آنــان در ســطح ملــی، تصریــح کرد کــه تحلیل 
شــبکه ای فســاد می توانــد هم به روش شناســی 

فساد و هم به مقابله با آن کمک کند.
حاجیانی با بیان اینکه ما با فســاد نظام مندی 
کــه در ســطوح پیچیــده، عالی و تــو درتو عمل 
می کند، مواجه هســتیم، این پرسش را مطرح 
بــا  بــرای مقابلــه  اراده سیاســی  آیــا  کــه  کــرد 
فســاد وجود دارد و اگر وجود دارد، ســطح آن 

چیست؟
وی الزامــات اراده سیاســی را مربــوط بــه ایــن 
کــه اساســاً در ســطح مدیــران ارشــد  دانســت 
سیاســی و اداری مطالبــه سیاســی شــکل گرفته 
باشــد، همچنین کســی اراده سیاســی مبــارزه با 
فســاد خواهــد داشــت که فعــال عمل کنــد، نه 
منفعل و قبل از اینکه افکار عمومی و رســانه  ها 
فعــال شــوند، او جلوتر از همه آنهــا در مبارزه با 

فساد تسریع کند.
حاجیانــی، بــا بیــان اینکــه کســانی می توانند بر 
مقابله با فســاد ادعا کنند که همه منابع را برای 
آن بسیج کنند، درباره تعهد به عنوان بعد دیگر 
اراده سیاســی بــرای مبــارزه با فســاد نیــز گفت: 
در اینجــا انبــوه آیین نامه هــا و اجــرای آنها حائز 
اهمیــت می شــود، به این معنی که در کشــور ما 
تأخیر زیادی نســبت به خود پدیده فساد وجود 
دارد و بــه ایــن معنــی که ســال  ها اســت درباره 
زمیــن خــواری و دریاخواری صحبت می شــود، 
امــا هنوز نظام اداری و حقوقــی ما در این زمینه 
صریــح نیســت. وی تصریــح کرد که نــه تنها در 
تدوین و پیاده کردن قوانین ضعف داریم، بلکه 
اراده ای بــرای پیاده ســازی آیین نامه  هــای نظام 

اداری نداریم.

 
ë اغری حوزه عمومی؛ فربهی فساد

حمیــد بهلولی، اســتاد دانشــگاه در انگلســتان، 
بــه عنــوان ســخنران بعــدی نشســت اول ایــن 
همایش، محور صحبت خود را به تبیین نسبت 
»حوزه عمومی و فســاد« اختصــاص داد. او این 
گونه شــروع کرد که اگر سیاستگذاری در جامعه 
علمی نباشد، فساد هم زیاد می شود، اما مهم تر 
اینکه اگر حوزه عمومی اغر باشــد، باعث ایجاد 
دولــت خصوصــی می شــود کــه در نهایــت بــه 

عاملی برای فساد بدل می شود.
او با اســتناد به آمارهــای بین المللی که طی آن 
کشــورها را از نظــر فســاد دســته بندی می کنــد، 
شــاخص  های کشــورهای فاســد و ســالم را ایــن 
طــور دســته بندی کــرد: کشــورهایی کــه درآمــد 
ناخالــص ملــی بــاا دارنــد، تمایل بیشــتری به 
آن هــا  در  شــفافیت  دارنــد،  مطبوعــات  آزادی 
بیشــتر اســت، دسترســی عمومی بــه اطاعات 
درآمد-هزینه ملی باا است )شفافیت بودجه( 
استانداردهای محکمی درباره کنترل کارگزاران 
عمومی و دولتی دارند، استقال قوه قضائیه باا 
اســت، اشتغال، رفاه و ســامت در حد مطلوب 
و نظــام مالیاتی کارآمد اســت و در نهایت اینکه 

هزینه و درآمد خانواده  ها رصد می شود.
عنــوان  بــه  را  شــاخص  ایــن  عکــس  بهلولــی 
زمینه  های بروز فســاد در کشــورهای آلوده طبق 
رتبه بندی  های بین المللی برشمرد: این کشورها 
عمومــاً فقیــر هســتند و درآمد ناخالــص پایین 
دارند، مردم به فســاد عــادت کرده اند، درتوزیع 
منابع بی عدالتی وجود دارد، تعارض منافع در 
این کشورها شدید است، ارتباطات مالی ناسالم 
اســت، قوانیــن معیــوب و متضــاد بــا سیاســت 
نظــام  و  اجتماعــی  اســت، خدمــات  عمومــی 
مالیاتــی ضعیف و نظام درآمــد -هزینه خانوار 
شــفاف نیســت. این اســتاد دانشــگاه، مبــارزه با 
فســاد را به معنای مبارزه با این مسائل دانست 
و گفــت درغیــر ایــن صــورت، بــا سیاســت  های 

هیجانی نمی توان با فساد مبارزه کرد.
فاصلــه داشــتن دولــت و جامعه، دیگــر ماکی 
بــود کــه بهلولــی بــه عنــوان زمینــه بــروز فســاد 
برشــمرد و گفــت: وقتی دولــت و جامعه درهم 
تنیده می شــوند، افکار عمومی شــکل می گیرد 
باشــد،  بیشــتر  تنیدگــی  ایــن درهــم  و هرچــه 
نهادهــای عمومی هم شــکل می گیرند که این 
باعــث قوی تر شــدن جامعه و صیانــت از بروز 

فساد می شود.

ë سیاست و اراده برای کاهش فقر و فساد
مجتبی امیری، اســتاد دانشــگاه تهــران، به این 
نکته اشــاره کرد که درانقاب اســامی، قرار بود 
سیاست دنیای ما را بسازد و دیانت آخرت ما را، 
بنا بود سیاســت زندگی ما را غنــی کند و دیانت 
مــا را از طغیــان باز دارد، امــا اکنون با یک تغییر 
رویکرد مواجه هســتیم، به ایــن معنی که امروز 
سیاســتمداران مــا سیاســت و دیــن را ایــن گونه 

نمی فهمند.
نهایــت  آیــا  کــه  پرســش  ایــن  طــرح  بــا  وی 
سیاســت ورزی و دینــداری مدیــران در جهــت 
توســعه خیرعمومــی و ریشــه کنی فســاد و فقر 
اســت و اساســاً نتیجه سیاســت ورزی دیندارانه 
و دینداری سیاســت ورزانه چه بــود، اظهار کرد: 
سیاســتمداران ما امروز سیاست را مانند ابتدای 
انقــاب نمــی فهمند و ایــن گونه به سیاســت و 
تجربــه زندگــی خــوب میــل ندارند و بــه همین 

دلیل ما امروز شاهد شکاف طبقاتی هستیم.
وی با بیان اینکه اصل اساســی شــیعه، شایسته 
سااری است، اضافه کرد: اما امروز این اصل بر 
جامعه حاکم نیســت و من مععقدم مشکل را 
باید بر پارادایم حاکم بر ساختار قدرت سنجید، 
پارادایمــی کــه کســانی را در حلقــه قــدرت قرار 
داده کــه نــه علــم اداره جامعــه را بــه رســمیت 

می شناسند و نه علم آن را دارند.

ë ریشه فساد در نابرابری ها
حسین راغفر، دیگر میهمان این همایش گفت: 
ریشه اصلی فساد را باید در نابرابری  های ناموجه 
و ســاختاری جســت وجو کــرد. نابرابری  هایی که 
فقــط در حوزه اقتصادی جســت وجو نمی شــود 
بلکــه نابرابــری در نظــام تصمیم گیــری منجــر 
وی  می شــود.  موقعیت  هــا  در  نابرابــری  بــه 
افــزود: در دهه 80 شــاهد رشــد نهادهــای مالی 
و بانک  هــای بــه اصطــاح خصوصــی هســتیم 
که منشــأ نابرابری  ها می شــوند. ســرمایه داری و 
اقتصــاد رفاقتی منابع را در دســترس دوســتان 
و همپالکی  هــا قرار می دهــد و  برخی با وام  های 
هنگفــت با بهره  هــای پایین ره صدســاله را یک 
شبه طی می کنند و همین به افزایش نابرابری  ها 

دامن می زند.

ë نتیجه فشار به مولدها
فرشاد مؤمنی، دیگر اســتاد دانشگاه هم در این 
جمع گفت: جامع ترین تعریف از فساد از سوی 
خانــم آکرمــن ارائــه شــده اســت. او در تعریف 
فســاد می گویــد فســاد، تجلــی ناتوانی ســاختار 

قدرت در پشتیبانی از فعالیت  های مولد است.
بــه گفتــه وی، در حوزه توســعه وقتــی خاقیت 
و مولــد بــودن تحت فشــار قرار می گیــرد باعث 
می شــود ناگزیر به ســمت فعالیت  هــای مبتنی 
بر ســتیز و حذف برویم .مؤمنــی افزود: در تاریخ 
کــه  دوره ای  هــر  در  ایــران  اقتصــادی  معاصــر 
درآمدهای نفتی رشد چشمگیری یافته، شدت 
خشــونت ورزی در ســاختار سیاسی هم باا رفته 
اســت چون ازمه دستیابی به رانت  ها کاستن از 
رقبای بالقوه اســت. او ادامــه داد: در دوره آقای 
احمدی نژاد که شــاهد جهش درآمدهای نفتی 
بودیم، رتبه ایران در فســاد در افق کم تر از میان 
مدت 80 رتبه تغییر می کند و ما شــاهد ســقوط 
80 پله ای ایران هســتیم و در دوره ایشــان سالی 
را تجربه می کنیم که ایران در جدول فاسدترین 
کشــورهای دنیــا فقــط 7 کشــور بــا قعــر جــدول 

فاصله دارد.
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اخبار

در دیدارهای  رؤسای مجالس روسیه، ترکیه ، افغانستان 
و پاکستان با روحانی تأکید شد

ضرورت توسعه همکاری های منطقه ای
رئیــس جمهــوری ایــران در حاشــیه دومیــن کنفرانــس رؤســای 
مجالس شش کشور آسیایی با رؤسای مجلس کشورهای روسیه، 
افغانســتان، پاکســتان، ترکیــه جداگانه دیــدار و گفت وگــو کرد. به 
گزارش پایگاه اطاع رسانی دولت، حسن روحانی در دیدار »والودین ویتساو« رئیس 
مجلس دومای روسیه، روابط و همکاری های ایران و روسیه را دوستانه و رو به گسترش 
دانســت و تأکیــد کرد: جمهوری اســامی ایران آمادگــی دارد تــا از همه ظرفیت های 
موجود برای توسعه مناسبات همه جانبه با روسیه استفاده کند و کشورهای ثالث قادر 
به ایجاد خلل در مناســبات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی ایران و روســیه نیستند. 
روحانی افزود: همکاری در زمینه انرژی، ســرمایه گذاری مشترک، کشاورزی و حمل و 
نقل، از جمله احداث خط آهن اینچه برون – گرمســار، از نمونه های موفق همکاری 
دوجانبه ایران و روســیه اســت. رئیس جمهوری ایران با اشاره به طرح اتصال راه آهن 
بندرعباس به رشت و پس از آن به آستارا، گفت: استفاده از این مسیر می تواند زمان 

حمل کاا و بار را از هندوستان به مسکو به نصف تقلیل دهد.
رئیس مجلس دومای روسیه نیز در این دیدار توسعه روابط دوستانه ایران و روسیه را 
حائز اهمیت دانست و افزود: خوشبختانه در سال های اخیر مناسبات تهران – مسکو 
براســاس اهتمام و دوســتی رؤســای جمهوری دو کشور بسرعت پیشــرفت کرده و در 

حال توسعه است.
رئیــس جمهــوری اســامی ایران در دیــدار بن علــی ییلدریم، رئیــس مجلس ترکیه 
نیــز بــا قدردانی از مواضع خوب رئیس جمهوری و دولــت ترکیه در برابر تحریم های 
غیرقانونــی دولت امریکا علیه ایــران، گفت: ایران قــدردان اهتمام رئیس جمهوری 
و دولــت ترکیــه برای گســترش همکاری ها بــا جمهوری اســامی ایران اســت و از آن 
اســتقبال می کند.روحانی همچنین در دیدار »اسد قیصر« رئیس مجلس پاکستان با 
اشــاره به لزوم توســعه مناسبات همه جانبه ایران و پاکســتان بویژه در مسیر مبارزه با 
تروریسم، گفت: امروز جدیت و تاش همگانی برای مبارزه با تروریسم و افراطی گری 
بســیار حائز اهمیت است. رئیس جمهوری ضمن اظهار امیدواری از اینکه همکاری 
نیروهای امنیتی و مسلح دو کشور باعث شود تا امن ترین مرزها را بین ایران و پاکستان 
داشته باشیم، گفت: امیدوارم هفت نیروی مرزبانی ایران که در خاک پاکستان گروگان 
گروه های تروریســتی هســتند، با فعالیت جدی تر ارتش پاکستان هر چه سریع تر آزاد 
شــده و ســالم به ایران بازگردند. رئیس مجلس پاکســتان نیز در این دیدار تأکید کرد: 
پاکستان آماده هرگونه تعامل با ایران در مبارزه با تروریسم و توسعه امنیت منطقه ای 
اســت.روحانی همچنین در دیــدار عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس افغانســتان 
روابــط اقتصادی ایران و افغانســتان را نیازمند یک تحول جدی دانســت و تأکید کرد 
که تهران آماده هر نوع مســاعدت و همکاری با کابل در حوزه های  اقتصادی اســت. 
رئیس جمهوری با بیان اینکه تاش داریم خط آهن چابهار به زاهدان هر چه سریع تر 
به بهره برداری برســد و در ادامه نیز به افغانستان متصل شود، گفت: منطقه چابهار 
فرصــت بســیار خوبی بــرای گســترش همکاری هــای اقتصــادی دو کشــور و فرصتی 

مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران منطقه ای است. 

 منتجب نیا: مجبور به استعفا شدم
قائم مقام پیشــین دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت: پس از شــکل گیری هســته ای در 
درون حزب اعتماد ملی و کارهای خودســرانه این هســته مجبور به اســتعفا از سمت 

قائم مقامی دبیرکل شدم.
رســول منتجب نیا در این باره به ایرنا گفت: بعد از ســال 88 ما تا سال 92 از فعالیت 
ممنــوع بودیــم و از ســال 92 کــه خــود من وارد صحنه شــدم، احســاس کــردم که به 
بازســازی نیاز اســت؛ لذا این کار را شــروع کردم و در حال توسعه بودیم. اعتماد ملی 
داشت جای خود را در سطح کشور باز می کرد که در درون حزب یک هسته ای به وجود 
آمد که با آنچه ما در نظر داشتیم کامًا متفاوت بود. این هسته اندیشه و هدفگذاری 
دیگری داشــت و با بیرون هم ارتباط داشــتند.وی همچنین گفت: ظرف این دو- سه 
سال خیلی تاش کردیم که بتوانیم بحران را مدیریت و همه اعضا را هماهنگ کنیم، 
ولی متأسفانه موفق نشدیم و منجر به این شد که من و بسیاری از نیروهای ارزشمند 
از حزب کناره  گیری کردیم. این نماینده پیشین مجلس یادآور شد: پس از کناره گیری 
ما دوســتان و شــخصیت هایی از سراسر کشور درخواست می کنند و فشار می آورند که 
تشکیات جدیدی شکل بگیرد، بنابراین در حال بسترسازی برای تشکیل حزب جدید 

هستیم و در طول هفته نیز مجموعه ماقات هایی برای انجام این کار داریم. 

سخنرانی پزشکیان در دانشگاه تبریز ناتمام ماند
 ســخنرانی نایــب رئیس مجلس در تاار وحدت دانشــگاه تبریــز به دلیل تنش 
آفرینی اقلیت محدودی از دانشجویان نیمه تمام ماند.به گزارش برنا مسعود 
پزشــکیان کــه به دعــوت انجمن اســامی دانشــجویان دانشــگاه تبریــز در تاار 
وحدت این مجموعه حاضر شده بود در حین سخنرانی با اعتراض های شدید 
عده ای از دانشجویان حاضر روبه رو شد و بعد از انتقاد از این نوع رفتارها سالن 
را تــرک کــرد.در این برنامه عده ای اندک از دانشــجویان با انتقاد های تند حین 

سخنرانی نایب رئیس اول مجلس شورای اسامی اخال ایجاد کردند.

با فساد چه کنیم 
اساتید دانشگاه راهکارهای علمی خود را مطرح کردند

محمد فاضلی: ملزومات مبارزه با فساد فراهم نیست

برش
فســاد مقولــه ای پیچیده 
اســت و هیچ وقــت پایان 
نمی پذیــرد از ســویی مــا 
در کشوری زندگی می کنیم که می توان آن را 

کشور نمیشگان - بر وزن جنوبگان - نامید.
محمــد فاضلی کــه در همایــش »مبارزه 
بــا فســاد در ایــران نظــام منــد یا مــوردی؟« 
تهــران  دانشــگاه  مدیریــت  دانشــکده  در 
برخــی  داشــت:  اظهــار  می گفــت  ســخن 
ایــن ســؤال را طــرح می کننــد کــه آیــا فســاد 
سیســتماتیک در ایران وجود دارد، اگر فساد 
را بــه معنــای متغیرهایــی بگیریــم کــه بــه 
صــورت سیســتماتیک فســاد ایجــاد می کند 
فســاد سیســتماتیک داریــم امــا اگــر فســاد 
سیســتماتیک را بــه این معنــا بگیریم که آیا 
افــراد یــا شــبکه هایی هســتند که بــه صورت 
نظام مند درگیر فســاد هســتند دستگاه های 
امنیتی در این باره می توانند داوری کنند اما 
مردم معتقدند که فســاد نظام مند در کشور 

وجود دارد.
وی با اشــاره بــه این که ملزومــات مبارزه 
با فســاد در ایــران فراهم نیســت گفــت: اگر 
به طــور جــدی می خواهیم با فســاد در ایران 
مبارزه کنیم اول از همه باید نظام ســنجش 
فســاد داشــته باشــیم. ما درباره نــرخ تورم و 
رکــود و بیــکاری و ده هــا متغیــر دیگــر آمار و 
اطاعــات داریــم امــا نظام ســنجش فســاد 
نداریم در حالی که ســه چهار دهه اســت در 

دنیا نظام سنجش فساد برقرار شده است.
فاضلی با طرح این سؤال که چرا سنجش 
فســاد مهم اســت گفت: اولین کار ســنجش 
ایجاد حساســیت اســت. هر بار که مرکز آمار 
ایــران و بانــک مرکــزی شــاخص هایی چون 
تورم و بیکاری را طرح می کند حساسیت ها و 
نقاط چالش زا را معلوم می کند در حقیقت 
ســنجش فســاد معلوم می کند کــه روی چه 
نقاطی باید متمرکز بود. از ســویی ســنجش 
فساد ابزار مقایسه دستگاه ها و استان هاست 
که بدانیم میزان فساد در ایالت ها و استان ها 

و دستگاه ها چقدر است.
وی به ضرورت اســتقرار سازمان متولی 
رســمی سنجش فساد در کشــور پرداخت و 
گفــت: هیچ ســازمانی در این کشــور متولی 
ســنجش فساد نیست و همه آن سازمان ها 
زمینــه  ایــن  در  خــود  مســئولیت های  از 
شــانه خالی می کننــد. از همین روســت که 
مــا دربــاره میــزان فســاد در دســتگاه های 
مختلــف کشــور چیــزی نمی دانیــم امــا اگر 
گیــرد  صــورت  کشــور  در  فســاد  ســنجش 
می توان فهمید کــه مهم ترین صورت های 

فساد کجاست.
ســنجش  کــه  ایــن  بیــان  بــا  فاضلــی 
شــاخص های حکمرانــی عامــل مهارکننده 
فســاد اســت گفــت: در دنیــا شــاخص های 
و  دولت هــا  ارزیابــی  مبنــای  حکمرانــی 
سیاســت های حکومت ها قرار می گیرد. این 

که مــا به طور کلی فســاد را در ایــران ببینیم 
مســأله ای را حــل نخواهــد کــرد بلکه فســاد 
دســتگاه های  در  مشــخص  به طــور  بایــد  را 
مختلــف از جملــه بانک هــا، قــوه قضائیــه، 
آمــوزش و پــرورش و...  دنبــال کــرد ایــن در 
حالــی اســت که ما بــا فســاد به عنــوان یک 
مقولــه جزئــی روبــه رو نمی شــویم. اشــکال 
مــا ایــن اســت کــه در ایــن کشــور مفســدان 
گلوگاه های فســاد را در نظــام بانکی و نظام 
گمــرک و نظام مالیاتی و... می شناســند اما 
هنــوز مــا به شناســایی فهرســتی از فســادها 
در دســتگاه های کشــور نرســیده ایم. از سوی 
دولتــی  و  حاکمیتــی  ســازمان های  دیگــر 
گزارش هایــی بــا مبنای شــفافیت بــه مردم 
نمی دهنــد و گــزارش دهــی آماری بــه زبان 
عامه فهم وجود ندارد به طوری که حتی وقتی 
جزئیــات بودجــه اعــام می شــود 98 درصد 
مردم نمی تواننــد از جزئیات بودجه چیزی 

متوجه شوند.
بانــک  اســتاندارد  مطابــق  افــزود:  وی 
جهانــی، 2۵ درصــد GDP در هــر کشــوری 
مالیات هــای آن کشــور اســت ایــن یعنی اگر 
درآمــد  تومــان  میلیــارد  هــزار   1500 ایــران 
ناخالص ملی دارد حدود 375 هزار میلیارد 
تومــان باید درآمد مالیاتی داشــته باشــد در 
حالــی کــه مجمــوع درآمدهــای مالیاتــی ما 
120 هــزار میلیــارد تومــان- یــک ســوم رقم 

استاندارد - است.

روایت ربیعی 
از فساد یقه سفیدها و آبی ها

علــی ربیعی، اســتاد دانشــگاه تهران از تأثیر فســاد بــر افزایش 
هزینه توســعه و نیز ســخت تر کردن زندگی مردم گفت و اینکه 
فســاد بــه دلیل ناهمســانی شــناختی، تــا پایین تریــن ایه  های 

جامعه نیز سرایت می کند.
او با تکیه بر پژوهش یکی از اســتادان دانشــگاه، گفت که به طور سرانه هر ایرانی از 

فساد، 100 هزار تومان از دست می دهد.
ربیعــی بــا بیــان اینکــه فســاد از بیــن رفتنــی نیســت، امــا قابــل کنتــرل اســت، از 
سیاســت  های فســادزا، نظام اداری فســادزا و عامل انســانی فســادزا گفت و درباره 
سیســتماتیک بــودن فســاد، اظهــار کرد: اگر درباره فســاد حــرف می زنیــم، تنها به 
دولت توجه می کنیم، درحالی که امروز از نهادهای مدنی تا دانشــگاه و رســانه هم 

درگیر فساد هستند.
وی با بیان اینکه فساد دو سطح دارد، درباره فساد یقه سفیدها گفت که فساد یقه سفید  ها 

از نظر حجم پول زیاد است، اما فساد یقه آبی  ها از نظر تعداد.
او در زمینه رویکرد سیاســی به فســاد نیز گفت که فقدان دموکراســی همه جانبه و 
پیدایش دموکراسی صوری فساد زیادی را ایجاد می کند، همچنین احزاب سیاسی 
ناکارآمــد، نهادهــای مدنــی غیرناظــر و حامی پــروری ابعادی هســتند که فســاد با 

رویکرد سیاسی را تبیین می کنند.
ربیعــی در رویکــرد کارگر-کارفرما به فســاد هم اظهــار کرد: منظــور از این رویکرد، 
جایی اســت کــه کارگــر و کارفرما یکی می شــوند، همچنین مســأله حامــی پروری، 
یعنــی قدرتمندان کســانی را در پســت  ها می گمارند تا منافع آنــان را تأمین کنند، 

یکی از عوامل دیگر بروز فساد است.
او راهکارهــای مبــارزه بــا فســاد را به ســه بعــد اصاحــات ســاختاری، برنامه  های 
انضباطی و ارتقای آموزشــی و فرهنگی تقســیم بندی و تصریح کرد: ما تنها به یک 
بعد فساد توجه کردیم و به همین دلیل نتوانستیم در مبارزه با فساد موفق باشیم.

اصــاح نظــام نمایندگــی، مقابلــه بــا انتصابــات حزبــی، ایجــاد پایگاه  هــای قوی 
اطاعاتــی، کــم و اثربخــش شــدن نهادهــای نظارتــی از راهکارهــای ربیعــی برای 

مقابله با فساد در ایران بود.
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اطاعاتی از نامه جهانگیری به رهبری 
خبر اول اینکه ، عضو شــورای مشورتی رئیس دولت 
اصاحــات گفت نامه اســحاق جهانگیــری به رهبر 
انقاب مربوط به حدود شــش مــاه قبل یعنی بعد 
از حــوادث دی ماه بوده اســت. اخیراً در برخی رســانه ها عنوان شــده بود 
معــاون اول رئیس جمهــوری در نامه ای پنج  صفحــه ای خطاب به رهبر 
انقاب با تشــریح مشــکات کشــور، بــرای حل این مشــکات، خواســتار 
وحدت نیروهای جامعه شــده و در ذیل نامه، یکــی از راه های برون رفت 
از مشکات را آزادی محصوران و رفع محدودیت ها دانسته است. بعد از 
انتشار این خبر، رضا صالحی امیری، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسامی 
طی یادداشــتی در روزنامه شــرق این خبر را تلویحاً تایید کرد، اما نوشت: 
»نمونه دیگر بداخاقی انتشار نامه محرمانه منتسب به آقای جهانگیری 
اســت که در آن دغدغه های معاون  اول نسبت به اوضاع حساس کنونی 
برای مقامات عالی نظام ارسال شده است. ایشان نسبت به تداوم وضع 
موجــود اعام نگرانی کرده و خواهان تصمیمات اساســی و بنیادی برای 
عبــور از چالش هــای موجــود شــده اند.« بعــد از این خبر بــود که عبداه 

ناصری به ایرنا گفت این نامه بعد از حوادث دی ماه نوشته شده است.

درخواست امریکا برای آزادی یک زندانی ایرانی
خبر دیگر اینکــه ، وزارت امور خارجه امریــکا در اقدامی مداخله جویانه، 
بازداشــت یــک زندانی ایرانــی را محکوم کــرد و خواســتار آزادی هر چه 
ســریع تر وی شد. به گزارش ایســنا، وزارت امور خارجه امریکا در اقدامی 
مداخله جویانه، در صفحه توئیتر خود به وضعیت فرهاد میثمی زندانی 
ایرانی پرداخت و نوشــت که »امریکا بازداشــت خودســرانه دکتر فرهاد 
میثمــی را محکــوم می کند. ما نســبت به وخیم تر شــدن حــال وی ابراز 
نگرانی می کنیم و از ایران می خواهیم وی را هرچه سریع تر آزاد کند.« به 
گفته محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی، اتهام موکلش اجتماع و تبانی 

برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی است.
 

مدیرمسئول سایت دولت بهار به حبس محکوم شد
شنیدیم که ، وکیل مدیرمسئول سایت »دولت بهار« ارگان احمدی نژادی ها، 
از محکومیت سه سال حبس موکلش در دادگاه بدوی خبر داد. حامد خاکی 
مجرد، وکیل مدافع محمد حسین حیدری در گفت وگو با ایرنا گفت: موکلم در 
دادگاه بدوی که در شعبه ٢٨ دادگاه انقاب اسامی به ریاست قاضی محمد 
مقیسه با اتهام نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی برگزار شد، به تحمل سه 
سال حبس محکوم شده است .وی ادامه داد: حکم حیدری به بنده اباغ شده 
اســت و نســبت به آن اعتراض کردیم.خاکی مجرد درباره وضعیت پرونده 
قبلی و حکم یک سال و نیم حبس موکلش در شعبه ١٠٦٠ دادگاه کیفری دو 
نیز گفت: به این حکم هم اعتراض کردیم و پرونده مربوطه در مرحله تجدید 
نظر قرار دارد. دوم اردیبهشت امسال بود که خبر دستگیری محمد حسین 

حیدری مدیر مسئول سایت دولت بهار در منزلش منتشر شد.

اولین واکنش به درخواست بازنشستگی امامان جمعه
دســت آخر اینکه، آیت اه محسن مجتهدشبســتری  امام جمعه سابق 
تبریز درباره درخواســت یکی از ائمه جمعه از مقام معظم رهبری برای 
قــرار دادن ایــن ســمت در شــمول قانون منــع به کارگیری بازنشســتگان 
می گویــد: هرچنــد این قانون خوبی اســت، اما اطــاق فراگیــر آن درباره 
همه مناصب از جمله ائمه جمعه شاید درست نباشد. جمعه  گذشته، 
رهبــری  از  بندرلنگــه  جمعــه  امــام  رکنــی،  ســیدجواد  حجت ااســام 
درخواســت کرده اســت قانون منع  به کارگیری بازنشستگان، شامل ائمه 
جمعه هم بشود. وی ضمن اعام آمادگی برای کناره گیری از این سمت، 
بر این نکته تأکید کرده اســت: »امثال ما کار خودشان را کردند و اان هم 
بهتر از این نمی توانند کار کنند و این نیز طبیعی است و ما باید خودمان 
پیشقدم شویم تا جوانان بانشاط و پرتاش در این جایگاه ها قرار بگیرند.«

 دیـــگه 
چه خبر
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خبرنگار

اصاح طلبان به فکر تحریم انتخابات نیستند
واکنش  ها به برداشت اصولگرایان از مواضع اخیر سعید حجاریان

ë  - ما با دکتر روحانی عقدی – به صورت ائتاف
نبسته بودیم. ایشان وعده هایی به مردم دادند و 
مردم هم به دلیــل همان وعده ها پــای صندوق 
رأی رفتنــد. دفــاع ما، براســاس همین وعده هــا بود و نه خواســته های 
حداکثری خودمان. اما، ایشان به بسیاری از وعده هایش یا نخواست یا 
نتوانست عمل کند و فی الواقع زمانی که از خود عبور کرد، طبعاً بخشی 

از اصاح طلبان هم ناگزیر با ایشان زاویه پیدا کردند.
ë  اصاح طلبان افراد پاکدســت و مجرب فراوانــی دارند و هر یک از

آنها به تنهایی یک ســر و گردن بااتر از رئیــس کابینه دولت معجزه 
هســتند. عملکــرد آن رئیــس کاری کرد تا ســال ها جریان راســت به 
محاق بــرود و 10 جمنــا دیگر نمی تواند جمعنا شــود. مــن معتقدم، 
اگر نظارت اســتصوابی نبود، اصاح طلبان با افرادی به مراتب بهتر 
از دکتــر روحانی و دکتر عــارف به انتخابات وارد می شــدند و رأی هم 

می گرفتند.
ë  اصاح طلبان بعد از وقایع 88 نمی توانســتند شــعارهای حداکثری 

خــود را مطرح کنند لــذا به حداقل ها تــن دادند و به پــروژه برجام – که 
پــروژه اعتدالــی بــود - روی آوردند. به امیــد آنکه این پروژه، شــرایط را 
عــادی کند. اما، بعضی از دوســتان اصاح طلب ما، کماکان معتقدند 
اصاح طلبان نباید در آن مقطع سرنوشــت خــود را به اعتدالیون گره 
می زدند و بایــد هویت خود را حفظ می کردند. من تا آنجا که برجام به 
پروژه عادی ســازی کمک کرد، مدافع دولت آقای دکتر روحانی بودم و 

در کنار آن انتقادهایم را مطرح کرده و می کنم.

ë  مــن درباره ســال 1400 فکر نمی کنم زیــرا در ایــران، برنامه بلندمدت 
شــش ماهه اســت! لذا معتقدم تا 1400 راه درازی در پیش داریم. فرض 
کنیم، طــی این مدت ائتافی علیه ایران شــکل بگیرد و خــدای ناکرده 
به مــا حمله نظامی بشــود. آنگاه قاعدتــاً اصاح طلبان ماننــد هر فرد 
میهن دوســت دیگری تحت لوای بهترین فرمانده نظامی – که بتواند 

بقای این سرزمین را حفظ کند - خواهند رفت.
ë  قائل به انســداد نیستم و معتقدم روزنه های زیادی پیش روی جریان

اصاحات اســت و اطمینان دارم راه نجات کشــور از طریق اصاحات 
می گــذرد. منتهی اصاحات بــا تعریفی که به کــرات توضیحش داده و 

اجزایش را تبیین کرده ام.

بـــــرش
مواضع اخیر ســعید حجاریان از تئوریسین  های 
اصاح طلــب بــا واکنش  هــای متفاوتــی روبــه رو 
شــده اســت. اصولگرایان در این میان از سخنان 
حجاریــان برداشــت  های خــاص خود را داشــته 
و تلویحــاً بــه اســتقبال از آن رفته انــد بخصوص 
آنجایــی کــه وی انتقادهایی به عملکــرد دولت 
بــا  اصاح طلبــان  برخــی  کــه  گفتــه  و  داشــته 
روحانی زاویه پیدا کرده اند. محمدرضا باهنر، از 
چهره  های برجسته اصولگرا در همین باره گفته 
که اصاح طلبان با روحانی بی معرفتی کرده اند. 
برخی انتقادهای حجاریان از تنگناهایی موجود 
بــر ســر راه اصاح طلبــان و ایــن اظهــار نظــر او 
کــه حضــور در انتخابــات در ایــن عرصــه گدایی 
از قــدرت اســت هم از ســوی رقبا تعبیــر به قهر 

اصاح طلبان با صندوق رأی شده است.
با این حال اظهارنظرهای اصاح طلبان در چند 
روز گذشته موید این ادعای رقبا نیست که آنها با 
صندوق رأی قهر خواهند کرد یا اینکه از دولت و 

روحانی عبور کرده اند یا خواهند کرد.
اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد 
ملــی چندی پیــش گفت: »من فکــر می کنم که 
ســخن آقــای حجاریان مثل همان ســخنان این 
دســته از سیاســتمداران جریان اصاحات است 
کــه در ســال ٨٢ یا ٨١ تئوری خــروج از حاکمیت 
را مطــرح کردند و دیدیــم که در نتیجه آن اقدام 
یک به یک قوایی را که در اختیار داشتیم  واگذار 
کردیــم.« وی در گفت وگــو بــا نامه نیــوز، با بیان 
اینکه اگر وارد انتخابات نشــویم، خواست رقیب 
اســت، گفت: »درســت اســت که ما نمی توانیم 
بــه اندازه کافی و با همــه توانمندی  های خود در 
قدرت حضور داشــته باشیم اما می توانیم مانع 
به قدرت رســیدن تندروها شــویم. این اثری بود 
که اصاح طلبان بویژه بعد از سال 9٢ گذاشتند. 
توجه داشــته باشــید کــه در عالم سیاســت همه 
چیز سیاه و سفید یا صفر و صد نیست.«عبداه 

ناصــری، عضو شــورای مشــورتی اصاح طلبان 
هم با استقبال از این بخش سخنان حجاریان که 
اصاح طلبــان باید رابطه خــود با جامعه مدنی 
را تقویــت کننــد، گفتــه اســت: »اصاح طلبــان 
تاکنون هیچ وقت صحبت از خروج از حاکمیت 
یــا تحریــم انتخابــات نکرده انــد با وجــود اینکه 
جریــان اقتدارگــرا و رادیکالیســم بارهــا تــاش 
کــرده کــه اصاح طلبــان را به قهــر بکشــاند و از 
حاکمیت خارج کند اما اصاح طلبان به تحریم 
انتخابات یا خــروج از حاکمیت فکر نمی کنند.« 
وی بــا تأکید بــر اینکــه »تحریم انتخابــات اصًا 
در گفتمــان اصاح طلبــان جای نــدارد«، افزود: 
»اصاح طلبــان حتــی بعــد از ٨٨ کــه رهبران و 
نیروهای عادی این جریان ســنگین ترین هزینه 
را پرداخــت کردند هم هیچ وقــت وارد گفتمان 
تحریم انتخابات نشدند. اما اینکه بااخره با چه 
شــرایطی، چــه گزینــه ای و چه موقعیتــی در امر 
انتخابات شرکت کنند باید مورد تأمل جدی قرار 
بگیرد.«مصطفــی   هاشــمی طبــا، از چهره  هــای 
اصاح طلــب هم دربــاره اظهارات اخیر ســعید 
حجاریان دربــاره رابطه اصاح طلبان و روحانی 
گفته اســت: »برای شــخص مــن از همــان ابتدا 
میزان توانایــی و روش کار آقای روحانی روشــن 
بــود و فکــر می کنــم اصاح طلبــان هــم آقــای 
روحانــی را خوب می شــناختند. اظهــارات آقای 
حجاریــان به عنــوان فردی سیاســی و بــا تجربه 
برای مــن قابل تعجب اســت؛ این اظهــارات با 
تصمیمی کــه مجموعه اصاح طلبــان در زمان 
انتخابات اتخــاذ کردند، همخوانی نــدارد. البته 
اصاح طلبان در زمــان آقای خاتمی هم چنین 
حرف  هایــی را در ابتــدا مطــرح می کردند و بعد 

پروژه عبور از آقای خاتمی مطرح شد.«
شــهیندخت مــواوردی، دســتیار ســابق رئیــس 
جمهــوری هــم با بیــان اینکــه سیاســت ورزی به 
معنی اتخاذ تصمیم درست متناسب با شرایط 
اســت، گفتــه اســت: »مــن چنیــن صحبتــی را 
نشــنیدم که اصاح طلبان بگویند اشتباه کردیم 
ســال 9٢ از آقــای روحانــی حمایــت کردیــم، در 

ë  مواضــع از  اخیــراً 
آقــای ســعید حجاریان 
و برخــی انتقادهایی که 
ایشــان نســبت به تنگناهــای اصاح طلبان 
برای سیاســت ورزی داشته اســت، تعبیر به 
قهر اصاح طلبان با انتخابات شده است. به 
نظر شما موضوع شرکت نکردن در انتخابات 
در تشکیات اصاح طلبان مورد بررسی قرار 
گرفته اســت و آیا اساســاً چنین سیاســتی را 

مفید به حال همفکران خود می دانید؟
اســتراتژی اصاح طلبان قهر بــا صندوق رأی 
نیست چرا که قهر کردن با صندوق انتخابات 
گذشــته از تبعات سیاســی کــه دارد بــه نوعی 
نقــض حقــوق شــهروندی هم هســت. به هر 
حــال هــر کســی حــق دارد در انتخابــات و در 
تعیین سرنوشــت خود حضور داشــته باشــد. 
ممکــن اســت برخــی معتقد باشــند کــه این 
حضــور تأثیرگــذاری در حــد انتظــار نــدارد  و 
برخــی هم برخــاف آن بر تأثیــرات حداقلی 
هم تأکید داشــته باشــند. مهم استفاده از این 
حق شهروندی است تا حتی در شرایط خاص 
از حداقــل روزنه هــا هــم بــرای تأثیرگــذاری و 
بخصــوص جلوگیــری از بدتــر شــدن شــرایط 

بهره برد. 
در میــان اصاح طلبــان هــم اگــر چــه ممکن 
اســت اختاف نظرهایی وجود داشــته باشــد 
اما تاکنون سیاستی به عنوان تحریم انتخابات 
به صورت رســمی از ســوی تشــکیات مشهور 
اصاح طلبــان مطــرح نشــده و مــن هــم بــه 
عنــوان نظــر شــخصی آن را قبــول نــدارم. به 
نظرم در انتخابات پیش رو باید با رویکردهای 
مشخص در انتخابات حضور داشت و از آن به 
عنوان یک گام برای رسیدن به دموکراسی یاد 
کرد. طبیعی اســت که این مســیر فــراز و فرود 
هم داشته باشــد اما باید با نگاه امیدوارانه به 
انتخابات نگریســت و فرصت حضــور در پای 

صندوق رأی را از دست نداد.
ë  برخی انتقادهای اصاح طلبان از عملکرد

دولــت و بخصوص از ســوی آقای حجاریان 
از ســوی اصولگرایــان تعبیــر به عبــور آنها از 
روحانی می شود.  حتی محمدرضا باهنر گفته 
است که اصاح طلبان در حق روحـــــــــانی 
بــی معرفتــی کرده انــد. بــه نظر شــما چنین 

برداشتی درست است؟
به نظرم هم آقای روحانی و هم اصاح طلبان 
دارنــد.  نیــاز  یکدیگــر  بــه  کــه  می داننــد 
اصاح طلبان در انتخابات 9٦ با شــور و شــوق 
و امیــد از مــردم دعــوت کردنــد در انتخابــات 
شرکت کرده و به آقای روحانی رأی بدهند چرا 
کــه نگــران بودند.چه بســا در غیــر این صورت 
اتفاقاتــی بــرای کشــور بیفتــد کــه جبــران آن 
ناممکن باشــد. بنابراین بــروز برخی انتقادها 
از عملکرد دولت طبیعی است. اصاح طلبان 

بــه عنــوان گروه هــای مرجع سیاســی این حق 
را دارند نســبت به برخــی کمبودها یا قصورها 
بــه دولــت تذکر بدهنــد کمــا اینکه اگــر چنین 
نقدهایــی نشــود، بایــد بر آنهــا خــرده گرفت. 
منتهــا بیــان نقــد را نبایــد بــه معنــی عبــور از 
دولــت یــا روحانی قلمــداد کــرد. در این میان 
آنچه مهم اســت اینکه حرف ها و مواضع بین 
اصاح طلبان و دولتی ها براحتی مطرح شود. 
آقــای روحانی پیش از این دیدار و گفت وگویی 
بــا برخــی چهره هــای اصاح طلــب داشــتند 
کــه به نظرم تجربــه خوبی بــود و می طلبد که 
استمرار یابد. البته حتماً هم نباید این دیدارها 
بــا شــخص آقــای روحانــی باشــد نماینــدگان 
دولت با نمایندگان اصاح طلب از طیف های 
مختلف می توانند  با همدیگر دیدار و گفت وگو 
و تبادل نظر داشته باشند که حتماً مشکل گشا 
است. ما بشــدت به گفت وگو نیاز داریم. بیراه 
نیست اگر گفته شــود برخی از همین انتقادها 
و گایه ها هم معلــول عدم مراوده و گفت وگو 
اســت. بنابر این اصاح طلبان از روحانی عبور 
نکرده انــد که برخی حکــم بــــــــــــــــدهند آنها 

»بی معرفتی« کرده اند.
ë  نتیجــه فاصلــه گرفتــن اصاح طلبــان از

دولــت به نظر شــما به نفع کیســت. با  توجه 
به واقعیات موجود در عرصه سیاست ایران 
جدایــی اصاح طلبــان و اعتدالی ها برای هر 
دو طیف آورده هایی خواهد داشت یا رقیب 

بهره آن را خواهد برد؟
بدون تردید بهره این جدایی را رقبا می برند؛ همان ها 
که منتظر و درصدد هستند آب را  گل آلود و ماهی 
خــود را صید کنند. گذشــته از اینکه این جدایی 
بــرای هیچ کدام از اصاح طلبــان و اعتدالی ها 
فایده ای نخواهد داشت و مضر به حال جامعه 
هم خواهد بود. حق جامعه این نیســت که ما 
سیاســیون با بحث هــا و اختافــات جناحی به 
آنها آسیب بزنیم. همه ما وظیفه داریم با پیشه 
کردن عقانیت و خرد جمعی مسیر حرکت به 
سمت دموکراسی بیشــتر را ادامه دهیم. راهی 
جز پرهیــز از تنش و حاشیه ســازی نداریم چرا 
که تأمین منافع ملی در مسیر عقانیت است. 
بنابرایــن معتقدیــم هــم اصاح طلبــان و هم 
دولتی هــا بایــد توجه داشــته باشــند کــه اواً به 
یکدیگر نیازمند هستند و دوماً در دام بازی های 

رقبای پوپولیست نیفتند.

ë  این روزها برخی از عبور
اصاح طلبــان از روحانی 
خبر می دهند. به نظر شما 

چنین اتفاقی افتاده است؟
انتظــارات،  ســطح  اول  روز  از  اصاح طلبــان 
فراتــر  روحانــی  از  مطالباتشــان  و  آرمان  هــا 
بــود. متأســفانه میــان فعــاان سیاســی گاهــی 
واژه  هــا دقیــق  اســتفاده نمی شــود. میــان واژه 
اتحــاد  و ائتــاف با واژه حمایت تفاوت هســت. 
اصاح طلبــان نــه بــا روحانی متحد شــدند و نه 
مؤتلف. اصاح طلبان با توجه به شرایط خاص 
زمانــی و محدودیت  هــا و مقــدورات و شــرایط 
ایــران از روحانی حمایت کردنــد. اکنون نیز این 
حمایــت ادامــه دارد. حمایــت از روحانی یا هر 
کــس دیگر، هم اواً به معنی عدم نقد نیســت. 
از دیــد برخی هر نقدی مســاوی عبور یا تخریب 
اســت کــه این هــم اشــتباه دیگــری اســت. ثانیاً 
حمایــت از روحانــی به معنی دفاع بــی مورد از 
همــه ارکان دولــت نیســت. گاه معاونان رئیس 
جمهــوری یا وزیر یا اســتانداری اشــتباه  می کند 
که برای تقویت دولت باید بی مجامله و صریح 
مطــرح کــرد. به نظر مــن روحانــی از وعده های 
خود عدول نکرده اســت. روحانی همان هست 
کــه بود. آنچه به برخی از دوســتان خــوِد ما وارد 
است، این است که جوری سخن می گویند مثل 
اینکه شــرایط کشور را نمی دانســتند، مثًا امروز 
از دولــت پنهان و از اینکه روحانی را نمی گذارند 
کار کنــد یــا روحانی به اصاح طلبان پشــت کرد 
و... ایــن ســخنان بیــش از هــر چیزی اشــکال به 
عــدم شــناخت دقیق و بــه برداشــت  های غلط 
این اصاح طلبان برمی گردد. مگر آنکه بگوییم 
صادقانــه بــا مــردم ســخن نمی گوییــم. پــس 
روحانــی اگر هم نتوانســته، به همان شــکلی که 
می گفتیم خاتمی نتوانسته است درست است، 
یعنی نگذاشتند. مسأله اصلی این است که حاا 
در دوره خاتمــی نگذاشــتند و در دوره روحانــی 
هم نمی گذارند و بعد هم نخواهند گذاشت، آیا 
اصاح طلبان می خواهند کنش سیاسی و مدنی 

داشته باشند یا نه ؟ مسأله این است.
ë  برخی می گوینــد این ایراد بــه اصاح طلبان

وارد است که ســال 92 وارد بحث  های عینی با 
روحانی نشدند؟

نوشــتن ســند ائتــاف هنگامــی موضوعیــت و 
معنــا دارد کــه شــرایط کشــور وضعیــت عادی 
داشــته باشــد. بــه علــت توجه بــه منافــع ملی 
ایــران، اصاح طلبــان بایــد از روحانــی حمایت 
می کردند. حمایت حمایت درســتی بود. علت 
ریــزش رأی اصاح طلبــان فقــط بــه روحانــی 
هــم  اصاح طلبــان  خــود  بــه  برنمی گــردد، 
برمی گــردد. اصاح طلبــان می تواننــد مواضــع 
خــود را در حمایــت از مــردم متفــاوت و حتــی 
فراتــر از دولت روحانی  مطرح کننــد. از کارگران 
و معلمان و دانشجویان حمایت کنند. از حضور 
افــراد فرصت طلــب و شــیوع مناســبات مالــی 

غیرســالم در میان خود جلوگیری کنند. حاا در 
یــک انتخابات هــم رأی بیاورند یا نیاورند، مهم 
نیســت. اصاح طلبان که نباید همیشــه خود را 
پیــروز میدان فــرض کنند. مهــم گرفتن موضع 

درست و بهنگام و مبتنی بر منافع ملی است.
ë  آقای حجاریان در جایی عنــوان کرد که پروژه

اصاحات به انتخابات گره نخورده و اصاحات 
صدقه بگیر نیســت که از قدرت گدایــی کند، آیا 
می توان از این عبــارت به عنوان قهر با صندوق 

رأی تعبیر کرد؟
حرف درســتی اســت، اما دقیق تر آن اســت 
کــه اصاحات لزوماً و منحصــراً به انتخابات 
گره نخورده اســت. بحث گدایی را حجاریان 
بــرای آن عــده از اصاح طلبــان می گوید که 
برای ماندن در پست و جایگاه شان حاضرند 
هــر تخفیفــی را بپذیرند هر ذلــت و زبونی را 
می پذیرند تا دو روز بیشــتر در پســتی بمانند 
و متأسفانه گاهی همین  ها هم پیش بزرگان 
اصاح طلــب ارج و قــرب می یابنــد. در ایــن 
اصاح طلبــان  از  نبایــد  مــردم  چــرا  وضــع 
ناامیــد شــوند؟ و چــرا نبایــد اصاح طلــب و 
اصولگــرا را یکــی نداننــد؟ در ایــن وضعیت 
بایــد گفــت اصاحــات آری، اصاح طلبــان 
شــاید! اصاح طلبان نیــاز به پاایــش درون 
جناحــی دارنــد، تأکیــد حجاریــان بر هســته 
ســخت اصاحات ناظر به این منظور است. 
اصاح طلبــان راســتین نیــازی بــه گدایــی از 
قــدرت ندارنــد و حتــی نیــازی به دعــوت در 
قــدرت هــم نــدارد، آنهــا بــر اســاس منافــع 
ملی که مســاوی با منافع مردم است سخن 
می گوینــد، حــاا در زمانــی مــردم حمایــت 
می کننــد و زمانی به هر دلیل و علتی ممکن 
اســت نــه بگوینــد. تاکتیــک انتخاباتــی البته 
موضوع دیگری اســت. بله اگر حداقل  هایی 
برای حمایت از کاندیدایی نباشــد، چرا باید 
شــرکت کــرد؟ اصاح طلبــان بــا پرچــم و با 
برنامه  هــا و شــعارها و ایده آل  هــای خود در 
انتخابــات شــرکت می کننــد، اگــر مانــع آنها 
شــوند امــا شــرایطی حداقلــی وجود داشــته 
باشــد شــرکت می کنند، در غیر این صورت و 
بدون تحریم انتخابات، تشخیص انتخاب را 
باید برعهــده مردم بنهند. تحریم انتخابات 
اصاح طلبــان  بــرای  اســتراتژیک  نظــر  از 

اشــتباه اســت، اما  تحریم موردی و تاکتیکی 
انتخابــات هــم، راهی برای آگاهی بخشــی و 
فشــار بر حاکمیــت برای قبــول حداقل  ها در 

انتخابات است.
وقتی از اصاح طلبان ســخن می گوییم، دایره 
مصداقــی آن معلــوم نیســت، دایــره خیلــی 
وسیع اســت. حجاریان نگفته است حضور در 
انتخابات گدایی قدرت است. او گفته است که 
حضــور در هر شــرایطی گدایی قدرت اســت و 

این سخن، سخن نادرستی نیست.
ë  اگــر چنیــن اقدامــی صــورت بگیــرد و قهــر

اصاح طلبان بــا صندوق رقم بخــورد، فرجام 
اصاحــات چــه خواهــد شــد؟ ایــن تصمیــم 

واگذاری میدان به اصولگرایان نیست؟
کســی نگفته اســت که با انتخابــات قهر کنیم. 
مســأله این اســت کــه قرار نیســت در بــازی از 
پیــش طراحــی شــده و یــا مهندســی شــده ای 
بــازی بخوریــم، مگــر بــازی بــازی گردان هــا را 
بــه نفع مــردم برهم بزنیــم. البته اگر کســی از 
اصاح طلبــان فکــر می کنــد کــه در انتخابــات 
ریاســت جمهوری بــه اصاح طلبــان فرصت 
و امــکان کافــی بــرای حضور می دهند اشــتباه 
می کننــد. راه مقــدور و ممکــن پیــش روی مــا 
مگــر  اســت.  میانــه روی  همچنــان  آینــده  در 
اتفاقات خاصی بیفتد، چه می دانیم؟ اما این 
نگذاشــتن  ها برای اصاحــات ادامــه دارد، اما 
حداقل  های قابل قبول هم، فعًا باید مغتنم  

شمرده شود.
ë  دولــت روحانی از هر دو ســوی چپ و راســت

مورد نقد واقع می شود، این به ضرر کشور نیست؟
نقد با تخریب فرق دارد، سیاست حمایت و 
انتقاد سیاستی درست و به نفع اصاح طلبان، 
روحانــی و حتــی حاکمیــت اســت. جامعــه 
زنــده، جامعــه نقد کننــده و نقدپذیر اســت. 
اکثریــت  میــان  حتــی  تنــدرو  اصولگرایــان 
اصولگرایان هم منزوی هستند. قدرت پشت 
پرده هم فعًا ترجیح می دهد تا پشــت پرده 
بماند. سر و صدا  های تندروها هم بین مردم 
جایــی ندارد. قدرت پشــت پــرده اگر بخواهد 
روحانی را به زمین بزند، بزرگ ترین اشــتباه 
تاریخی را مرتکب شــده اســت، عاقل ترهای 
آنــان این را فهمیده اند. تاکتیــک آنها اکنون 
اختاف میان اصاح طلبان، ناکارآمد نشان 
دادن دولت روحانی، تحریک اصاح طلبان 
بــرای حمله بــه روحانــی، بی عرضه نشــان 
دادن روحانــی و ناامیــد کردن مــردم و اینکه 
روحانی به وعده  هایش عمل نکرده، اســت. 
جالب آنکه اصولگرایان تندرو و قدرت پشت 
پــرده گاهــی نقش دایــه مهربان تر از مــادر را 
بــرای اصاح طلبان بــازی می کنند تــا با این 
پروژه بدون دردســر، پیــروِز انتخابات بعدی 

باشند.

اشرف بروجردی، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفت وگو با »ایران«:

اصاح طلبان و اعتدالی ها به همدیگر نیاز دارند
قهر با انتخابات سیاست اصاح طلبان نیست

محورهای سخنان حجاریان در مصاحبه با تسنیم

عوض بارها شــنیدم که اصاح طلبان گفتند اگر 
بــاز هم در شــرایط انتخابات ریاســت جمهوری 
ســال  های 9٢ و 9٦ قــرار بگیریم، دوباره تصمیم 
به حمایــت از آقای روحانی می گیریــم. « وی با 
رد ادعــای اقدام اصاح طلبان بــرای جدا کردن 
مسیر خود از دولت افزود: »ما چنین شواهدی را 
ندیدیم. استقبال خوب و گسترده مردمی از سفر 
اخیر رئیس جمهوری به آذربایجان غربی، نشان 
داد برخاف تصور جریــان رقیب مردم هنوز به 

دولــت امیدوارنــد و هنــوز به برنامه  هــای دولت 
دل بســته اند.«محمدرضا تابــش، نایب رئیس 
اول فراکســیون امید هم  در واکنش به اظهارات 
محمدرضا باهنر »جدایی حساب اصاح طلبان 
از دولــت بی معرفتــی بود« گفته بــود: »به هیچ 
عنــوان صحبــت از عبور از روحانی وجــود ندارد. 
اصاح طلبان چه در انتخابات ســال 9٢ و چه در 
زمان انتخابــات 9۶ برای پیــروزی آقای روحانی 
ســنگ تمــام گذاشــتند. در واقــع اصاح طلبان 

همــه بضاعــت و توانایی خود را بــرای موفقیت 
آقای روحانی در طبق اخــاص قرار دادند حال 
ممکن اســت در برخــی موارد انتقاداتی داشــته 
باشــند، ایــن چــه منافاتــی دارد که برخــی آن را 
عبــور از روحانــی تعبیر می کننــد؟ در هر روندی 
ممکن است انتقاداتی وجود داشته باشد که این 
انتقادات و مطالبات می تواند به پیشرفت کمک 
کند؛ بنابراین، هیچ گاه مســأله عبور از روحانی از 

سوی اصاح طلبان مطرح نبوده است.«

محمد کیانوش  راد فعال سیاسی اصاح طلب در گفت وگو با »ایران«:

روحانی از وعده  های خود عدول نکرده است
راه مقدور و ممکن پیش روی اصاح طلبان همچنان میانه روی است

بازداشت 4 متهم حادثه تروریستی چابهار
دادســتان زاهدان از دســتگیری ۴ متهــم در رابطه با حادثه 
تروریستی چابهار خبر داد. به گزارش میزان، حجت ااسام 
موحــدی راد بــا بیــان اینکــه ایــن افــراد در شهرســتان های 
مختلف اســتان سیســتان و بلوچستان دســتگیر شــده اند، افزود: این پرونده در 
مجتمــع ویژه جرائم امنیتی در مرکز اســتان سیســتان و بلوچســتان رســیدگی 
خواهد شد. دادستان زاهدان همچنین گفت: تحقیقات در مورد نقش متهمان 

در عملیات تروریستی و شناسایی سایر متهمان ادامه خواهد داشت.

حمایت صهیونیست ها و امریکایی ها از تروریست ها
رژیــم  و  منطقــه  کشــورهای  برخــی  امنیتــی  ســرویس های  اطاعــات،  وزیــر 
صهیونیستی و امریکا را حامیان اقدامات تروریستی در ایران دانست. به گزارش 
ایرنا، حجت ااســام ســید محمود علوی در حاشــیه دومین کنفرانس ٦ کشــور 
آســیایی درباره حمایت پشــت پــرده برخی کشــورها از اقدامات تروریســتی در 
اهــواز و چابهار و دیگر شــهرهای ایــران گفت: ســرویس های امنیتی منطقه در 
این اقدامات تروریســتی حضور دارند، همچنین رژیم صهیونیستی و امریکا با 
اعمال سیاست ها و راهبردهای خود از این جریان تروریستی حمایت می کنند. 
او تصریح کرد: از نظر آنها تروریســم که در جهت اهداف آنان باشــد تروریســم 
محکومی به شــمار نمی آید. وزیر اطاعات همچنین در پاسخ به این سؤال که 
امریــکا می خواهد داعــش را به کجا منتقل کند، گفت: کافیســت در جایی خأ 
حاکمیتی وجود داشته باشد، آنجا را برای انتقال جریان های تروریستی مناسب 
می بینند. وی تأکید کرد: دولت ها باید با اشراف اطاعاتی اعمال حاکمیت کنند 

که زمینه ای برای شکل گیری تروریسم در کشورها به وجود نیاید.

عارف: حل مشکات کشور در گرو همدلی است
رئیس فراکســیون امید گفت: تصمیم ســازان باید در مدیریت و رفع مشکات 
به مردم و نخبگان دلسوز اعتماد کنند. به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در 
دیدار با اعضای هیأت مدیره سازمان مردم نهاد شمیم )مجمع یزدی تباران( 
گفت: حل مشکات کشور در گرو همدلی مردم و مسئوان و گروه های مختلف 
سیاســی و اجتماعی، عقانیت و پرهیز از غوغاســااری و حرکت های نمایشی 
است و  علی رغم فشارهای زیاد با توجه به اشراف بر عمق و ریشه گرفتاری ها 
انتظــار مــی رود از روش هــای پوپولیســتی و عوام فریبانه پرهیز شــود. اعتماد و 
همگرایی در سطح نخبگان و دلسوزان از میان همه سایق موجود و عاقه مند 
کشــور و نظام انتظار اســت. رئیس فراکســیون امید تأکید کرد: تصمیم ســازان 
باید در مدیریت و رفع مشــکات به مردم و نخبگان دلســوز اعتماد کنند و در 

تصمیمات به نظرات صاحبنظران مستقل و دلسوز رجوع کنند.

 گشایش نمایشگاه توانمندی های نیروی دریایی
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای فنی و تخصصی نیروی دریایی راهبردی 
ارتش جمهوری اســامی ایران گشــایش یافت. به گزارش  ایرنا، این نمایشگاه 
دیروز )شــنبه( با حضور امیر دریادار حبیب اه ســیاری، رئیس ستاد و معاون 
هماهنگ کننــده ارتش و امیر دریادار حســین  خانزادی فرمانده نیروی دریایی 
ارتش در ســتاد فرماندهی این نیرو آغاز به کار کرد. در این  نمایشــگاه عاوه بر 
نمایش بخش هایی از سیســتم های دفاعی به کار گرفته شــده در ناوشــکن ها، 

بخشی از تجهیزات زیردریایی های کاس غدیر نیز به نمایش در آمده اند. 

اخبار
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نقدنامه
میلیارد تومان

اختصاص برای مقابله با فقر مطلق
بر اساس اعام سازمان برنامه و بودجه، 
اعتباری معادل ۷۰۰۰ میلیارد تومان در 
ایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای 

استمرار طرح مقابله با فقر مطلق در نظر 
گرفته شده است.

7000
درصد

افزایش صادرات ایران به عراق
 بر اساس گزارش مهر، طی هشت ماه 

گذشته ۶ میلیارد و ۷۵۷ میلیون دار کاا به 
عراق صادر شده که از افزایش ۶۶.۵۹ درصدی 

 نسبت به مدت مشابه سال گذشته
حکایت دارد.

67
میلیارد یورو

ضرر خرده فروشان فرانسه
فدراسیون خرده فروشی فرانسه )اف سی دی(، 
روز جمعه اعام کرد که خرده فروشان از ماه 

گذشته با آغاز اعتراضات جلیقه زردها در این 
کشور، حدود ۱ میلیارد یورو از درآمد خود را از 

دست داده اند.

1
درصد

تورم کااهای صادراتی ایران
بر اساس آمار بانک مرکزی، شاخص بهای 

کااهای صادراتی ایران در ۱۲ ماهه منتهی به 
مهرماه سال جاری نسبت به دوره مشابه پیش 

 از آن ۱۰۰ درصد افزایش داشته 
است.

100

ë  معمواً کشــورهایی که دچار مشکات سیاسی واقتصادی می شوند، مستثنی شدن آنها از برنامه های کاهش تولید سابقه
داشته است. مثل عراق، لیبی و ونزوئا

ë  .عربســتان نمی خواست که عرف اوپک درباره ایران نیز اجرایی شــود و این موضوع مانع دستیابی به توافق آسان تر بود
کاری که زنگنه انجام داد، پیاده سازی عرف و روال کاری اوپک با وجود سنگ اندازی های عربستان و متحدانش بود

ë  کشورما بیش از میزانی که اوپک به کاهش تولید آن در 6 ماه آتی متعهد شده، در 6 ماه گذشته کاهش تولید داشته است و
منطقی نبود که دوباره یک کاهش تولید اجباری را متقبل شود

ë  روند تصمیم گیری در اوپک در حال تغییر اســت. قباً اعضای ســازمان دور هم جمع می شــدند و برای تولید خودشــان 
تصمیم گیری می کردند اما اکنون منتظر همکاری غیر اوپکی ها بویژه روسیه هستند

ë  برخی کشــورها که در ماه های اخیر تخلف کرده اند و منجر به افزایش تولید شــده اند، اآن با توافق کاهش تولید به تخلف
خود رسمیت داده اند. در حالی که باید مبنای توافق سهمیه بندی قبلی می شد

ë  بــرای پیش بینی شــرایط در 6 ماه دیگــر نمی توان از حاا بیش از حد خوشــبین و یــا بدبین بود. ممکن اســت تا آن زمان
تحریم ها لغو و یا شدیدتر شود

در چنــد هفته اخیر بعد از صحبت های رئیس جمهوری درباره 
علم اقتصاد، شخصیت های علمی به نقد و گفت و گو درباره آن 
پرداختند. روزنامه ایران، از این فضای پویا و گفتمان های انتقادی 

استقبال کرده و در قالب ستون »نقدنامه« به انتشار آن می پردازد.

حاصل علم ستیزی ما
 پویــا ناظــران، اقتصــاددان در کانــال تلگرامــی خود 
نوشــت: هفته اول ژانویه هر سال، کنفرانس سه روزه 
انجمن اقتصاددانان امریکا برگزار می شود. چندین 
همین طــور  و  امریــکا  سراســر  از  اقتصــاددان  هــزار 
کشــورهای دیگر، تو یه شهر جمع می شوند، چندین 
هتل مجــاور را هم  اجاره می کننــد و به ارائه مقاات 
علمــی و مباحثه در مــورد آنها می پردازند. پارســال 

حــدود هــزار مقاله در ســه روز ارائه شــد.در ایــن کنفرانس، افــراد مختلف، در 
ســن های مختلــف  و بــه رنــگ،  نــژاد و ملیت هــای مختلــف را می بینیــد. در 
موضوعــات مختلــف اقتصادی، نظــرات، تحلیل ها و اســتدال های مختلف 
می شنوید. برخی از نتیجه یک تحقیق دفاع می کنند، برخی آن را نقد می کنند.
منتهــا تمام این چند هزار اندیشــمند، به یک زبان منطــق و در چارچوب یک 
علم بحث می کنند؛ علم اقتصاد. در بین این هزار مقاله، اثری از نگاه مکتبی 

به اقتصاد نمی بینید.
حــاا نــگاه کنیم به ایــران. یک دوجین مکتــب اقتصادی داریــم. اقتصاد آزاد 
داریــم، اقتصاد لیبرال داریم،  اقتصاد نیــاوران داریم، اقتصاد جهادی داریم، 
اقتصــاد جریان اصلی داریم. خب تو این فضا، اونی که ظرف پنج ســال اخیر 
بزرگتریــن شــوک منفی رو به پول ملی کشــور وارد کــرده، حــاا از آب گل آلود 
اســتفاده کرده و »فرمول های تو کتاب ها« رو مســخره می کنــه! این همه علم 
ستیزی برای چی؟ میرید تو دانشگاه، می بینید دانشجوی ارشدی که هنوز طول 
و عرض علم اقتصاد دســتش نیومده، می تونه تا صبح براتون در رد نظریات 
اقتصــادی حــرف بزنه! اینقدر به درســت بودن نظــر خودش و اشــتباه کردن 
هزاران اندیشمند سراسر دنیا مطمئنه، که نیازی نمی بینه بره بفهمه چرا علم 
اقتصاد، نظری متفاوت با نظر او داره. مصیبت اینکه برخی اساتید کشور چنین 
رفتارهایی رو تشویق می کنند. »تعلق فکری نداشتن به جریان اصلی اقتصاد« 

تو کشور شده یه برند. 
آخه این همه علم ســتیزی تــا کی؟به اختاف عملکرد اقتصــاد ما با اقتصاد 
ترکیــه، کــره، مالزی و کشــورهای دیگه در پنجاه ســال گذشــته نــگاه کنید. این 
حاصل علم ستیزی ماست!این کشور رو هیچ دشمن خارجی نمی تونه نابود 
کنه، اما دو ویژگی فرهنگی می تونه این کشور رو از درون پوک کنه: دروغگویی و 

عادی شدنش، در کنار علم  ستیزی و تشویق شدنش.

تحقیر اقتصاد در سیاست
محمــد طبیبیــان اقتصــاددان معتقــد بــه اقتصــاد 
آزاد در کانــال تلگرامــی خود نوشــت: جنــاب رئیس 
جمهوری خطاب به اقتصاددانان فرمودند، در مورد 
ایــن فرمول ها که در دانشــگاه خوانده اید تجدیدنظر 
کنید، چون درســت کار نمی کند. این جمله از لحاظ 
مختلف قابل توجه اســت. یکی تداوم تحقیر علم و 
خــرد در دولت هاى پی در پی، چرا که اقتصاد علمی 

یکی از رشــته هاى ســنت خردورزى اســت)مطالب من درآوردى و مغشــوش 
بخشــی از شــبه اقتصاددانــان داخلــی را کنــار بگذاریــد(. دوم درک اینکه چرا 

مشکات ما حل نمی شود. 
حل نمی شــود چون تصمیم ها خارج از چارچوب این ســنت اخذ می شود. سوم 
اینکه این باانشــینان عاقه اى به درک مبانی عدم توفیق خودشــان هم ندارند. 
بایــد گفــت دلیل گرفتارى هاى ما این اســت که فرمول ها درســت کار می کنند نه 
برعکس!! چون این فرمول ها بیش از تجرید واقعیت هاى بیرونی نیست، درست 
کار مــی کنند بنابراین براى تصمیم هاى نامناســب عواقب نامطلوب به دســت 
می دهند.  هر بزرگوارى که عاقه مند بود یک مجموعه از فرمول های اقتصاد که 
فکر می کند درســت کار نمی کند را به اینجانب ارائه کند تا نشــان دهم که چگونه 
درست کار می کند، ممکن است نتیجه کارکرد بر اساس انتظار تصمیم گیر نباشد. 

این به فرمول مربوط نیست به تصمیم هاى حال و گذشته مربوط است.

روحانی و آرزوی 50 ساله صنعت

ابتــدای دهــه 5۰ و همزمــان بــا ورود دار حاصــل از فروش نفت به بــازار داخلی، 
کارشناســان اقتصادی به شــاه در مورد فشــار باا رفتن ارزش پول ملی به صنعت 
مشاوره دادند. ظاهراً این هشدارها به مذاق اعلیحضرت خوش نیامد و حتی گفته 

شده به یکی از بزرگانی که در این مورد سخن رانده بود، پیشنهاد استراحت داد!
رفــاه حاصــل از دار ارزان و وفور اجنــاس خارجی با کیفیت به ثمن بخس، گرچه 
برای جامعه خوشایند بود، اما صنعت رو به رشد دهه 4۰ ایران را دچار سکته کرد. 

این صنعت کم کم زانو خم کرد و آرام آرام رشد روزافزون خود را از دست داد.
بعد از انقاب، انقابیون ناآشــنا به مســائل اقتصادی، تحلیلی از نتایج باا بودن 
نفتی ارزش ریال نداشــتند و تصور غالب، همان ذهنیت عوامفریبانه شــاه بود که 
گرانــی ریــال را ارزش دانســته بود و چندین بــار ُپز آن را داده بــود. بعدها به دایل 
زیادی از جمله جنگ، وعده ها و حتی بعدتر برای کسب رأی و عوامفریبی از نفت 
مایه گذاشته شد و این روند ادامه پیدا کرد، تا جایی که صنعت نیم بند محتاج به 
سوبسید دولتی، کم کم رو به انقراض رفت. دولتی شدن صنایع نیز از این شرایط 
استقبال کرد و مزید بر علت شد تا ام الدایل فساد، مشکات اقتصادی، بیکاری و 

ناتوانی بخش خصوصی از ورود به بازار پنهان بماند.
بــا وجود ایــن مانع بزرگ و بی توجهی بــه تولید، صنایع به آرامی و بــی صدا آرام 
آرام رشــد کردنــد و با وجــود تفاوت بیــش از 5۰ درصدی میان قیمــت دار بازار و 
دار عاری از نفت، توانســتند کم و بیش از گردنه های مشــکات عبور کنند. گرچه 
این روند، بدون تلفات نبود و بسیاری از صنایع، حتی بزرگانی که سمبل صنعت 
بودند، از گردونه انتفاع خارج شدند. تا همین پارسال- اگر دولتی ها و خصولتی ها 
را کنــار بگذاریــمـ  خواســته واقعی و بحق صنعت، نزدیک شــدن قیمــت دار به 
ارزش واقعــی خود بود. صنعتگــران برای افزایش قیمت ارز دســت کم به اندازه 
تورم ســاانه به دولتمردان التماس می کردند و در دوره  هایی کوتاه، زمانی که این 
فاصله اندکی بهبود می یافت، خودی نشــان می دادند. شاید مهم ترین آنها سال 
۹6 بود که فوادی  ها توانستند تا ۹ میلیارد دار )با دار زیر 4 هزار تومان( صادرات 
داشته باشند. اما سال گذشته را می توان مبدأ تاریخ جدید برای صنعت دانست. 
تاریخــی که زیرســاخت حیاتی مالی برای رونق صنعت شــکل گرفــت و بعد از 5 
دهه، بازار مالی کشور از لوث وجود دارهای خانمان برانداز نفتی پاک شد، گرچه 
ظاهراً این اقدام، پیشگیری از تبعات تحریم  های جدید بود، اما نتایج آن بی شک 
می تواند ســرآغاز تحولی بزرگ باشد.  زمســتان پارسال، زمانی که دولت از اعمال 
تحریم  ها توسط امریکا مطمئن شد، در اقدامی  شجاعانه  توانست بر غول تخیلی 
ممکــن نبــودن زندگی بدون نفــت غلبه کند و یک بار و ا ن شــاءاه برای همیشــه 
پول  هــای کثیف نفتــی را از بــازار بزداید. حاا نگرانی اهل اقتصــاد و اهل صنعت، 
ظهور پوپولیســت  هایی اســت که با علم به ســرمایه بزرگ صندوق ذخیره ارزی، 
فردا روز با شعارهای مردم فریبانه تکراری چون آوردن نفت بر سر سفره، بار دیگر 
کشــور و اقتصاد را به قهقرا نبرد. گرچــه امروز روحانی هدف تهاجم همه جانبه از 
طرف دوست و دشمن قرار دارد، اما بدون شک تاریخ در مورد این روزها قضاوت 
درســت تری خواهــد داشــت و در آخــر اینکه بر دولت فرض اســت که بــا تدبیری 

مناسب، راه را بر بازگشت دارهای نفتی به بازار برای همیشه ببندد.

س
فار

»ایســتادگی ژنــرال نفــت، ایــران را پیــروز 
اجــاس ۱۷5 اوپــک کرد.«، »دیپلماســی 
بــه  زنگنــه جــواب داد.«، »اوپــک  نفتــی 
نامــدار، نه نگفت.«، »پیــروز اجاس ۱۷5 
اوپــک ایــران بــود.« رســانه های داخلی و 
خارجــی در دو روز اخیــر توافــق اجــاس 
۱۷5 اوپــک را بــا این عبارت هــا به تصویر 
کشــیده اند. توافقی برای کاهش تولید ۱.۲ 
میلیون بشــکه ای اوپــک و غیراوپک که با 
معافیت ایران از آن همراه بود. اما چقدر 
ایــن برداشــت ها بــا واقعیــت همخوانــی 
دارد؟ سید محمدعلی خطیبی، نماینده 
پیشــین ایــران در اوپــک در گفت و گــو بــا 
»ایــران« بــه بررســی اجــاس ۱۷5 ایــن 
ســازمان، دستاوردهای ایران و پشت پرده 

اجاس پرداخت.
٭٭٭

به نظرتان مســتثنی شــدن ایــران از توافق 
کاهش تولید چقدر قابل پیش بینی بود؟

معمــواً کشــورهایی کــه دچار مشــکات 
سیاســی واقتصادی می شــوند، مســتثنی 
شــدن آنهــا از برنامه هــای کاهــش تولیــد 
ســابقه داشــته اســت. مثــل عــراق، لیبی 
و ونزوئــا. بــه محــض آن که این کشــورها 
بــه چرخه عــادی بازگشــته اند، دوبــاره در 
توافق هــای اوپــک شــرکت داده شــده اند. 
ایــران هــم بــه دلیــل تحریم هــای امریکا 
باید از ایــن توافق کاهش تولید نفت خام 
اعضای اوپک مســتثنی می شــد. این یک 
روال و عرف در اوپک اســت و درآینده نیز 
شاهد آن خواهیم بود. به هر حال درست 
نیست کشوری که با جبر تحریم ها و یا هر 
اتفاق ناخوشایندی نظیر جنگ مجبور به 
کاهش تولید شــده است، بار دیگر با فشار 
کشــورهای عضو در اوپک ملزم به کاهش 
حجم بیشــتری از تولید شود. از این رو سه 
کشور ایران، لیبی و ونزوئا به درستی از این 
طــرح کاهش تولید معاف شــده اند. البته 
این معافیت در متن اصلی بیانیه پایانی 
نیامده و گفته می شود که در پیوست هایی 
ذکر شــده اســت. در مصاحبه مطبوعاتی 
پــس از اجاس به این قضیه اشــاره شــد، 
اما شاید ازم بود که پیوست را هم منتشر 

می کردند.
امــا این کــه می گوینــد دیپلماســی نفتی و 
فشــارهای بیــژن زنگنــه وزیر نفــت، ایران 
را از ایــن توافــق معــاف کــرد، از دو جهت 
نیازمنــد بررســی بیشــتر اســت. نخســت 
آن کــه معافیــت ایــران از توافــق کاهــش 
تولیــد مطابــق بــا روال اوپــک و عــرف آن 
بــود. دوم آنکه، عربســتان نمی خواســت 

کــه ایــن عــرف دربــاره ایــران نیــز اجرایی 
شــود و ایــن موضــوع مانــع دســتیابی بــه 
توافق آســان تر بــود. کاری که زنگنه انجام 
داد، پیاده ســازی عــرف و روال کاری اوپک 
بــا وجــود ســنگ اندازی های عربســتان و 

متحدانش بود.
آیا علت طوانی شــدن روند دســتیابی به 

توافق کاهش تولید هم این موضوع بود؟
خیر. آنطور که گفته می شود، علت اصلی 
طوانی شدن مذاکرات و کشیده شدن آن 
به روز دوم، منوط شدن توافق به همراهی 
روســیه در طــرح کاهش تولیــد نفت خام 
بود. ظاهراً اعضای اوپک منتظر چراغ سبز 
روســیه برای کاهــش تولید بودنــد. وگرنه 
معافیــت ایــران از ایــن طــرح موضوعــی 
مسبوق به سابقه بوده است. کشورما بیش 
از میزانی کــه اوپک به کاهش تولید آن در 
6 ماه آتی متعهد شــده، در 6 ماه گذشــته 
کاهش تولید داشــته است و منطقی نبود 
کــه دوبــاره یــک کاهش تولیــد اجبــاری را 
متقبل شود. هر چند که عربستان به دایل 
سیاســی و تبلیغی به دنبــال این موضوع 

بود.
یعنی رویــه کار اوپک هم این بــود که ایران 
بایــد از همــان ابتــدا معافیــت دریافــت 

می کرد؟
بلــه. معمــواً کاهــش و ســهمیه بنــدی 
مشمول کشورهایی می شود که در شرایط 
نرمــال و عادی قرار دارند. به ســوابق نگاه 
کنیــد. عــراق زمانــی از تمــام توافق هــای 
کاهــش تولیــد و ســهمیه بنــدی معــاف 
بــود. اآن کــه دوباره تولید نفــت خام این 
کشور به شــرایط عادی بازگشته، در توافق 
کاهش تولید و سهمیه بندی شرکت داده 
می شود. یا در مورد لیبی، نیجریه و ونزوئا 

نیز این موضوع صادق بوده است.
امــا طوانــی شــدن اجــاس ۱۷5 اوپــک 
همان طور که اشاره کردم به خاطر روسیه 
بود. در حال حاضر پروســه تصمیم گیری 
در اوپک با ســال های گذشــته فــرق دارد. 
اوپــک در حــال  رونــد تصمیم گیــری در 
تغییر است. قبًا اعضای سازمان دور هم 
جمع می شــدند و بــرای تولید خودشــان 
تصمیم گیری می کردند اما اکنون منتظر 
روســیه  بویــژه  اوپکی هــا  غیــر  همــکاری 
هســتند. امــا روس هــا در تصمیم گیــری 
پیچیده و کند رفتار می کنند و این موضوع 
باعث می شود که کار به راحتی قبل نباشد.
دخالت هــای امریــکا در تصمیمــات این 
ســازمان را هم به آنچه گفته شــد، اضافه 
کنیــد. امریــکا به خاطــر بده بســتان هایی 
ایــن  بــا عربســتان دارد، می خواهــد  کــه 
سازمان را هم تحت سلطه خود دربیاورد 
قطعــاً  بگــذارد.  اثــر  تصمیماتــش  بــر  و 
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تماس هــای امریکا و دیــدار نماینده ویژه 
ایاات متحده در امور ایران با خالد الفالح، 
وزیر انرژی عربستان در محل اقامتش در 
وین بی تأثیر در طوانی شدن این اجاس 
نبود. لذا معادات بویژه در شرایط کنونی 

فرق کرده است.
بــه نظرتان این کــه افزایش تولیــد در 6 ماه 
اخیر بیشــتر ازسوی کشــورهای عربستان، 
امارات و عــراق بوده و اآن 11 کشــور عضو 
این سازمان مجبور به کاهش 2.5 درصدی 

تولید هستند منطقی است؟
خیر. طبیعتاً یکی از مشــکات این اســت 
کــه در بیانیــه ماک ماه اکتبر امســال قرار 
گرفتــه. درحالــی کــه در مــاه اکتبــر تولیــد 
برخــی کشــورها کمتــر و برخــی بیشــتر از 
میانگین ســال بوده اســت. به جای آن که 
ســهمیه های قبلی و ســطح تولید مرجع 
مــاک باشــد، مــاه اکتبــر مرجــع کاهــش 
تولید ها قرار گرفته اســت. بــه این ترتیب 
برخی کشورها که در ماه های اخیر تخلف 
کرده اند و منجر به افزایش تولید شده اند، 

اآن با توافق کاهش تولید به تخلف خود 
رســمیت داده اند. در حالی که باید مبنای 
توافق ســهمیه بندی قبلی می شــد. روال 

غلطی که انجام می شود.
یعنــی شــرایطی شــبیه ســال 2011 کــه بــا 
برداشــتن ســهمیه بندی در اوپک مجالی 
بــرای افزایش تولید خــود در غیــاب ایران 

ایجاد کردند؟
شرایط اکنون مقداری با آن سال متفاوت 
اســت. آنجــا می خواســتند عــراق را که از 
تحریم ها رها شده بود، وارد سهمیه بندی 
اوپک کنند و ســقف تولید را برداشتند. اما 
در عمــل تولید خود را بــدون آن که متهم 
شوند، افزایش دادند و سال ۲۰۱۲ در دوره 
تحریم هــای ایران، از فرصت ایجاد شــده 
برای دستیابی به این هدف خود استفاده 
کردنــد. اآن هم به تخلف خود رســمیت 

داده اند.
فکــر می کنیــد که ایــن کاهــش تولیــد را به 
منظور ایجاد یک ظرفیت مازاد تولید برای 
برداشتن راحت تر معافیت های مشتریان 

نفتی ایران انجام داده اند که بازار آسان تر با 
افزایش فشار تحریم های ایران کنار بیاید؟

احتمال دارد. اما ما نمی دانیم که دقیقاً در 
6 ماه دوم سال ۲۰۱۹ قرار است چه اتفاقی 
در شــرایط عرضه و تقاضــای نفت خام و 
معافیت های نفتی خریــداران نفت خام 

ایران رخ دهد.
برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه در 6 ماه 
دوم ســال ۲۰۱۹ میــزان تقاضــای نفــت 
خــام تغییــر چندانی نخواهد داشــت. اما 
در همیــن حــال پیش بینــی می شــود کــه 
عرضه نفت خام غیراوپک از جمله نفت 
خام غیرمتعارف امریکا بشــدت افزایش 
خواهــد داشــت و از آن با عنوان ســونامی 

عرضه غیراوپک یاد می کنند.
در مــورد صــادرات نفــت خام ایــران هم 
مشــخص نیســت کــه شــرایط تحریم هــا 
ســخت تر می شــود یــا گشــایش هایی رخ 
می دهــد. بایــد صبر کرد و شــرایط عرضه 
و تقاضــا را در زمان اتمام دوره توافق دید 
 و نظــر داد. بــرای پیش بینــی شــرایط در 

جـهـان

سورپرایز اوپک برای جهان
اکثر رسانه های بین المللی توافق کاهش تولید نفت اوپک را شوکه کننده می دانند

»خوشــبختانه اوپــک تولیــد نفــت را 
در همین ســطح حفــظ خواهد کرد و 
آن را محــدود نمی کند. جهان نه نیاز 
دارد و نــه می خواهــد کــه قیمت های 
بااتــری بــرای نفــت ببینــد!« دونالد 
از  پیــش  روز  ترامــپ 5 دســامبر، دو 
آن کــه نتیجــه نشســت اوپک منتشــر 
شــود، چنین توئیت کرده بود. حاا که 
اجــاس به پایان رســیده، تولید نفت 
۸۰۰ هزار بشــکه کاهــش یافته و البته 
ایران هم از این قاعده مستثنی شده، 
تمام بــازی بر خــاف پیش بینی های 
رئیــس جمهــوری امریکا پیــش رفته 
اســت. ایــن ســه گــزاره، چیزی اســت 
که تقریبــاً تمام رســانه های جهان در 
گزارش هــا و اخبارشــان از اوپــک روی 
آنهــا تأکید داشــتند. رســانه امریکایی 
گزارشــی  تیتــر  در  تایمــز  نیویــورک 
در  متحدانــش،  و  می نویســد:»اوپک 

مقابــل ترامپ، تولید نفــت را کاهش 
دادنــد.« رســانه انگلیســی رویتــرز در 
یکی از گزارش هایش تیتر زده:»اوپک 
کاهــش  بــرای  را  ایــران  ســبز  چــراغ 
۸۰۰هــزار بشــکه در روز گرفــت.« این 
رســانه در عنوان گزارشــی دیگر آورده 
اســت:»اوپک و روســیه بــرای کاهش 
تولیــد برخــاف فشــار ترامــپ توافق 
کرده انــد.« بلومبــرگ دربــاره همین 
از  فراتــر  می نویســد:»توافق  توافــق 
ماراتــن  از  بعــد  اوپــک  انتظــار  حــد 
مذاکرات.«  پایگاه خبری اویل پرایس 
نوشــته  گــزارش  دو  عنــوان  در  نیــز 
اســت:»اوپک در توافق لحظه آخری 
افزایــش  کــرد،  ســورپرایز  را  بازارهــا 

قیمت ها بعد از توافق اوپک.«
ë ایران، برنده میدان اوپک؟

»ایــران برنده این مذاکرات پرمنازعه 
بود، چرا که گفته می شود معافیت از 
کاهش تولیــد را به خاطر تحریم های 
اســت.این  کــرده  دریافــت  امریــکا 
موفقیــت در ســازمان اوپک به دنبال 

نشست های دوجانبه میان روسیه به 
عنوان واسطه اصلی میان عربستان و 
ایران صورت گرفته است.« بلومبرگ 
در یکی از اولین گزارش هایی که بعد 
از انتشــار خبر نشســت اوپک منتشــر 
کــرد، چنیــن ایــران را پیــروز میــدان 
معرفــی کــرد. ایــن رســانه در ادامــه 
آورده اســت:»قیمت ها 5.۸ درصــد 
در لندن افزایش یافت، این مسأله ای 
اســت کــه خطــر عصبانیــت دونالــد 
ترامــپ رئیــس جمهــوری امریــکا را 
افزایش می دهد چرا که او از این گروه 
خواســته بود، قیمت هــا را پایین نگه 
دارنــد.« هــری چیلینووریــان، رئیس 
در  کاا  بازارهــای  اســتراتژی  بخــش 
BNP به این رسانه می گوید:»با توجه 
بــه این کــه انتظارات دربــاره خروجی 
ایــن نشســت گفتــه شــده بــود، حــاا 
نتیجه آن یک ســورپرایز است. اوپک 
حــاا ســکان بــازار نفــت را در دســت 
گرفتــه اســت، در حالــی کــه روزهــای 
گذشــته غالبــاً غایــب بــود.« رویتــرز 

در گزارشــی با برجســته کــردن نقش 
روســیه در مخالفت با ترامــپ، بارها 
بــه معافیــت ایــران از کاهــش تولید 
نفت اشــاره کــرده و در بخشــی از این 
روزه  دو  ماراتــن  عنــوان  بــا  گــزارش 
می نویسد:»بعد از ساعت ها مذاکره، 
ایران به اوپک چراغ ســبز نشان داد و 
روســیه نیز گفت که حاضر به کاهش 

تولیــد اســت. در نهایت ایــران، لیبی 
و ونزوئــا معافیــت مؤثــری دریافت 
کردند امــا نیجریه کــه از ژانویه ۲۰۱۷ 
مستثنی شده بود، حاضر به مشارکت 
در کاهش تولید شــد.« هلیما کرفت، 
مدیرعامل شــرکت بازارهای سرمایه 
RBC به رویتــرز می گوید:»این توافق 
فراتــر از انتظــارات اســت اما جلســه 

بعــدی در مــاه آوریــل برای ســرعت 
بخشــیدن بــه برنامه ریزی هــا بســیار 
البتــه مــا اصــًا  بــود.  مهــم خواهــد 
نمی دانیــم کــه تحریم های ایــران در 
آینده چه تصویری خواهد داشت. ما 
نمی دانیم که چه حجمی از تولیدات 

ایران از بازار خارج خواهد شد.«
اکثر رسانه های خارجی نیز در گزارش 
هایشان نقش بیژن زنگنه، وزیر نفت 
را در رســیدن بــه این توافق برجســته 
کرده اند. ســی ان بی ســی در گزارشی 
می نویســد:»تحریم های امریکا علیه 
بــزرگ  تولیدکننــده  ســومین  ایــران، 
اوپــک، صادرات این کشــور را به طرز 
قابل توجهی کاهش داده است. بیژن 
زنگنــه، وزیــر انــرژی ایــران اســتدال 
خاطــر  بــه  نبایــد  او  کشــور  کــه  کــرد 
تحریم هایی که از ســوی ســعودی ها 
هــم حمایــت می شــود، مجبــور بــه 
کاهش تولید شــود. در نهایت، اوپک 
موافقــت ایــران را بــه همــراه لیبــی و 

ونزوئا پذیرفت.«

ریحانه یاسینی
خبرنگار

6 مــاه دیگر نمی توان از حــاا بیش از حد 
خوشــبین و یا بدبین بود. ممکن اســت تا 

آن زمان تحریم ها لغو و یا شدیدتر شود. 
لذا باید شــرایط بازار ماه هــای آخر توافق 
کاهش تولید را ارزیابی کرد و بعد نظر داد.
بــه نظرتان ایــران برنده اصلــی این توافق 

بود؟
همــه برنده ایــن توافــق بودند. امــا ایران 
می تواند در قیمت های بااتری نفت خام 
خود را بفروشد و این یک امتیازی است که 
توافق کاهش تولید اوپک و غیر اوپک برای 
ما رقم زده اســت. قیمت های بااتر نفت 
خام بــه معنی بیشــتر شــدن درآمدهای 
نفتی اســت. ضمــن آن کــه ایــران در این 
توافق نشــان داد که هنوز اوپک ســازمانی 
مستقل از امریکاست و فشارهای امریکا و 
خوش خدمتی عربستان به آن نمی تواند 
منافع اعضا را در ســازمان از بین ببرد. اما 
مهمترین دســتاورد بــه قیمت نفت خام 

برمی گردد.
روند قیمت نفت خام در ماه اخیر نزولی 
بود و همه نگران بودند که مبادا قیمت ها 
به کانال 4۰ دار برای هر بشــکه برسد. اما 
توافق اوپک و غیراوپک قیمت نفت خام 
را درســاعاتی بعــد از اجــاس 5 درصــد 

افزایش داد.
فکر می کنید چقدر تصمیمات عربستان در 
اجاس 175 بر اساس ماحظات سیاسی 

بود؟
سیاســی- عربســتان  اقدامــات  تمــام 
اقتصادی اســت و می خواستند بازار نفت 
ایــران را نیــز تحت فشــار قــرار دهنــد. اما 
این کــه در دیــدار وزیــر انرژی عربســتان و 
نماینــده ویــژه امریــکا در امــور ایــران چه 
گذشت مشخص نیســت. در حال حاضر 
معلــوم نیســت کــه عربســتان طرفــدار و 
حافظ منافع امریکاســت یــا می خواهد از 

آنها باج جدیدی بگیرد.
امریــکا واقعاً بــه دنبــال نفت خــام ارزان 

است؟
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری امریکا 
نفــت  بــه  نســبت  دوگانــه ای  موضــع 
خــام دارد. از یــک ســو بــا نگاه به مســائل 
داخلی و بــرای آرام کــردن افکار عمومی 
تأکیــد می کند کــه قیمت نفت خــام باید 
کاهــش یابد.  از ســوی دیگر به عنوان یک 
جمهــوری خــواه طرفــدار قیمــت بــاای 
نفــت و توســعه صنعــت هزینه بــر نفت 
کشــور خود است. می خواهد قیمت نفت 
خام به اندازه ای باشد که تولید نفت خام 
غیرمتعــارف امریــکا به عنــوان یک نفت 
گران تحت الشعاع قرار نگیرد. لذا مواضع 
دوگانه امریکا پیش بینی ها را پیچیده کرده 

است.

عطیه لباف
خبرنگار

سپهر ضیغمی
تحلیلگر اقتصادی یادداشت

شانا
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ë :رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان
فروش خودرو در حاشــیه بازار رخداد جدیدی در صنعت خودرو نیست و 
دهــه 70 هم چنین اتفاقی افتاد و همه از آزادســازی قیمت خودرو راضی 
بودنــد. حــال چرا در ایــن مقطع برخی ها نســبت به آزاد ســازی نرخ ها که 

می تواند باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شود، مخالفت می کنند 

صنعت هوایی یکــی از اولین بخش هایی 
بــود که بافاصلــه بعد از انقــاب تحریم 
شد تحمیل بیش از 30 سال تحریم نشان 
از اهمیت نقش این صنعت در مبادات 
اقتصادی جهــان دارد. با وجود تحریم ها 
ایران توانست صنعت هوایی خود را سرپا 
نگــه دارد. ســال 58 تعداد نــاوگان هوایی 
25 بــود امــا اکنون تعــداد ناوگان بــه 310 
رســیده اســت. برجام فرصتی پیش آورد 
تا با اســتفاده از آن ایران دست به نوسازی 
نــاوگان و تحــول بخش هوایــی بزند. بعد 
از برجــام خریــد 200 هواپیمــای ایرباس، 
بوئینــگ و »ای تی آر« در دســتور کار ایران 
قــرار گرفــت و قراردادهــای خرید هواپیما 
نخستین قراردادها بعد از توافق بود. اما با 
خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم ها 

از طرف این کشــور، تحویل هواپیماها لغو 
شد. تا پیش از آن 3 ایرباس و 13 ای تی آر 
به ایران تحویل داده شــده بود. اما محمد 
اســامی وزیر راه و شهرســازی در مراســم 
تجلیــل و تکریــم نخبــگان و متخصصان 
صنعــت هوانــوردی تأکیــد کــرد توســعه 
ناوگان هوایی با وجود تحریم ها ادامه دارد 
.او اظهار داشــت که »ما نیاز داریم از آینده 
صنعت هوانــوردی تصویر ســازی کنیم و 
برای رســیدن به آن با اراده ای مســتحکم 
حرکــت کنیم.  شــأن ملــت ما نیســت که 
مشــاغل  هــرم  در  نامناســبی  ســطح  در 
هوانــوردی باقــی بماننــد. حضــور در این 
هــرم، از قاعده تا رأس، یعنــی از اپراتوری 
تا ســطح خلــق فناوری هــا و ســامانه های 
پیشرفته شان ملت ما است و ما باید به این 
ســمت حرکت کنیم.« با بازگشت تحریم 
بــرای نوســازی هواپیمــا و خریــد قطعــه 
شــرکت های هوایی راهکارهایــی پیش رو 

دارند. خرید هواپیماهای نو و دســت دوم 
از جمله این راهکارها اســت. اما بر اساس 
تحریم های جدید، مجوز فــروش هر نوع 
هواپیما به ایران که در تولیدات آن بیش از 
10 درصد تکنولوژی و محصوات امریکایی 
اســتفاده شــده لغو شده اســت. به همین 

دلیل برخی شرکت ها هواپیمای نو چینی 
و روســی را که کمتــر از 10 درصد تکنولوژی 
امریکایی در ساخت آن استفاده شده برای 
خرید مد نظر قرار داده اند. کارشناسان در 
گفت و گو با »ایران« تأکید کردند که صرف 
نو بــودن هواپیما مناســب خرید نیســت. 

بحث های عملیاتی و آموزشــی و توانایی 
تعمیــر و تأمین قطعــه از مواردی اســت 
که به زعم کارشناســان در نوسازی ناوگان 
در شــرایط تحریم اهمیت بســیاری دارد. 
همچنین شــرایط آب و هوایی ایران برای 
پرواز برخی هواپیماها متناسب نیست آنها 

با اشــاره بــه تجربه هواپیماهــای توپولوف 
و آنتونــوف تأکیــد دارنــد کــه هواپیمــای 
خریــداری شــده حداقل بایــد در صنعت 
هوایی امتحان خــود را پس داده و مهمتر 
اینکه این هواپیما استانداردهای جهانی را 

کسب کرده باشد.

وضعیت صنعت هوایی بعد از بازگشت تحریم ها

تصمیم گیری بر سر »روسیه«، »چین« و »دست دوم ها«
سهیا یادگاری 

خبرنگار سیاست گذاری

بر اســاس ســند چشــم انداز تــا افــق 1404 ایران بــه حدود 
550 هواپیمــا نیــاز دارد. تعداد نــاوگان مــا در حال حاضر 
310 عدد اســت. براساس قانون تحریم های جدید امریکا 
هواپیماهایــی کــه بیــش از 10 درصد قطعــات و تکنولوژی 
آنهــا امریکایــی اســت منــع خریــد دارنــد بنابرایــن خرید 
هواپیماهای دســت دوم هنوز در دســتور کار شرکت ها قرار 
دارد. دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری تعیین کرده 
که ســال ساخت هواپیمای خریداری شــده نباید از سال 1998 بیشتر باشد یعنی 
متوســط عمر 20 ســال برای هواپیمای دســت دوم مورد تأیید اســت. هنوز برای 
خرید هواپیمای روســی یا چینی شــرکت ها تصمیم قطعی نگرفته اند. از طرفی 
ساز و کارهای مالی با توجه به بازگشت تحریم ها محدودیت هایی برای شرکت ها 
ایجاد کرده و کار سخت شده است با این حال ایراین ها تاش می کنند علی رغم 
تحریم مشکل خود را حل کنند. تحریم برای صنعت هوایی ناآشنا و جدید نیست 
و شرکت ها مکانیزم های تأمین هواپیما و قطعه را می دانند. برای تأمین قطعه در 
گذشته هم مشکل داشتیم و این مشکل جدیدی نیست اما با بازگشت تحریم ها 
هزینه خرید برخی قطعات 50 درصد افزایش یافته است. قطعات خریداری شده 
و مورد استفاده حتماً باید گواهینامه های ازم را کسب کرده باشد. بیشتر قطعات 

بعد از اوورهال و تعمیر دوباره مورد استفاده قرار می گیرد.

تحریــم همیشــه شــرایط خاصــی را ایجــاد می کند بــا اینکه 
تحریم های جدید محدودیت های سخت تری برای مبادات 
پولــی بــا ایران لحاظ کرده اســت اما با توجه بــه تجربه ای که 
داریــم دورزدن تحریم هــا و اضافه کردن هواپیمــا به ناوگان 
ادامــه دارد. اینکــه در این شــرایط شــرکت ها خریــد چه نوع 
هواپیمایــی را مورد نظر دارند بحث مفصلی اســت. به نظر 
می رسد خرید هواپیمای دست دوم بر هواپیمای نو اولویت 
دارد. در خریــد هواپیمــای نو مجبوریم هواپیمایی بخریم کــه قطعات امریکایی در 
ســاخت آن کمتر از 10 درصد باشــد بنابراین با این محدودیت هواپیمای روســی یا 
چینی تقریباً تنها گزینه ما خواهد بود. باید هواپیمایی بخریم که در شرایط تحریم در 
دسترس است و تأمین قطعات آن امکان پذیر است زمینه تعمیر آن در کشور باشد 
و از نظر عملیاتی و آموزشی در ایران سابقه دار باشد. خرید هواپیمای دست دوم در 
زمان تحریم از نظر ساز و کارهای قوانین راحت تر است. متوسط عمر ناوگان ما باا 
و بیشــتر از 20 ســال است. از هواپیماهای موجود حدود 150 هواپیما به دلیل مشکل 
موتور یا قطعه زمینگیر است. اما با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت بلیت و 
هزینه استفاده از هواپیما دیگر نمی توانیم با قطعیت بگوییم که به 200 هواپیما برای 
نوســازی نیاز داریم. بر اساس آمار امسال آمار سفرهای هوایی 20 درصد کمتر شده 

بنابراین این آمار روی پیش بینی های قبلی در مورد تعداد ناوگان مورد نیاز اثر دارد.

بــرای خریــد هواپیمــا بــه منظــور رفــع نیاز کشــور هــر نوع  
هواپیمایی که استانداردهای بین المللی را پشت سر گذاشته 
و پیشینه پروازی بهتری داشته باشد اولویت دارد. در خرید 
هواپیما باید به شرایط آب و هوایی ایران بسیار دقت داشته 
باشــیم هر هواپیمایی قابلیت پرواز در شــرایط هوایی ایران 
را ندارد. ممکن اســت هواپیماهای نو که اکنون برای برخی 
شرکت ها در اولویت خرید است متناسب با شرایط اقلیمی 
کشور ما نباشد.نکته دیگر اینکه هواپیمایی که قصد خرید آن را داریم باید عملکرد 
خود را در سطح بین المللی نشان داده باشد و تعداد پروازهای آن به قدری باشد 
که ما بتوانیم بر اســاس آن تصمیم گیری کنیم کــه این هواپیما چه میزان امنیت 
دارد. فرودگاه های ایران به خاطر شــرایط جغرافیایی در مناطق پســت و بلند قرار 
دارد .درواقع شرایط جغرافیایی ایران شرایطی خاص است و کشورهای کمتری این 
نوع شرایط جغرافیایی را دارند. آب و هوای چهارفصل ایران شرایطی برای پرواز ها 
ایجاد می کند. برخی هواپیماها قابلیت پرواز در هوای سرد و برخی قابلیت پرواز در 
مناطق گرم را ندارند. ساخت برخی هواپیماها با توجه به شرایط منطقه ای است 
که مناسب هر آب و هوایی نیست. با توجه به تجربه ای که سال ها در صنعت هوایی 
و در شــرایط تحریم تحمیلی بر این صنعــت داریم باید در خرید هواپیما تمامی 

جوانب را در نظر بگیریم. 

خودروهــا  قیمــت  اصــاح  اول  گام 
در ســه محصولــی کــه مشــتری زیادی 
ندارند، آغاز شــد. اصــاح قیمت ها به 
مشــتریان ثابت کرد کــه قیمت فعلی 
و  بــود  نخواهــد  ادامــه دار  کارخانه هــا 
دیگــر متقاضیــان خرید خــودرو نباید 
کننــد.  دنبــال  را  گذشــته  قیمت هــای 
آنگونــه کــه روزنامه ایران اطــاع یافته 
بود قیمت خودروها بین 5 تا 10 درصد 
کمتــر از حاشــیه بــازار خواهد شــد. لذا 
خودروها بر اســاس وابســتگی ای که به 
واردات دارنــد درصــد افزایــش قیمت 

شان متغیر خواهد بود.
خودروهــای  بــرای  کــه  قیمت گــذاری 
تنــدر پیــکاپ، وانــت آریســان و پارس 
اتومــات اتفــاق افتــاده نشــان می دهد 
کــه خودروســازان دیگــر تــوان تولید با 
قیمت های گذشــته را ندارند و بایستی 
خودروهــا  تمــام  در  قیمــت  اصــاح 
رخ دهــد. در جــدول پیــش رو قیمــت 
ســوی  از  شــده  اصــاح  خودروهــای 
خودروســاز و قیمت بازار آمده اســت. 
رئیــس  منــش  نجفــی  محمدرضــا 
انجمــن صنایع همگن نیــرو محرکه و 
قطعه سازان درباره قیمت خودروهای 
داخلی گفــت: از این که سیاســتگذاران 
در اعــام قیمت هــا تعلــل می کنند ما 
هــم گایــه داریــم و نمی دانیم چــرا با 
صنعت خودرو این گونه رفتار می شود. 
وی در گفــت و گــو بــا »ایــران« افــزود: 
سیاســتگذاران افزایــش قیمت خودرو 
را تأییــد کردنــد و می دانند قیمت های 
بــوده  تومانــی  بــا دار 3800  گذشــته 
اســت حال چرا بــا تحلیل های صورت 
گرفته و جلســاتی که برگزار شده است 

قیمت های جدید اعام نمی شود.
رئیــس انجمــن صنایــع همگــن نیــرو 
محرکــه و قطعــه ســازان خاطرنشــان 
کــرد: فــروش خــودرو در حاشــیه بــازار 
رخــداد جدیــدی در صنعــت خــودرو 
نیســت و دهــه 70 هــم چنیــن اتفاقی 
افتاد و همه از آزادسازی قیمت خودرو 
راضــی بودند. حال چــرا در این مقطع 
برخی ها نسبت به آزاد سازی نرخ ها که 
می تواند باعث کاهــش قیمت خودرو 

در بازار شود، مخالفت می کنند.
وی اذعان داشــت: قیمت هایی که روز 

گذشــته اصاح شد هیچ تبعات منفی  
در بازار نداشــت امــا می توان اطمینان 
داد که در آینده ای نزدیک قیمت ها در 

بازار کاهش پیدا می کند.
امیــدوارم  گفــت:  منــش  نجفــی 
دولتمــردان تردیدهــا را کنــار بگذارنــد 
و قیمت هــای اصــاح شــده را اعــام 
کننــد. ادامــه شــرایط فعلــی بــه ضــرر 
صنعــت خــودرو، مــردم و ســوددهی 
داان اســت. وی تأکیــد کــرد: قیمــت 
5 درصــد پایین تــر از نــرخ بــازار باعث 

خواهد شــد کــه صنعت خــودرو ادامه 
حیــات بدهــد و از زیان بیــش از 6 هزار 
میلیارد تومان فاصله بگیرد. هر روزی 
که سیاســتگذاران در اعام قیمت های 
جدیــد تأخیــر کننــد بــه ضــرر صنعت 

خودرو عمل می کنند.
ë  قیمــت خــودرو در بــازار کاهش پیدا

می کند
اتحادیــه  رئیــس  موتمنــی  ســعید 

نمایشگاه داران خودرو هم از موافقان 
آزادســازی قیمــت خــودرو اســت. وی 
می گوید: اگر قیمت کارخانه ای اصاح 
افزایــش  بــازار  در  قیمت هــا  نشــود 
و داان  کــرد  پیــدا خواهــد  بیشــتری 
تقویت می شــوند. وی افزود: شــاید در 
روزهــای اول آزادســازی قیمت هــا تــا 
حدودی قیمــت خودرو در بــازار گران 
شــود اما این امر دائمــی نخواهد بود و 
به مرور زمان به سمت کاهش قیمت 

حرکت خواهیم کرد.

ë  خودروســازان تمهیداتی بیندیشــند
که خودرو به خریداران واقعی برسد

رئیــس  بی مقــدار،  شــهاب الدین 
صنعــت  از  حمایــت  فراکســیون 
قطعه ســازی هــم به مهر گفته اســت: 
و  خودروســازان  میــان  جلســه ای 
قطعه سازان با رئیس مجلس شورای 
اســامی برگزار شده و بر این اساس با 
توجه بــه این کــه خودروســازان بر این 

باورنــد که ســود آنهــا بابــت تغییرات 
قیمــت خودرو در بازار صفر اســت و از 
تغییرات قیمتی حاشــیه بازار، سودی 
گرفتــه  ایــن  بــر  تصمیــم  نمی برنــد، 
شــد کــه بــرای خودروهایــی کــه تحت 
قیمتگــذاری شــورای رقابت به شــمار 
اســاس  بــر  خودروســازان  نمی رونــد، 
سنجه بازار اقدام کرده و نرخ را تعیین 
کنند؛ بر این اســاس تغییــرات قیمت 
۴ محصــول ایران خــودرو نیــز در ایــن 
جهت انجام شــده است. وی افزود: بر 
اســاس تصمیماتی که در این جلســه 
لحاظ شد، قرار بر این است که در مورد 
خودروهــای کمتر از ۴۵ میلیون تومان 
نیــز، کارگــروه تنظیم بازار بــا همکاری 
مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان 
تصمیــم  یــک  بــه  تولیدکننــدگان،  و 
مشترک برسند و قیمت این خودروها 
را به صورت رسمی تغییر دهند. البته 
پیشــنهادات مطرح شده در آن جلسه 
این بــود کــه خودروســازان تمهیداتی 
بیندیشــند کــه خــودرو بــه خریــداران 
واقعــی اختصــاص یافته و پــول آن به 
مــردم دریافــت  از  اقســاطی  صــورت 
شــود؛ اگر ایــن اتفاق رخ دهد، دســت 

داان قطع خواهد شد.
ë  تــا خــودرو  قیمــت  افزایــش  مجــوز 

5 درصد کمتر از حاشیه بازار داده شد
در ایــن میــان یــک مقــام مســئول در 
صنعت خودروســازی به تسنیم گفته 
اســت: خودروســازان مجــوز افزایــش 
قیمــت خــودرو تــا 5 درصــد کمتــر از 
حاشیه بازار را دریافت کرده اند و فعًا 
از  اندکــی  را در تعــداد  ایــن موضــوع 
محصوات خود اعمال کرده اند. البته 
رقــم 5 درصــد کمتــر از حاشــیه بــازار 
حداقلی است و ممکن است در برخی 
محصوات این درصد قیمت ها بیشتر 

از 5 درصد حاشیه بازار هم برسد.

عبور سیاستگذار از تصمیم های پوپولیستی

آغاز اصاح قیمت خودرو از سوی خودروسازان 

س
فار

س: 
عک

مرجان اسامی فر
بازار خودرو با افزایش قیمت روبه رو شدخبرنگار

روز گذشــته در شــرایطی کــه ایران خــودرو به ســمت اصاح 
قیمت هــا حرکــت کــرد و برخــی از محصواتــش چــون پــژو 
پارس اتومات  را با حاشیه بازار هماهنگ کرد، بازار نسبت به 
قیمت های جدید واکنش نشــان داد و تا حدودی برخی از خودروها گران تر شــد. 
به عنوان مثال 206 تیپ 2 که تا هفته گذشته 60 میلیون تومان بود به 61 میلیون 
تومــان رســید. افزایش قیمت محصوات ایــران خودرو از 5 درصــد تا نزدیک 10 
درصد بود. اعدادی که پیش از این روزنامه ایران اطاع رســانی کرده بود. فعاان 
بازار معتقدند که اصاح قیمت ها از سوی خودروسازان شاید در روز و هفته های 
اول باعث افزایش قیمت بازار شود اما به مرور زمان قیمت ها در بازار کاهش پیدا 

می کند و دیگر دالی رونق ندارد. 

امکان بازیافت ۷۵ درصد آب مصرفی
صادق یونسلو مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شرکت مهندسی 
آب و فاضــاب تهران گفت: 7۵ درصد آب مصرفی خانه ها در 
حمام،  روشویی و آشپزخانه ها مصرف می شود که این آب، قابل 
بازیافت و استفاده مجدد است. 3۵ درصد آب مصرفی در خانه ها در حمام، 7 تا 8 
درصد در روشویی و 32 درصد در آشپزخانه ها مصرف می شود که می توان با حذف 
شــوینده های محلول در این آب ها، آن را در فاش تانک ها و در فضای ســبز، دوباره 
مصرف کرد. 20 درصد از آب مصرفی خانه ها در فاش تانک ها مورد استفاده قرار 
می گیرد، اســتفاده چندباره از آب خاکســتری در اکثر شــهرهای دنیا انجام می شود؛ 
در حالی که با وجود اقلیم گرم و خشــک، این طرح هنوز در ایران عملیاتی نشــده؛ 
در حالی که اســتفاده از آب خاکســتری در مبحث 1۶ مقررات ملی ســاختمان بیان 
شــده اســت؛ اما اجرای آن اختیاری اســت که ما به دنبال اجباری کردن آن هستیم. 
بازچرخانی آب خاکستری در ساختمان های پرواحد و ادارات دولتی، امکانپذیر است 

و سیستم تصفیه این آب بسیار ساده است و می توان آن را به راحتی عملیاتی کرد.

ثبات در بازار میوه شب یلدا با هماهنگی تعزیرات
 اسداه کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی از رکود و آرامش حاکم بر بازار خبر داد 
و گفت: جلسات متعددی را با همراهی سازمان تعزیرات، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، اتاق اصناف ایران و تهران برای هماهنگی و ایجاد و ثبات قیمت ها در 
شــب یلدا داشته ایم. هدف ما این اســت تا تمامی اقشار جامعه در شب یلدا که 
ســنت و آیین دیرینه اســت بتوانند این شب را جشــن بگیرند و تمام تاشمان را 
برای کنترل قیمت ها و عرضه کافی میوه و مرکبات به بازار خواهیم داشت. تاش 
کرده ایم برای عرضه میوه های پراستقبال شب یلدا مانند هندوانه و انار عرضه به 
میزان کافی داشــته باشــیم تا از افزایش قیمت آن جلوگیری شود و همه اصناف 

باید دست به دست هم دهند تا مردم بتوانند خریدشان را انجام دهند.  

 بـــازار 
خـــودرو

اخــــــبار

350 میلیونالنترا34 میلیون و 900 هزار پراید 131 

380 میلیونسراتو70 میلیونپژو پارس

EF7 510 میلیونتلیسمان59 میلیون  سمند

640 میلیونتویوتا راو 614 میلیونپژو 206 تیپ 2

550 میلیونایکس تریل40 میلیون و 300 هزارتیبا صندوقدار

خودرو های خارجیخودروهای  داخلی تومانتومان

قیمت خودروهایی که روز گذشته اصاح شد)قیمت ها به تومان است(
کارخانه درکارخانه در هفته گذشتهمدل

هفته جاری)اصاح شده(
میزان افزایش کارخانه ای 

درصد رشد کارخانه با بازاربازارخودرو

بازار 11 درصد گرانتر86 میلیون37 میلیون و 838 هزار77 میلیون39 میلیون و 162 هزار تومانتندر پیکاپ

بازار 6.9 درصد گرانتر38 میلیون و 500 هزار4 میلیون و 214 هزار36 میلیون31 میلیون و 786 هزاروانت آریسان

بازار 13.25 درصد گرانتر94 میلیون28 میلیون و 198 هزار83 میلیون54 میلیون و 802 هزارپارس اتوماتیک

مقصود اسعدی 
دبیر انجمن 
شرکت های هوایی

علیرضا منظری 
 کارشناس هوایی

علیرضا جهانگیریان
 رئیس سابق سازمان 
هواپیمایی کشوری

محدودیت سنی برای هواپیماهای 
خریداری شده

 هواپیمای دست دوم

اولویت دارد
 شرایط خاص آب و هوایی ایران

در پروازها

مشکل دریافت ارز شرکت های هواپیمایی 
برطرف شد

وزیر راه وشهرســازی با توجه به مشــکات شــرکت های هواپیمایی برای 
تأمیــن ارز مــورد نیاز خود از بانک مرکزی گفت: مشــکل این شــرکت ها 
برای دریافت ارز از ســامانه نیما برطرف شــده اســت. چندی پیش یک 
مقام مســئول در صنعت هواپیمایی گفته بود: تخصیص ارز از ســامانه 
نیما به شرکت های هواپیمایی بسیار به سختی و مشقت انجام می شود. 
بــه گونــه ای که از هر 10 پرونده در این زمینه، فقــط یک پرونده موفق به 

دریافت ارز از سامانه نیما می شود. 

 دستور رهبر انقاب به بانک مرکزی 

برای تقویت ارزش پول ملی
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دیدار 
اخیر خود با رهبر معظم انقاب اســامی از دســتور ایشان 
بــه این بانک بــرای تقویت هرچــه بیشــتر ارزش پول ملی 
و نیــز رعایت اســتقال بانــک مرکزی خبــر داد. به گزارش 
بانــک مرکــزی، عبدالناصــر همتــی در جلســه دوره ای بــا 
مدیــران عامــل بانک ها تأکید کــرد: بانک مرکــزی و نظام 
بانکــی تمــام تــوان مدیریتــی و کارشناســی خــود را بــرای 
تحقــق منویات رهبــر انقاب به کار می بنــدد. او همچنین 
با اشــاره بــه تأکید رئیــس جمهوری درخصــوص تأمین ســرمایه در گردش و 
نقدینگــی مورد نیاز تولید از مدیران عامل بانک ها خواســت تســهیات برای 
سرمایه در گردش تولید را در اولویت قرار دهند و برای پرداخت تسهیات به 
واحدهــای تولیدی که بهره وری دارند، ســازوکارهایی تعیین کنند. رئیس کل 
بانــک مرکزی بــا یادآوری برنامه بانک مرکزی برای اجــرای عملیات بازار باز 
با هدف مدیریت سیاست های پولی و سود بانکی، پیش بینی های انجام شده 
در قانــون بودجه ســال 1398 برای تحقــق این برنامه را بــرای مدیران عامل 

بانک های دولتی و خصوصی تشریح کرد.

 بهره برداری از خط آهن قزوین - رشت 

تا 2 ماه آینده  
مازیار یزدانی، معاون فنی و زیربنایی شرکت راه آهن گفت: 
الزام هــای بهره بــرداری از خــط آهــن قزوین - رشــت تا 2 
ماه آینده تکمیل و این مســیر به شــبکه ریلی کشور افزوده 
می شــود. او در گفت و گــو با ایرنــا افزود: بــرای بهره برداری 
از این مســیر قرار اســت بهمن ماه امســال نخستین قطار 
مســافری از رشــت عــازم مشــهد مقدس شــود کــه زمــان دقیــق آن در آینده 
اطاع رســانی می شود. این مســیر ریلی اهمیت اقتصادی باایی برای اتصال 
خــط آهن ایــران به منطقه قفقــاز دارد و انتظار مــی رود با این بهــره برداری، 
شاهد توسعه ترانزیت کاا در این مسیر از کشورهای آسیای میانه و روسیه در 

کریدور شمال - جنوب به طرف خلیج فارس باشیم.  

قیمت های جدید محصوات لبنی امروز 
اباغ می شود

رضا باکری ، دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: قیمت های جدید 
و کاهشــی محصــوات لبنی که بر پایه شــیرخام هر کیلوگرم 
2000 تومان تعیین شده است امروز به صنایع اباغ می شود.

وی اظهــار کرد: مصوبه قیمت های جدید فرآورده های لبنی 
اباغ شــده اســت و امروز به صورت کتبــی به انجمن صنایع 
لبنی اعام می شود. وی افزود: بر این اساس، قیمت هرکیلوگرم شیرخام تحویل 
درب دامداری 2000 تومان تعیین شــد و دامداران نیز قبول کرده اند محصوات 
خود را به این قیمت به ما بفروشند و برپایه آن قیمت فرآورده های لبنی تعیین 
شــده اســت. دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد: قیمت های فعلی محصوات 
لبنی بر اساس نرخ شیرخام هر کیلوگرم 2200 تومان تا 2300 تومان تعیین شده 
اســت و باتوجــه به  اینکه نرخ های جدید بر اســاس نرخ شــیر خــام 2000 تومانی 
تعیین می شــود بنابراین قیمت محصــوات لبنی در بازار کاهشــی خواهد بود و 
نرخ هــا تعدیل می شــود. وی دربــاره زمــان اجــرای قیمت های جدید توســط 
صنایــع لبنی، گفت: بــه محض دریافت مصوبه جدید، به شــرکت های لبنی 
ابــاغ خواهــد شــد؛ امــا معمــوًا چند روز طــول می کشــد تا ایــن محصوات 
بــا قیمت های جدید به دســت مصرف کنندگان برســد، زیــرا محصواتی که 
تولیــد و در بــازار تزریق شــده اســت کنتــرل آنها دیگــر از دســت صنایع لبنی 
خارج است. امروز در وزارت صنعت،معدن و تجارت درباره کارخانه های که 

میلیاردی جریمه شده اند تصمیم گیری می شود.

خبرخوان



رؤسای مجلس ۶ کشور حادثه 
تروریستی چابهار را محکوم کردند

دومین کنفرانس رؤســای مجالس ۶ کشــور بــرای مقابله با 
تروریســم دیروز با صدور بیانیه ای به کار خــود پایان داد. در 
جلســه دیروز ریاست کنفرانس از پاکســتان به ایران تحویل 
داده و مقرر شد کنفرانس سال آینده در کشور ترکیه برگزار شود. رؤسای مجالس 
۶ کشــور در بیانیه خود اقدامات تروریســتی در کشــورهای عضــو از جمله حادثه 
تروریستی اخیر در چابهار را محکوم و اعام کردند در خشکاندن ریشه تروریسم 
و محکومیــت حمایــت از تروریســم مصمــم هســتند. در بخشــی از ایــن بیانیه 
آمــده اســت: نگرانی عمیق خویــش را از اثرات مخرب تمامی اشــکال و مظاهر 
تروریســم بــر صلح، امنیت و توســعه بیــان داشــته و تأکید کردیم که تروریســم 
نباید به هیچ گونه دینی، تمدنی، ملتی یا قومیتی نســبت داده شــود و به همین 
دلیل مصمم هســتیم تا در جهت ریشــه کن کردن تمامی اشــکال تروریســم در 
منطقــه، ابتــکارات و تاش های جمعی خویــش را تحکیم بخشــیم و بر نیاز به 
پیگیری امنیت مشترک، جامع، همکاری جویانه و پایدار، تقویت همکاری های 
بــرد- برد،  کنار گذاشــتن معیارهــای دوگانه و منافــع خودخواهانه، ژئوپلیتیکی 
در مقابلــه با تروریســم و تقویت گفت وگــو و همکاری میــان تمدن ها و مذاهب 
مختلــف، ایجــاد و بهبود ســاز و کارهــای دوجانبــه و چندجانبه ضد تروریســم و 
تقویت همکاری های ضد تروریســم در ســطح منطقه تأکیــد کردیم. این بیانیه 
افزوده است: سازمان های امنیتی اعضای شرکت کننده را به ایجاد یک ساز و کار 
ویژه برای تبادل اطاعات آشکار و پنهان و رویه های خوب و درس های آموخته 
شده برای جلوگیری و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی تشویق کردیم. به منظور 
مبارزه با تروریسم بخصوص آن دسته از کشورهایی که قربانی تروریسم هستند، 
منطبق با تعهدات خود ذیل حقوق بین الملل و منشــور ملل متحد در اجتناب 
از فراهــم کــردن مأمــن برای تروریســت ها و نیز اجــرای عدالت مبتنــی بر اصل 
اســترداد با تعقیب قانونی هر شــخصی که اقدامات تروریستی را مورد حمایت 
قرار داده یا آنها را تســهیل کرده یا در آن اقدامات مشــارکت کرده یا تاش برای 
مشارکت در تأمین مالی، برنامه ریزی، آمادگی یا اجرای آن داشته است، کشورها 

را برای همکاری کامل فراخواندیم.
در بند دیگر بیانیه آمده است: تأکید کردیم که توافق جامع هسته ای )برجام( 
مورد توافق جمهوری اســامی ایران و گروه ۱+۵ به همراه اتحادیه اروپا که مورد 
تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان ملل اســت، دســتاوردی مهم در 
دیپلماســی چندجانبه به شمار می آید و ضرورت عاجل برای پایبندی و اجرای 

کامل تعهدات ذیل این قطعنامه مورد تصریح قرار گرفت.

نباید توانایی  ایران در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم ضربه ببیند 
هشدار روحانی به غرب در کنفرانس رؤسای مجالس ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه
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بیانیــه

هشدار همزمان رئیس جمهوری به اروپا 
و امریــکا؛ تحریم ها می تواند بــر دیواری 
کــه جمهــوری اســامی ایــران در برابــر 
تروریســم و موادمخــدر کشــیده اســت، 

رخنه ای ایجاد کند.
دومیــن  در  دیــروز  روحانــی  حســن 
ایــران،  مجالــس  رؤســای  کنفرانــس 
افغانســتان، پاکســتان، ترکیــه، چیــن و 
روســیه، با اشــاره به هزینه هــای مادی و 
انســانی ایران در مقابله با ترانزیت مواد 
مخدر و تروریسم، تأکید کرد: از غربی ها 
انتظــار نداریم کــه سهم شــان را در ازای 
امنیــت و ثباتــی کــه بــرای آنهــا تأمیــن 
کرده ایم، بپردازند اما بدانند که با تحریم 
ایــران، به توانایی ما بــرای مبارزه با مواد 

مخدر و تروریسم آسیب می زنند.
او بــه تحریم کنندگان هشــدار داد که 
اگر توانایی هــای ایران در مبــارزه با مواد 
آنهــا  خاســتگاه  در  تروریســم  و  مخــدر 
ضربه ای ببیند؛ نخواهید توانســت از زیر 
آوار مــواد مخدر، پناهجویان و بمب ها و 

ترورها به سامت خارج شوید. 
رئیس جمهــوری درعین حــال، هم 
راهکارهای جمهوری اسامی ایران برای 
تحقق »منطقه قوی تر« به جای »قوی تر 
در منطقه« را تشریح کرد و هم امریکا را 
دولتی »مســئولیت گریــز« توصیف کرد 
که بــا تحریم ها به عنوان شــکل بارزی از 
تروریســم، ملــت مــا را هدف قــرار داده 

است.
اطاع رســانی  پایــگاه  به گــزارش 
ریاســت جمهوری، در ادامه، متن کامل 
سخنرانی حجت ااسام حسن روحانی 

در این کنفرانس را می خوانید:
ë ایران، بزرگ ترین قربانی تروریسم

جهــان امروز مــا شــاهد چالش های 
و  آب  تغییــرات  از  اعــم  پیچیــده ای 
هوایــی، بحران های اقتصادی، توســعه 
نیافتگی، تجاوز و جنگ، فقر و گرسنگی، 
یکجانبه گرایی، افراط  گرایی و تروریســم 

است.
جمهــوری اســامی ایــران به عنــوان 
بزرگ تریــن قربانــی تروریســم، از بــدو 
تأسیس تاکنون با این پدیده شوم مواجه 
بــوده و از ایــن بابــت متحمل خســارات 
اســت.  شــده  ســنگینی  مالــی  و  جانــی 
اقدامات تروریستی ازجمله شهادت 7۲ 
نفــر از نمایندگان مجلــس، دولتمردان 
و سیاســتمداران در یک بمب گذاری در 
ســال ۱۳60 و شــهادت رئیس جمهوری 
ســوی  از  کشــور،  وقــت  نخســت وزیر  و 
دیگــری  بمب گــذاری  در  تروریســت ها 
در همــان ســال و شــهادت بیــش از ۱7 
هزارنفر از مردم عادی در طول 40 ســال 
گذشته به دست گروهک های تروریستی 
که هم اینک متأســفانه در اروپا و امریکا 
تحت حمایت دولت های غربی هستند، 
شــهادت دانشمندان هســته ای در اوایل 
تروریســتی  عوامــل  توســط  دهــه  ایــن 
دولت هــای بیگانــه، حملــه تروریســتی 
بــه مجلــس  داعــش در ســال گذشــته 
شورای اسامی و حادثه تروریستی اخیر 

در شــهر اهواز و همچنیــن حادثه دو روز 
گذشــته در چابهــار، کوچک ترین خللی 
در عــزم و اراده دولت و ملت ایران برای 
مبارزه بی امان با تمامی اشکال تروریسم 

وارد نکرده و نخواهد کرد.
ë  اعمــال و  برجــام  از  امریــکا  خــروج 

تحریم هــا، مصداق تروریســم اقتصادی 
است

امــروزه امنیــت ابعــاد گســترده تری 
نســبت به گذشــته دارد. مســائلی مانند 
فرهنگــی،  امنیــت  اقتصــادی،  امنیــت 
و  اجتماعــی  امنیــت  امنیــت سیاســی، 
روانــی جامعه مــا را در بر گرفته و اخال 
در هر کدام می تواند در حوزه تروریســم 
تعریــف شــود. تحریم هــای اقتصــادی 
ظالمانه و غیرقانونی امریکا علیه ملت 
شــریف ایــران به عنوان شــکل بــارزی از 
تروریســم، ملــت مــا را هدف قــرار داده 
اســت. تروریســم اقتصــادی بــه معنای 
وحشــت آفرینی در مــورد اقتصــاد یــک 
کشــور و ایجــاد رعــب و تــرس در دیگــر 
کشــورها جهــت ممانعــت از تجــارت و 
ســرمایه گذاری در کشــور هــدف اســت. 
خــروج امریکا از برجــام و اعمال مجدد 
تحریم هــا و اقدامــات ایــن دولــت علیه 
شــرکای  و  ایــران  اســامی  جمهــوری 
تروریســم  بــارز  نمونــه  تجــاری اش 

اقتصادی است.
ë فقر، ریشه خشونت های تروریستی

منطقه مــا امروز در مقطع حســاس 
تاریخــی قــرار گرفته  اســت. مقطعی که 
طلبــان  خشــونت  تروریســت ها،  آن  در 
به دنبــال  جهانــی،  قانون شــکنان  و 
راه انداختــن گردابــی از خشــونت، فقــر، 
تحریــم، بحران، ترور و کودتا از پاکســتان 
تا ایران، از افغانســتان تا روسیه و از چین 
تــا ترکیــه هســتند. آنهــا نمی خواهند ما 
دورهم جمع شویم؛ گفت و گو کنیم، کناِر 
هم بنشینیم و همدل و همزبان باشیم؛ 
امــا آنهــا بایــد بدانند ایــن اراده ماســت 
که دســت در دســت هم، بر این دشمن 
مشــترک غلبــه کنیــم؛ امــا این پیــروزی 
مســتلزم این است که همگی مسئولیت 
ریشــه های  خشــکاندن  بــرای  را  خــود 
خشونت به یاد داشته باشیم؛ موفقیت ما 
نیازمند اراده ای مستمر و خستگی ناپذیر 
و  تباهــی  سرچشــمه های  کشــف  در 
کوشــش دســته جمعــی در خشــکاندن 
این ریشه هاســت. فقر و فساد و نابرابری 
از مهم تریــن ریشــه های خشــونت های 

تروریستی در این منطقه است.
در فضــای توســعه نیافتگــی اســت 
که اشــکال گوناگــون بزهــکاری، قاچاق، 
یکدیگــر  بــه  تروریســم  و  پولشــویی 
ملحــق شــده و امنیــت انســانی جوامع 
را نابــود می کنند. صــدای مردم منطقه 
بخوبــی شــنیده می شــود کــه می گویند: 
جنــگ و خونریــزی بــس اســت، آوارگی 
گرســنگی،  و  فقــر  بی خانمانــی،  و 
و  نفــرت  همسایه کشــی،  و  دیوارکشــی 
کینه، عقب ماندگــی و تبعیض، تحریم 
و تحقیــر کافــی اســت. زنــان و دختــران 

تحمــل بردگــی و محرومیــت دوبــاره از 
تحصیــل و اشــتغال را ندارنــد، کــودکان 
از برهنگــی و آوارگــی خســته شــده اند و 
شهر ها و روستاها دیگر انفجار و سوختن 

و ویرانی را برنمی تابند.
ë  حاکمیت هــای انعطــاف  ضــرورت   

منطقه
دخالت های سیاســی و نظامی اجازه 
نمی دهــد کــه جوامــع رشــد طبیعــی و 
در  را  خودشــان  مرســوم  حل هــای  راه 
مواجهه با اختافات و مشــکات بیابند. 
مداخله گران با پاشــیدن بــذر اختاف و 
نفــرت، کینه و خشــونت را درو می کنند. 
بایــد بیندیشــیم کــه چگونــه می توانیم 
دار  میلیاردهــا  آگاهانــه  کــه  آنهایــی 
تعمیــق  بــرای  را  نفتــی  درآمدهــای  از 
اختافــات و افزودن بر نابردباری صرف 
می کنند، متوقف کنیم؛ در برابر مداخله 
و  تــرور  و  بایســتیم  زورگویــان  و  گــران 

وحشت را بی پشتوانه بگذاریم.
امــروز هماهنگــی و همــکاری اســت 
بــرای مقابلــه  امنیــت می آفرینــد.  کــه 
بــا خطــرات مشــترکی کــه مــرز و قلمرو 
بــه  تــازه  نگاهــی  بایــد  نمی شناســد 
مــرز و قلمــرو در پیــش بگیریــم. بایــد 
داشــته  منعطف تــری  حاکمیت هــای 
باشیم که با تقسیم عادانه مسئولیت در 

برابر تهدیدات مشترک ما سازگار باشد.
اگــر می خواهیم به ســیل پناهجویان 
پایــان دهیــم، بایــد خشــونت و جنگ را 
افســار بزنیم. اگر می خواهیم تروریســم 
را شکســت دهیم باید به پیکار پول های 
ناپاک بشتابیم و برای چنین نبردی باید 
از کارآمــدی حکمرانی یکدیگر حمایت 
کنیم تا دیگر جایی برای پلیدی ها نماند.

مــا در اینجــا گردهــم آمده ایــم تا به 
خــود و دیگران یادآور شــویم که ملت ها 
و دولت هــای مــا در پیوند بــا یکدیگرند. 
مــا از زمانــه ای دور و از تاریخــی کهــن با 
هــم بوده ایــم؛ فرهنگ های مــا در داد و 
ســتدی ســرزنده و پویا، تمدنی مشترک 
آفریده انــد. تمدنی که از چیــن بزرگ تا 
آناتولــی پهناور و از روســیه فراخ تا فات 
ایران گسترده شــده و رسالتی سترگ در 
تمدن آســیایی به دوش کشــیده اســت. 
مــا فرزنــدان تمدن های بزرگی هســتیم 

که اینک ما را به حراســت و ارتقای خود 
فــرا مــی خواننــد. بگذارید بــه صراحت 
بگویم: ما در معرض یورشی همه جانبه 
هســتیم که نه تنها هویت و اســتقال ما 
را تهدیــد می کنــد، بلکــه مصمم اســت 

پیوند های دیرپای ما را از هم بگسلد.
ë  تحمــل را  امریــکا  گســتاخی های 

نمی کنیم
کشــوری کــه جنگــی تجاری بــا چین 
طعنــه  پاکســتان  بــه  انداختــه،  راه  بــه 
می زنــد، افغانســتان را تحقیــر، ترکیه را 
تنبیه، روســیه را تهدید و ایران را تحریم 
می کنــد، متهــم ردیف اول در شکســتن 
پیوندهاســت. اگرامریــکا گمــان می کند 
که می تواند ما را از هم جدا کند، ســخت 
بر خطاســت. وقتــی تجارت چیــن را در 
تنگنا می گذارند، همه ما زیان می بینیم. 
وقتی به پاکســتان طعنــه می زنند، همه 
ما آن اهانــت را جدی می  گیریم. تحقیر 
افغانســتان، خــوار شــمردن ماســت. با 
تنبیــه ترکیه، ما هم مجازات می شــویم. 
هــرگاه روســیه را تهدیــد کننــد، مــا هــم 
امنیت خود را در مخاطره می بینیم؛ آن 
گاه که ایــران را تحریم می کنند، همه ما 
را از مواهب تجارت بین المللی، امنیت 
انرژی و توسعه پایداربی بهره می سازند 
و در واقــع همــه را تحریــم می کننــد. ما 
اینجا هســتیم تا بگوییم بنــا نداریم این 
گســتاخی ها را تحمل کنیم. مــا در برابر 
آنها خواهیم ایستاد با تقویت همکاری و 
تعمیق پیوندهای اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و امنیتی میان خود.
ë هشدار به تحریم کنندگان ایران 

می خواهــم از تــاش ایــران در ایــن 
همــکاری و پیوندجویــی بگویــم. ایــران 
به حکم رســالت بزرگ خود امروز، ســد 
بزرگــی در برابــر ســوداگران خشــونت و 
داان فاکت بوده است و بهای سنگین 
این ایستادگی را هزاران نفر از داوران ما 
با جان شــان پرداخته اند. ما ساانه 800 
میلیــون دار برای مبارزه بــا مواد مخدر 
صرف می کنیــم که نتیجــه آن تضمین 
ســامتی افزون تر ملت ها از شــرق اروپا 
تا غرب امریکا و از شــمال آفریقا تا غرب 
آسیاســت. برای لحظه ای تصور کنید که 
اگر رخنه ای در این ســد ایجاد شــود؛ چه 

فاجعــه ای به بار می آید. مــا در مبارزه با 
تروریسم به همین اندازه راسخ بوده ایم. 
مــا در راه مبــارزه بی امــان با خشــونت و 
افراطی گــری هم صدها نفــر از نیروهای 
ارزشــمند خــود را فــدا کرده ایــم و هــم 
ســاانه میلیون ها دار هزینــه کرده ایم؛ 
بــدون ایــن فداکاری هــا و هزینه هــا ایــن 
قدرت گیــری  و  ظهــور  شــاهد  منطقــه، 
خافــت وحشــیانه داعــش در پهنــه ای 
بسیار پهناور بود. دســتاورد این اهتمام، 
امنیــت جــان انســان ها فــارغ از ملیت، 
قومیت و مذهب در سراسر جهان است. 
از غربی هــا انتظار نداریم که سهم شــان 
را در ازای امنیــت و ثباتــی که بــرای آنها 
تأمین کرده ایم، بپردازند اما بدانند که با 
تحریم ایران، بــه توانایی ما برای مبارزه 
با مواد مخدر و تروریسم آسیب می زنند. 
بــه تحریم کنندگان هشــدار می دهم اگر 
توانایی هــای ما در مبارزه بــا مواد مخدر 
و تروریســم در خاســتگاه آنهــا ضربه ای 
ببینــد؛ شــما نخواهیــد توانســت از زیــر 
آوار مــواد مخــدر، پناهجویــان و بمب ها 
و ترورهــا بــه ســامت خــارج شــوید. بــا 
تضعیــف ایــران از راه تحریــم، خیلی ها 
در امــان نخواهنــد بــود؛ آنهــا کــه حرف 
مــا را باور ندارند، خوب اســت به نقشــه 

جغرافیا نگاهی بیندازند.
ë 8 راهکار برای ایجاد منطقه قوی تر 

پیروزی هــای گذشــته مــا بــر جنایت 
و خشــونت و تــرور، به معنــای تضمین 
پیروزی های آینده نیست. این موضوع، 
یک کارزار دائمی و پایدار اســت که همه 
کشــورها باید در آن احســاس مسئولیت 
کنند و آماده همکاری و فداکاری باشند. 
سرشــتی  کــه  معضاتــی  بــا  رویارویــی 
فرامــرزی دارند نیازمنــد جهت گیری ها 
و راه حل هــای فــرا مــرزی اســت و بایــد 
بدانیم کــه غالب تهدیــدات معاصر ما 
چنین سرشــتی دارند. از همین روســت 
اســامی  جمهــوری  اشــتیاق  مــن  کــه 
ایران را به مشــارکت در ســاختن منطقه 
قوی تر اعام کــرده ام؛ منطقــه ای رها از 
ســلطه دیگــران که به خود متکی باشــد 
و از خــود نیرو بگیــرد و بر نیروی جمعی 
همه ملت ها تکیه کند و بیفزاید. منطقه 
قوی تر؛ نه محصور در جغرافیایی معین 

بلکه چراغ راهنمای ما در پیشــگاه ورود 
به دنیــای پســا امریکایی اســت؛ دنیایی 
بــر  ســلطه  توانایــی  امریــکا  آن  در  کــه 
دیگران را ندارد و این ملت ها در مناطق 
جهان هســتند که در هم پیمانی با هم، 
آرزوهــای مشترک شــان را پی می گیرند. 
در راه تحقق منطقه قوی تر همه ما باید 

بکوشیم که:
- پیوندهــای چندجانبه و دوجانبه را 

میان خود تحکیم کنیم.
- ایجــاد امنیــت شــبکه ای بــا همــه 
همســایگان خــود را در دســتور کار قــرار 
دهیم و حــس احترام به حاکمیت ملی 

آنها را به نمایش بگذاریم.
- چندجانبه گرایی را در دیپلماسی و 

قراردادهای تجاری تعقیب کنیم.
فرآیندهــای  در  جــدی  مشــارکت   -
صلح ســازی در منطقه را داشــته باشیم 
و در عیــن تقویــت همه جانبــه قــدرت 
دفاعی، نظامی گری در سطح منطقه ای 

را تقلیل دهیم.
و  علمــی  مردمــی،  تبــادات  بــر   -
فرهنگی و گردشگری منطقه ای، فارغ از 

تعلقات قومی و مذهبی بیفزاییم.
- زیرســاخت ازم را بــرای ترانزیــت 
همــه  بــا  اطاعــات  و  انــرژی  انتقــال  و 
کشــورهای  ســایر  و  خــود  همســایگان 
عاقه منــد بــه اســتفاده از ظرفیت های 

ترانزیتی، فراهم کنیم.
- از تجارت کاا و خدمات بخصوص 
میــان  فرهنگــی  خدمــات  و  کااهــا 

همسایگان حمایت کنیم.
- به توازن قوای پایدار با همســایگان 
مبتنــی بر خویشــتن داری اســتراتژیک و 

عدم رقابت مخرب دست یابیم.
البتــه امریکا کشــوری مداخلــه جو و 
غیرســازنده اســت کــه نمی توانــد هیــچ 
کشــور و منطقه ای را در مسیر این آرمان 
یاری کند. انتظارات ما از امریکا مشخص 
اســت. از کســی کــه بــه دیوارهــا تعظیم 
می کنــد، انتظــار نداریــم کــه بــه پل هــا 
احتــرام بگــذارد. از آن مســئولیت گریز، 
نمی خواهیــم که به مســئولیت تــازه ای 
گــردن بنهــد. از آن کــس کــه تمدن هــا 
را تحقیــر کــرده، نمی تــوان خواســت که 
نگهدارنــده پایه هــای تمــدن مشــترک 
باشــد امــا هرکجــا کــه امریــکا در انهدام 
اجــازه  باشــد،  جوامــع ســهمی داشــته 
نخواهیــم داد کــه از هزینه خســارت ها و 

ویرانی ها بگریزد.
مسئولیت بر عهده ماست و امیدوارم 
در اینجا بتوانیم، سنگ بنای مستحکمی 
را برای دســت یافتن به آرمان ها و تفوق 
مشــترک  تهدیــدات  و  دشــواری ها  بــر 
پایــه بگذاریم. جمهوری اســامی ایران 
مانند همیشــه آمــاده یاری رســاندن به 
رســالت خطیر تمدنی خود در همکاری 
با شماســت. هــر روز که می گــذرد بیش 
از قبــل بــه یقیــن می رســم که بــا همت 
صادقانه چین، روســیه، ترکیه، پاکستان 
و افغانستان، این رســالت را می توان به 

سرانجام رساند.

اریجانی: امریکا عامل گسترش تروریسم 
در منطقه است

دومین کنفرانس رؤسای مجالس 6 کشور آسیایی پیرامون 
چالش های تروریســم و ارتباطــات درون منطقه ای صبح 
دیــروز با ســخنرانی رئیــس جمهوری کشــورمان در تهران 
برگــزار شــد. رؤســای مجالس کشــورهای ایــران، چین، روســیه، افغانســتان، 
پاکســتان و ترکیه در این کنفرانس نظرات خود پیرامون تروریســم در منطقه 
را بیــان کردند. به گــزارش خانه ملت، علی اریجانی رئیس مجلس شــورای 
اسامی در سخنان خود با بیان اینکه در صحنه بین المللی چند عامل باعث 
بروز پدیده تروریسم و جنگ شده است، گفت: شورای امنیت به وظایف خود 
عمل نمی کند. جنگ های عراق، لیبی، افغانستان و... مصوب شورای امنیت 
نبــود، همچنیــن تحریم های یک جانبــه امریکا درباره ایران و روســیه مصوبه 
شورای امنیت را ندارد.  اریجانی ادامه داد: کشورهایی مثل امریکا در منطقه 
عامل گســترش تروریســم شــده و مدعی مبــارزه با آن هســتند امــا در واقع از 
تروریسم به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف خود استفاده می کنند. وی 
در پایــان با تأکیــد بر ضرورت افزایش همکاری های ســازمان های اطاعاتی و 
امنیت 6 کشــور حاضر در این کنفرانس خاطرنشان ســاخت: ارتباط وسیع ما 

باعث می شود مبارزه با تروریسم وارد صحنه جدیدی شود.

رئیس دومای روسیه:

پرهیز از تفسیر دوگانه 
تروریسم ضروری است

دومــای  رئیــس 
روسیه با بیان اینکه 
باید فهــم کاملی از 
تروریســم داشــت، 
گفــت: بایــد مانــع 

تفاســیر دوگانه از تروریســم شد و منابع 
مالی تروریست ها و دیالوگ های افراطی 
را از میــان برد. »والودین ویاچســاو« در 
ادامه با تأکید بر اینکه مبارزه با تروریسم 
در چارچوب پارلمان مهم است، عنوان 
کــرد: رئیس جمهور روســیه نیــز همواره 
معتقد است صرفاً با اتحاد میان کشورها 
می تــوان اهــداف مبــارزه با تروریســم را 
تأمین کرد. رئیس دومای روســیه افزود: 
ازم اســت مفهــوم مبــارزه با تروریســم 
به صورت دقیق شناســایی شــود چرا که 
تروریســت ها تاش دارند به کشــورهای 
مختلــف ضربه بزنند و امروز در شــمال 
آفریقــا و غــرب آســیا ســاکن شــده اند. 
ویاچســاو با بیان اینکه امروز می توانیم 
درباره بازگشــت ســوری ها به کشور خود 
صحبــت کنیــم، گفــت: در حــال حاضر 
زمــان آن فرارســیده تــا زیرســاخت های 
ازم بــرای زندگی شــهروندان ســوری را 
در این کشور فراهم کنیم. عملیات های 
تروریســتی زیاد در افغانســتان، سوریه و 
ســایر کشــورها بیانگر این موضوع است 
که هنوز نمی توانیم به طور کامل جهان 

را عاری از تروریسم بدانیم.

رئیس مجلس ترکیه:

اسام دین صلح و 
آرامش است
ییلدریم«  »بینالی 
مجلــس  رئیــس 
گفــت:  ترکیــه 
کشورهای همسایه 
تروریســت ها  از 

خیلــی صدمــه دیده اند چرا کــه آنها با 
هم مرتبط هســتند اگر شــما در کشــور 
خــود تروریســم را از بیــن ببریــد ولــی 
در کشــور همســایه باشــد انــرژی شــما 
را از بیــن می برد و بر کشــور شــما تأثیر 
خواهــد داشــت. رئیس مجلــس ترکیه 
با بیان اینکه کشــورها بایــد بدانند که با 
تروریســم نمی توانند به هدفی دســت 
یابند، یادآور شد: کسانی که از تروریسم 
ضــرر  خودشــان  می کننــد  اســتفاده 
می کنند. وی با بیان اینکه تروریست ها 
دین ندارند، گفت: دین ما اسام است 
کــه الفــت و محبــت بین انسانهاســت 
و صلــح و آرامــش را تنهــا راه زندگــی 
می دانــد. در ســال های اخیــر غربی هــا 
اســام را بــا تروریســم برابــر کردند که 
مــا آن را بشــدت رد می کنیم و توهینی 
بــه خود می دانیــم چرا که اســام دین 
صلــح و آرامش اســت. رئیس مجلس 
ترکیــه گفت: خواهــان این هســتیم که 
کشورهای همســایه با جدیت بیشتری 
با تروریســم مبارزه کنند چرا که آنچه را 
که ما می بینیم به شــکلی مبارزه شــده 

که موجب نابودی آنها نشده است.

نایب رئیس پارلمان چین:

باید شبکه های مشترک 
ضد تروریستی ایجاد شود

رئیــس  نایــب 
پارلمــان چیــن بــا 
اینکــه هیــچ  بیــان 
کشــوری نمی تواند 
بــا  تنهایــی  بــه 

تروریســم مبارزه کند، گفت: ازم است 
محل منابع مالی و تعیین سیاست های 
تروریســت ها را رصد کرده و شبکه های 
ضد تروریســتی ایجاد کنیــم. »چن زو« 
در ادامــه بــا تأکید بر اینکــه همکاری ها 
در حــوزه تروریســم را بایــد به صــورت 
مســتمر پیگیری کنیــم، اظهارداشــت: 
در ایــن مســیر ازم اســت از مکانیزم ها 
کــه  کــرده  اســتفاده  راهکارهایــی  و 
همکاری های مردمی و دینی را افزایش 
داده و سیاســت صحیحی بــرای مبارزه 
بــا تروریســم اتخاذ شــود. نایــب رئیس 
پارلمــان چیــن با بیــان اینکــه قوانین و 
فعالیت هــای میــان کشــورهای قربانی 
تروریسم باید یکسان شود، عنوان کرد: 
باید از گسترش سازمان های تروریستی 
جلوگیــری کــرده و محل منابــع مالی و 
تعیین سیاست های آنها را رصد کنیم؛ 
باید شبکه های مشترک ضد تروریستی 
ایجــاد کــرده و آنهــا را گســترش دهیم. 
همچنین ازم است از جذب جوانان در 
گروه های تروریستی به خاطر اشتغال و 
درآمدزایی جلوگیری کرده و راهکارهای 

قانونی در پارلمان ها اندیشیده شود.

رئیس مجلس ملی پاکستان:

جوانان فریب تروریست ها 
را خورده اند
قیصــر«  »اســد 
مجلــس  رئیــس 
پاکســتان،  ملــی 
اینکــه  بیــان  بــا 
از  تروریســم بایــد 

ریشــه خشــکانده شــود، گفــت: در دو 
دهــه گذشــته منطقــه شــاهد بحــران 
تروریســم بــوده و متأســفانه به علت 
ناامنــی  و  گرســنگی  و  فقــر  وجــود 
تروریســم در ایــن منطقــه بــال و پــر 
گرفته اســت و نســل جــوان نیز فریب 
دروغ های تروریست ها را خورده اند و 
در ایــن عرصه متأســفانه با نیت های 
بدخواهانــه شــاهد از هم گســیختگی 
اگــر کاری نکنیــم  ایــن رو  از  هســتیم. 
قلــم تاریخ متــن مهربانانــه ای برای 
وی  نوشــت.  نخواهــد  مــا  منطقــه 
اضافــه کــرد: پاکســتان در خصــوص 
جهت گیــری  تروریســم  بــا  مبــارزه 
و  اقدامــات  عرصــه  ایــن  در  و  کــرده 
بــرای  را  موفقیت آمیــزی  عملیــات  
مبــارزه بــا تروریســم صــورت داده و 
موفــق شــده ایم در ایــن رابطه از شــر 
تروریست ها رها شویم. از طرف دیگر 
علمــای ما هم هــر کــدام از گروه ها و 
اقدامات تروریســتی را کــه به نام دین 
صــورت گرفتــه  رد کرده انــد کــه ایــن 
خــود در کاهــش موفقیــت گروه های 

تروریستی تأثیر گذاشته است.

رئیس مجلس ملی افغانستان:

تروریسم چالش اساسی 
روابط منطقه ای است

ف  ئــو لر ا عبد «
رئیس  ابراهیمــی« 
ملــی  مجلــس 
افغانســتان گفــت: 
تنهــا  افغانســتان 

کشوری است که در دو دهه اخیر جوانگاه 
تروریســت های داخلــی و خارجــی بوده 
را  آســیب  بیشــترین  رابطــه  ایــن  در  و 
دیــده اســت، از طرف دیگر متأســفانه با 
وجود حضور نیروهــای نظامی خارجی، 
تروریســت ها بیشــتر در کشــور مــا فعال 
بوده انــد. وی بــا اشــاره به حضــور فعال 
تروریســت ها در افغانســتان وهمــکاری 
نکردن کشورهای منطقه گفت: متأسفانه 
کشورهای منطقه نتوانستند نقش خود را 
در این رابطــه ایفا کنند. از طرف دیگر در 
حالــی که منطقه ما موقعیت ژئوپلتیک 
از نظر سیاســی و اقتصــادی دارد، قطعاً 
با همکاری همه جانبه کشــورها می توان 
به توسعه و پیشرفت دست یافت و همه 
کشــورها را به رشد اقتصادی و اجتماعی 
رســاند. رئیس مجلس ملی افغانســتان 
با بیــان اینکه تروریســم چالش اساســی 
بــرای روابــط منطقــه ای اســت، گفــت: 
بایــد در ایــن رابطه راهکارهای مناســبی 
پیش بینی شود تا عوامل رشد و فعالیت 
تصویــب  بــا  و  شناســایی  تروریســت ها 
قوانیــن در مجالس زمینه مبــارزه با آنها 

فراهم شود.
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مصوبــه برج باغ هــا که طی بیــش از یک 
دهــه گذشــته در ســاخت و ســاز باغ های 
شــهر تهــران مــاک عمــل بــود، بعــد از 
شــروع به کار شــورای پنجم شــهر تهران 
پیشــنهاد  بــا  گذشــته  ســال  اواخــر  در  و 
و  معمــاری  و  شهرســازی  کمیســیون 
کمیســیون ســامت و محیط زیست لغو 
شد و شــهرداری تهران به موجب یکی از 
تبصره هــای مصوبه، ملزم بــه ارائه طرح 
جایگزین مصوبه برج باغ شد. این ایحه 
کارشناســی  جلســات  برگــزاری  از  پــس 
متعدد معاونت شهرســازی شــهرداری 
با کمیسیون شهرسازی شــورای شهر، در 
روزهــای پایانــی شــهرداری محمد علی 
افشانی به شــورای شهر و کمیسیون های 
مربوطه ارجاع شد. امروز ایحه جایگزین 
 برج-بــاغ به صحن علنی شــورای شــهر

می آید که در صورت تأیید شورا به شورای 
عالی شهرسازی کشور ارسال شود تا پس 
از تصویب جایگزین پیوســت سوم طرح 
جامع شــهر تهران شــود، ســپس با اباغ 
شورای عالی شهرسازی و معماری کشور 
در ســطح شــهر تهران و مناطــق ۲۲ گانه 

ازم ااجرا خواهد بود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری 
شورای شهر تهران درباره کلیات این ایحه 
بــه »ایــران« می گوید: یکــی از رویکردهای 
غالب در ایحه پیشــنهادی شــهرداری که 
تأکید شــورای شهر نیز بود، عدم بارگذاری 
یا بارگذاری حداقلی در باغ ها است، براین 
اســاس در ایــن طــرح جایگزیــن، دربــاره 
باغ های به هم پیوســته مثــل باغ های کن 
و فرحــزاد مقرر شــده اســت کــه مبتنی بر 
پیوست های مطالعاتی،  شــرایط اقلیمی 
و موقعیت درختــان و باغ های آن منطقه 
نســبت بــه تدویــن و تصویــب طرح هــای 

موضعی اقدام شود.
محمد سااری ادامه می دهد: در این 
طرح، ما شهرداری تهران را ملزم به تهیه 

طرح هــای موضعی کردیم که براســاس 
آن طرح هــا ســاخت و ســازهای حداقلی 
متناســب با آن عرصه ها صــورت گیرد یا 
نوع بهره برداری از این باغ ها تعیین شود. 
وی دربــاره باغ هــای پراکنــده و تک باغ ها 
هــم این طور توضیح داد: شــهر تهــران از 
گذشــته به باغ شــهر و خانــه باغ هایی که 
در شــمال، شــمال غرب و شــمال شــرق 
آن قــرار دارد مشــهور بــوده و متأســفانه 
طی دهه های گذشــته بخــش عمده این 
باغ ها از بین رفته که یکی از علت های آن 
مصوبه برج باغ بوده اســت. وی تصریح 
کرد: براســاس آمار و بانــک اطاعاتی که 
معاونت شهرســازی شــهرداری به شــورا 
ارائــه کــرده اســت ، ۵۷ درصــد باغ هــای 
پراکنــده موجود شــهر تهــران در مقیاس 
باغ های ۵۰۰۰ متر به باا هستند که ارزش 
اکولوژیکی باایــی دارند. در مورد باغ های 
پراکنــده در طرح جایگزین برج باغ، ســه 
مقیــاس از باغ ها را تعریــف کردیم که در 

ضوابط تعیین شده برای ساخت و ساز تا 
حد زیادی سعی شد مطابق ضوابط ماده 
۱۴ زمین شهری که در کل کشور به موجب 
قانون حفظ و گسترش باغ ها ماک عمل 

است، مد نظر قرار گیرد. 
 ۳۰۰۰ زیــر  باغ هــای  اســاس  برایــن 
مترمربــع حداکثــر می تواننــد ۲ طبقــه بــا 
حداکثــر ۱۵ درصد ســطح اشــغال یعنی 
مجموعــاً ۳۰ درصد تراکم ســاخت وســاز 
داشــته باشــند. باغ هــای ۳ تا ۵ هــزار متر 
مربع حداکثر ســه طبقه با ســطح اشغال 
حداکثــر ۱۵ درصــد و مجموعــاً ۴۵ درصد 
تراکــم و باغ هــای ۵ هزار مترمربــع به باا 
حداکثر ۴ طبقه و سطح اشغال ۱۵ درصد 
و با تراکم ۶۰ درصد ســاخت و ســاز انجام 
دهند. سااری با بیان اینکه درباره ایجاد زیر 
زمیــن نیز بحث های جدی صورت گرفت 
و به این تصمیم رســیدیم که محدودیت 
جدی در زمینه زیر زمیــن و گودبرداری در 

باغ ها اعمال کنیم.

»خــاک« مهجورتریــن موضــوع در میــان 
رسانه هاســت، در میان ســاختارهای اداری 
و دولتــی هــم. ایــران براســاس آمــاری کــه 
»منوچهــر گرجــی« رئیــس انجمــن علوم 
خــاک ایران  به خبرنــگار »ایران«  می دهد، 
ســاانه دو میلیــارد تــن فرســایش خــاک 
دارد. یک میلیارد آن در دل ســدها رســوب 
می شود و زمین  های کشاورزی پایین دست 
را بااســتفاده می کنــد و یــک میلیــارد آن 
هم به ریزگردهای کشــنده تبدیل می شود 
و ســامت شــهروندان بیــش از ۳۲ اســتان 
را بــه خطر می انــدازد. با وجــود این گرجی 
می گوید: »»خاک« در ساختار ایران متولی 
حفاظت ندارد.« او آب پاکی را روی دســت 
همگان هم می ریزد و می گوید:»بدون توجه 
به خاک، امکان ندارد که مشــکل »آب« در 
کشور حل شود،  یعنی درحالی که در کشور 
برای مدیریــت »آب« وزارتخانه وجود دارد 
اما برای حفاظت از بســتر آن یعنی خاک، 
هیچ تشــکیاتی حتی در حد یــک »اداره« 
هــم وجود نــدارد. البتــه آن طور کــه گرجی 
می گوید وزارت جهادکشاورزی به تازگی در 
اباغیه ای خواســتار تشکیل اداره کل خاک 
شــده اما هنوز اجرایی نشــده است. از سوی 
دیگر هم ایحه خاک بعد از ۱۲ سال خاک 
خــوردن در راهروهای مجلس، به تازگی به 
شورای نگهبان رفته است! گرجی مهم ترین 
معضل خاک کشور را از بین رفتن زمین های 
حاصلخیز کشاورزی کنار شهرها می داند و 
می گوید: »توسعه شهرها، ساخت و سازها، 
شــهرک های ســنتی، واحدهای مســکونی 
بــه خــاک وارد  را  و... بیشــترین خســارت 
می کنند.« او بســیاری از ســاخت و سازها را 
ضروری نمی داند و می گوید: »در این مسیر 
فقط عــده ای دارند پول بــه جیب می زنند 
اما هزینه اش برای نســل های آینده بســیار 
باا اســت.« گرجی یادآوری می کند:»ایران 
زمین برای ســاخت مســکن کم نــدارد اما 
بــرای کشــاورزی زمیــن محدود اســت. این 

زمین ها ۱۲ هزار سال محصول داده اند، باید 
۱۰ هزار سال دیگر هم محصول بدهند.« او 
فرســایش خاک را یکی دیگر از تهدیدهای 
خاک کشــور می دانــد و می گوید: »ایــران از 
کشورهای اول در فرسایش خاک است.« به 
گفته او، این فرسایش ها یا ریزگرد می شود و 
ســامتی انسان ها را به خطر می اندازد یا به 
شکل سیاب ها سدها را پر از رسوب می کند. 
رســوب خــاک همیــن اان هــم ظرفیــت 
ذخیره آبی ســد »ســفید رود« منجیــل را از 
یک میلیــارد و 8۰۰ میلیون متر مکعب به 
9۰۰ میلیون متر مکعب کاهش داده است. 
گرجــی این کاهــش را یک خســارت بزرگ 
برای کشــتزارها، شــالیزارها و اراضی شمال 
کشــور می داند. او درباره شور شدن زمین ها 
هم هشــدار می دهد و می گوید: »بســیاری 
از کشــاورزان امــروز زمین هایشــان را با آب 
شــور آبیاری می کنند. ایــن نمک ها کم کم 
در خــاک تجمع و بعد از چند ســال به یک 
بحران تبدیل می شــود.« براســاس آماری 

کــه او می دهــد در حــال حاضــر 5۰ درصد 
اراضی آبی کشــور دچار مشکل شوری شده 
اســت. گرجــی می گویــد: »البتــه درجــات 
شــوری خاک هــا متفــاوت اســت.«  گرجی 
مشکات حال حاضر خاک ایران را به دلیل 
عدم مدیریت صحیح می داند و می گوید: 
»زمین هــا از مــواد و عناصــر آلــی تخلیــه 
می شود. باید کود دامی به آنها داده شود اما 
مدیریت نمی شود و زمین های زراعی بیش 
از حــد شــخم می خورند.«گرجی تصویب 
قانون خاک، تهیه نقشه خاک کشور و اجرای 
برنامه ملی برای افزایش ماده آلی خاک را 
از جملــه برنامه هــای ضروری و اورژانســی 
می داند. به گفته گرجی، بخشــی از خاک با 
فرسایش سیابی و آبی و از طریق رودخانه 
از کشــور خارج می شــود تا این ســؤال پیش 
بیاید که چرا برخاف نظر کارشناسان روی 
آب هــای مرزی ســد زده می شــود اما هیچ 
کس نگران خاکی که از طریق روان آب ها از 

کشور خارج می شود، نیست؟! 

هشدار رئیس انجمن علوم خاک ایران شورای شهر تهران امروز بررسی می کند

50 درصد اراضی آبی کشور »شور« شده استتبدیل برج باغ ها به مراکز فرهنگی هنری
تغییر کاربری بازداشتگاه کهریزک

رییــس پلیــس پایتخــت بــا اشــاره بــه لــزوم ســاماندهی 
معتــادان متجاهر گفــت: فرمانده نیــروی انتظامی پس 
از چندین جلســه مشورتی و کارشناســی، تدبیر کردند که 
بازداشــتگاه کهریزک پس از آماده ســازی و مناســب ســازی، به محلی برای 
نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر تبدیل شود تا بخشی از مشکات این 
حوزه رفع شــود به گزارش پلیس تهران ، ســردار حسین رحیمی افزود: یکی 
از آســیب های اجتماعی کانشــهر تهران، وجود معتادان متجاهر در اماکن 
عمومی همچون خیابان ها، پارک ها، وســط اتوبان ها و زیر پل ها اســت که 
حضور آنان زمینه بروز جرایمی همچون ســرقت را فراهم می کند که گایه 
شــهروندان را به دنبال دارد و خواســتار جمع آوری آنان هستند. بارها اعام 
کــرده ایم که پلیس می تواند در کمترین زمــان ممکن، معتادان متجاهر را 
از ســطح شــهر جمع آوری کند اما مســئله مهــم در این قضیــه، نگهداری و 
بازپروری آنان اســت که نیازمند مکان مناسب و کافی برای این موضوع می 

باشد.

بسته حمایتی برای ۱۳۱ هزار بیمار خاص و صعب العاج
رئیــس مرکز مدیریــت پیوند و درمــان بیماری های وزارت بهداشــت گفت: 
بســته حمایتی برای ۱۳۱هزار بیمار خاص و صعب العاج اباغ شد، این بسته 
که ۱۳ بیماری خاص و صعب العاج شامل بیماری های تااسمی، هموفیلی، 
دیالیز خونی، دیالیز صفاقــی،  ام اس، EB )پروانه ای(، MPS، پیوند کلیه، پیوند 
کبــد، پیوند قلب، پیونــد پانکراس، پیونــد روده و پیوند ریه را پوشــش می دهد، 
ساانه حدود ۴هزار میلیارد ریال بودجه نیاز دارد. به گزارش ایسنا، دکتر مهدی 
شادنوش گفت: در این بسته حمایتی که از دهم آذرماه امسال قابلیت اجرایی 
پیدا کرده است، تمام خدمات بیماران خاص رایگان می شود و تنها در پیوندها 
فرانشــیزی که از قبل هم وجود داشــت دریافت می شــود. وی ادامه داد: در این 
بسته، حفاظت مالی بیماران خاص و صعب العاج در برابر هزینه های باای 
ایــن بیماران که مشــکات زیادی را بــرای خانواده آنها می تواند بــه وجود آورد، 
دیده شده است. خدماتی که در این بسته برای بیماران خاص و صعب العاج 
دیده شده است، شامل خدمات تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی است. 
وی گفت این گروه از بیماران می توانند تمام خدمات درمانی و دارویی شان را در 

بیمارستان های دانشگاهی دریافت کنند.

انتقال موفقیت آمیز گورخرها به پارک ملی کویر
معاون محیط طبیعی و تنوع زیســتی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره 
به فاز دوم انتقال گورخر به پارک ملی کویر، گفت: در این فاز چهار رأس گورخر، 
شامل یک رأس گور خر نر بالغ و سه رأس ماده از سایت تکثیر و پرورش گوراب 
یــزد به پارک ملی کویر با موفقیت منتقل شــد. به گزارش پایگاه اطاع رســانی 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، حمید ظهرابی گفت: بر اساس برنامه ریزی 
انجــام شــده در آینده نزدیک چند رأس گورخر دیگــر از مراکز تکثیر و نگهداری 
فارس و کرمان به این پارک منتقل خواهند شد. ظهرابی گفت: پارک ملی کویر 
با مســاحت 4۰۰ هزار هکتار در جنوب شــهر گرمســار واقع شده و بواسطه دوری 
از مراکز مســکونی در شــرایط فعلی امن ترین و بی تعارض ترین منطقه تحت 
مدیریت کشــور است این منطقه تا دهه 6۰ زیســتگاه گورخر آسیایی بوده اما با 
توجه به هجوم و اســتقرار دامداران و تخریب زیســتگاه و شــکار بی رویه در اوایل 

انقاب در این پارک منقرض شد.

حمیده امینی فرد
خبرنگار

زهرا کشوری
خبرنگار
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ا
ســااری: یکــی از نــکات مهم ایــن ایحــه عملکردهای 

مجــاز بــه اســتقرار در باغ ها اســت. ما بــه همین منظور 
مجموعه ای از عملکردهای مجاز به استقرار در باغ ها را 
برای اولین بار تعیین کردیم. براساس این ایحه در صورت تصویب، صاحبان 
اماک و اراضی می توانند کاربری های قید شده در این ایحه مثل ایجاد دفاتر 
مطبوعاتی، سالن های نمایش فیلم، تئاتر، موسیقی و کنسرت، ایجاد موزه ها 
و نمایشــگاه های تاریخی و هنری، گالری ها را در باغ هــای خود به بهره برداری 
برسانند، همچنین شــهرداری را ملزم کردیم در ارائه بخشی از خدمات مانند 

کودپاشی، آبیاری و هرس درختان همراهی ازم را با مالکان داشته باشد.

رئیــس انجمــن علــوم خــاک ایــران   آلودگی ها 

را معضــل دیگــر خاک کشــور می داند کــه وارد 
هرم غذایی شــده و جامعه انسانی را هم درگیر 
بیماری می کند. گرجی به کمبود بیمارستان در کشور اشاره می کند 
و می گوید: »هر روز بیمارســتان می ســازیم و باز هم با کمبود تخت 
رو به رو هســتیم چون فقط بیمارســتان ساختن کار اساسی نیست. 
باید تغذیه درســت شــود.« او مواد نفتی، فاضــاب و... را از جمله 
آلودگی هــای خــاک می داند کــه از طریــق محصوات کشــاورزی و 

غذایی وارد بدن افراد می شود. 

بــــرشبــــرش

اخبـــار
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 »بــه عنــوان موزیســین کــه ۲۵ ســال 
است کار اجرا می کند، همیشه ترجیح 
داده ام بــه جای انجــام کارهای نو، آثار 
قدیمــی را زنده کنم تا شــنیده شــوند« 
این عبارات که بخشــی از صحبت های 
پری ملکی است، از فعالیتی تازه برای 
زنــده کردن نام یکــی از فعاان عرصه 
موسیقی حکایت دارد. ملکی تصمیم 
دارد در برنامه ای با عنوان »نرود ز دلم 

هرگــز« یــاد و خاطره ایــرج تیمورتاش 
ترانه ســرای دهــه ســی و چهــل را زنده 
کند. در این برنامه که روز سه شــنبه ۲0 
آذرماه در تاار وحدت برگزار می شود، 
عــاوه بر رونمایی از کتــاب »ترانه های 
ایــرج  زمانــه  و  زندگــی  تیمورتــاش، 
تیمورتــاش« نوشــته  امیــد ایران مهــر، 
قــرار اســت گروه موســیقی »خنیــا« به 
سرپرستی پری ملکی آثار این ترانه سرا 

را بازخوانــی کنــد؛ کارهایی کــه به گفته 
ملکی این روزها نسخه با کیفیت پائین 
آنها موجود اســت و بســیاری از آنها در 
این سال ها هرگز شنیده نشده است. او 
در نشســت خبری این برنامه که صبح 
روز شــنبه در تــاار وحــدت برگزار شــد 
اطمینان داده که مثل همیشــه از خط 
قرمزها عبور نکــرده و همه اقدامات با 
کســب مجوز انجام شــده است. ملکی 

درباره انگیزه اش بــرای اجرای این کار 
و ادای دیــن به تیمورتاش گفته: »قبل 
از هرچیزی شــاید شــروع این کار ادای 
دین و احساســی بود که به این هنرمند 

داشته ایم. 
از  یکــی  قدیــم  زمــان  از  تیمورتــاش 
دوستان نزدیک ما و همکار همسرم در 
دبیرستان مرجان بوده است. ۲0 ساله 
بودم که من را به وزارت فرهنگ و هنر 

برد و از آن زمان همکاری حرفه ای من 
با او شروع شد.« این خواننده موسیقی 
ســنتی دربــاره هدفــش از اجــرای این 
برنامــه هــم گفته: »مــا فرهنــگ غنی 
کارهــای  داشــته ایم.  زمینــه  ایــن  در 
بســیار زیبایــی وجــود دارد کــه جوانان 
ما آنهــا را نمی شناســند و ایــن وظیفه 
ما موزیســین ها اســت که ایــن کارها را 

معرفی کنیم.«

نرود از دلم هرگز
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 بازگشت بازیگر مشهور فرانسوی به 
»جیمز باند«

»لیا ســدو« بازیگر مشــهور فرانســوی که نقش مدلین سوان 
روانشناس را در فیلم »اسپکتر« از مجموعه فیلم های جیمز 
باند بازی کرده بود بار دیگر این نقش را در فیلم جدید جیمز 
باند بازی می کند. آنطور که در خبرمهر به نقل از ورایتی آمده، »ایون پروداکشنز« 
کمپانــی تولیدکننده فیلم های جیمز باند، در کنار ســدو ۲ بازیگــر زن دیگر را نیز 
انتخــاب خواهد کــرد، یکی بازیگری که نقش کارگــزار MI۶ را بــازی کند و بازیگر 
دیگری که نقش زن مرموز فیلم را ایفا کند. گفته می شود کری فوکوناگا کارگردان 
و فیلمنامه نویس این فیلم، فیلمنامه »باند ۲۵« را به پایان رسانده است. دنیل 
کریــگ بازیگــر اصلی »باند ۲۵« نیز هم اکنون مشــغول بــازی در فیلم »چاقوها 
بیرون« به کارگردانی ریان جانسون است. کمپانی MGM قسمت بیست و پنجم 
»جیمز باند« را در مشــارکت با آناپورنا پیکچرز ۱۴ فوریه ۲0۲0 اکران خواهد کرد. 

پخش جهانی فیلم را نیز یونیورسال برعهده خواهد داشت.

آن سوی 
مــــــــرز

تاش برای بین المللی شدن یک جشنواره
اجراهای پنجمین جشــنواره موســیقی »نوای خرم« در حالی به 
پایان رسید که دست اندرکاران برگزاری این رویداد از تاش برای 
بین المللی شدن جشنواره و تغییر سیاست های بخش رقابتی در 
دوره هــای آتی خبر دادند. جمعه ۱۵ آذرماه در چهارمیــن و آخرین روز از برگزاری 
جشنواره موسیقی »نوای خرم« بیش از ۹0 هنرمند در بخش »اجرای  گروهی«، ۲۳ 
هنرمند در بخش »تک نوازی«، ۵۳ هنرمند در بخش »دو و سه نوازی« آثار خود را 
در معرض رقابت هیأت داوران گذاشتند. بردیا صدرنوری مدیر برگزاری پنجمین 
جشــنواره و جایــزه موســیقی همایون خــرم )نوای خــرم(در خصوص ایــن دوره از 
جشنواره بیان داشت: اگر روند جشنواره به همین صورت پیش رود، قطعاً در سال 
آینده میزبان شرکت کنندگان بیشتری خواهیم بود البته ما بر طبق برنامه مدونی 
که داریم، تصمیم داریم از سال آینده یک فراخوان منطقه ای را منتشر کنیم زیرا اگر 
با همین روند پیش برویم ممکن است برای سال آینده مجبور شویم که تعدادی 
از داوری هایمان را در اســتان ها انجام دهیم چرا که تعداد شرکت کنندگان در حال 
افزایش است و حتماً باید به شکلی ساختارمند فضای مناسب تری را برای بخش 
رقابتی ایجاد کنیم. تاش برای برگزاری جشنواره در سطوح بین المللی یکی دیگر از 
اهداف ماست که امیدوارم بتوانیم شاهد تحقق آن باشیم به عبارتی ما می خواهیم 
بــرای کشــورهایی که فارســی زبان بوده و به موســیقی ارائه شــده در این جشــنواره 

عاقه مندند، شرایطی را فراهم کنیم که در فضای مجازی آثارشان را ارائه دهند.

موسیقی

نشست ویژه »سولژنیتسین« در شهر کتاب
نشســت ویژه شــهر کتاب بــا عنــوان »سولژنیتســین و ادبیات 
مهاجرت« نویســنده معاصر روســیه به مناســبت فرارسیدن 
صدمین سالروز تولد وی، سه شنبه بیستم آذرماه برپا می شود. 
سولژنیتسین به سبب عقاید ضداستالینی خود در زندان و تبعید بود و بسیاری از 
نوشته های او شرح حال گونه است که در آنها بشدت از نظام حاکم انتقاد می کند 
که از جمله آنها می توان به »یک روز از زندگی ایوان دنیســوویچ« اشــاره کرد.آثار 
وی در نهایت منجر به اخراج وی از کشــورش شــد، البته او بعد از دریافت نوبل 

ادبیات به روسیه بازگشت.

اجرای رهنما در فرهنگسرای نیاوران
مانی رهنما همراه با یک نوازنده شناخته شده پیانو روزهای ششم و هفتم دی ماه 
سال جاری کنسرت »شب آوازی با پیانو« را در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار 
می کنند. در این اجرای زنده رضا تاجبخش از نوازندگان شــناخته شــده پیانو که 
طی سال های گذشته فعالیت های زیادی را با خوانندگان پاپ کشورمان به عنوان 

نوازنده پیانو و رهبر ارکستر انجام داده، مانی رهنما را همراهی می کند.

جایزه جشنواره »کراا« برای مجیدی
مجید مجیدی کارگردان، تهیه کننده و فیلمنامه نویس مشهور ایرانی جایزه یک 
عمر دســتاورد جشــنواره فیلم »کراا« را دریافت کرد. مجیدی در طول ۲۵ سال 
فعالیتش در عرصه فیلمسازی با فیلم هایی مانند »بچه های آسمان« )۱۹۹۷(، 
»رنــگ خــدا« )۱۹۹۹( و »آواز گنجشــک ها« )۲00۸( تحســین های بین المللی را 

برانگیخته است.

 دوره آموزش داستان نویسی »آل جال«
دوازدهمین دوره آموزش داستان نویسی آل جال با حضور بیش از ۲00 نویسنده 
از سراســر کشــور آغــاز به کار کــرد. در این دوره ســه روزه که با حضور بیــش از ۲00 
ادب جو از سراسر کشور برگزار می شود، نویسندگان و استادان برتر داستان نویسی 

کشور تدریس خواهند کرد.

 معرفی داوران جشنواره »قصه گویی«
طی احکام جداگانه ای از سوی محمدرضا زمردیان، معاون فرهنگی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان و رئیس جشنواره بیست و یکم، داوران بیست و یکمین 
جشــنواره بین المللی قصه گویی معرفی شدند. مرحله پایانی جشنواره امسال با 

حضور قصه گویان ایرانی و خارجی ۲٦ تا ۲۹ آذرماه در تهران برگزار می شود.

رونمایی تیزر مستند »زیر صفر مرزی«
تیزر مســتند »زیر صفر مرزی« به نویســندگی و کارگردانی مهدی افشــارنیک که 
در بخش آوینی دوازدهمین جشــنواره »ســینماحقیقت« حضور دارد، رونمایی 
شــد. در خاصه داستان این فیلم آمده است: »محمود درویش نویسنده عرب 
می گوید جنگ پایان خواهد یافت و سران جنگ با یکدیگر دست خواهند داد  و 
از خاکستر جنگ تنها چیزی که می ماند؛ پدر و مادری پیر است که چشم انتظار 

پیکر فرزند شهیدشان اند!

 بختیاری و جمشیدی در یک نمایش جدید
»شــب«، محصولــی از کمپانی دیار بر اســاس طرحی از رســول کاهانــی بزودی 
روی صحنه می رود. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی صحرا فتحی با بازی 
بهنوش بختیاری و ســروش جمشیدی بزودی در یکی از تماشاخانه های تهران 

روی صحنه می رود.

روی خـط 
خـــــــبر

»ایران«: حســین علیزاده آهنگســاز و 
نوازنده پیشکســوت موسیقی ایران در 
مراســم اختتامیــه دهمیــن جشــنواره 
گــروه نــوازی موســیقی فــارس نشــان 
شــهروند افتخــاری شــیراز را از ســوی 
کــرد.  دریافــت  شــهر  ایــن  شــهردار 
مــن  از  »زمانــی  می گویــد:  علیــزاده 
می پرســیدند کــه چــرا نشــان شــوالیه 
را نپذیرفتــم؛ امــا اگــر کســی هم اکنون 
دراین نشســت باشــد متوجه می شود 
کــه افتخــار شــهروند شــدن در شــیراز 
بزرگتــر  نشــان  آن  مقابــل  در  چقــدر 
در  پیش تــر  هنرمنــد  ایــن  اســت.« 
گفتــه  شــوالیه  نشــان  رد  خصــوص 
بود»افتخــار واژه ای  اســت که مردم به 
هنرمنــد هدیــه می دهنــد... وقتــی در 
فضای هنری نور کافی نباشد، چراغی 
کوچک خورشید می شــود. من ضمن 
قدردانی از مســئوان کشــور و سفارت 
فرانســه، بــه احتــرام مــردم هنرپــرور 
و هنردوســت ایــران، بــه نــام حســین 
علیــزاده قناعت کرده و تا آخر عمر به 
آن پیشوند یا پســوندی نخواهم افزود 
و خــود را بی نیاز از دریافت هر نشــانی 

می دانم.«
شــیراز،  شــهردار  اســکندرپور،  حیــدر 
در مراســمی کــه شــامگاه جمعــه ۱٦ 
آذر مــاه بــا حضور معاون امــور هنری 
و  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 
برخــی هنرمندان موســیقی کشــور در 
تــاار حافظ شــیراز برگزار شــد، ضمن 
تشــکر از برگزارکنندگان این مراســم با 

اشــاره به اینکه استاد حســین علیزاده 
کســی اســت کــه بــه قــول خــودش از 
روزهــای دور از کوچــه پــس کوچه های 
شــیراز عبور کرد تا موســیقی این کشور 
را تعالی بخشــد، اظهار کرد: موسیقی 
نینوای اســتاد علیــزاده بــرای ایرانیان 
کامــًا آشناســت و با افتخــار و به پاس 
خدمات بســیار موفق این بزرگمرد به 
موســیقی ایران و زحمــات فراوانی که 
در عرصه موسیقی ایران زمین کشیده 
اســت، به نمایندگی از مردم میهمان 
دوست شیراز، عنوان شهروندی شیراز 
به ایشــان هدیه می شــود و امیدواریم 
ایــن مرز و بــوم پر از مردانــی از جنس 
اســتاد علیزاده باشــد. در این مراســم 
محمدرضــا  ســردیس  از  همچنیــن 
درویشــی و احمد پژمــان رونمایی و از 

شریف لطفی نیز تجلیل شد.
ســید مجتبی حســینی معــاون هنری 
وزیرارشــاد نیــزدر ایــن آییــن پایانی با 

بیــان اینکــه جشــنواره زدگی درهنــر را 
دریغ این روزها می دانم، بیان داشت: 
از  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 
جشنواره هایی که بر مبنای ظرفیت ها 
و نگاه آمایشی شکل گرفته و اثربخشی 
ایــن  وبــرای  می کنــد  حمایــت  دارد، 
جشــنواره بایــد امتیــاز ویژه قائل شــد، 
زیرا کار همدانه در ســرزمین همدلی 
ظهــور می یابــد و رفاقت بــر رقابت در 

دیار فارس رجحان دارد.
حسینی با اشاره به اینکه فرزندان این 
مــرز و بوم بــه جهانیــان نشــان دادند 
کــه بــا هــم بــودن را در قــاب و قالــب 
هنر جان می دهنــد، اضافه کرد: زمان 
سرشــتی از هنــر دارد و ترنم موســیقی 
بهانــه ارجمنــد ماســت و گرایش های 
موســیقی در این جشــنواره در کنار هم 
ارائه شــد و ناظــران و داوران در قالب 
بــدون  کاردان  و  ســختکوش  گروهــی 
تکیــه بــر بودجــه دولــت آن را برگــزار 

کردنــد که نشــان از عزم جزمشــان در 
هنر دارد.

مجلــس  در  شــیراز  مــردم  نماینــده 
شــورای اســامی هــم بــا بیــان اینکــه 
موســیقی می توانــد در جامعــه اتحاد 
پیچیــده  مســائل  و  ایجــاد  آرامــش  و 
اینحــل سیاســی را حــل کنــد، گفــت: 
موســیقیدان ها کــه ســفرای فرهنگــی 
ایران هستند می توانند موقعیت هایی 
ایجــاد کننــد کــه در جهــان بــه صلــح 

برسیم.
مسعود رضایی با بیان اینکه نمی دانم 
چــرا بعضــی افــراد موســیقی را بــرای 
جامعــه مضــر می دانند، خاطرنشــان 
کرد: کسانی که هر جا درمانده شدند با 
زبان موســیقی مســتبدترین افراد را به 
راه نرمش کشانده اند و در داستان های 
مختلف این مهم بیان شــده است اما 
در شــگفتم از کســانی کــه موســیقی را 
آلــت لهــو و لعــب می داننــد در حالی 
که انســان های عارف از راه موسیقی به 
خداشناســی رســیدند. مثنوی نی نامه 
مولــوی چیــزی جــز خلقــت خداونــد 
نیــز  ســعدی  حکایت هــای  و  نیســت 

برآمده از روح زیبای اوست.
وی با بیان اینکه موســیقی نوایی است 
که بــا حرکت صداها بــه وجود می آید 
و آن هــم در خلقــت طبیعــت اســت، 
عنــوان کرد: اگر به آلت های موســیقی 
نــگاه و توجه شــود به شــکل عضوی از 
بدن انسان ساخته شده که کاسه گاه او 
نماد محل فکر و اندیشه انسان است.

مراسم اختتامیه دهمین جشنواره گروه نوازی موسیقی فارس با رونمایی از سردیس محمدرضا درویشی و احمد پژمان برگزار شد

نشان شهروند افتخاری شیراز به حسین علیزاده

ماجرای سینماهای فرسوده و گاه متروکه 
تهران بزرگ، نقل امروز و دیروز نیست. 
برخــی از این ســینماها دهه هاســت که 
تعطیلنــد و رنگ هیچ فیلمی را بر پرده 
خود ندیده اند؛ ســینماهایی که مغموم 
و خــاک خورده بعضــاً تبدیل بــه انبار و 
در مــواردی نیز پاتوق کارتــن خواب ها و 
معتادان شــده و بیشــتر هــم در مناطق 

مرکزی و جنوب شهر واقع شده اند.
هــم  آنقدرهــا  ســینماها  ایــن  داســتان 
کــه وزارت  بــه نظــر نمی آیــد  پیچیــده 
بــه  نتوانــد  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
کمک شهرداری فکری به حالش بکند! 
در شــهری کــه هنرمنــدان و گروه هــای 
نمایشــی از کمبود ســالن یا محلی برای 
عرضه مستقیم محصوات شان در رنج 
هستند، قطعاً بااستفاده ماندن بیش از 
۲0 ســینما در شــهر تهران آسیب بزرگی 
اســت؛ هم به مالــکان این بناها و هم به 

اهالی فرهنگ و هنر.
برخــی از ایــن ســالن های قدیمــی هــم 
صرفاً چراغ  شان روشن است و سینمادار 
به هر زور و ضربی مجبور است صورتش 
را ســرخ نگــه دارد، وگرنــه کوچکتریــن 
انتفاعی از سالن خود نمی برد! به اذعان 
برخی کارشناسان با آمدن پردیس های 
مــدرن ســینمایی آن هــم بــا تجهیزات 
چند سالن ســینمایی، پارکینگ و کافه و 
رستوران دیگر کســی رغبت نمی کند به 
این ســینماها- مثًا به سینما رودکی در 
اله زار- برود. اکثر این سینماها مالکانی 
دارند که یا در قید حیات نیستند یا دیگر 
لقای ســینما را به عطایش بخشــیده اند 
و از ایــران مهاجرت کرده انــد. بعضی از 
این ســینماها هم چندین مالــک دارند 
که هیچ گاه بر سر بازسازی سینمای شان 
به تفاهم نرســیده اند. اگــر هم بخواهند 
انحــال سینمایشــان را اعام کننــد و از 
شــهرداری جواز تغییر کاربــری بگیرند، 
طبق قانون، نمی توانند و باز هم پشــت 
درهــای بســته می ماننــد. حــال تکلیف 

چیست؟

ë  تاکنون امکان نداشته در تهران سینمای
متروکه ای تغییر کاربری دهد

 علــی خلیلی شــهردار ناحیــه 4 منطقه 
۷تهــران در مــورد امکان تغییــر کاربری 
»ایــران«  بــه  متروکــه   ســینماهای 
می گوید:»امــکان نــدارد در شــهر تهران 
یک ســینما تغییر کاربری بدهد و کسب 
و کار دیگــری پیــش بگیرد. چون ســرانه 
فرهنگــی در شــهر تهــران بشــدت دچار 
کمبود است واگر بخواهیم همین سرانه 
موجــود فرهنگــی را هــم از بیــن ببریــم 
دچار چالش فرهنگی می شویم. مثًا در 
میدان گرگان حداقل ۲0 ســال اســت که 
سینمایی متروکه وجود دارد. اینها بعد از 
دو دهه مالکان شان سعی کردند تغییر 
کاربری دهند اما مدیریت شهری این کار 
را نکرد و از لحاظ قانونی هم نمی توانند. 
چــون وقتی بــرای ملکی از نظــر قانونی 
کاربــری فرهنگــی تعریف شــده باشــد، 
نمی توانــد تغییــر کاربــری دهــد و بهره  
بــرداری از آن هــم باید فرهنگی باشــد و 

غیر از آن هم نمی تواند.«
حــاا مالــکان ایــن ســینماهای متروکــه 
بــا ایــن اوصاف فقــط یــک راه دارنــد؛ یا 
سینمایشــان را دوبــاره بازســازی کنند یا 
به شــکل دیگری از سینما استفاده کنند 
آن هــم به شــرطی که کارشــان فرهنگی 
و هنری باشــد. مثاً ســالن تئاتر باشــد یا 
جایی برای برگزاری یک کاس هنری یا 

حتی محلی برای نمایش آثار تجسمی.

خلیلــی در ادامــه در مورد ســینماهایی 
توضیــح  شــده اند،  بازســازی  کــه 
آماده ســازی  در  می دهد:»شــهرداری 
بنــا کمــک  و زیرســاخت های نوســازی 
می کند. اما دربحث تغییــر کاربری باید 
ایــن مســأله به کمیســیون مــاده 5 برود 
و ایــن کمیســیون هم نســبت بــه تغییر 
کاربــری در تهــران هیــچ اقدامــی انجام 
نمی دهــد. مالــکان این ســینماها چون 
درآمدشــان پایین آمده، انگیزه ای برای 
راه  انــدازی و ادامــه کار ندارنــد. به خاطر 
اشــتیاق  بایــد  فرهنــگ  وزارت  همیــن 
صاحبان این ســینماها را افزایش دهد. 
مثًا ســینما سروش مدتی تعطیل کرد. 
صاحبش می گفت برایم صرفه ندارد.«

ë سینماهایی که در حال تعطیلی اند
سینما ســروش از آن دســته سینماهای 
فرســوده ای بــود کــه صاحبش در ســال 
۸۹ تصمیــم بــه بازســازی آن گرفــت تا 
دوباره ســینمایش را رونــق دهد. او بعد 
از ســه سال و نیم این ســینما را بازسازی 
کرد، امــا حاا با وجــود هزینه های باای 
بازسازی، دخل وخرج نمی کند و به قول 
علی اصغرعاشــوری، مدیر این ســینما، 
اگــر برخی فیلــم ها که هر از گاهــی از راه 
می رسند)مثل هزارپا( نباشد، شاید این 

سینما امسال تعطیل می شد.
می دهــد:  ادامــه  دارد،  ُپــری  دل  کــه  او 
»مؤسســه ســینما شــهر وزارت فرهنگ 
50 درصــد مبلغ بازســازی را به ما داد تا 

توانستیم دوباره آن را بازسازی کنیم. تازه 
وضعیت سینماها در جنوب شهر تهران 
اسفبارتر اســت؛ اصاً از انقاب به پایین 
سینما نداریم. سینماهای اطراف ما هم 
درحال تعطیلی هستند. مردم به سینما 
نمی آینــد. اصــاً چــرا باید ســینماهای 
متروکه بازســازی شوند؟ وزارت فرهنگ 
بایــد از ســینماها حمایــت کند تــا رونق 

بگیرند.«
ë حذف ضوابط و قوانین دست و پاگیر

برخــی ســینماداران قوانیــن دســت و پا 
گیــر وزارت فرهنــگ را عامــل بی رغبتی 
ســینماداران می دانند تا برای ســینمای 

متروکه  خود فکری بکنند.
رضــا زاهدیــان، وکیل مالکان ســینمای 
بازســازی شــده »صحــرا« اســت. او در 
سینمای شــان  مشــکات  خصــوص 
می گوید:»مشــکات بســیاری بر ســر ما 
سینماهای قدیمی که بازسازی کرده اند 
وجود دارد یکی اینکه برنامه های دست 
و پا گیر بســیاری از طرف وزارت فرهنگ 
بر ســر راهمــان اســت. دوم محدودیتی 
اســت که در تعداد پروانــه نمایش با آن 
مواجهیــم. یعنــی از تعــداد ٦0 الــی ۷0 
سینمایی که در تهران است به ۳0 سینما 
پروانــه نمایــش فیلمی پرفــروش مثل 
هزارپــا داده می شــود. اما ما نتوانســتیم 
اجازه اکــران هزار پا را بگیریــم. از طرفی 
مــا بایــد بــا ســینماهای اطرافمــان کــه 
هم قیمت ما بلیت می فروشند، رقابت 

کنیــم. اگر بخواهیم درصــدی از بلیت را 
کم کنیم تا مخاطب را جذب کنیم، کلی 
کاغذبازی و نامه نگاری ازم دارد؛ تازه اگر 
با ممانعت برخی مواجه نشویم! حتی 
اگر بخواهیم برنامه تئاتر یا کنســرتی در 
این ســینما بگذاریــم، بازهم با مشــکل 
روبه روییم. از مکاتبات با وزارت فرهنگ 
هم که بگذریم، بحث تعدد مالکان این 
ســینما هم مطرح است]که البته ربطی 
به این بحث ندارد[ اما درکل ما هر سال 
زیــان می دهیم و امســال هــم به همین 

منوال ضرر کردیم.«
او پیشــنهادی هــم برای رفع مشــکات 
سینماداران برای وزارت فرهنگ و ارشاد 
بایــد  فرهنــگ  »وزارت  دارد:  اســامی 
تمام ضوابط اضافی یا قوانین دســت و 
پاگیــر دیگر را حذف کند. یعنی محتوای 
محصوات فرهنگی وهنری را کنترل کند 
تا منطبق بر موازین و فرهنگ ما باشــد، 
اما بقیه کارها را بر عهده بازار و صاحبان 
ســینماها بگــذارد تا خودشــان تصمیم 
بگیرند که چه فیلمی نمایش دهند. این 
گونــه تحولی بــه وجود خواهــد آمد و کار 
سهل تر خواهد شد. در تمام دنیا هم کار 

به همین منوال است.«
ë  بــه بخشــی  انگیــزه  و  شــهرداری 

سینماداران
محمدرضــا فرجی دبیر شــورای صنفی 
وزارت  اینکــه  خصــوص  در  اکــران، 
فرهنگ آیا سیاســتی در جهت استفاده 
از این سینماهای متروکه دارد؟ یا تاکنون 
برنامه ای برای یک نشســت با صاحبان 
این ســینماها تــدارک دیده اســت؟ یا با 
شــهرداری تعاملــی دارد؟ می گوید:»در 
ســال هــای اخیــر ســینماهایی بوده انــد 
که به دلیل فرســودگی یا قــرار گرفتن در 
نقاط شــلوغ و پرتردد شهر و جغرافیای 
نامناسب و ناهمگون، تعطیل شده اند؛ 
مثل مجموعه سینماهای اله زار. مردم 
هم عاقه ندارند در این ســینماها با آن 
بافــت و سیســتم قدیمی  فیلــم ببینند. 
خــوب  پردیس هــای  ایجــاد  طرفــی  از 
ســینمایی که به ناوگان ســینمایی کشور 
افزوده شــده، میــل خانواده ها خصوصاً 
نســل جوان را بــه طرف این ســالن های 

جدید کشانده است. این امر باعث شده 
اســت که مالکان ســینما هم بعد از این 
اتفــاق انگیــزه ای بــرای بازســازی بافت 
سینمای فرســوده نداشته باشند. وزارت 
فرهنــگ عاقه منــد اســت جاهایــی که 
سینما ندارد یا ســالن های سینمایی که 
می توانــد با بازســازی و مرمت، با کمک 
شــهرداری بــه نــاوگان ســینمایی کشــور 
اضافه کند. سینماهایی هم که چارچوب 
بازســازی را ندارنــد بایــد منحل شــوند. 
ما بــا مالکانی کــه در قید حیــات بودند، 
جلساتی داشتیم و آنها معتقد بودند که 
انحال هزینه هنگفتی دارد و امکان پذیر 
نیست. اگرشهرداری سینمای متروکه را 
برای خودش بــردارد و در نقطه دیگری 
از تهــران بــا بافت بهتــری ملکــی برای 
احــداث ســینما در اختیــار مالــکان قرار 
دهــد، هزینــه ســنگینی متوجــه مالکان 
نمی شــود و ســینماداران نیز انگیزه پیدا 

می کنند.«
وزارت  آیــا  اینکــه  بــه  پاســخ  در  او 
فرهنگ با شهرداری در این خصوص 
جلســه ای گذاشــته، افــزود: »ســال ها 
در   ۱۲ منطقــه  شــهردار  بــا  پیــش 
خصــوص ســینمای خیابــان الــه زار 
بحث هایــی برای رونق این ســینماها 
شد، اما آنچه اهمیت دارد، این است 
که مالکان تعدادی از این سینماهای 
خصوصــی در قیــد حیــات نیســتند 
وتعــدادی را هم شــهرداری بواســطه 
اینکه در نقاط شــلوغ واقع شــده اند و 
مثًا پارکینــگ ندارند و... اجازه تغییر 
کاربری شــان را نمی دهــد. واقعــاً چه 
در  خانواده هــا  کــه  اســت  تضمینــی 
ترافیک و ازدحام این گونه بافت ها به 
سینما بیایند؟ شــهرداری باید کمک 
کند و پیشنهادهایی بدهد تا با انحال 
سینماهای قدیمی و تغییر کاربری، در 

جاهای بهتری این کار انجام شود.«
پیشــنهاد  ایــن  خصــوص  در  خلیلــی 
و  هســت  می گوید:»امکانــش  فرجــی 
وزارت فرهنگ و شــهرداری باید کارگروه 
جلســاتی  و  دهنــد  تشــکیل  مشــترکی 
بگذارنــد تــا بــا بررســی این موضــوع به 

نتیجه روشنی برسند.«

سنا
ای

سینماهای متروکه دربرزخ رونق و ویرانی
 بااستفاده ماندن بیش از 20 سینمای قدیمی و فرسوده در شهر تهران، آسیب بزرگی است که در تمام این سال ها به دنبال یک نسخه شفابخش می گردد

مریم سادات گوشه
خبرنگار

جوایز ِگرمــی به عنوان معتبرترین جوایز دنیای موســیقی 
فهرســت نامزدهای خود را در شــاخه های گوناگون اعام 
کرد. به گــزارش گاردین، »کندریک لومــار« و »دریک« به 
ترتیب با نامزد شــدن در هشــت شــاخه پیشتاز شــصت ویکمین دوره جوایز 
موســیقی گرمی در ســال ۲0۱۹ شدند و در حالی که ســال گذشته انتقادهایی 
مبنــی بــر نادیده گرفتن خواننــدگان زن در ایــن جوایز مطرح شــده بود، اما 
امسال چهره هایی چون »مارن موریس«، »کیسی ماسگریوز«، »کاردی بی«، 
»جنل مونی« و »لیدی گاگا« این فرصت را دارند تا جوایز شاخه های اصلی 
را بــه خانــه ببرند.  آلبوم های موســیقی از »کاردی بــی«، »برندی کارایل«، 
»دریک«، »ِهر«، »پست مالون«، »جنل مونی«، »کیسی ماسگریوز« و آلبوم 
فیلم »پلنگ ســیاه« از چند خواننده نامزد کســب جایزه بهترین آلبوم سال 
معرفــی شــدند و در بخش بهترین تک  آهنگ ســال نیــز »برندی کارایل«، 
»دونالــد گاور«، »دریــک«، »لیــدی گاگا«، »کندریــک لومــار«، »اا مــای«، 

»شان مندز« و »زاد، مار موریس و گری« نامزد گرمی شده اند. 
در بخــش بهتریــن آلبــوم موســیقی پــاپ جوایــز گرمــی ۲0۱۹ نیــز آثــاری از 
»کامیا کابیو«، »کلی کارکســون«، »آریانا گرانده«، »شان مندز«، »پینک« 
و »تیلور ســوئیفت« نامزد کسب جایزه هستند و »کاردی بی«، »مک میلر«، 
»نیپســی هازل«، »پوشا تی« و »تراویس اســکات« نامزدهای بهترین آلبوم 
هســتند. »لنــگ ســیاه« از »لودویگ گروســون«، »بلیــد رانر ۲0۴۹« ســاخته 
»بنجامیــن والفیســچ« و »هانــس زیمــر«، »کوکــو« از »مایــکل جیاچینــو«، 
»شــکل آب« ســاخته »الکســاندر دســپات« و »جنــگ ســتارگان: آخریــن 
جدایی« ســاخته »جان ویلیامز« نیز نامزدهای بهترین موسیقی فیلم سال 
از ســوی جوایز گرمی معرفی شــدند. مراســم اعطای جوایز شصت ویکمین 

دوره جوایز گرمی ۲۱ بهمن در لس آنجلس برگزار می شود.

 نامزدهای جوایز گرمی ۲۰۱۹ 
معرفی شدند

نمــــا



جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - قله ای در خط الرأس توچال- پارکومتر

2-  جذام- حال شرعی- جنین
3-  باا بردن مقام و رتبه- وسیله گوش کردن موزیک- آن سوی شمال

4-  عمل منافق- چاره- بنی اسرائیل- چاهی در جهنم
5-  گیاهی خاردار- پوشاک پا- بی یار و یاور

6-  نوعی غذای آماده- مجموعه ای از آب سنگ های مرجانی، جلبکی- ویتامین کاهو
7-  روغن جا- درختچه گرمسیری- بندر فرانسه

8-  پدر مردگان- برهنه- خوراکی از اسفناج
9-  اشاره به فرد نامعلوم- شیمیدان و فیزیکدان بریتانیایی- دختر خالدار

10- لنگه- نام یک درختچه زینتی- پیدا کردن
11-  هلهله شادی- ییاق کرج- عدد اول

12-  ییاق تهران- زورق- حرف تمسخر- دستگاهی در موسیقی ایرانی
13-  رسم مغولی- کمک- از نیروهای سه گانه

14-  درخواست های حقوقی- باربر شهری- شهری در استان مرکزی
15-  اسپم- یکی از شاخه های هنر معماری و کاشیکاری سنتی

 عمودي:
1-  نویسنده نوبل برده استرالیایی- 

فدراسیون جهانی شطرنج
2-  پی درپی- پسر مازنی- سراینده

3-  جوخـــه ویـــژه روســـیه- نوعـــی 
بستنی- هماهنگ

4-  چه خوب- جســـت وجو کننده- 
کجاســـت؟- فور خشـــک کننده در 

آزمایشگاه
5-  ترشـــرو و گرفته- اسناد- حرف 

عطف
آبـــراه  بانـــد-  جیمـــز  رئیـــس    -6

کشتیرانی- کارمند
7-  بخش تیز چاقو- تیمی در لیگ 

2 ایتالیا- جزیره اندونزی
8-  ســـخن ســـنج- هنـــر فرنگـــی- 

جذاب
9-  پیشکش گران و کمیاب- گیاهی 
بومـــی امریـــکای جنوبـــی- طـــرز و 

قاعده
10-  به ترتیب صف- نجات دهنده- 

آبدار
11-  ظرف فرورفتـــه- وزارت خانه- 

منجمد کردن
12-  جماعت بسیار- کچل- سلک- 

همان بوس است
13-  حفره ای در بخش جلوی سر- 
سنگ روی جواهرات- دفاع راست 

پیکان )قرضی از پرسپولیس(
14-  دو اســـتخوان در مچ دســـت و 
پا- روستایی تاریخی در مرکز مثلث 

جلگه مرکزی گیان- کشور آتن
15-  بـــا جادو آید- اثر دیدنی شـــهر 

بستک هرمزگان
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   افقي:
1 - آرامگاهی در شیراز- رنگی میان سیاه و سفید

2-  تاراج- دار فانی- از درجات نظامی
3-  دلیری- بدون آستر- واحد تقسیم ملک و اشیای تحت تملک

4-  شهر ترکستان قدیم- ضمیر انگلیسی- واحد شمارش درخت- پارگی جزئی
5-  درخت سایه گستر- روستایی حومه تالش- پاکسازی گیاهان هرز از زمین زراعت

6-  عامل بیماری زا- کم- رنجوری
7-  نویسنده- معبد زرتشتیان- ماچ

8-  حزب سیاسی کوچک- از حروف الفبای انگلیسی- بهم برخورده
9-  اسکار تلویزیونی- قسمتی از معده نشخوار کنندگان- ناله

10-  نفوذ اینترنتی- کرسی وعظ- خانه دوم کارمند
11-  گفت وگوی درگوشی- معالجه- جامد

12-  گریه بچه- ناحیه- قهوه- ربودن
13-  رهایی- واهمه- رقص محبوبی برای فستیوال های خیابانی

14-  کسی که به دوست خود کمک کند- داور و شجاع- فلز مجسمه سازی
15-  غذای محبوب ایرانی- یأس و درماندگی

 عمودي:
1-   محـــل نگهداری نوزادان 
بی سرپرست - ملکه آدریاتیک

مایعـــی  بـــا  را  2- چیـــزی 
روپوشـــی-  پارچه  آلـــودن- 

درودگر
3-  اشـــاره بـــه دور- نیروزا- 

نوشتن
4-  کشـــور آفریقایی- شـــهر 
انگـــور در اصفهـــان- راوی- 

کنار گذاشتن عملی
5-  ســـتون دروازه- شـــهری 
در اســـتان کرمان- نام باتر 

رئیس سابق فیفا
نشـــده!-  آدم  هنـــوز    -6

باهوش- شعله
زبان  نـــوآوری-  توانگر-    -7

مردم پاکستان
ریاضـــی-  در  آحـــاد    -8

سلطان جنگل- غیر ممکن
9-  سره- از عائم نگارشی- 

حرف نوروزی
10-  رشـــته کوهـــی در غرب 
کشور- رسوم- حرف نشانه 

مفعول
11-  شـــخص و فرد- عددی 
ترتیبی - وزنی در طا فروشی

عـــدد  آیـــد-  داد  بـــا    -12
قهرمان- بیابان- جمع امت
بـــا هـــم برابـــر شـــدن    -13
شـــهر  چهارمیـــن  وزن-  در 
بـــزرگ اســـتان کردســـتان- 

خویش انداز
14-  دوری از مسابقه- نوعی 

عینک- وازده و دلمرده
عـــروس-  رو  دنبالـــه    -15
گیاهی همیشه ســـبز از تیره 

تاج خروسان

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 

2989و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6943
 یکشنبه  18 آذر 1397

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

حال و روز ساکنان يک محله پرآسیب در حاشیه کرج

خرابهایبهنامملکآباد
محمد معصوميان

گزارش نويس

ــتای  ــ ــر آن روس ــ ــاد دیگ ــ ــــن ملک آب »ای
ــال  ــ س  20 آرام  و  ــوا  ــ ه و  آب  ــــوش  خ
ــــب  ــدر کاس ــ ــاا آنق ــ ــــت. ح ــــش نیس پی
ــه و چه زیاد  ــ ــواد و کارتن خواب و چ ــ م
ــــت.« علی  ــا راه، فرار اس ــ ــده که تنه ــ ش
در  ــد،  ــ می گوی را  ــــات  جم ــــن  ای ــه  ــ ک
ــاد مغازه  ــ ــــی ملک آب ــان طالقان ــ خیاب
ــه  ــ ک ــــت  اس ــال  ــ از 20س ــــش  بی و  دارد 
ــــت. او و بسیاری  ــاکن این محل اس ــ س
ــد تبدیل  ــ ــد رون ــ ــا معتقدن ــ از محلی ه
ــتای آرام به منطقه ای  ــ شدن یک روس
ــتر  ــ بیش ــال  ــ 10س ــــی  موادفروش ــرای  ــ ب
ــال بدتر  ــ ــیده و حاا هر س ــ ــول نکش ــ ط
ــاد در نزدیکی  ــ ــود. ملک آب ــ هم می ش
ــــی  محل ــــرج،  ک ــار  ــ قزلحص ــدان  ــ زن
ــــگ و باریک و  ــای تن ــ ــــت با کوچه ه اس
ــای دودگرفته و مردان و  ــ چاردیواری ه
زنانی که در زمین های خالی مشغول 
ــــی  از طرف و  ــتند  ــ ــواد هس ــ م ــــرف  مص
ــالم ماندن  ــ ــــی که برای س خانواده های

تقا می کنند.
ــاد در بعد از  ــ ــای ملک آب ــ خیابان ه
ــر از آدم هایی  ــ ــــک روز پاییزی پ ظهر ی
ــین ها  ــ ــه ای ماش ــ ــد اب ــ ــه بای ــ ــــت ک اس
ــرای  ــ ب ــــی  راه ــتی  ــ دس ــای  ــ چرخ ه و 
و  ــران  ــ دخت ــد.  ــ کنن ــدا  ــ پی ــاده روی  ــ پی
ــه  ــ ــای فرم مدرس ــ ــا لباس ه ــ ــران ب ــ پس
ــتن به خانه  هستند و  ــ ــــغول برگش مش
ــرگرم بازی و شیطنت.  ــ بعضی هم س
ــین های گشت نیروی انتظامی از  ــ ماش
کوچه هایی که معروف به اله هاست، 
ــه ترتیب  ــ ــد. اله  ها ب ــ ــــت و آمدن در رف

ــــت که  ــــی اس ــــم کوچه های ــــماره، اس ش
ــــی آن طور  ــــوب خیابان طالقان در جن
ــترین  ــ ــد، بیش ــ ــا می گوین ــ ــه محلی ه ــ ک
ــرد.  ــ می گی ــورت  ــ ص ــا  ــ آنه در  ــــاف  خ
ــتی وارد  ــ ــین های گش ــ ماهم مثل ماش
ــان ابتدای  ــ ــویم و از هم ــ اله 21 می ش
ــــم در  ــه پیر و جوان و کودک چش ــ کوچ
ــاید از صورت  ــ ــوند تا ش ــ ــــم می ش چش
ــان  ــ حضورم ــــد  قص ــــم هایمان  چش و 
ــــرک  ــر جوان س ــ ــد. چند پس ــ را بفهمن
ــــم  گ ــه  ــ کوچ ــای  ــ انته در  و  ــند  ــ می کش
ــر بچه ای تقریباً 12 ساله  ــ می شوند. پس
سر کوچه دیگری با موبایلی در دست 
ــود و  ــ ــــردی نزدیک می ش ــتاده. م ــ ایس
ــه حرف می زند و با هم وارد  ــ چند کلم

خانه ای می شوند.
ــــی از اله ها وارد خانه یکی از  در یک
ــویم تا برای  ــ قدیمی های محل می ش
ــــی  ــنیده های زندگ ــ ــا و ش ــ ــا از دیده ه ــ م
ــــن تصور را  ــد. او ای ــ ــاد بگوی ــ در ملک آب
ــــدن  ــــل جمع ش ــاد حاص ــ ــه ملک آب ــ ک
ــــت، به هم  ــای زندانیان اس ــ خانواده ه
ــــی از خانواده های  می ریزد: »بله خیل
ــر نزدیکی به زندان  ــ زندانی ها به خاط
ــــی از نظر  ــد ول ــ ــــی می کنن ــا زندگ ــ اینج
ــه این  ــ ــاد ربطی ب ــ ــأله زی ــ ــــن مس ــا ای ــ م
ــانی  ــ ــتر دید کس ــ وضعیت ندارد و بیش
ــــی نمی کنند و از  ــــت که اینجا زندگ اس
ــأله  ــ ــه منطقه نگاه می کنند. مس ــ دور ب
ــــت که اینجا رها شده. هرکسی  این اس
ــده و وقتی  ــ ــای ایران اینجا آم ــ از هر ج
ــود خاف کرد،  ــ ــده که راحت می ش ــ دی
ــرده و بعد از مدتی  ــ بقیه را هم خبر ک

محله اسم در کرده.«
ــاا  ــ ح ــد،  ــ می گوی او  ــه  ــ ک ــور  ــ ط آن 

قومی  ــتوانه های  ــ پش ــه  ــ ب ــکاران  ــ خاف
ــــدرت گرفته اند و  ــه ای در محل ق ــ قبیل
ــان مافیا راه انداخته اند:  ــ برای خودش
ــــت؛ از  ــور خافی هس ــ ــا همه ج ــ »اینج
ــا مکان های  ــ ــاد گرفته ت ــ خانه های فس
ــر از من  ــ ــواد. اگ ــ ــــرف م ــــروش و مص ف
ــــم برای  ــــی ه ــردم بوم ــ ــنوید، م ــ می ش
ــــت همکاری  ــــن وضعی ــا ای ــ ــه ب ــ مقابل
ــا  ــ آدم ه ــــن  ای از  ــون  ــ چ ــد  ــ نمی کنن
ــد.« او از  ــ ــــم دارن ــــق ه ــند و ح ــ می ترس
ــبیده به ملک آباد مانند  ــ محات چس
ــه  ــ ــــوی و آق تپ ــــهرک عل ــهرابیه، ش ــ س
ــورت علنی  ــ ــــن ص ــه به ای ــ ــد ک ــ می گوی

خاف در آن رواج ندارد.
ــه از  ــ ــاکنان محل ــ ــر از س ــ ــــی دیگ یک
ــد و فروش  ــ ــــف خری ــای مختل ــ روش ه
از  ــد؛  ــ می گوی ــاد  ــ ملک آب در  ــواد  ــ م
ــــت  ــه در دیوار خانه هاس ــ ــــی ک ریل های
ــواد را به  ــ ــــی مأمورها م و موقع سرکش
شش متر زیر زمین می برد یا لوله های 
ــواد را داخل آن  ــ ــــی در زمین که م نازک
ــــم مأمورها مخفی  ــد و از چش ــ می ریزن

می کنند. 
ــــدون گواهینامه  ــــی که ب از نوجوانان
ــوار  ــ س ــــدل  م ــــن  آخری ــین های  ــ ماش
ــای  ــ ــا پول ه ــ ــد ب ــ ــوند و نمی دانن ــ می ش
ــــی که  ــد. از کودکان ــ ــه کنن ــ ــادآورده چ ــ ب
ــــردن همه جا پخش  ــه بهانه بازی ک ــ ب
ــا  ــ ــا را ب ــ ــور مأموره ــ ــا حض ــ ــوند ت ــ می ش
ــد و...  ــ ــــاع دهن ــه اط ــ ــه بقی ــ ــــل  ب موبای
ــرد  ــ ــه م ــ ــــدن از خان ــرون آم ــ ــع بی ــ موق
ــا بغضی می گوید:  ــ ــــم می کند و ب نگاه
ــــط  »وقتی آدم هایی را می بینی که وس
زمین های خالی دراز به دراز افتاده اند 
ــــت که  ــــم مهم نیس ــــی ه ــرای کس ــ و ب

بیشتر کسانی که با من حرف می زنند دوست ندارند نامی از آنها 
بیاورم. یکی از آنها می گوید: پای این دیوارها علنی می کشند، 

می خورند، تزریق می کنند و هرچیز دیگری که فکرش را بکنی... هر 
روز جوانان و بچه های مردم هم این وضعیت را می بینند. پشت 

همین دیوار همیشه دور هم جمع می شوند و مواد می کشند. من بچه 
مدرسه ای دارم می بیند دارند تزریق می کنند و تو دماغی می زنند. 

شما بچه خودت باشد ناراحت نمی شوی؟
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ــم  ــ ــــم تا ملک آباد را از چش برمی گردی
ــــی  ــا زندگ ــ ــه اینج ــ ــــم ک ــــی ببینی مردم
ــه فقط این  ــ ــته و کاف ــ ــد و خس ــ می کنن
ــبحان  ــ وضعیت را تحمل می کنند. س
ــگاه  ــ ــه در فروش ــ ــــت ک ــر جوانی اس ــ پس
ــــول خودش  ــــدرش کار می کند. به ق پ
ــد و  ــ ــان خری ــ ــتان او کارش ــ ــــف دوس نص
ــــودش نه.  ــــت اما خ ــواد اس ــ فروش م
سبحان برای ما از یکی از همسایگانش 
ــــش کردند که  ــد که آنقدر اذیت ــ می گوی
ــرون می  آید:  ــ ــه زور از خانه بی ــ ــر ب ــ دیگ
»پیرمرد دیوانه شد چند بار ماشینش 
ــد و در کوچه تهدیدش  ــ ــــی کردن را خال
ــد و برود.  ــ کردند که خانه اش را بفروش
ــــب ها خانوادگی کار می کنند.  این کاس
ــواده ای! همه مصرف  ــ ــه خان ــ البته چ
کننده هستند. از سر شب تا صبح توی 
خانه دعواست. آنقدر عربده می زنند 
ــــش نداریم.«  ــــک لحظه هم آرام که ی
ــــی می گوید که البته چند  او از دعواهای
ــــت کمتر شده. از گرد و خاک  وقتی اس
ــه  ــ ــــی ک ــــی و مردان ــلحه و قمه کش ــ و اس

ــد، به همه  ــ ــان می دهن ــ ــد یا ج ــ خمارن
چیز شک می کنی. به همه چیز ناباور 

می شی. چرا اینجا را رها کرده اند؟«
ــتر  ــ در کوچه ها دور می زنیم تا بیش
ــه، خیابانی  ــ ــــم. انتهای کوچه ال ببینی
ــای  ــ زمین ه ــــمتش  س آن  ــه  ــ ک ــــت  اس
ــــت و بعضی ها زمین  خالی زیادی اس
ــدر دیوار  ــ ــــی کرده اند و آنق را دیوارکش
ــه تبدیل به  ــ ــه ک ــ ــوار باا رفت ــ ــــت دی پش

ــده. هزارتوهایی که رد آتش  ــ هزارتو ش
ــــت؛ محلی برای  روی همه آنها پیداس
ــئه گی.  ــ ــــی پاتوقی برای نش کارتن خواب
ــته و آن طرف تر  ــ زنی زیر درخت نشس
ــر درختان  ــ ــوران زی ــ ــو خ ــ ــــردی تلوتل م
ــرد دوا  ــ ــد م ــ ــــی رود. چن ــــک راه م خش
شده خیلی آرام و خونسرد دقیقاً کنار 
ــــی پایپ به  ــای زمین ــ ــان در انته ــ خیاب
ــــغول مصرف هستند. چند  دست مش

ــــت به  ــــی از کوچه ها دس ــوان در یک ــ ج
ــده اند و با صدای بلند فحاشی  ــ یقه ش
ــریع  ــ می کنند. آنها تا ما را می بینند س
ــــت می دهند. ملک آباد  تغییر موقعی
دارد.  را  ــــودش  خ ــــاص  خ ــــن  قوانی
ــــب مواد آن را  قوانینی که اگر یک کاس
ــبی میلیونی  ــ ــاید کاس ــ رعایت نکند، ش

هر روزه اش به خطر بیفتد.
ــــی  طالقان ــان  ــ خیاب ــه  ــ ب ــاره  ــ دوب

ــا می آیند و یک  ــ ــــت از کج معلوم نیس
دفعه محل را بهم می ریزند.

ــــروش  ف ــازه  ــ مغ ــــن،  زین العابدی
ابزار آات صنعتی دارد. او از اینکه در 
ــه  ــ محل همه چیز مثل بانک و مدرس
ــود و امکانات خوبی وجود  ــ پیدا می ش
ــد:  ــ می گوی ــا  ــ ام ــــت  اس ــــی  راض دارد، 
ــــت اینجا تعریف کردن ندارد  »وضعی
ــــی، می بینی  ــــک چرخی بزن خودت ی
ــه اینها کار ندارد. یک  ــ هیچ کس هم ب
ــود اان کمی بهتر  ــ ــــی ب زمانی قمه کش
ــده. پایین این اله ها بدترین جای  ــ ش
ــــت اینجا  ــــت. 14 سال اس ــــهرک اس ش
ــــون مجبورم وگرنه  زندگی می کنم چ
می رفتم. کار و زندگی ام در این محله 
ــا خافکارها  ــ ــــت و آنقدر می مانم ت اس

بروند.«
ــــن حرف  ــه با م ــ ــانی ک ــ ــتر کس ــ بیش
ــــت ندارند نامی از آنها  می زنند، دوس
بیاورم. یکی از دوستان زین العابدین 
ــال است در این محل زندگی  ــ که 10 س
ــای این دیوارها  ــ ــد، می گوید: »پ ــ می کن
تزریق  ــد،  ــ می خورن ــند،  ــ می کش علنی 
ــــری که فکرش  می کنند و هرچیز دیگ
ــان و بچه های  ــ ــــی... هر روز جوان را بکن
ــــت را می بینند.  مردم هم این وضعی
ــه دور هم  ــ ــــت همین دیوار همیش پش
ــوند و مواد می کشند. من  ــ جمع می ش
ــه ای دارم؛ می بیند دارند  ــ ــه مدرس ــ بچ
ــو دماغی می زنند.  ــ تزریق می کنند و ت
ــــت  ــد ناراح ــ ــــودت باش ــه خ ــ ــما بچ ــ ش
ــــل کنیم  ــد تحم ــ بای ــا  ــ ــــوی؟ م نمی ش
ــه باید  ــ ــــف همیش ــــه ضعی ــون طبق ــ  چ

تحمل کند.«
ــاد می رویم  ــ ــــدی آب ــــمت مه به س
صحنه ها تکراری است؛ موتورسوارانی 
ــد و بعد دور  ــ ــــی دنبالت می آین که کم
ــا  ــ ــه ج ــ ــه هم ــ ــــمانی ک ــوند، چش ــ می ش
ــد و... در مهدی آباد  ــ ــــت می کنن دنبال
ــا  ــ ب ــــی  چندان ــــرق  ف ــــت  وضعی ــــم  ه
ــگاه دار در  ــ ــــک بن ــدارد. ی ــ ــاد ن ــ ملک آب
ــــما  ــــدی آباد با خنده می گوید: »ش مه
ــا ببینی  ــ ــــت ت ــاعت اینجا بایس ــ نیم س
ــاد از اینجا  ــ ــواب و معت ــ ــد کارتن خ ــ چن
ــال خانه  ــ ــــی اگر خی ــوند. حت ــ رد می ش
ــــی هم  ــته باش ــ ــا اجاره داش ــ ــــدن ی خری

پشیمان می شوی.«
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حیات سیاسی  غامحسین صدیقی در گفت و گو با خسرو سیف

لت
عدا

آوا 
س:  

عک

خــرداد ســال 1342 پدید آمد. مــا اعتقاد 
داشــتیم کــه عمــل رژیــم در برابــر ایــن 
اتفــاق، یعنــی ســرکوبی و کشــتار مــردم 
باید محکوم بشــود؛ بعضی هــا مثل دکتر 
صدیقــی موافق ایــن محکومیــت و اصًا 
پیشــنهاد دهنده آن بودنــد و بعضی هم 
مخالفــت کردند. روی هم رفته بواســطه 
ایــن مســائل و صحبت هــای دیگــری کــه 
بین رهبــران جبهه ملــی و صدیقی پدید 
آمــده بود، یک نقاری بیــن دکتر صدیقی 
و بعضــی دیگر پیش آمد و دکتر صدیقی 
گفتنــد کــه دیگــر در هیچ یک از جلســات 
جبهه ملی شرکت نمی کنند. ما خودمان 
نامه نوشتیم و حدوداً پنجاه یا شصت نفر 
هم امضا کردند که این عمل حکومت در 
15 خرداد باید محکوم بشــود. ما به اصل 
قضیه حرکت 15 خرداد کاری نداشــتیم؛ 
بحــث ما برخــورد حکومت به این شــکل 
با مردم بــود که ازم بود ما آن را محکوم 
کنیم. دکتر صدیقی هم دنبال این قضیه 
بودند و همین مســأله پایه اختافی شــد 
بیــن آقای دکتــر صدیقی و دیگــر اعضا و 
نهایتــاً اعــام کرد کــه دیگــر در هیچ یک 
از جلســات شــورای جبهــه ملــی شــرکت 
نمی کند و تماسش را قطع کرد. البته این 
قطــع تماس به این معنــا نبود که ارتباط 
مــا بــه کل قطــع بشــود. آقــای صدیقــی 
روزهــای جمعه کمــاکان دیــدار همگانی 
داشــتند و همــه عاقه مندان بــه دیدار او 
می رفتنــد و ما هــم می رفتیم و پای ثابت 
ایــن دیدار هــا هــم خــود آقــای داریــوش 
اســکندری  پروانــه  و همسرشــان  فروهــر 

بودند.
ë  1357 کمی جلوتــر بیاییــم. در آذر مــاه

شاه از دکتر صدیقی دعوت به قبول سمت 
نخســت وزیری کرد. ضمن اینکه بفرمایید 
چــرا شــاه در آن مقطــع به دنبــال صدیقی 
رفــت، علت عــدم پذیــرش این ســمت 

توسط صدیقی از دید شما چه بود؟
تظاهــرات  آن  و  مملکــت  شــرایط 
را  کــه صــورت گرفــت، شــاه  ضدشــاهی 
مســتأصل کــرده بــود. بــه همیــن دلیــل 
در ابتــدا افــرادی نظیر ارتشــبد غامرضا 
ازهاری و جعفر شــریف امامی را روی کار 
آورد و هیچ کدام نتوانســتند کاری بکنند. 
شــاه مشــاورانی داشــت و ایــن مشــاوران 
پیشــنهاد  او  بــه  را  مختلــف  گزینه هــای 
می کردنــد. شــاه از افــراد مختلف دعوت 
ابتــدا صحبــت  کــرد.  بــه نخســت وزیری 
از اللهیــار صالــح بــود کــه او نپذیرفــت. 
بعــد از کریــم ســنجابی دعــوت شــد کــه 
او هــم نپذیرفــت؛ چون ســنجابی شــرط 
نخســت وزیری را خروج شــاه اعام کرده 
بود، شــاه هم در آن مقطع نپذیرفته بود. 
در نهایــت ظاهــراً دکتر علــی امینی که از 
مشــاوران شــاه بود به او می گویــد که تنها 
چهــره باقــی مانده که می شــود از او بهره 
بــرد و از پــس ایــن قضایــا بربیایــد دکتــر 
صدیقی اســت؛ در خاطرات آمده که شاه 
به او می گوید: »آن معلم جامعه شناسی 
جایــی  بــه  مــن  کار  حــال  می گویــی!  را 
رســیده که او نخست وزیر شــود« )نقل به 

مضمون(. در نهایت صدیقی به نزد شاه 
دعوت شــده و ظاهراً این جلســه اول هم 
بــا کلی کنایه و گله از ســوی دکتر صدیقی 
خطاب به شــاه برگزار می شــود. خاصه، 
نتیجــه به جلســات بعد موکول می شــود 
تا صدیقی درباره این پیشنهاد فکر بکند. 
دکتر صدیقی این پیشنهاد را پذیرفت اما 
برای شــاه شــروطی گذاشــت. مهم ترین 
شــرط او ایــن بــود که اگــر دولتی تشــکیل 
دهد، شاهنشــاه نباید از کشــور خارج شود 
و اگــر هم نمی خواهــد در تهران بماند به 

جزیره کیش برود.
ë  طبق گفته خود شــاه، دکتر صدیقی تنها 

کســی بود که از او خواست تا ایران را ترک 
نکند. منظور صدیقی از نگه داشتن شاه در 

مملکت چه بود؟
به نظــرم صدیقــی درســت فکــر کرده 
بود. ارتشــی که ما داشــتیم وابسته به شاه 
بــود. صدیقــی می دانســت که اگر شــاه از 
مملکــت خــارج شــود ارتش فروپاشــیده 
می شــود. ایــن اســت کــه بــا خــروج شــاه 
مخالف بود و شــرط اصلــی اش هم برای 
نخســت وزیری همیــن بــود. بــه هــر حال 
صدیقــی بــرای تشــکیل هیــأت دولــت با 
عــده ای تماس گرفت تا کابینه خودش را 
بســازد ولی هیچ کدام حاضر به همکاری 
نشدند. من در آن زمان در شورای مرکزی 
جبهــه ملی بودم و یادم می آید که تقریباً 
همــه افراد جبهــه ملی با نخســت وزیری 
ایشــان مخالف بودنــد؛ نه به دلیــل اینکه 
نخواهند او نخســت وزیر شــود! بلکه فقط 
به دلیــل عاقــه به خــود صدیقــی بود که 

مخالفت می کردند.
ë  ظاهــراً از حزب شــما داریــوش و پروانه

فروهر هــم مخالفــت می کردنــد؛ بنده در 
یادداشــتی از بهــروز برومنــد خوانــدم که 
پروانــه و داریــوش فروهــر »کــه عاشــقانه 
دوســت  را  صدیقــی  دکتــر  زنده یــاد 
می رونــد  ایشــان  منــزل  بــه  می داشــتند، 
و درخواســت می کننــد کــه مبــادا اســتاد 
بــرای  را  شــاه  پیشــنهاد  صدیقــی  دکتــر 
ایــن  طبــق  بپذیرنــد«.  نخســت وزیری 
یادداشــت، پروانــه فروهــر می گویــد: »ما 
نگــران هســتیم مردم خشــمگین شــما را 
بکشــند«. علت اصلی مخالفت فروهر با 

نخست وزیری صدیقی چه بود؟
نقــل  بدرســتی  برومنــد  آقــای  بلــه 
کرده اند چون خودشان هم از حزب ملت 
ایران  انــد. چــه آقــای فروهــر و چه مــا، به 
طورکل به این نتیجه رسیده بودیم که کار 
از کار گذشــته اســت. یعنی هر کس بیاید 
و قصــد خدمت هم داشــته باشــد موفق 
نخواهد شــد. نــه تنها داریــوش فروهر که 
جمــع مهمی از افراد جبهــه ملی با گل و 
شــیرینی به منزل دکتر صدیقی می رفتند 
و ایشــان را از پذیرفتــن ایــن ســمت منــع 
احمــد  آقــای  مثــال  بــرای  می کردنــد. 
انصــاری و یــک عده جمع شــدند و با گل 
بــه منــزل دکتر صدیقی رفتنــد و با گریه و 
زاری از او درخواســت کردنــد کــه »آقــای 
دکتر این ســمت را نپذیرید!«. این اســت 
کــه این درخواســت ها منحصر بــه فروهر 

نبود و همه همین درخواست را داشتند.
ë  این مســأله با عاقه ای که فروهر نسبت 

ارتباطــی  داد  نشــان  خــود  از  انقــاب  بــه 
نداشت؟!

نــه اصــًا ارتبــاط نداشــت. آنجــا فقط 
خــود دکتــر صدیقــی مطــرح بــود. آنهــا 
اعتقاد داشــتند در این مقطع، نمی شــود 
کاری کــرد و فقــط جــان دکتــر صدیقــی 
در خطــر اســت؛ جهتــش فقــط ایــن بود. 
بــرای  هــم  را  فروهــر  آقــای  خــود  حتــی 
بودنــد،  کــرده  پیشــنهاد  نخســت وزیری 
چنانچه آقای هوشــنگ نهاوندی را سراغ 
آقــای فروهر فرســتادند و آقــای نهاوندی 
از طــرف آقــای ناصــر تکمیــل همایون با 
داریــوش فروهــر قرار گذاشــت و به منزل 
آقــای تکمیــل همایــون رفتنــد و صحبت 
کردنــد و آقــای فروهــر گفــت »اان زمان 
گذشــته اســت و ایشــان )شــاه( خیلی دیر 
بــه فکــر افتاده انــد!« و معتقــد بــود اان 
می بایســتی دید که مــردم در خیابان چه 
می گوینــد، چون دیگر نمی شــود مردم را 

آرام کرد.
اجــازه بدهیــد نکته ای را بگویــم؛ ما در 
خــرداد 1356 یــک نامــه ســه امضایی به 
شاه نوشتیم که این نامه را دکتر سنجابی، 
بختیــار و فروهــر امضــا کــرده بودنــد و در 
بــه شــاه  را  آن موقــع، مســأله فروپاشــی 
گوشــزد کــرده بودیــم؛ شــاه هم گفــت که 
اینها کارشــان به جایی رســیده است که به 
مــن نامه می نویســند! می خواهــم بگویم 
خود شــاه نخواســت. این اواخر کــه امثال 
نخســت وزیری  بــرای  را  صدیقــی  دکتــر 
دعــوت می کــرد، دیگــر کار از کار گذشــته 
بود. اما خیلی ها به دکتر صدیقی گوشــزد 
می کردنــد که بــا پذیرش نخســت وزیری، 
گذشــته و نــام و شــهرت شــما خدشــه دار 
خواهد شد ولی خود دکتر صدیقی معتقد 
بود که »یک سرباز از تمام مزایای وطنش 
اســتفاده می کند تا روزی که ایران در خطر 

باشــد و جانش را پــای میهنش می گذارد، 
من هم این گذشــته و آبــرو را صرف ایران 
خواهــم کرد که اگر هم بــرود در راه میهن 
رفته اســت«. دیگران آنقدر دکتر صدیقی 
را دوست داشــتند که نمی توانستند تصور 
کننــد در چنین موقعیت خطرناکی او پای 
جلو بگذارد  و واقعاً هم در آن موقع کار از 

کار گذشته بود.
ë  هــم صدیقــی  دکتــر  هــدف  ظاهــراً   

نگه داشــتن شــاه در قدرت نبــود! صدیقی 
خودش در یک مصاحبه ای گفته است که 
هدفش شــاه نبود و هدف اصلی همان طور 
که شــما گفتید حفظ ارتش و شالوده کشور 

بود. این طور نیست؟
بله کامًا درســت است؛ ببینید اولین 
کســی که اســم انقاب را آورد خود شــاه 
بــود! ما )جبهــه ملی( کــه در آن مقطع، 
را  مشــروطیت  اساســی  قانــون  اجــرای 
می خواســتیم. بنابرایــن اولین کســی که 
اســم انقــاب را آورد خود شــاه بــود!  در 
نتوانســت  صدیقــی  دکتــر  صــورت  هــر 
ادامه دهد. من از کسی شنیدم که ظاهراً 
در جلســه آخــری کــه دکتــر صدیقــی با 
شــاه ماقات داشــت، شــاه از او پرسیده 

بــود نظــرش دربــاره دکتر شــاپور بختیار 
چیســت! عجیب اســت کــه کســی برای 
قبول سمت نخســت وزیری دعوت شود 
و پیشــنهاد او را برای شــخص دیگر جویا 
شــوند!. علی ایحــال در این زمینــه دکتر 
بختیار عضو  شــورای مرکزی جبهه ملی 
بود که مــن هم عضو بــودم. بختیار این 
مســأله را کــه بخواهــد نزد شــاه بــرود یا 
تماســی با شــاه داشــته باشــد هیچوقت 
در شــورا مطرح نکرد! در حالی که وقتی 
دکتــر ســنجابی دعــوت شــده بــود همه 
چیــز را بــا شــورا در میان گذاشــت. دکتر 
بختیــار در زمینــه قبول نخســت وزیری، 
خــودش به تنهایی عمــل کرده بود. یک 
خاطره ای تعریف کنم: موقعی که آقای 
سنجابی از پاریس برگشت یک مصاحبه 
مطبوعاتــی در خانــه اش تشــکیل شــد و 
پــس از آن ســنجابی و فروهــر دســتگیر 
شــدند. ایــن دو، عضــو هیــأت اجرایــی 
جبهــه ملی بودند و موقعی که دســتگیر 
شــدند، هیأت اجرایــی از اکثریت افتاد و 
پیشــنهاد شــد دو نفــر دیگر جــای آنها را 
بگیرند. مهنــدس کاظم حســیبی، بنده 
را پیشــنهاد کرد و پذیرفته شــدم؛ هیأت 
اجرایــی هــم هر روز جلســه داشــت. آن 
موقــع کمبود بنزیــن بود و یکبــار بختیار 
به من پیشــنهاد داد که نیــازی به آوردن 
ماشــین نیســت و او مرا تا منزلم خواهد 
رســاند. یکــی از ایــن روزهــا در ماشــین 
نشســته بودیم کــه به من گفــت: »آقای 
ســیف! این دوســتان اگر بگذارند لیست 
کابینــه در جیــب من اســت!« من جدی 
نگرفتــم امــا بعــد از اینکــه ایشــان قبول 
نخســت وزیری کردند و آن مسائل پیش 
آمــد بعدها به آقای فروهــر گفتم: »این 
آقــا آن زمــان بــه مــن چیزهایــی گفتــه 
بــود!«. بنابرایــن ایــن بگیــر و ببند هــای 
دعــوت از دکتر صدیقــی و دیگران همه 

بیهوده بود.

ë  اشاره به شروط دکتر صدیقی برای قبول 
صدیقی  دکتــر  آیا  کردیــد.  نخســت وزیری 
زمانی که این شــروط را برای شاه گذاشتند 

با افراد جبهه ملی هم مشورت کردند؟
اصًا و به هیچ وجه؛ همان طور که ابتدا 
عرض کردم دکتر صدیقی از ســال 1342 
به طــور رســمی بــا جبهــه ملــی ارتباطی 
نداشــت. امــا بیــن مــردم به عنــوان رهبر 
جبهه ملی هم شــناخته می شــد و ما هم 
مرتــب به خانه او می رفتیم. ولی با جبهه 
ملی به صورت رســمی ارتباطی نداشــت. 
حتــی یکبار نزد آقای دکتــر اللهیار صالح 
بــودم و چون آقای صالح می دانســت که 
من بــا دکتــر صدیقــی در ارتباط هســتم، 
گفت: »آقای سیف! جناب استاد قدمش 
بــه روی چشــم ماســت! چــرا پهلــوی مــا 
نمی آید تا ما مشکات و اختافات را حل 
کنیــم«؛ حتــی به این شــکل دکتــر صالح 

برای بنده بیان کردند.
ë  پذیــرش جریــان  در  ظاهــراً   

نخســت وزیری، کریــم ســنجابی نامــه ای 
بــه صدیقــی می نویســد و از او می خواهــد 
از تشــکیل دولــت خــودداری کنــد. دکتــر 
صدیقــی هم در جــواب می گویــد: »من به 

شــما اجازه نمی دهم چنین نامه ای به من 
بنویســید!«. بین دکتر صدیقی و ســنجابی 

چه اختافی وجود داشت؟
ایــن هم برمی گشــت به جدایــی دکتر 
صدیقــی از جبهــه ملــی. آن نامــه ای کــه 
آقای دکتر ســنجابی از طــرف جبهه ملی 
دادنــد، در واقــع قصــد داشــت بگوید که 
ایشــان کاندیدای جبهه ملی نیست چون 
بــا جبهه ملی ارتباطی در طول این مدت 
نداشــته اســت؛ که صدیقی هــم ناراحت 
و عصبانی شــده بود. مســأله و هدف این 

بود.
ë  پــس چرا خود شــاه معتقد بــود که دکتر 

صدیقی »تحت فشار رهبران جبهه ملی« 
شــرطی بــرای تشــکیل دولت قائل شــده 
و »زیــر فشــار حزبــش« از او درخواســت 
تشکیل شــورای نیابت سلطنت را داشت 
که نتوانســته آن را بپذیرد. چطور سنجابی 
از یــک ســو گوشــزد می کــرد کــه صدیقــی 
ارتباطــی با جبهــه ملی نــدارد و از ســویی 
دیگر شــاه، صدیقی را تحــت تأثیر رهبران 

جبهه ملی می دانست؟
اصــًا ارتباطــی نداشــت! شــاه بیخود 
گفتــه اســت. به هــر حــال دکتــر صدیقی 
ناراحــت شــد و دیگــر  نامــه ســنجابی  از 
بحــث نخســت وزیری هــم کان لــم یکــن 
باقــی مانــد. ما هــم بعد از ایــن جریان ها 
نزد دکتــر صدیقی می رفتیم تا احســاس 
تنهایــی نکنــد و ایــن نقــار به شــکلی رفع 

شود.
ë  در خــرداد 1358 بود که صدیقی دعوت 

در  مرکــزی  شــورای  اعضــای  و  رهبــران 
عضویت در شــورای مرکــزی جبهه ملی را 
پذیرفــت و بعدها در بهمن همان ســال از 
جبهــه ملی چهــارم کناره گیری کــرد. دکتر 
تکمیل همایون در جایی گفته اند که چون 
عــده قلیلی از جبهه ملی ملــزم به رعایت 
دموکراســی نبودند و به دنبال تحمیل نظر 
شــخصی خود بودنــد، صدیقــی همکاری 
با جبهــه ملــی را غیرممکن می دانســت. 

علت از دید شما چه بود؟
ما به دکتر صدیقی پیشنهاد دادیم که 
به شــورای جبهه ملی بیاید؛ یک نامه هم 
نوشتیم و همه امضا کردیم و اتفاقاً آقای 
خســرو قشقایی نزد من آمد و به اتفاق به 
منزل دکتر صدیقی رفتیم. خاصه آنقدر 
رفتیم و آمدیــم که بااخره دکتر صدیقی 
بــا تمــام مســائلی که داشــت حاضر شــد 
به شــورای جبهه ملی بیایــد. برخی دیگر 
از اطرافیــان ایشــان نیز از جملــه ابراهیم 
کریــم آبــادی، مهــرداد ارفــع زاده و پرویز 
ورجاونــد هــم در همین زمان به شــورای 
جبهه ملی آمدند. در جبهه ملی معمول 
بــود که شــورا بــه 35 نفر برســد و در آنجا 
پیشــنهاد شد برای کســانی که قرار بود به 
شورا اضافه شــوند کمیته ای تشکیل شود 
تــا افــراد را بررســی کنــد. در ایــن کمیتــه 
آقــای  و  مــن  دکتــر صدیقــی، ســنجابی، 
حســین شاه حســینی بودیم و ایــن کمیته 
تشــکیل  ســنجابی  دکتــر  منــزل  در  هــم 
می شــد. ناگفتــه نمانــد دکتــر صدیقی در 
ایــن زمان به منزل ســنجابی می آمد و در 
ایــن جلســات هیــچ صحبتی هــم درباره 
نقارهای گذشــته بین سنجابی و صدیقی 
کــه  آنجایــی  از  البتــه  نیامــد.  میــان  بــه 
ســنجابی دبیر جبهه ملی بود یا به عنوان 
رهبر شناخته می شد، آقای دکتر صدیقی 
پیشــنهاد کردند که رهبر نداشــته باشــیم 
و شــورای رهبری پدید بیاید کــه البته این 
به تصویب رســید. متأســفانه بعد از چند 
صباحــی، ما حزب ملــت ایران و از جمله 
آقــای داریــوش فروهر و بهــروز برومند با 
سازمان جبهه ملی اختاف پیدا کردیم و 
از آنجــا بیرون آمدیم. زمانی که ما بیرون 
آمدیــم، شــورا تشــکیل می شــد و برنامــه 
ادامه داشت ولی بعدها خبر رسید که در 
شــورا بحث و جدلی شده و آقای صدیقی 
ناراحــت شــده و دیگــر شــرکت نمی کند! 
از ایــن بــه بعــد مــا در جریــان نبودیم که 
دقیقاً اختاف بر ســر چه بود. بله ســلیقه 
شــخصی در جبهــه ملــی وجود داشــت و 
دکتــر تکمیــل همایــون درســت گفته انــد 
و شــاید هم منظور بیشــتر دکتر ســنجابی 
باشد ولی به نظر من این سلیقه شخصی 

از سوی سنجابی نبود.
ë  بعد از انقاب مهندس بــازرگان از دکتر 

صدیقــی برای شــرکت در دولــت موقت 
دعوت کرد اما ایشــان نپذیرفت؛ به عنوان 
عــدم  علــت  بفرماییــد  ســؤال  آخریــن 

پذیرفتن این پیشنهاد چه بود؟
بــا  فکــری اش  افــق  صدیقــی  دکتــر 
بــازرگان متفاوت بود. گرچــه ما در مبارزه 
باهــم  و  بودیــم  آزادی  نهضــت  همــراه 
همــکاری می کردیــم ولی دکتــر صدیقی 
حســابش جدا بــود. صدیقی اصــًا روش 
و افــکار نهضــت آزادی را قبول نداشــت. 
بــه هر حال مــا تا آخریــن روز حیات دکتر 
صدیقی نزد ایشــان می رفتیم. این اواخر 
هم خانه شــان را به خیابان طالقانی برده 
بودنــد و گرچه از سیاســت تقریبــاً فاصله 
گرفته بود امــا وقایع را دنبال می کرد و در 

جریان همه امور بود.

حیات مرحــوم دکتر غامحســین صدیقــی را می شــود به دو 
شــاخه علمی و سیاســی بخش بندی کرد. در این میان بحث 
درباره حیات علمی ایشــان )چنانچه از بنیانگذاران مؤسســه 
مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی دانشــگاه تهــران بودنــد( 
مجالی جــدا می طلبــد. امــا حیات سیاســی صدیقــی، فراز و 
نشــیب های زیادی داشــت. او بــا اینکه تا پیش از ملی شــدن 
صنعت نفت هیچ ســابقه سیاسی نداشــت، به کابینه دکتر محمد مصدق وارد شد، 
در ابتدا ســمت وزیر پســت و تلگراف را به عهده داشــت و بعد در سال 1331 نیابت 
نخســت وزیر و وزارت کشــور به او محول شــد. بعد از 28 مرداد 1332 به زندان افتاد 
و پــس از چندی، به همــکاری با جبهه ملی ادامــه داد و درنهایــت در آذر 1357 برای 
قبول سمت نخست وزیری از سوی شــاه و پس از انقاب هم از سوی مهندس مهدی 
بازرگان جهت حضور در کابینه دولت موقت دعوت شــد. به مناســبت زاد روز دکتر 
صدیقی در 12 آذر 1284، گفت و گویی با خسرو سیف )متولد 1315؛ از فعالین سیاسی  
حــزب ملت ایــران و از نزدیکان سیاســی دکتر صدیقی( تنظیم شــد که بــه کم و کیف 
حضور صدیقی در جبهه ملی و حضور سیاســتمدار صادق در عرصه سیاسی کشور در 

سال های نزدیک به انقاب اسامی می پردازد که در ادامه می خوانید.

ë  برای شــروع از نخســتین آشــنایی تان با
مرحوم دکتر غامحسین صدیقی بگویید.

مــن در ســال 1339 یعنــی در موقــع 
تجدیــد فعالیــت جبهــه ملــی دوم، آقای 
دکتــر صدیقــی را از نزدیک دیــدم. اگرچه 
پیش از آن در جریان فعالیت های ایشان 
بــودم. چــون آقــای صدیقــی جــزو هیأت 
اجرایــی جبهــه ملی هــم بودند، مــا برای 
مسائل جبهه ملی، به طور مداوم با ایشان 
مشورت داشتیم. چه بســا جلساتی که در 
منــزل خــود آقای دکتــر صدیقی تشــکیل 
می شد. حتی یادم می آید که در یک مورد 
خــاص، بایــد حتمــًا ایشــان را می دیدیــم 
و  می کردیــم  اســتفاده  او  نظــرات  از  و 
ناچــار شــدیم بــه اتفــاق چنــد نفــر دیگــر 
از نماینــدگان گروه هــای دیگــر ملــی، در 
ســاعت 11 یا 11 و نیم شب به دیدار ایشان 
برویــم! در آن موقــع منــزل او در چهارراه 
موقــع  آن  در  طبیعتــاً  و  بــود  سرچشــمه 
شــب خواب بودنــد! خاصه به مــا گفتند 
در ســالن منتظر بمانیم تا ایشان تشریف 
بیاورند؛ ما نشستیم تا اینکه دکتر صدیقی 
خیلی مرتب و کراوات زده آمدند! ایشــان 
خیلــی مقرراتــی و بــا نظــم و اخاق مدار 
بــود و طــرز صحبت کردنــش خیلی ادبی 
و شــمرده بــود و شــخصیتی داشــت کــه 
حضــورش نســبت بــه دیگــران از لحــاظ 
حــرکات و برخورد و طــرز صحبت کردن، 
محســوس و قابــل تمیــز بــود. همچنیــن 
خانه شــان  در  جمعه هــا  صدیقــی  دکتــر 
دیــدار همگانــی داشــتند و ایــن خانه یک 
بیرونــی و اندرونــی داشــت و همــه در آن 
جمع می شــدند و حیاط منزل هم خیلی 
محــدود بــود و زمانــی کــه دیدارهــا آغــاز 
می شــد، ایــن جمعیت حس می شــد. در 
تمام جلسات بیشتر بحث ها فرهنگی بود 

اما بحث سیاسی هم صورت می گرفت.
ë  ظاهــراً همــکاری دکتر صدیقی بــا جبهه

ملی فــراز و نشــیب های زیادی داشــت، از 
این فراز و فرود ها و علت دلخوری صدیقی 

از جبهه ملی بگویید؟
آغــاز  چگونگــی  از  بدهیــد  اجــازه 
اختاف ها در جبهه ملی بگویم تا بعد به 
دکتر صدیقی برســیم. در فروردین 1340 

بــود که اعامیــه ای به نــام انشــعابی های 
محمدعلــی  دکتــر  یعنــی  ســوم  نیــروی 
و دکتــر مســعودحجازی پخــش  خنجــی 
شــد. در ایــن اعامیــه پیشــنهاد شــده بود 
کــه احــزاب، خودشــان را بــه نفــع جبهــه 
ملــی ایــران منحــل کننــد! صحبت هایــی 
هــم بــا افــراد و احــزاب شــد. آقــای دکتــر 
خنجــی بــه مــن گفــت کــه یــک قــراری با 
آقــای داریــوش فروهــر بگــذار تــا در ایــن 
مــورد صحبــت کنیم؛ من گفتــم نیازی به 
صحبــت نیســت چــون مــا قصد تشــکیل 
حــزب واحــد نداریم؛ مــا می گوییم جبهه 
و جبهه بنا بر تعریفش شــامل نمایندگان 
احــزاب سیاســی می شــود. بــه هرحــال با 
آقای فروهر قرار گذاشــته شد و فروهر هم 
همین نکات را متذکر شــد. نتیجه اینکه از 
همــان زمان پایــه اختــاف در جبهه ملی 
بابــت این بحث هــای حزبــی و غیرحزبی 
آغار شد. محمد رضا شاه هم احزاب ملی 
را کوبیــده بود و اجــازه فعالیت نمی داد و 
ما یا آقای فروهر دائم در زندان بودیم. به 
همیــن دلیل احزاب امکان گســترش و در 
بــر گرفتــن جوانان را نداشــتند و در نتیجه 
می شــدند.  حزبــی  غیــر  بیشــتر  جوان هــا 
بنابرایــن وقتــی ایــن پیشــنهاد خنجــی و 
حجازی پیش آمد بعضی جوان های غیر 
حزبــی از ایــن پیشــنهاد اســتقبال کردند. 
تــا قبل از این پیشــنهاد، جلســات شــورا و 
حوزه هایی که در صنوف مختلف تشــکیل 
می شــد خیلــی خــوب جلــو می رفــت تــا 
اینکــه این اختافــات به آنها هم کشــیده 
شــد. پایه گذار این اختافــات هم، خنجی 
و حجــازی و بخصــوص حجــازی بودنــد. 
امــا در جبهــه ملــی کســانی بودنــد کــه از 
پراکندگــی غیرحزبی ها اســتفاده سیاســی 
می کردند، مثل آقای دکتر کریم سنجابی! 
گرچه در وطن پرســتی او هیچ شکی نباید 
کــرد اما روش او گاهی غلــط بود. اما دکتر 
صدیقــی معمــوًا خــط اصیــل و درســت 
را انتخــاب می کــرد و چــون جــزو هیــأت 
اجرایــی بــود، نظــرات خــودش را بســیار 
دقیق و اصولــی و منطقی بیان می کرد. تا 
ایــن زمان این اختاف ها به دکتر صدیقی 
ســرایت نکرده بــود. تا اینکــه قضایای 15 

 صدیقی، سیاستمدار صادق
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مجید بجنوردی

ما در خرداد 1356 یک نامه سه امضایی به شاه نوشتیم که این 
نامه را دکتر سنجابی، بختیار و فروهر امضا کرده بودند و در آن 

موقع، مسأله فروپاشی را به شاه گوشزد کرده بودیم؛ شاه هم گفت 
که اینها کارشان به جایی رسیده است که به من نامه می نویسند! 

می خواهم بگویم خود شاه نخواست. این اواخر که امثال دکتر 
صدیقی را برای نخست وزیری دعوت می کرد، دیگر کار از کار 

گذشته بود. اما خیلی ها به دکتر صدیقی گوشزد می کردند که با 
پذیرش نخست وزیری، گذشته و نام و شهرت شما خدشه دار 

خواهد شد ولی خود دکتر صدیقی معتقد بود که »یک سرباز از 
تمام مزایای وطنش استفاده می کند تا روزی که ایران در خطر 

باشد و جانش را پای میهنش می گذارد، من هم این گذشته و آبرو 
را صرف ایران خواهم کرد که اگر هم برود در راه میهن رفته است«
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ایحــه بودجــه 98 درحالــی در دولت نهایی شــده اســت که تحریم هــای امریکا 
درکنار کمبود منابع مهم ترین تنگنای آن محســوب می شــود. برهمین اســاس 
طبق اعام محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، موضوع تحریم 
در تمام بخش های ایحه مدنظر بوده است. بدین ترتیب صادرات روزانه 2.4 میلیون بشکه ای نفت 
در بودجه امسال به 1.5 میلیون بشکه در سال آینده کاهش یافته است. ولی با وجود این محدودیت 
دولت حمایت از معیشــت مردم و تولید و اشــتغال را به عنوان مهم ترین رویکردهای خود در ایحه 
سال آینده درنظر گرفته است. درهمین راستا در ایحه بودجه سال آینده هشت اقدام اساسی برای 

حمایت از معیشت و رفاه مردم پیش بینی شده است.

در بودجه 1۳98، دولت 14 میلیارد دار از درآمدهای ارزی خود را برای واردات کااهای اساسی  1
و مورد نیاز مردم اختصاص داده است که این رقم برمبنای دار۴2۰۰ تومانی تأمین خواهد شد. 
درلیست کااهای اساسی 25 قلم کاا قرار دارد که از برنج و گوشت، نهاده های دامی و کشاورزی تا دارو 
و تجهیزات پزشــکی را شامل می شــود. طبق برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ کااهایی که 
ســهم باایی در ســبد هزینه ای خانوارها دارد پایین ترین نرخ ارز را برای این بخش از کااها اختصاص 

داده است. درسال جاری نیز همین اقدام انجام شد.

درحالــی که پرداخت یارانه های نقدی فشــار زیادی بر بودجه دولــت وارد می کند ولی دولت  2
پرداخت یارانه های نقدی با همان رقم امسال را در دستور کار خود دارد. بنابراین سال آینده ۴2 
هــزار و ۵۰۰ تومــان از منابــع 1۴2 هزار میلیارد تومانی قانون هدفمنــدی یارانه ها به صورت ماهانه به 
سرپرستان خانوار پرداخت می شود. اما درکنار تداوم پرداخت یارانه های نقدی دولت در بودجه سال 
آینده خود یارانه های پنهانی را  دراقتصاد ایران پرداخت می شود محاسبه و اعام خواهد کرد تا یارانه ها 
با شفافیت بیشتری همراه باشد. درکنار یارانه نقدی پرداختی دولت از سال جاری اعطای بسته های 

حمایت غذایی را در دستور کار خود قرار داد که حدود نیمی از ایرانیان را شامل می شود.

اقدام دیگر برای حمایت از معیشت مردم افزایش حقوق کارمندان وبازنشستگان تا 2۰ درصد  3
اســت که البته براســاس گفته معاون رئیس جمهــوری احتمااً کارکنانــی که حقوق کمتری 
دریافــت می کنند از افزایش حقوق بیشــتری بهره مند می شــوند و دریافت کننــدگان حقوق های باا 

افزایش حقوق کمتری خواهند داشت که متوسط آن 2۰ درصد است.

در کنار افزایش حقوق، موضوع همسان ســازی حقوق بازنشستگان و اجرای طرح رتبه بندی  4
معلمان نیز مطرح است؛ چرا که در سال های گذشته بازنشستگان در حقوق خود با اختاف 
نســبت به یکدیگر و عدم پاســخگویی به هزینه ها مواجه بودند و در یکی دو سال اخیر دولت افزایش 
حقوق را به گونه ای انجام داد تا بتواند تا حدی از اختاف ها بکاهد. براین اساس پیش بینی شده تا در 
سال 1۳98 حدود 2۰۰۰ میلیارد تومان به همسان سازی حقوق بازنشستگان اختصاص پیدا کند. برای 

اجرای طرح رتبه بندی معلمان نیز 2 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

اختصــاص ۷۰۰۰ میلیــارد تومــان اعتبــار برای اســتمرار طرح مقابلــه با فقر مطلــق از دیگر  5
برنامه های بودجه دولت در ســال آینده است، این در حالی است که در سال جاری نیز حدود 
۷۰۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه پیش بینی شــد که بتواند به منظور افزایش حداقل مســتمری 
خانوارهــای هــدف از جمله خانواده های تحت پوشــش بهزیســتی و کمیته امداد امــام خمینی)ره( 

اختصاص پیدا کند و هر ماه به همراه مبلغ یارانه نقدی به حساب آنها واریز می شود.

تأمین اعتبار ۳۵ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح تحول سامت نیز در بودجه سال آینده  6
پیش بینی شده است که این رقم در مقایسه با حدود 1۰ هزار میلیارد تومانی که برای امسال در 
بودجه سازمان بیمه سامت مصوب شده بود، رشد 25 هزار میلیارد تومانی دارد و با کاهش هزینه های 

درمان مردم می تواند نقش مهمی درکاهش هزینه های آنها داشته باشد.

افزایــش 2۰ درصــدی اعتبــار یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشــاورزی اقدام دیگری اســت که  7
درایحه بودجه 98 پیشنهاد شده است. از آنجا که تأثیر مستقیم این یارانه بر قیمت تمام شده 
محصــوات کشــاورزی و دامــی تأثیر می گــذارد باعث ثبات بیشــتر قیمت محصــوات تولید داخل 
می شود. در عین حال که افزایش اعتبار خرید تضمینی گندم متناسب با افزایش نرخ خرید تضمینی 

این محصول از ۵۰۰۰ میلیارد به 8۰۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

دیگر اقدامی که در بودجه 1۳98 به منظور حمایت از معیشــت عمومی، ســامت و عدالت  8
اجتماعی در دســتور کار قرار خواهد گرفت، استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه ای با 
بودجــه ای در حــدود 1۵ هزار میلیارد تومان اســت. طبق اهداف درنظر گرفته شــده ایــن اعتبار برای 

استان ها و مناطق کمتر برخوردار و به منظور متوازن کردن توسعه کشور هزینه خواهد شد. 

7 برنامه  برای حمایت از تولید و اشتغال
پس از معیشت و رفاه مردم، حمایت از تولید و اشتغال دومین ویژگی و رویکرد مهم 
دولت در ایحه پیشــنهادی بودجه برای سال آینده اســت. دراین چارچوب با توجه 
به بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران و همچنین نوسانات ارزی اخیر که باعث 
فشار بر تولیدکنندگان شد، دولت برنامه های متنوعی برای حمایت از تولید تدوین کرده است. درکنار آن 
بحث اشتغالزایی که با تولید گره خورده است نیز مورد توجه جدی دولت است تا از این طریق فرصت های 

شغلی جدیدی برای کارجویان بخصوص جوانان و فارغ التحصیان دانشگاهی فراهم کند.
در بودجــه ســال آینده هفت برنامه اصلی برای حمایت از تولید و اشــتغال تعریف شــده کــه در کنار آن 

حمایت هایی از زیرساخت ها، تولید و اشتغال انجام خواهد شد.
دولت می خواهد با استمرار برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار و همچنین استمرار اجرای طرح جایگزینی 
ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی در این مسیر گام بردارد. این در حالی است که برنامه هایی برای تولید 
و اشتغال در بخش کشاورزی و همچنین در حوزه گردشگری صنایع دستی و میراث فرهنگی تعریف شده 
است. همچنین در حوزه صنعت و معدن، استمرار برنامه تولید و اشتغال و از سوی دیگر برنامه هایی برای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان وجود دارد. در کنار آن دولت به منظور حمایت از زیرساخت های تولید 
و اشــتغال اهدافی را تعریف کرده که می توان از جمله آن به افزایش بودجه عمرانی اشــاره کرد که برای 
ســال آینده ۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شــده است. رشــد بودجه عمرانی با وجود اشتغال زایی 
که به همراه دارد و برای ســال جاری ۶2 هزار میلیارد تومان مصوب شــده بود در سال آینده با پنج درصد 
رشد همراه است. این در شرایطی است که اهرم کردن منابع بودجه عمومی و استفاده از منابع بازار پول و 
سرمایه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و اجرای طرح مشارکت عمومی و خصوصی نیز در دستور 

کار قرار دارد.
حمایت از پیمانکاران دیگر راهکار دولت برای حمایت از تولید و اشــتغال و زیرســاخت ها است که در دو 
بخش انجام می شود؛ اول جبران بخشی از ریسک های غیرمترقبه مشاوران و پیمانکاران در مقابل ارز و 
تحریم و همچنین دیگری برقراری انضباط مالی و کیفی بیشتر در پروژه ها با تأکید بر گسترش نظام فنی 
و اجرایــی. دولت همچنین برنامه ای برای حمایــت از صادرات دارد به این ترتیب که هزارمیلیارد تومان 
برای توســعه صادرات غیرنفتی و اجرای بســته حمایت از این بخش با متنوع سازی در کشورهای هدف، 

تأمین می کند.
عاوه براین درادامه طرح هایی که از امســال یا ســال های گذشته آغاز شده است راه برای اشتغال جوانان 

جویای کار ایجاد خواهد شد. 

سند مالی دولت در سال آینده دریک نگاه 

 اینک 
بودجه رفاه  8 برنامه دولت 

برای معیشت و سامت مردم

ششــمین ایحــه بودجه دولــت روحانــی و دومین 
ایحه دولــت دوازدهم روز 15 آذر ماه رونمایی شــد. 
این ایحه با ویژگی هایی مانند حمایت از معیشت 
مردم، سامت، عدالت اجتماعی، تولید و اشتغال، 
توجه به علم و فرهنگ و محیط زیست و شفافیت و 

انضباط  بودجه ای تدوین شده است.
درادامه مهم ترین رویکردهــا و ارقام ایحه بودجه را 

مرور می کنیم:
کلیات بودجه

- تعیین ۴۳۳ هزارمیلیارد تومان منابع درآمدی برای 
دولت در ســال آینــده از محل مالیــات، واگذاری ها، 

نفت و...
- رشد 1۲ درصدی منابع بودجه

- وابستگی ۲۷ درصدی بودجه به نفت
- تعیین فروش روزانه 1.۵ میلیون بشکه نفت برای 

سال آینده به قیمت هر بشکه ۵۴ دار
- تعیین نرخ ۵۷۰۰ تومان، به عنوان نرخ تسعیر ارز

- ثابت ماندن قیمت سوخت و تداوم عرضه بنزین 
به قیمت لیتری 1۰۰۰تومان درسال ۹۸

- واریــز ۳۴ درصــد از درآمدهــای نفتــی دولــت بــه 
صندوق توسعه ملی درســال ۹۸ طبق برنامه ششم 

توسعه
 حمایت از معیشت و رفاه مردم

- اختصــاص 1۴ میلیــارد دار ارز ۴۲۰۰ تومانــی برای 
تأمین کااهای اساسی باهدف حمایت از معیشت 

مردم
- اختصاص ۴۲ هزار میلیــارد تومان برای پرداخت 

یارانه نقدی و غیرنقدی
- رشــد ۴۴ هــزار میلیــارد تومانی منابــع هدفمندی 

نسبت به سال جاری

- ثابــت مانــدن مبلــغ یارانه هــای نقــدی خانوارها 
درسال ۹۸

- افزایــش ۲۰ درصدی حقــوق کارمندان کشــوری و 
لشکری

- اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان

- تخصیص ۷ هزار میلیارد تومان برای مقابله با فقر 
مطلق و حمایت از اقشار ضعیف

- اختصــاص ۳۵ هــزار میلیــارد تومان بــرای طرح 
تحول سامت

- تخصیــص 1۵ هــزار میلیــارد تومــان بــرای توازن 
منطقه ای

- افزایش ۲۰ درصدی اعتبــارات یارانه ای نهاده های 
کشاورزی

- اختصاص ۸ هزارمیلیارد تومان برای یارانه گندم
حمایت از تولید و اشتغال

- رشد سه برابری بودجه حمایت از طرح بازآفرینی 
شهری و بازسازی ۳۰۰ هزارمسکن فرسوده

- افزایش بودجــه عمرانی کشــور از ۶۲ هزار میلیارد 
تومان به ۶۵ هزار میلیارد تومان

کشــاورزی  بخــش  در  جدیــد  طرح هــای  اجــرای   -
بخصوص تغییر الگوی کشت

- حمایت از جوانان جویــای کار از طریق طرح های 
کارورزی، تشویق بیمه ای کارفرمایان، یارانه دستمزد، 

مشاغل خرد و...
- اشتغال در حوزه گردشگری و صنایع دستی

- حمایت از شرکت های دانش بنیان
- حمایت از تولید و اشتغال خرد در صنعت و معدن

- استمرار طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و 
گسترش آن به موتورسیکلت و...

توجه به علم، فرهنگ و محیط زیست
- رشد ۲۰ درصدی اعتبارات آب شرب

- رشــد ۷1 درصدی اعتبارات حمایتی از مراکز علم و 
فناوری

- تأمیــن یــک میلیارد دار تســهیات تأمیــن مالی 
خارجی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها

- اختصاص دو هزار میلیــارد تومان برای رتبه بندی 
معلمان

- اختصاص ۴۳ هزارمیلیارد تومان به اعتبارات هزینه ای 
مدارس و آموزش و پرورش با رشد ۲۸ درصدی

- اختصاص ۹۰۰ میلیارد تومــان به مدارس مناطق 
محروم

- رشد ۸۴ درصدی اعتبارات محیط زیست
- رشد صد درصدی بودجه مربوط  به گردشگری

تومــان  میلیــارد   ۹۰۰ و  هــزار   ۳1 تخصیــص   -
 بــرای بــازخریــــد اوراق مشــارکــــت ســــال های

 قبل
شفافیت و انضباط   بودجه

- تحقق صد درصدی بودجه  ریزی مبتنی بر عملکرد 
برای دستگاه های ملی دربودجه سال

- شناسایی و اعام رقم یارانه های پنهان در اقتصاد
- اعام نهادها و دستگاه های معاف از مالیات

- اعــام رقم دقیق بدهی های دولــت و تاش برای 
تسویه آن از طریق انتشار اوراق بدهی.

برداشت 
اول

با آثار و گفتاری از:

مرتضی عزتی
مرتضی بهروزی فر
طهماسب مظاهری

مهدی پازوکی
عاء الدین میرمحمد صادقی

میثم رادپور

 میلیارد دار  
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کااهای اساسی

 میلیارد تومان
  برای همسان سازی 

حقوق بازنشستگان

  میلیارد تومان
  برای طرح 

تحول سامت
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دبیر کل خانه اقتصاد در گفت و گو با »ایران«:

 چاره ای جز واگذاری پروژه های 

نیمه کاره نداریم

شــاید شــما هــم در شــهر یا منطقــه زندگی خــود طرحــی عمرانــی دارید که ســال ها 
چشم انتظار افتتاح آن مانده اید به امید اینکه با راه افتادن آن رونق به شهر شما بیاید و 
بیکارانی صاحب شغل شوند اما افتتاح طرح به عمر جوانی شما قد نداده و همچنان 
مــردم شــهر منتظــر راه افتادن آن هســتند. طرح هــای عمرانی نیمه تمــام یا متوقف 
معضلی است که تقریباً بیشتر مناطق کشور را هم در بر می گیرد و دولت های مختلف 
نتوانستند این مشکل را حل کنند. مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد راه حل این 
مشکل را در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی با شرایط ویژه دانست. او در گفت و گو 
با ما ضمن تشــریح این شــرایط، دســتبرد به بودجه عمرانی برای جبران هزینه های 

جاری را ریشه مشکل طرح های عمرانی ارزیابی کرد:
ë  بودجه عمرانی تقریباً در هیچ سالی به طور کامل تخصیص داده نمی شود. علت تکرار

این مشکل چیست؟
مشکل محقق نشدن بودجه های عمرانی درست نبودن عدد در این بودجه ها است. ما 
عددی را در بودجه می آوریم که منابع آن قطعی نیست و منابع آن تأمین نمی شود. 
شــرایط اقتصادی مانند تحریم موجب کاهش درآمد های نفتی می شــود تحت تأثیر 
تحریــم و کاهش درآمد نفتــی، واردات و صادرات کم می شــود در نتیجــه درآمدهای 
مالیاتی کم می شود این در شرایطی است که دولت رقم هایی در بودجه تصویب کرده 
است برای تحقق این عددها که بیشتر مربوط به هزینه های جاری است دولت راهکار 

را در کاهش بودجه های عمرانی می بیند.
ë  دولت برای تأمین بودجه جاری به ســراغ بودجه عمرانی می رود؟ این آسان ترین راه

حل است یا دولت چاره ای جز آن ندارد؟
نه چاره دارد اما این آسانترین کار است. اقدام شایان توجه دولت در بودجه این است 
کــه بــه بودجه عمرانی دســت نزند. در عوض بودجــه جاری را کاهش دهــد برای این 
کار هم دولت باید کوچک شــود. اما بودجه جاری ســال به ســال بیشتر می شود هزینه 
شرکت های دولتی 850 هزار میلیارد تومان است در مقابل در بودجه همین عدد برای 
درآمدزایی این شرکت ها نوشته شده است. موضوع این است که اگر درآمد شرکت ها 
محقق نشود هزینه آنها کم نمی شود چه درآمد مشخص شده در بودجه محقق شود یا 
نشود هزینه ها کم نمی شود یعنی همان عدد هزینه می شود. یعنی در بودجه شرکت ها 
درآمد احتمالی اما هزینه قطعی اســت. پس برای رفع معضل بودجه جاری دولت 
باید کوچک شود و کوچک شدن دولت یعنی اجرای خصوصی سازی. هر چقدر دولت 
کوچک شود احتمال عدم تحقق درآمدها کمتر است در نتیجه فشار کمتری به بوجه 
عمرانی وارد می شود. در گام نخست پروژه باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت 
تنها در نقش تسهیات دهی وارد عمل شود. اینکه دولت بخواهد صفر تا صد یک پروژه 
را خود انجام دهد نتیجه این می شــود که هر ســال بر تعداد پروژه های ناتمام افزوده 
می شود و هر سال هزینه نگهداری و ساخت آنها هم چند برابر بودجه اولیه باا می رود.

ë  برداشــت از بودجه عمرانی بــرای جبران کمبود بودجــه جاری عاوه بر نیمــه کاره یا
تعطیل شدن طرح ها چه آثار دیگری بر اقتصاد دارد؟

وقتی بودجه عمرانی کم می شــود یعنی هر ســال ســرمایه گذاری در تولید کشور کمتر 
می شود وقتی تولید کم شود پس باید باز هم بودجه عمومی را بیشتر کنیم و این چرخه 
معیوب ســال ها ست که تکرار می شود.در حالی که درآمدهای عمرانی باعث کاهش 
اتکا به پول نفت است. هر چقدر تولید افزایش یابد اتکا به دار نفتی کم می شود و وقتی 
کشور تحریم می شود ضربه آن مهلک نیست. شما راه حل تحقق درآمدها را کوچک 
شدن دولت و خصوصی سازی می دانید اما واگذاری ها هم همیشه مشکاتی بزرگتر از 
دولتــی بودن را ایجاد کرده اند نمونــه آن را هم در روزهای اخیر دیدیم. قانون واگذاری 
طرح ها را باید از اول بنویسیم. در واگذاری ها فقط به قیمت نگاه نکنیم. شرط واگذاری 
 بایــد افزایــش تولید و بهره برداری در بازه زمانی مشــخص باشــد. مثــاً اگر در طرحی
 40 درصد پیشرفت فیزیکی داریم شرط واگذاری آن راه اندازی در زمانی کوتاه باشد اگر 
این شرط محقق شد هزینه آن 40 درصد را از بخش خصوصی نگیریم چون با تولید و 
راه افتادن واحد سود آن چند برابر آن هزینه 40 درصدی وارد اقتصاد می شود. نگاه ما 
در خصوصی سازی و فروش طرح ها نباید این باشد که هر کسی پول بیشتری داشت به 
او بفروشیم. تولید و اشتغالزایی باید شرط واگذاری باشد. تفاوت قیمتی در کمتر از چند 
ســال جبران می شــود. پس واگذاری به شرط توانایی باشد نه قیمت بیشتر. در ابتدای 
دولت یازدهم گفته شــد 75 هزار واحد نیمه تمام از 5 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی 
داریم آمار جدید از رســیدن این طرح ها به 87 هزار واحد خبر می دهند یعنی نه تنها 

طرح ها تکمیل نشده بلکه بر تعداد آنها اضافه شده است.
ë همه طرح ها توجیه اقتصادی دارند؟

خیر. برای اینکه بسیاری از این طرح ها بدون سنجش نیاز و بدون در نظر گرفتن آمایش 
سرزمینی کلنگ زنی شده است.به همین علت اولویت ها برای تخصیص بودجه باید 
اهمیت طرح ها باشــد.در این شــرایط که طرح هــای زیادی باقی مانــده و منابع مالی 
هم اندک اســت باید طرح های که 50 درصد یا بیشــتر پیشرفت دارد را با مشوق هایی 
واگذار کنیم ولی شــرط واگذاری باید تولید و اشــتغالزایی باشد.شــرط بگذاریم اگر این 
واحد تا این زمان به تولید نرسد خریدار باید جریمه جبرانی بپردازد. زمانی که دولت 
مســئول ساخت و به تولید رساندن پروژه ها می شــود مشکات هم از همان جا شروع 
می شــود. بهترین شــیوه برای دوری از این گرفتاری ها این است که از همان آغاز طرح، 
کار به بخش خصوصی واگذار شود. واقعیت این است که پروژه های نیمه تمام یعنی 
ضرر صددرصدی برای اقتصاد کان. تجربه به ما ثابت کرده اســت دولت نمی تواند 
در تمام امور نقش کارفرما را بازی کند در حالی که دولت فقط باید تسهیل کننده ناظر 
و حمایت کننده باشد نه اینکه خود بخواهد وارد به سود رسانی طرح ها شود این بهترین 
شــیوه برای برون رفت از شرایط موجود است. دخالت دولت در اجرایی شدن پروژه ها 
تنها عامل ایجاد رانت ها اســت .واگذاری به بخش خصوصی ســبب می شــود چرخه 

تولید و اشتغال به حرکت دربیاید و بسیاری از مشکات اقتصادی را حل وفصل کند.
ë  افزایش هزینه ها بخش خصوصی را محتاط    تر کرده است. دولت در این شرایط برای

جذب سرمایه این بخش چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
بخــش خصوصــی بایــد به تــوان داخلی نــگاه کنــد. بســیاری از واحدهــای کوچک در 
شــهرک های صنعتی مواد اولیه خود را از داخل تأمین می کند اما اان به دلیل کمبود 
نقدینگــی تــوان تأمین مواد اولیه را نــدارد. دولت برای حل این مشــکل باید برای این 
واحدها ال سی داخلی فعال کند.مثاً  تولید کننده بتواند مواد اولیه خود را از پتروشیمی 
بخــرد وقتــی تولیداتــش را فروخــت و نقدینگــی اش را به دســت آورد بدهــی خود به 
پتروشیمی ها را پرداخت کند دولت باید ساز و کار این برنامه را طراحی کند برای تأمین 
مواد اولیه از خارج هم دولت و بخش خصوصی ترتیباتی دارد که از توضیح آن معذور 
هستم. یکی دیگر از اقداماتی که دولت برای جذب سرمایه بخش خصوصی می تواند 
انجام دهد این است که پروژه هایی که زودبازده هستند، سریع تر به بخش خصوصی 
واگــذار شــوند، پروژه هایــی که محــل درآمد آنهــا می تواند بــرای این بخش ســودده و 
به صرفه باشد.برای این کار دولت می تواند قوانین را اصاح کند و موانع را از پیش پای 
بخش خصوصی بردارد. برای حل معضل همیشگی طرح های نیمه تمام و تعطیل، 
دولت چاره ای جز حمایت از بخش خصوصی ندارد. ســرمایه های بخش خصوصی 

نجات بخش کشور از دست این همه طرح ناکارآمد است. 

درآمد قابل قبولی از نفت داشته باشد.
عاوه براین، درصورتی که دولت بتواند 
کانال هــای انتقــال و بازگشــت درآمدهــای 
ارزی بــه کشــور را بــاز نگــه دارد و برنامــه 
مدونی بــرای آن تدوین کنــد کمک زیادی 
خواهــد  دولــت  درآمدهــای  افزایــش  بــه 
داشــت. ایــن درحالی اســت کــه هم اکنون 
براســاس اعام مســئوان بخش عمده ای 
از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته 
اســت حال درصورتــی که بخــش عمده یا 
تمــام درآمدهــای ارزی دولــت بــه داخــل 
بازگردد دســت دولت بــرای مدیریت بازار 

ارز و منابع خود باز می شود.
آن  بــه  بایــد  کــه  دیگــری  مهــم  نکتــه 
درآمدهــای  بــاای  ظرفیــت  کــرد  اشــاره 
غیرنفتــی دولــت و کشــور اســت کــه بایــد 
بهر بــرداری مناســبی شــود. درآمــد  از آن 
فروش نفت تنها درآمد ارزی کشور نیست 
و درآمدهــای دیگــری ماننــد درآمدهــای 
مالیاتــی یا فروش دارایی های دولت وجود 
دارد کــه باید بــرای آن برنامه ریزی دقیقی 

شود.
ë  خــود آینــده  ســال  بودجــه  در  دولــت   

حمایت از معیشت و رفاه مردم و همچنین 
رونق تولیــد و اشــتغال را هدفگــذاری کرده 
است. با وجود تنگناهایی که به دلیل تحریم 

اختصاص ســبد کاایی برای برخی از اقشار 
جامعــه به یکباره قــدرت خرید آنها که طی 
ســال های اخیر مدام افت کرده ترمیم شود 
و بازگردد ولی به طور قطع می تواند شکاف 
و فاصلــه ای کــه در دخــل و خــرج خانوارها 
ایجاد شــده اســت را با این اقدامات کاهش 

داد و فشار را از دوش مردم کم کرد.
ë  اقداماتــی کــه بــه آن اشــاره شــد هماننــد 

افزایش حقوق و اعطای بسته حمایتی تا چه 
اندازه قدرت خرید مردم را باا می برد؟

همانگونــه کــه اشــاره شــد ایــن اقدامات 
بــرای کمــک و حمایت از مــردم بخصوص 
اقشــار آســیب پذیــر مثبــت خواهــد بــود و 
باعــث افزایــش درآمد آنها می شــود تا کفه 
دخــل آنها نســبت به خرجشــان متعادل تر 
شــود. با وجود این، ایــن اقدامات روی تمام 
مــردم تأثیــر یکســانی نــدارد. بــرای مثــال 
افزایــش 20 درصــدی حقوق بــرای کارکنان 
دولــت 20 درصد درآمد آنهــا را باا می برد 
کــه بــا اعطــای ســبد حمایتــی  برای اقشــار 
دریافت کننده این ســبد ممکن است به 25 
درصد برســد. درمجموع می توان گفت این 
دســت از اقداماتی که دولت در قالب ایحه 
بودجــه ســال آینــده پیش بینی کرده اســت 
می تواند به اقشــار کم درآمــد و حقوق بگیر 

جامعه کمک کند.
ë  آینــده ســال  بودجــه  ایحــه  اراقــام  در   

درآمدهای مالیاتی تغییر چندانی نســبت به 
بودجه سال جاری نداشته است دلیل آن چه 

بوده است؟
زمانی که رشــد اقتصادی باایی در کشور 
نداشته باشیم نمی توانیم پایه های مالیاتی 
را افزایش دهیم. عاوه براین در سال جاری 
نیز تاکنون درآمدهای مالیاتی که در بودجه 
پیش بینی شــده به طور کامل محقق نشــده 
اســت. بنابراین دولت بــه این دو علت رقم 
درآمدهــای مالیاتــی خود را در ایحه ســال 
آینــده افزایــش نــداده اســت. البتــه دولــت 
بــا این اقــدام ســعی کرده اســت تا از فشــار 
مالیاتی بیشتر بر تولیدکننده ها نیز جلوگیری 
کند تــا از این طریق بتوانــد اهدافی که برای 
 رشــد و رونــق تولیــد درنظــر گرفته اســت را 

محقق کند.
ë  درمجمــوع دولت برای ایجاد تعادل میان 

مصــارف و درآمدهای خــود درایحه بودجه 
سال آینده چه راهکارهایی پیش رو دارد؟

در ابتــدا دولــت بایــد در تمــام بخش ها 
داشــته  هوشــمندانه ای  و  دقیــق  مدیریــت 
باشــد تا از تمام ابــزار و امکانــات خود بهره 
می توانــد  دقیــق  مدیریــت  درواقــع  ببــرد. 
بســیاری از کاســتی های بودجــه را پوشــش 
دهد. درکنار آن دولــت می تواند با واگذاری 
بخشــی از دارایی های خود درآمد بیشــتری 
برای خود به دســت آورد. همچنین کاهش 
هزینه هــای غیرضــرور دولت هــم می تواند 
کمک زیادی برای عبور از این شرایط داشته 

باشد.
ë  بــا وجود تمــام این تنگناها، دولت ســعی 

کرده اســت در ایحه بودجه 98 خود بودجه 
عمرانی را افزایش دهد. این کار چه تأثیری در 

دستیابی به اهداف بودجه ای دارد؟
افزایــش اعتبــارات عمرانــی بــا توجه به 
وجــود طرح هــای نیمه تمام بســیاری که در 
کشــور وجــود دارد نقــش مؤثــری در ایجــاد 
تحــرک اقتصــادی خواهــد داشــت. درایــن 
زمینــه دولــت از ســال جاری ســعی کــرد تــا 
بخشــی از طرح های اولویــت دار نیمه تمام 
را بــه بخــش خصوص واگــذار کند کــه البته 
چندان با اســتقبال روبه رو نشــد. با این حال 
درصورتــی که دولت بــرای اتمام طرح های 
عمرانــی اوراق مشــارکت منتشــر کند و نرخ 
ســود مناســبی بــرای آن تعیین کنــد باعث 
خواهد شــد تا بخشی از نیاز مالی این بخش 

تأمین شود.

ë  بودجه 98 با شــرایط متفاوتی نســبت به
لوایح سال های گذشــته تدوین شده است. 
دراین بودجه به دلیل بازگشــت تحریم های 
امریــکا علیه ایــران، میزان صــادرات نفت 
ایران از روزانه 2.4 میلیون بشــکه در بودجه 
سال جاری به یک تا یک و نیم میلیون بشکه 
در بودجه ســال آینــده کاهش یافته اســت. 
حــال با وجــود این شــرایط آیا دولــت قادر 
اســت که منابــع و مصارف خــود را متعادل 

نگه دارد؟
بــا وجــودی کــه میــزان صــادرات نفت 
ســال  بودجــه  در  گازی  میعانــات  و  خــام 
آینده با کاهش قابل توجهی همراه اســت، 
ولــی دولت بــا اعمال یــک مدیریت دقیق 
و هوشــمندانه می توانــد همچنــان تعادل 

بودجه را حفظ کند.
درهمیــن راســتا، دولــت با چنــد اقدام 
می تواند جلو فشار کاهش درآمدهای نفتی 
را بگیــرد. هرچنــد میزان عــددی صادرات 
نفت افت دارد، اما با افزایش نرخ تســعیر 
ارز در ایحه بودجه سال آینده که به حدود 
5800 تومان رســیده به طور قطع بخشی از 
این خــأ پر خواهد شــد. درواقع رشــد نرخ 
محاســباتی ارز که براســاس آن درآمدهای 
ارزی دولت به ریال تبدیل می شود موجب 
خواهد شــد تا باوجود افت صادرات دولت 

کرده اســت ولی زمانی که راه ورود سرمایه 
به کشــور مسدود شــود باید منتظر رکود در 

تولید و اقتصاد بود.
بنابراین دولت با این راهکار و مدیریت 
تنگناهــای  می توانــد  بخوبــی  آن  شــرایط 
مالــی بودجه را برطــرف کند و بــه اهدافی 
که بــرای خود در ایحه بودجه ســال آینده 

پیش بینی کرده است دست یابد.
ë  جهش نرخ ارز و ایجاد التهاب دراین بازار 

باعث شد تا دخل و خرج مردم دستخوش 
تغییر شــود. درواقــع باا رفتن نــرخ ارز روی 
تمــام کااهــا و خدمــات تأثیــر گذاشــت و 
هزینه های حانوارهــا را افزایش داد. دولت 
در قالب بودجه سال آینده چگونه می تواند 

دخل و خرج مردم را بهبود بخشد؟
زمانــی کــه تــورم رشــد کنــد و تولیــد 
کاهــش یابــد دخــل و خــرج مــردم نیــز 
تعادل خود را از دست می دهد و درواقع 
بیشــتر  آنهــا  درآمــد  از  خانوارهــا  خــرج 
می شود. در سالیان گذشته اقتصاد کشور 
در رکــود قــرار داشــت و در برخــی از این 
ســال ها نــرخ رشــد اقتصــادی بــه میزان 
قابل توجهی منفی شــده بود. این اتفاق 
بــه ایــن معناســت کــه رکــود اقتصــادی 
ایرانیــان  تمــام  درآمــد  کاهــش  باعــث 
شده است. از ســوی دیگر رشد نرخ تورم 
در ســال های گذشــته ضربــه دیگــری به 
خانوارهــا وارد کــرد چــرا کــه وقتــی تورم 
رشــد پیــدا می کنــد ارزش درآمدهــا نیــز 
کاهش می یابد. بنابراین از یک ســو رکود 
فعالیت هــای اقتصــادی و تولیــد درآمد 
عمومــی مــردم را کاهــش داد و از ســوی 
دیگر تورم بــاا ارزش درآمدها و درواقع 
قــدرت خریــد خانوارهــا را کــم کــرد کــه 
نتیجــه آن برهم خــوردن تعادل دخل و 
خرج ایرانی هاســت. با مقایســه متوسط 
درآمد خانوارهای ایرانی نســبت به سال 
1383 شاهد هستیم که درآمدها نسبت 

به 15 سال پیش هم کمتر شده است.
دراین شــرایط نمی توان انتظار داشــت 
کــه ظــرف مــدت کوتاهــی و مثــًا بــا رشــد 
یــا  دولــت  کارکنــان  حقــوق  درصــدی   20

بــر اقتصــاد ایــران تحمیل شــده اســت، تا 
چه حد دســتیابی به این اهــداف امکانپذیر 

است؟
حمایــت  بــرای  دولــت  هــدف  دربــاره 
تولیــد و  ایرانــی،  از معیشــت خانوارهــای 
اشــتغال قاعده کلی در اقتصاد وجود دارد 
کــه رفاه تابعی از تولید اســت. به این معنا 
کــه به هــر میزانی کــه تولید کشــور افزایش 
یابــد بــه همــان میــزان روی رفــاه مــردم 
تأثیرخواهــد داشــت. بنابرایــن اگــر دولت 
تمــام توان خــود را برای افزایــش تولید در 
بخش هــای مختلــف بگذارد بــه منزله باا 
رفتن رفــاه خانوارهای ایرانــی خواهد بود. 
با رونــق تولید ضمن اینکه بر اشــتغالزایی 
افــزوده می شــود در مجموع درآمــد و رفاه 

مردم نیز بهبود می یابد.
ë  دولــت با چــه ابــزاری می توانــد از تولید 

حمایت کند؟
هرچنــد موانــع زیادی بــر ســر راه تولید 
وجود دارد، اما دولت می تواند با اســتفاده 
در  خارجــی  ســرمایه گذاری  ظرفیــت  از 
رونــق تولید موفق عمــل کند. دراین زمینه 
بایــد راهکارهای جــدی تری بــرای دعوت 
بخصــوص  خارجــی  ســرمایه گذاران  از 
ایرانی هایــی که ســرمایه آنها در آن ســوی 
مرزهاســت، امتیــازات خاصی بــرای ورود 
مختلــف  عرصه هــای  بــه  ســرمایه گذاران 
تشــویق  و  بــا حمایــت  تــا  درنظــر گرفــت 
ســرمایه گذاران و تزریــق ســرمایه آنهــا بــه 
بخش هــای مختلف، تولید رشــد پیدا کند. 
درواقــع درایــن زمینــه دولت بایــد فضای 
فکــری خــود را تغییردهد. شــرط موفقیت 
دولــت بــرای جــذب ســرمایه گذاران ایــن 
است که دولت فضای فکری خود را تغییر 
دهد، چرا که بدون حضور سرمایه گذاران و 
جذب ســرمایه از خــارج از مرزها دوباره به 

رکود بازمی گردیم.
یکی از مهم ترین دایل رکود اقتصادی 
دادن  فــراری  نیــز  گذشــته  ســال   40 در 
ســرمایه گذاران خارجی بوده اســت. هرگاه 
دولــت در جذب ســرمایه از خارج از کشــور 
موفــق بوده تولید و اشــتغال نیز رشــد پیدا 

گفت و گوی »ایران« با مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس

راه عبور از تنگنای بودجه 
همچنــان مبارزه بــا فقر مطلــق، حمایت از معیشــت و رفاه مــردم، کمک بــه تولید و 
اشتغال و عدالت جزو رویکردهای اصلی دومین ایحه بودجه دولت دوازدهم است. 
این درحالی اســت که با بازگشــت تحریم های امریکا علیه ایران شــرایط برای اقتصاد 
ایران و ارقــام بودجه نیــز تغییر کرده اســت. درحالی که درجداول بودجه ســال جاری 
دولــت فروش روزانه دو میلیون و 400 هزار بشــکه نفت با قیمــت 55 دار را درج کرده 
بود در ایحه ســال آینده صادرات روزانــه یک تا یک و نیم میلیون بشــکه نفت آن هم 
با نفت 54 داری پیش بینی شــده اســت. بنابرایــن دولت باید رویکردهــای ویژه تری 
نســبت به ســال های قبل برای متعادل نگه داشــتن بودجه لحاط کند. با وجود شــرایط 
دشــواری که پیش روی دولت و اقتصاد قرار دارد بســیاری از کارشناسان و اقتصاددانان 
معتقدنــد می توان با اســتفاده از ظرفیت های فراوان اقتصاد ایــران و مدیریت قوی از 
این مرحله عبور کرد و توانست اهداف بودجه ای دولت را نیز محقق کرد. دراین زمینه 
مرتضی عزتی استاد دانشگاه تربیت مدرس درگفت و گو با »ایران« راهکارهای دولت 
برای داشتن بودجه ای متعادل را برمی شمرد. به گفته وی دولت با اتخاذ یک مدیریت 
قوی با وجود افت شــدید درآمدهای نفتی بازهم می تواند هدف حمایت از معیشــت 

مردم و تولید و اشتغال را محقق کند.
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بودجه عمرانی کشور 
باید براساس مخارج 
درآمــدی  منابــع  و 
طرح ریــزی  دولــت 
داده  تخصیــص  و 
شــود. منابع درآمدی 
دولت نفــت، مالیات 
و ســایر منابــع اســت. 
با توجــه به تحریم ها، 
درآمــدی  منابــع 
دولت از فروش نفت محدود شــده اســت. با 
توجه به  کاهــش درآمدهای نفتی مهم ترین 
موضــوع در بودجه ریــزی ایــن اســت کــه بــه 
هیچ وجــه پروژه های جدید را شــروع نکنیم. 
در بودجــه عمرانی بایــد بــه پروژه های نیمه 
تمــام توجه شــود برخی پروژ ه ها بیــش از 20 
سال از زمان شــروع آنها می گذرد اما هنوز به 
پایان نرسیده اند تا این پروژه ها تکمیل نشود 
آغــاز هر پــروژه جدید و تخصیــص بودجه به 
آن اشــتباه اســت. پروژه های ناتمــام، چالش 
بــزرگ دولــت اســت، دولــت بایــد از شــروع 
پروژه هایــی که زمان بندی و منابع مشــخص 
ندارد اجتناب کند چون نیمه تمام ماندن این 
پروژه هــا هزینه های اضافه دارد. فرســایش و 

نگهداری آنها برای دولت  هزینه های اضافی 
دارد کــه خــارج از بودجــه اولیــه ای اســت که 
برای آنها تصویب شــده اســت. واقعیت این 
اســت که دولت هــای مختلف بــا پروژه هایی 
روبه رو می شوند که از دولت قبل باقی مانده، 
تکمیل نشــده و عمرمفید بســیاری از آنها رو 
بــه پایــان اســت و نه تنهــا نمی تواننــد کمکی 
به بخــش صنعت، تولید، عمران و اشــتغال 
داشــته باشــند، بلکه فقط بودجه ها و منابع و 
سرمایه های کشور صرف آنها می شود. برخی 
پروژه هــای نیمــه  تمام اگــر در زمــان خود به 
اتمام می رســیدند، می توانســتند تا 25ســال 
برای کشور مفید باشــند، درحالی که به اتمام 
رسیدن آنها در شرایط فعلی یعنی تنها چند 
ســال عمــر مفیــد و در برخــی پروژه هــا واقعاً 
عمر و کارآیی مفیدی وجود ندارد. پروژه های 
عمرانــی بایــد درنهایت بــه تولید و اشــتغال 
منجر  شــوند و اقتصاد کان بــا بهره برداری از 
آنها نفع ببرد برای رســیدن به بهترین شــیوه 
تخصیص بودجه های عمرانی متناسب با هر 
پروژه و تأثیــر آن پروژه بر اقتصاد ملی و کان 
کشــور اســت. پروژه ها بایــد با بررســی و تأیید 
کارشناسی و علمی به مرحله تأیید تخصیص 

بودجه برسند.

در بودجه ریــزی نمی توانیــم بگوییــم بودجه 
عمرانــی مهــم و بودجــه جاری کــم اهمیت 
اســت. بــه طــور مثــال ســاخت مدرســه در 
ردیــف بودجه عمرانی قرار می گیرد اما وقتی 
بودجه جاری بــرای جذب معلم و راه اندازی 
مدرســه نباشــد کارآیی ســاخت مدرســه زیر 
ســؤال مــی رود. بنابراین هماهنگــی و تعادل 
بخش هــای بودجــه ای بایــد در بااترین حد 
باشد. اهمیت بودجه جاری و عمرانی همتراز 

است.
مشکل در تصویب بودجه های ساانه دخالت 
نماینــدگان مجلس در بودجه هــای عمرانی 
است، آنها تاش می کنند بیشترین تخصیص 
بودجه عمرانی را بــرای حوزه های انتخاباتی 
خــود داشــته باشــند در حالی کــه تخصیص 
منابع باید بر اساس مبانی علمی و کارشناسی 
باشد. مقامات سیاسی باید کمترین دخالت 
در بودجه نویسی و تخصیص ها داشته باشند 
تا هزینه اضافی به دولت تحمیل نشــود. این 
یکی از مهم ترین مسائلی است که در اقتصاد 
ایــران وجــود دارد نهادهــای غیرکارشناســی 
تبدیل به نهادهای قانونگذار شده اند. از طرف 
دیگر نمایندگان مجلس در تصویب بودجه ها 
بیش از اینکه بار کارشناســی داشته باشند بار 

سیاسی دارند.
یکــی دیگــر از معضــات بودجــه کشــور این 
اســت که بزرگ اســت و انضباط مالی ندارد. 
در بودجه ریــزی عمرانــی بــه نیازهــا توجــه 
نمی شــود؛ مثًا در حالی که در تأمین بودجه 
برای ســاخت مدرســه مشــکل داریــم اما در 
اکثر شــهرها چند دانشــگاه دولتی ساخته ایم 
حتی در شهرهای کوچک.این دانشگاه سازی 
غیراصولی است. اولویت بودجه باید آموزش 
عمومی باشــد نتیجه مدرسه ســازی آموزش 
عمومــی اســت امــا در دانشگاه ســازی فقــط 
مدرک گرایــی را رواج می دهیــم، دانشــگاه ها 
تبدیــل بــه کارخانــه مدرک ســازی شــده اند 
و مــا با تخصیــص ناصحیــح بودجه بــه این 
معضــل دامــن می زنیم. بخــش خصوصی 
می توانــد هرجــا و هر قدر خواســت دانشــگاه 
بسازد اما نباید بودجه دولتی را صرف ساخت 
دانشــگاه دولتی کنیم که حاصلی در آموزش 
عمومــی نــدارد. منفعــت فارغ التحصیــان 
دانشــگاه بیشــتر منفعتــی خصوصی اســت.
در بیــش از 50 شــهر کوچک دانشــگاه دولتی 
داریم. در ســال 84 حدود 52 واحد دانشــگاه 
دولتی داشــتیم اما امــروز این تعــداد به 154 
دانشگاه افزایش یافته اســت. دانشگاه سازی 

پروژه های عمرانی چالش دولت در بودجه 
به معنی پیشــرفت علم نیست در هر مرکز 
اســتان یک دانشگاه پزشــکی و یک دانشگاه 
غیرپزشکی نیاز داریم اان در قم 6 دانشگاه 
دولتی داریم. این ساخت و سازهای بی فایده 
به دلیل تخصیص ناکارآمد بودجه است که 
بــرای کشــور عــوارض دارد، افــرادی به رأس 
کارها می روند که ممکن است استانداردهای 
ازم را نداشــته باشــند؛ بی تفاوتی نسبت به 
هــدر رفــت بودجه های ملــی متأســفانه در 
رفتــار برخــی سیاســیون دیــده می شــود، در 
ایــن رفتارهــا منافع ملی و شــهروندی دیده 

نمی شود.
جلــوی  بایــد  عمرانــی  بودجه هــای  در 
هزینه های غیرضــروری را بگیریم. مقامات 
محلــی بایــد ملــی فکــر کننــد بودجه هــای 
عمرانی نخســت باید به ســمت پروژه های 
ملــی برود بعــد پروژه هــای اســتانی. در این 
راه دولت به تنهایی نمی تواند اثر گذار باشــد 
تمام دســتگاه ها و قوای سه گانه در امر مهم 
بودجه ریــزی و تخصیــص آن بخصوص در 
بودجه های عمرانــی باید دولت را همراهی 
کننــد. قوای ســه گانه بایــد مانــع از ریخت و 
پاش ها در بودجه کشور شوند تا اعتبارات در 

مسیر درست خود هزینه شود.

گفت و گو
سهیا یادگاری

 خبرنگار

مهدی پازوکی
کارشناس اقتصادی
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دولــت دوازدهــم در آذرمــاه 96 وقتــی ایحــه 
بودجــه ســال 97 را بــه مجلــس تقدیــم کــرد، 
قول داد که بودجه شــفاف خواهــد بود و مردم 
مطلع خواهند شد که بودجه را کی گرفت، کجا 
هزینــه کــرد و چه دســتاوردی برای کشــور ارائه 
داد. مخالفــان زیــادی دربــاره بودجه ســال 97 
موضــع گرفتند. دربودجــه 97 دولت دوازدهم 
بایــد خود را بــرای تــاب آوری در برابر موفقیت 
احتمالــی مخالفــان برجــام در داخــل و خارج 
از کشــور و به  شکســت کشــاندن برجــام آماده 
می کرد که نکرد. شــعار ســال 97 حمایت از کاای ایرانی است. این 
حمایت درصورتی تحقق می یافت و می یابد که مالیات ها، عوارض  
و به طورکلــی کاهش هزینه ها و بوروکراســی اداری و قضایی و آنچه 
به تولید داخلی و مشــارکت شــرکت های کوچک و متوسط ایرانی با 
همتاهای غیرایرانی شــان کمک می کرد و می کند که دربودجه سال 
97 تصویب می شد و جلوی قاچاق فرآورده های نفتی را می گرفت 
کــه نشــد. رئیس دولــت دوازدهــم در آذرمــاه 96 گفــت 25 درصد 
نقدینگی کل کشور دردست عده ای خاص است که هرکاری مایلند 
با اقتصاد کشور می کنند، یک روز دربازار ارز و روزی دیگردر بازار کاا 
و خدمات.بودجه سال 97 نتوانست با آنها مقابله کند. نتیجه اینکه 
مخالفان بودجه 97 و اصحاب 25 درصد نقدینگی در کشــور موفق 
شدند وضعیتی در کشور از دیماه 96 )شروع در مشهد( تاکنون پدید 
بیاورنــد که عاقه مندان به ســرمایه گذاری در ایران فراری شــدند و 
ترامپ هم تشــویق بــه تعریف تحریم های ســخت ترازتحریم های 

قبلی به قول خودش شد.
ë بودجه 97 شفاف نشد آیا بودجه 98 شفاف خواهد بود؟

همــه چیــز درباره بودجــه 97 در تاریکــی کامل قرار گرفــت. دولت، 
مجلس و ســایر ارکان نظام تاشــی برای توضیح به مردم به عمل 
نیاوردند. تحریم بهانه خوبی بود و هست. حاا بودجه 98 درشرایط 
تحریــم بایــد تدویــن، تنظیــم و تصویــب شــود. بــه نظــر می رســد 
متأســفانه هنوز بودجه قرار اســت روی محور اقتصــاد داری یعنی 
درآمد های نفتی که حاا تا حدود یک ســوم کاهش پیدا کرده است 
بچرخــد. نکته ای که باید دولت دوازدهم مورد توجه قرار بدهد این 
واقعیــت اســت که بازار نفــت و درآمد های ارزی بودجــه 98 با بازار 

بودجه 97تفاوت بسیار کرده است و اصًا قابل اعتماد نیست.
ë نگاهی به بازار نفت

پــس از اعــام تصمیــم قطر بــرای خروج از ســازمان اوپک بســیاری 
معتقدند که چرا ایران هنوز تصمیم مشــابه ای نگرفته اســت؟ قطر 
متوجه برخی از واقعیت ها شــده از جمله اینکــه بازار جهانی نفت و 
روش قیمت گذاری برای نفت خام شــاخص »برنت« دریای شمال 
اسکاتلند )انگلیس( پس از مشکاتی که در سال 2001 میادی دست 
به گریبان شــد مرتباً دستکاری می شود. از سال 2009 میادی تا سال 
2014 میادی عربستان و امریکا به طور مشترک درقیمت گذاری نفت 
خــام برنت تأثیر گــذار بودند. درژانویــه 2015 برخــی از صاحبنظران 
گفتند که عربستان ذخایر ارزی اش را پس از توافق دولت اوباما با ایران 
مرتبط با برجام از دار امریکا خارج کرد و برای جلب حمایت اروپا به 
یــورو تبدیل کــرد. دولت اوباما با باا نگه داشــتن قیمت نفت خام با 
دستکاری در بازارهای برنت )دریای شمال( و دبلیو تی ای )نیویورک( 
و با بهره برداری تحریم های نفتی ایران بین ســال های 2009 تا 2014 
قیمت نفت خام را درســطحی نگه داشــت تا ســرمایه گذاری وتولید 
نفت خام های غیرمتعارف )شــیل اویل و شــیل گاز از ایه های سنگ 
رســی اعماق زمین( مقرون به صرفه شود که شد. بنابراین امریکا به 
بزرگتریــن تولید کننده و صادر کننده نفت خــام و گاز طبیعی مایع در 
جهان تبدیل شد و نقشی را که همیشه عربستان به عنوان برقرار کننده 
تــوازن قیمــت و عرضــه نفت خــام در بازار بــازی می کرد  بــه امریکا 
منتقل کرد. درواقع هفتاد سال مشارکت بین عربستان و امریکا برای 
برقــراری تــوازن قیمت وعرضه نفت خــام در بازار هــای بین المللی 
که از ســال 1945 میادی شــروع شــده و با توافق تبدیل دارامریکا به 
پتــرو دار به عنــوان ارز ذخیــره ای و ارز تجــارت انرژی در ســال 1973 
میادی مستحکم شــده بود خاتمه یافت. تحول قابل توجه دیگری 
کــه درســال 2015 مطــرح شــد ایــن واقعیت بــود که تغییر سیاســت 
خارجی در تهران شرکت های چند ملیتی را متقاعد کرده بود که بهتر 
است روی سرمایه گذاری در میادین با هزینه پایین تر تولید درایران و 
عراق تمرکز کنند و تاحدودی نســبت به عربستان کم توجهی کردند 
و این موضوع باعث دلواپسی خانواده آل سعود و اتحاد آل سعود با 
اسرائیل و متعاقباً دولت ترامپ برای به شکست کشاندن برجام شد.

ë اوپک نیمه جان
ســازمان اوپک به دلیل ضعــف نمایندگان ایران درســازمان مذکور 
بویــژه در طــول عمــر دولــت دهم به طــور کامل توســط عربســتان 
مدیریت می شــد. درحال حاضر با بهره مندی از تحریم های جدید 
امریکا علیه ایران، عربســتان سعی دارد به جهان نشان بدهد که با 
روسیه بازار نفت را کنترل می کند و بقیه در اوپک نقشی ندارند. گفته 
می شود به همین دلیل قطر تصمیم گرفت سازمان مذکور را ترک 
کند. زیرا قطر معتقد است که با روسیه می تواند در بازار گاز طبیعی 
نقش مشابهی ایفا کند و دبیرخانه مجمع کشورهای صادر کننده گاز 

طبیعی هم در قطر مستقر است.
ë قیمت نفت در سال 98 چند؟

آنچــه را  کــه می توان به صراحت بیان داشــت این اســت کــه ایران 
درداخــل اوپــک یا بیــرون از اوپــک نقشــی درتأثیرگــذاری و تعیین 
قیمــت نفــت خــام در بــازار جهانــی نفــت خــام نــدارد. بازار هــای 
بــورس انرژی در همه کشــورها توســط عده ای الیــگارش )اصحاب 
ثــروت و شــرکت های بزرگ( مدیریت می شــوند. ایــن بازار ها فقط 
منافع کســانی را که دراین بازار ها ســهامدار هستند  تأمین می کنند. 
این بازار ها برخاف آنچه مدعی آن هســتند اصًا شــفاف نیســتند. 
درهمیــن حال، تحوات نوین نظیر گرم شــدن کره زمین، ضرورت 
کاهش تولیــد گاز های گلخانــه ای، افزایش هزینه تولیــد انرژی های 
فســیلی و کربنی، پیشــرفت تکنولوژی و ارزان تر شــدن تولید برق از 
انرژی هــای تجدید پذیر )خورشــیدی، بــادی و...( شــرایطی را پدید 
آورده اســت کــه تعریف حامل های انرژی )نفــت وگاز( از اینکه یک 
کاا هســتند و به صــورت کاا در بازار هــای بورس معامله می شــوند 
درحــال تغییــر اســت و تعریف جدیــدی تحت عنوان اینکــه انرژی 
فرآهــم آورنــده خدمات می باشــد مطرح شــده اســت. بســیاری از 
کارشناســان معتقدنــد که درســال 98 و ســال های بعد ایــران برای 
رهایــی از اقتصــاد داری )وابســتگی به درآمد های نفتــی( باید این 
تعریــف جدید را دربودجه ســاانه اش مد نظر قرار بدهد. درســایر 
کشورها هم روابط شرکت های چند ملیتی با مصرف کنندگان انرژی 
درحال دگرگونی اســت و شــرکت های چند ملیتــی نفتی به صورت 
شرکت های فراهم آورنده خدمات به مصرف کنندگان نهایی انرژی 

تغییر ساختار می دهند.

ë تأمین سرمایه برای اقتصاد ایران؟
متأســفانه به دلیل تاش دلواپســان و به شکســت کشــاندن برجام 
فرصــت طایــی جلــب و جــذب ســرمایه گذاری هــای مســتقیم 
خارجــی در دوران پســا برجام از دســت رفت. بــرای جلب و جذب 
ســرمایه گذاری ایران بواسطه شرایط فعلی و مشکاتی که اصحاب 
ثروت و خواهان قدرت سیاســی برای دولــت دوازدهم هرروز ایجاد 
می کنند، ایران را برســردوراهی انتخاب تأمین مالی ســرمایه گذاری 
بانکــی )bank finance capital( بــه ازای فــروش نفت خام در یک 
بازار ســنتی نفــت خام با روش تأمیــن مالی داری امریــکا یا روش 
تأمیــن مالــی یورویی قــرار داده اســت. هیأت هــای نمایندگی دول 
اروپایــی بــا تعریف نهــاد ویژه مالی بــرای تجارت با ایران پیشــنهاد 
دارند که از طریق دادن یورو )بدهکار کردن ایران( واعطای اعتبار به 
ایران با تضمین فروش نفت خام ایران به اروپا انواع کاا و خدمات 
را بــه ایــران صــادر کننــد. درواقــع آنچه به ایران پیشــنهاد می شــود 
روشــی اســت که یونان را بشــدت بدهکار کرد و اقتصاد یونــان را در 
اختیار و تصمیم طلبکاران از یونان قرارداد. از ســوی دیگر وابستگی 
بــه اقتصــاد داری هم ایــن معنی را داشــت و امروز می تــوان آن را 
لمس کرد که سیاست های اقتصادی ایران در جایی اتخاذ می شد و 
می شود که دار را چاپ و منتشر می کند. یعنی واشینگتن )امریکا(. 
شاید به همین دلیل چند روز پس از امضای توافقنامه برجام، ایران 
تصمیم گرفت که به شرکت های امریکایی اجازه حضور و فعالیت 
در اقتصــاد ایران را ندهد. دولت اوباما هم به همین دلیل بازکردن 
دربانک هــای داری بــه روی ایران را معطل کرد. تأثیــر و نفوذ دار 
)درآمد هــای نفتــی( در اقتصاد ایــران را این روزهــا بخوبی می توان 

لمس کرد.
ë آیا راهکار نوینی وجود دارد؟

رئیــس دولــت یازدهــم و دوازدهــم در اجــاس داووس در ســال 
2014 میادی پیشــنهادی کرد که متأســفانه درایران پیگیری جدی 
نشــد. ایشــان پیشــنهاد داد که با توجه به دگرگونی هایی که در بازار 
بین المللی نفت خام مشــاهده می شــود و دال ها با ایجاد التهاب 
و نوســانات هــم تولید کننــده و هــم مصرف کننــده را دچار مشــکل 
می کننــد بهتــر اســت روشــی نویــن تعریــف شــود و تولید کننــده و 
صادر کننــده انــرژی و مصرف کننــده انــرژی بــدون واســطه بــا هم 
معاملــه کننــد. چگونه؟ طبیعی اســت که تولید کننده مایل اســت  
محصول خود را به بااترین قیمت بفروشد و مصرف کننده تمایل 
دارد کــه بــه پایین تریــن قیمــت بخرد. امــا چنانچــه مصرف کننده 
در خطــرات تولیــد و ســرمایه گذاری )ریســک ها(، دانــش و علــم، 
اطاعات و نو آوری و نظیر آنها با تولید کننده مشــارکت و همکاری 
کنــد آنوقــت اســت کــه قیمت هــم بــرای تولید کننــده و هــم برای 
مصرف کننــده قابــل قبول خواهد بــود و دچار نوســانات ناگهانی و 
تحوات غیرقابل انتظار نخواهد شد. توجه به این پیشنهاد نکته ای 
را هــم مــورد توجه قرار می دهــد وآن، اینکه به جای اینکه شــرکت 
ملی نفت ایران نفت خود را چه در بورس انرژی یا چه در بازار های 
بین المللی بفروشد که طبیعی است دراین بازارها باید درقیمت و 
کسب سهمیه دربازار با دیگر تولید کنندگان و صادر کنندگان رقابت 
کنــد، می تواند بــا مصرف کننده نهایــی نفت خام ایران مشــارکت 
میان مدت و بلند مدت داشــته باشــد و معامله مســتقیم و بدون 
واســطه بــا پاایشــگاه های بازار مصــرف نفت خام ایران براســاس 
قرارداد هــای معاوضه را مد نظر قرار بدهــد. درواقع ایران به جای 
اینکه نفت خام ایران را بفروشــد آن را عرضه می کند. به طور مثال 
ایــران می توانــد به ازای عرضــه نفت خام به پاایشــگاه های یونان 
و پاایشــگاه گرنــج مــوث در اســکاتلند )نفــت خام این پاایشــگاه 
حدود شــصت ســال تا قبل از تحریم هــای پیش از برجــام از ایران 
تأمین می شــد( حــق معاوضه نفت خــام با فرآورده هــای نفتی را 
داشــته باشــد. درهمین حال  به جــای اینکه فرآورده هــای نفتی را 
به طــور فیزیکــی دریافت کنــد می تواند بــه ازای فرآورده های نفتی 
اعتبــاری معــادل ارزش فرآورده های نفتی را دریافت کند. ســپس 
ایــران می تواند معــادل ارزش اعتباری که دریافت کرده اســت کاا 
و خدمــات مــورد نیاز ایران را از بازار مورد نظر خریداری کند، بدون 
اینکــه نیــازی به بانــک و ارزفیزیکی داری داشــته باشــد. با همین 
روش ایــران بــه جــای صــادرات گاز طبیعــی از طریق خــط لوله یا 
ســایر روش ها می تواند گاز طبیعی را به برق تبدیل و برق را صادر 
کنــد یا گاز طبیعــی را با برق معاوضه کند )نظیر توافقی که درحال 
حاضر با ارمنســتان برقراراســت( و بــرق را دربازاری کــه نیاز به آن 
اســت بفروشــد و از محل درآمد آن کاا و خدمات موردنیاز ایران را 
خریــداری کند. دراین روش هم به خدمات بانکی وفیزیکی داری 
نیازی نیســت. درهمین راستا با توجه به اینکه در حوزه دریای خزر 
حجم ذخایر گازی از نفتی بیشــتر اســت موضوع شبکه انرژی خرز 
ســال هاست که مطرح شــده اســت. ابتدا دردولت یازدهم و اخیراً 
دردولــت دوازدهــم موضوع کریدور انرژی شــمال بــه جنوب برای 
صادرات برق شــمال )از روســیه و آذربایجان( و حــوزه دریای خزر 
از مســیر ایــران مطرح شــده اســت. همه دوســت دارنــد در کاایی 
سرمایه گذاری کنند که ارزش خودش را حفظ کند: کشورهای عمده 
مصرف کننــده انرژی نظیر چین با خلق ذخایر نفت خام درحدود 
یک میلیارد بشکه و فرآورده های نفتی سعی دارند دارایی های شان 
را بــه جای اینکه به صــورت دار نگه دارند تبدیل به کاایی کنند که 
ارزش خودش را حفظ می کند و فرآهم آورنده خدمات )روشنایی 
چــراغ، حمــل ونقــل و...( یعنــی نفــت خــام و فرآورده هــای نفتی 
هســتند. درایــران متأســفانه به دلیــل ارزان بــودن قیمــت انــرژی، 
مصرف کننــده عاقه ای بــه بهینه مصرف کردن ندارد. مجلســیان 
هــم که مدتی دیگر بایــد در رقابت های انتخاباتی شــرکت کنند به 
جــای اینکه فکری اساســی و بلند مدت برای کشــور داشــته باشــند 
هرکــدام به نوعی شــعار می دهند و ســعی دارند که قــوه مجریه را 
متهــم به مســئول بــودن دربرابر مشــکات اقتصادی کشــور کنند. 
درحالی که نگاهی به بودجه ســال 97 نشــان مــی دهد که چنانچه 
ایحه بودجه 97 آن طور که نوشته شده بود تصویب می شد اوضاع 
کشــور امروز به مراتــب به رغم تحریم ها بهتر و بــا ثبات تر می بود. 
دربودجه ســال 98 باید این نکته مهم را مدنظر داشــت که قیمت 
نفت خام روندی نزولی درپیش خواهد داشــت و به اعتقاد برخی 
از کارشناســان ســقوط قیمت نفت خام به زیر بشــکه ای 50 دار را 
نبایــد از نظر دورداشــت. ایران در شــرایط تحریمی کنونی فرصتی 
اســتثنایی به دست آورده است که از اقتصاد داری یعنی وابستگی 
به درآمد های نفتی فاصله بگیرد. افزایش قیمت های حامل انرژی 
می تواند نوعی درآمد ارزی برای ایران محســوب شود ضمن اینکه 
به بهبود شــرایط محیط زیســت و آب و هوا کمک اساســی خواهد 
کــرد. بــه ازای افزایــش قیمت هــای حامل انــرژی در بودجه ســال 
98 بایــد مالیات ها، عوارض ها، بهبــود و کاهش هزینه حمل ونقل 
عمومــی، بهداشــت و درمان، آمــوزش و پرورش، کمــک به تولید 

محصوات کشاورزی و غیره مد نظر قرارداده شود. 

ë  با توجه بــه تحریم های کنونــی فکر می کنید
باید ســهم نفت و قیمــت آن در بودجه 1398 

چقدر باشد؟
پیش بینــی  کــه  گذشــته  ســال های  برخــاف 
قیمــت نفت خــام صرفاً تنهــا دغدغه دولت 
و مجلــس بــود اان 2 مشــکل بــرون زا داریم. 
آن هــم قیمــت و حجــم صــادرات نفت خام 
کشــور اســت. پیش بینی هــا از قیمــت نفــت 
خــام در ســال 2019 میــادی نشــان می دهــد 
که هر بشــکه نفت خــام در این ســال احتماًا 
تــا 75 دار هــم قیمت گذاری خواهد شــد اما 
واقعیــت ایــن اســت کــه نبایــد در بودجــه به 
سناریو های خوشــبینانه اتکا کرد. برای بودجه 
سال 1398 ایران نفت خام بشکه ای 50 تا 60 
دار منطقی تر به نظر می رســد. لذا بودجه ای 
بــا نفت خام در ایــن بازه قیمتی بــه واقعیت 

نزدیک تر خواهد بود.
اما در مورد تعیین حجم فروش نفت خام در 
سال 1398 شرایط ســخت تری داریم. چراکه 
کشــورمان  امریــکا علیــه  نفتــی  تحریم هــای 
عمــًا پیش بینی را دشــوار کرده اســت. کســی 
نمی دانــد کــه دقیقــاً ایــران در ســال آتــی چه 
مقــدار نفــت خــام خواهــد فروخت. بــزودی 
دوره معافیت هــای نفتی خریــداران به اتمام 
خواهد رســید و مشــخص نیســت بعــد از آن 
کــدام کشــورها و با چــه حجمی از ایــران نفت 
بخرنــد. در مورد فــروش میعانــات گازی هم 

این مشکل وجود دارد.

امــا پیش بینی منابــع و مؤسســات معتبر این 
اســت که احتمــااً ایران در ســال آتی میادی 
روزانــه 750 هــزار تا یــک میلیــون و 200 هزار 
بشــکه نفت خواهــد فروخت. مقامات کشــور 
هــم اعــام کرده انــد که صــادرات نفــت خام 
ایــران از یک میلیون و 200 هزار بشــکه در روز 

کمتر نخواهد شد.
تصــور من این اســت که صــادرات نفت ایران 
بااتر از این ارقام نخواهد رفت؛ مگر آنکه بازار 
بازهــم با کســری مواجــه شــود. در آن صورت 
ممکــن اســت کــه معافیت هــای خریــداران 
نفت ایران از سوی امریکا تمدید شود که البته 
بعید به نظر می رســد چراکــه همین حاا هم 
بازار با مازاد عرضه مواجه اســت و برای ســال 
آتی هــم با توجه بــه شــاخص های اقتصادی 
تقاضــا  میــزان  تخمیــن  و  مصرف کننــدگان 
پیش بینــی می شــود که اگــر شــرایط مدیریت 
نشــود بیش از یک میلیون و 300 هزار بشــکه 
در روز مــازاد عرضــه نفت خــام در بازار وجود 
داشــته باشــد. بر این اســاس ایــران در بودجه 
ســال آتی به عنوان ســند دخل و خرج یکساله 
کشور، باید میزان صادرات نفت را حجمی در 
محدوده یک میلیون بشکه در روز تنظیم کند 
کــه به عقیــده من هرچه این رقم کمتر باشــد 
ریســک کمتری نیز بــرای تحقــق درآمدها به 
همراه خواهد داشت. از این رو قیمت انتخابی 
دولت برای نفت در ایحه بودجه منطقی اما 

حجم آن آیده آل و بسیار خوشبینانه است.

مرتضی بهروزی فر، کارشناس انرژی در گفت و گو با »ایران«:

راه جبران ریزش 20 میلیارد داری درآمد نفتی 
بودجه نویسی برای سال 1398 یکی از سخت ترین ها خواهد بود. چراکه نه میزان صادرات 
نفــت خام ایران در ســال آتی مشــخص اســت و نه قیمــت آن. پیش بینی ها بــرای این دو 
مؤلفــه برون زا بویژه میزان صادرات بســیار متفاوت اســت و هر کدام از نهادها و مؤسســات 
رقمــی را برای میــزان فروش نفت ایران عنوان می کنند. اما سرنوشــت نفــت که به عنوان 
یک ســرمایه بین نســلی سال هاســت که در بودجه کشــور جای خالی درآمدهای ارزی را پر 
کرده است؛ چه خواهد شد؟ باید چند بشکه و با چه نرخی در بودجه گنجانده شود تا موازنه 
هزینه هــا و درآمدهای دولت در عمل به رهم نخورد؟ اینها پرســش هایی اســت که مرتضی 
بهروزی فر عضو هیأت علمی مؤسســه مطالعات بین المللــی انرژی در گفت و گو با »ایران« 
پاســخ می دهد. او که یک کارشناس نفتی است و از پیش بینی های سال آتی میزان فروش و 
قیمت های جهانی با خبر است، به تشریح سناریو های بدبینانه و خوشبینانه بودجه 1398 
می پردازد. تاکنون اعام شــده که دولت در ایحه بودجه سال آتی 1.5 میلیون بشکه در روز 

با قیمت 54 دار برای هر بشکه لحاظ  کرده است. 
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قوانیــن  اســاس  بــر 
بودجه، در هر اســتانی 
 60 عمرانــی  بودجــه 
 40 جــاری  بودجــه  و 
درصــد از بودجــه کل 
در  داشــت.  ســهم 
ســال های گذشــته که 
جــاری  هزینه هــای 
بشدت افزایش یافت 
این ارقام برعکس شد 
بودجــه  تخصیــص  و 
عمرانی نســبت بــه جــاری 40 بــه 60 درصد 
شد. اما در حال حاضر این دستورالعمل هم 
رعایت نمی شــود و می توان گفت در 7 ســال 
اخیر بودجه عمرانی 10 تا 15 درصد از بودجه 
کل ســهم دارد. کاهش ســال به ســال بودجه 
عمرانــی بر اســاس اصول و منطق نیســت و 
ریخت و پاش های هزینه ای عامل آن اســت. 
با اینکه بودجه عمرانی بــه 15 درصد کاهش 
یافتــه امــا کل ایــن 15 درصــد هم تخصیص 
داده نمی شــود و در پایان هر ســال مشــخص 
می شود که تخصیص بودجه عمرانی نصف 
عدد در نظر گرفته شــده هم نیست. مثاً اگر 
برای اســتان تهران 10 میلیــارد تومان بودجه 

ســال آخــر  در  می شــود  تصویــب   عمرانــی 
2 میلیــارد از ایــن مبلغ تخصیص داده شــده 
اســت.کار عمرانی بــا این بودجه هــای اندک 
پیش نمی رود. پروژه های عمرانی بودجه های 
زیــادی می خواهــد کــه به دلیــل نبــود منابــع 
پروژه هایی که قباً تعریف شــده و کلنگ زنی 
آن هم آغاز شــده هنوز به ســرانجام نرســیده 
اســت. با گران شــدن نرخ ارز از ســال گذشــته 
نقدینگی دولت هم بیشتر شده است. حجم 
دار دریافتــی دولــت تقریبــاً ثابــت بــوده اما 
به خاطــر افزایــش قیمــت دار دولتــی و آزاد 
نقدینگــی ریالــی دولــت هــم افزایــش یافته 
اســت به همین دلیل دولت توانست بخشی 
از بدهی پیمانکاران را بپردازد و انتظار می رود 
تخصیــص بودجه عمرانی در ســال 98 بهتر 
باشــد. بودجــه عمرانــی ســال 97 تا شــهریور 
مــاه حدود 20 درصد تخصیص یافته اســت. 
طرح های عمرانی و تکمیل آنها همیشه یکی 
از معضات خرج بودجه ای دولت ها اســت، 
یکــی از علت هــای ایــن معضــل پروژه هایی 
اســت کــه از ســال های گذشــته بی برنامــه و 
بدون توجیه اقتصادی کلنگ خورده و ناتمام 
مانده اند. بودجه دولت که از دو بخش جاری 
و عمرانی تشــکیل می شــود سال هاســت که 

درگیر متوازن نبود این دو بخش بوده و عمدتاً 
ســهم بودجه هــای عمرانی به بخــش جاری 
اختصــاص پیــدا کــرده و پروژه هــای عمرانی 
نیمه تمام رها شده اند. بودجه جاری اهمیت 
دارد امــا منابــع آن نبایــد با کاســتن از بودجه 
عمرانی تأمین شود. بودجه های ساانه نشان 
می دهــد در اغلــب ســال ها بودجــه عمرانی 
پیش بینی شده در بودجه کامل تحقق نیافته 
و حتی هر ســال میــزان تحقق آن نســبت به 
بودجه مصوب کمتر شده است. بر این اساس 
با توجــه به حجم بــاای پروژه هــای عمرانی 
باقی مانده از سال های قبل اولویت بندی آنها 
بــرای پرداخت بودجه باید در دســتور کار قرار 
گیــرد و بر اســاس میزان پیشــرفت و اهمیت 
پروژه ها بر اســاس اولویت های ملی منابع به 
ســمت این پروژه ها بــرود. بر اســاس آخرین 
آمار از عملکرد بودجه سال جاری از مجموع 
حدود 62 هزار میلیارد تومانی که تحت عنوان 
بودجــه عمرانی مصوب شــده تاکنون حدود 
2۵ هزار و ۵00 میلیارد تومان پرداخت شــده 
اســت. بعید اســت تا پایــان ســال کل بودجه 
عمرانــی تخصیــص داده شــود بنابرایــن باز 
هــم تعــدادی از پروژه هــا بــه ســال های بعد 
منتقل می شــود و معضل تخصیص بودجه 

عمرانی همچنان ادامه دارد مگر اینکه منابع 
جدیدی برای تخصیص بودجه های عمرانی 
تعریف کنیم که با توجه به بدهی های دولت 
به پیمانــکاران پیدا کردن منابع جدید نیاز به 

مشوق هایی برای بخش خصوصی دارد.
مشکل دیگر بودجه عمرانی دخالت مسئوان 
مختلف در این بودجه اســت. هر کســی بنا بر 
مســئولیتی که دارد می خواهد سهم بیشتری 
از بودجه عمرانی را برای پیشــبرد برنامه های 
بخشــی داشــته باشــد. جزیــره ای فکــر کردن 
باعث معطل مانــدن بودجه پروژه های ملی 
شــده است. ســهم خواهی مســئوان استانی 
و نمایندگان مجلــس از بودجه های عمرانی 
اولویت بندی پروژه ها را خدشه دار کرده است.

معضــل دیگــری کــه بودجــه عمرانی بــا آن 
روبه رو اســت هزینه های باای دولت و سهم 
بیشــتر بودجه جــاری از کل بودجه اســت. اگر 
کنترلی بــر این موضوع نباشــد منجــر به تله 
اقتصادی می شود. به این معنی که منابع به 
جای اینکه صرف تولید و سرمایه گذاری شود 
صــرف هزینه های جــاری می شــود یعنی ما 
نمی توانیم از منابع خود ســود و درآمد کسب 
کنیــم بلکــه از درآمدهــا فقط بــرای مصارف 

جاری استفاده می کنیم. 

بودجه عمرانی گرفتار در »تله اقتصادی«

محمدرضا محمودی
مشاور عمرانی سابق 
استاندار تهران

یادداشت

ایران در چهارراه بودجه سال 98 

ë  بــا این حســاب فکــر می کنیــد چه میــزان از
درآمدهــای نفتــی ایــران در ســال آتی کاســته 

خواهد شد؟
تصــور مــن این اســت کــه تحریم هــا نزدیک 
بــه 15 تــا 20 میلیــارد دار از درآمدهای نفتی 
ایــران می کاهــد. چراکه عمًا صــادرات نفت 
خام کشــور نصف خواهد شــد و قیمت ها هم 
چنــدان رشــدی نخواهــد داشــت. دولت هم 
اعام کرده که سهم نفت در بودجه 98 کمتر 
از 25 درصد خواهد بود. این درحالی است که 
طی سال های اخیر نفت سهم 40 درصدی در 

درآمدهای بودجه داشته است.
ë  به نظرتان آیا این کســری را می توان از محل

اخذ مالیات تأمین کرد؟
مــن تخصص کافــی در زمینه مالیــات ندارم 
اما معتقدم تا زمانی که نظام مالیات ستانی 
ایران تغییری نکند، درآمدهای آن هم بهبود 
نخواهد یافــت. و حتی برعکس. ســال آتی با 
کم شدن درآمدهای نفتی دولت باید منتظر 
کــم شــدن درآمدهــای مالیاتــی نیــز باشــیم. 
چراکه دولت توان پرداخت مناســبی نخواهد 
داشــت و اقتصاد ایران کوچک تر خواهد شد. 
رشــد منفی کســب و کارهــا در ســال آتی یکی 
از تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران اســت. 
حتــی اگــر پایه هــای اخــذ مالیــات در کشــور 
تغییــری نداشــته باشــد، احتمــااً ســال آتــی 
درآمدهای مالیاتی کشــور کمتر از امســال نیز 
خواهــد بود. لذا ســال 1398 هــم درآمدهای 
مالیاتی و هم درآمدهای نفتی ایران منقبض 
خواهد شــد. اقتصاد وضعیتی خوبی نخواهد 
داشــت و بــرای برابری هزینه هــا ودرآمدهای 
دولــت باید بیشــتر در بخــش هزینه ها تمرکز 
کــرد. بایــد از هزینه هــا کــم کــرد یا یــک منبع 
جدید درآمدی در بخش مالیات تعریف کرد. 
مانند مالیات بر سوداگری و دالی که اتفاقاً در 

دوره تحریم اوج می گیرد.
ë  دار در بودجه ســال 1398 احتمــااً 2 هزار و 

200 تومان گران تــر خواهد بود. این موضوع به 
افزایش درآمدهای نفتی بودجه کمک نخواهد 

کرد؟
خیــر. افزایش قیمــت دار به معنــی کاهش 
ارزش پــول ملــی، تــورم و در نهایــت افزایش 

به جــای آنکــه تصمیمات احساســی بگیرند 
بایــد عقایی پیــش برونــد. اقتصاد ایــران در 
دهه های اخیر مشــکات انباشته شده زیادی 
دارد. نظیــر همیــن پولشــویی کــه وزیــر امــور 
خارجــه بدرســتی از آن یــاد می کنــد. امــا چه 
شــد؟ عوض آنکه مســئوان به دنبال حل آن 
باشند در پی اســتیضاح آقای ظریف هستند. 
بایــد هــم بودجه و هم اقتصاد کشــور شــفاف 
شــود. شــرایط تحریم های امروز ســخت تر از 
دوره جنگ که نیست. در دوره جنگ تحمیلی 
ایران و عراق کشــور را با ســالی 5 تا 6 میلیارد 
دار اداره می کردیم. فقط یک فرق بین امروز 
و آن زمــان وجــود دارد و آن هــم شــفافیت 
و یکپارچگــی اســت. در آن برهــه زمانــی اگــر 
دولــت و مــردم یکــی نبودنــد، در جنــگ هم 
پیــروز نمی شــدیم. مــا با آن شــرایط کشــور را 
اداره کردیــم. اکنون که وضعیت ســخت تر از 
آن ســال ها نیســت. اگر مردم احســاس کنند 
کــه دولت هم مانند آنها تحت فشــار اســت، 
کاهش هزینه های بودجه کار ســختی نخواهد 
بود. فقط باید این فشــار اقتصادی برای همه 
باشــد و همــه مثل هم باشــند. نــه آنکه آحاد 

مردم در فشار و عده ای در رفاه.
ë  آیا راه دیگری برای فرار از وضع موجود سراغ

دارید؟
بله. یــک راه ســاده تر نیز وجــود دارد. آن هم 
تعامــل ســازنده بــا دنیاســت. امیدواریــم که 
ایــران هــم به این عقانیت برســد کــه باید با 
دنیا تعامل مثبت داشــته باشد. هیچ کشوری 
نیســت که دور خودش حصار بکشــد و رشــد 
کنــد. آیــا چیــن، ژاپــن و کــره جنوبــی بــدون 
تکنولــوژی و ســرمایه خارجــی می توانســتند 
موقعیــت امــروز را به دســت بیاورنــد؟ حتی 
 اقتصاد های بــزرگ دنیا نظیــر امریکا هم اگر

3 مــاه ارتباط خود را با کشــورهای دیگر قطع 
کند زمیــن خواهد خورد، چه برســد به ایران. 
اگر می خواهیم توســعه پیدا کنیم هیچ راهی 
جــز تعامل بــا دنیــا نداریــم. حتی اگر ســهم 
نفــت در بودجــه کشــور به حداقل هم برســد 
اما تعامل با دنیا وجود نداشــته باشد، بازهم 
اقتصاد کشــور به مرور زمان بــه زانو درخواهد 

آمد. 

هزینه هــای دولــت اســت. دولــت بزرگتریــن 
مصرف کننده کشــور اســت و اگر نرخ ارز بااتر 
در نظر گرفته شــود مفهوم آن افزایش درآمد 
نیســت. بــا ایــن اتفــاق هــم درآمدهــا و هــم 
هزینه هــای دولــت بااتر خواهد رفــت و تأثیر 
چندانــی بر بهبود وضــع درآمدی آن نخواهد 

داشت.
ë  اشــاره کردید که باید بر بخش هزینه ها تمرکز

بیشــتری کرد. فکر می کنیــد چقدر می تــوان از 
هزینه های دولت کم کرد؟

اگر کار کارشناســی دقیق صــورت گیرد، قطعاً 
رقمــی  دارد.  وجــود  موضــوع  ایــن  امــکان 
نمی خواهم عنوان کنــم اما در طوفان بحران 
نبایــد صــاف بایســتیم و بــه مــردم بگوییــم 
مــدام  بخواهیــم  و  نــدارد  وجــود  مشــکلی 
آنهــا را توجیــه کنیــم. مســئوان در ایــن دوره 
نیــاز بــه تدبیــر بیشــتری دارنــد. بازنگــری در 
هزینه هــا یــک موضــوع اســت که بایــد انجام 
بودجــه  شــود. موضــوع دیگــر شفاف ســازی 
اســت که باید طــی آن به مــردم بگویند ریال 
بــه ریــال ســرمایه و درآمــد این کشــور در کجا 
صرف می شــود و چه تبعاتی بــرای آنها دارد. 
منافــع آن چیســت. نماینــدگان مجلس هم 
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خلق پول در بانک ها  از کجا آمد؟
درخت بانکداری کشور، هرس می خواهد

گفت وگو با طهماسب مظاهری،  رئیس کل پیشین بانک مرکزی

ë  مــدت هاســت کــه در فضــای رســانه ای، در
میان مســئوان، اقتصاددان ها و کارشناســان 
سخن از اصاح سیستم بانکی به میان می آید. 
الزامــات و ضــرورت اصاح سیســتم بانکی از 

کجا می آید؟
نظــام بانکــی و پولــی به عنوان واســطه وجوه 
می کنــد.  بــازی  نقــش  اقتصــادی  نظــام  در 
واســطه وجــوه بــودن ایــن اســت کــه منابع و 
دارایی هایــی که برخی از مــردم دارند و به هر 
دلیلی یا فرصت ندارند یا رغبت و آشــنایی با 
فعالیت های اقتصادی ندارند سیستم بانکی 
ایــن دارایی هــا را به عنوان ســپرده از آن افراد 
جــذب و تبدیــل می کنــد به منابــع بزرگ تر و 
ایــن منابع را در اختیار کســانی قــرار می دهد 
که خودشــان می خواهنــد فعالیت اقتصادی 
وقــت  و  اســتعداد  آمادگــی،  یعنــی  کننــد، 
فعالیت اقتصادی و سودده را دارند اما نیاز به 
منابع مالی بیشتری دارند. این نقش سیستم 

بانکی برای یک اقتصاد است.
حال اگر بخواهیم نظــام بانکی در اقتصاد یک 
مملکت سالم باشد چند الزام می خواهد. اول 
اینکه روش ســپرده جمع کردن از گروه اولی که 
منابع مازاد دارند منصفانه، صحیح و متناسب 
با شــرایط اقتصادی کشــور باشــد. از ایــن زاویه 
و براســاس ضوابطــی که در کشــور مــا به عنوان 
یک کشــور اســامی وجود دارد قراردادها نباید 
مبتنی بر قراردادهای ربوی باشــد، از ســویی به 
کسانی که سپرده گذاری می کنند باید اطمینان 
داده شــود که دارایی هایشان حفظ خواهد شد 
بنابرایــن باید منتظر ســود معقولی باشــند که 

احتمااً به دست می آورند.
در قدم بعــدی وقتی این منابع تجمیع شــد 
و خواســتند در اختیــار کســانی قــرار دهند که 
می خواهند فعالیت اقتصادی کنند این شرط 
رعایت می شــود که منابع مالــی اواً برای آن 
فعالیــت اقتصــادی مورد توافق صرف شــود 
و در ثانــی در اختیــار کســانی قــرار بگیــرد کــه 
اهلیــت آن کار را دارنــد. در حقیقــت بانــک 
دســت بــه رتبه بنــدی و اعتبارســنجی طرح، 
پــروژه یــا آن فعالیــت اقتصــادی می زنــد که 
تســهیات گیرنــده می خواهــد انجــام دهــد، 
بنابراین برای بانک مهم است که بداند قرار 
است با این منابع چه فعالیتی صورت گیرد. 

آیــا این پول می خواهد صرف تجارت شــود؟ 
خرید و فروش یا واردات و صادرات؟ کارخانه 
تولیــدی یــا کشــاورزی؟ این حق بانک اســت 
که بدانــد دریافت کننده منابــع می خواهد به 
چــه فعالیتی دســت بزنــد، حق بانک اســت 
که روشــن شــود طــرف مقابــل چقــدر منابع 
در اختیــار دارد و ســهم آورده طــرف مقابــل 
و بانــک در چــه وضعیتی اســت، بعــد از این 
مراحــل قــرارداد منصفانه و عادانــه ای بین 
طرفین بســته می شــود که منابع اخذ شده از 
ســوی فرد یا شــرکتی کــه اهلیــت ازم را دارد 
در پروژه ای که پیشــتر مطالعه شــده و توجیه 
اقتصادی دارد صرف شود و سودی به دست 
آیــد کــه ماحصل همــان فعالیــت اقتصادی 
است. حال آن فعال اقتصادی بخشی از سود 
را بــرای خود برمی دارد و بخشــی را به بانک 
می دهــد و بانــک از ســود دریافتی ســهمی را 
برای خود برمی دارد تا بواسطه آن هزینه های 
بانک - حقوق کارمنــدان و هزینه های جاری 
و... - تأمیــن و دو ســهم دیگــر از این ســود به 

سپرده گذاران و سهامداران اعطا شود.
نکته دیگری که در قرارداد فعالیت اقتصادی 
باید مراعات شــود این اســت که ربوی نباشد 
چون ربوی بــودن قراردادها بــرای جمهوری 
اســامی و کشــوری کــه مــردم آن مســلمان 
هســتند آفت بزرگی اســت. خداوند تبارک و 
تعالی، ربا را از گناهان بزرگ معرفی می کند 
و درباره کســی کــه به ربا آلوده شــده این طور 
گفته شده که ربا حرب من اه یا اعان جنگ 
با خداســت، بنابراین هم فرد مسلمان و هم 
بانــک اســامی مراقبــت می کند که قــرارداد 

ربوی نبندد.
ë  اما آنچه شــما ترســیم می کنید به یک معنا

بسیار ایده آل به نظر می رسد و عمًا می دانیم 
که در واقعیت این اتفاقات روی نمی دهد.

با شــما در این باره موافق نیستم، آنچه بیان 
شد مطابق با قوانین و باورهای دینی ماست. 
اگــر بخواهیــم ســپرده گذاری در بانــک ربوی 
نباشد و صحیح باشــد طبق قانون بانکداری 
بدون ربا، بانک وکیل سپرده گذار خواهد بود. 
راه حلی که از سوی دولت و مجلس پیدا شده 
و بــزرگان حوزه در اوایل انقــاب تأیید کردند 
ایــن بود که ســپرده گذاری در بانــک در قالب 

- قراردادها نباید مبتنی بر قراردادهای ربوی باشد، از سویی 
به کسانی که سپرده گذاری می کنند باید اطمینان داده شود 

که دارایی هایشان حفظ خواهد شد بنابراین باید منتظر سود 
معقولی باشند که احتمااً به دست می آورند

- اگر بخواهیم سپرده گذاری در بانک ربوی نباشد و صحیح 
باشد طبق قانون بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده گذار 
خواهد بود. راه حلی که از سوی دولت و مجلس پیدا شده و 

بزرگان حوزه در اوایل انقاب تأیید کردند  

 اصاح سیســتم بانکی مطالبه ای است که این روزها بیش از هر زمان دیگری شنیده می شود. شاید 
حاشــیه های عجیبــی که مؤسســات مالی در فضای نظــام پولی کشــور آفریدند و از آن ســو افزایش 
نقدینگی به همــراه چالش های محدودکننده ای که امروز در اقتصاد کشــور به عیان دیده می شــود 
باعث شده اســت که سیســتم بانکی بیش از هر زمان دیگری زیر ذره بین قرار گیرد. گفت و گوی ما 
با طهماســب مظاهری، اقتصاددان و وزیر اقتصاد در دولــت اصاحات به این موضوع می پردازد 
که وقتی از اصاح نظام بانکی سخن به میان می آوریم دقیقاً درباره چه سخن می گوییم و چه باید 

کرد که نظام بانکی کشور بر ریل اصلی خود بازگردد.

حسن فرامرزی
 خبرنگار

وکالت باشد. در واقع بانک وکیل سپرده گذار 
باشــد و بــه وکالــت از او با فعــاان اقتصادی 
قرارداد ببندد. توجه کنید که در این جا بانک 
قــرض گیرنــده نیســت. دوم اینکــه قــرارداد 
بانــک با فعــاان اقتصــادی نبایــد تبدیل به 
قرارداد وام شــود چــون در این صورت بانک 
ســود می گیرد و آن ســود شــائبه ربــوی بودن 
را پیــدا می کند بنابراین قرارداد تأمین اعتبار 
برای فعــاان اقتصادی باید در قالب یکی از 
عقود اسامی - مشارکت، مضاربه، مساوات 
و... - باشــد، در ایــن صــورت ســود حاصل از 
عملیات، شرعی است و به شائبه ربوی بودن 

دچار نمی شود.
توجه کنیم که بانک وکیل ســپرده گذار اســت 
و بــه وکالــت از ســپرده گذاران بــا گیرنــدگان 
تســهیات وارد قــرارداد می شــود. اواً مدیــر 
بانک تســلط، تجربــه و دانش ازم بــرای این 
کار را دارد کــه بدانــد این تســهیات در اختیار 
چه کسانی قرار گیرد و ثانیاً از بیرون بانک هیچ 
کــس دیگری به مدیــر بانک تکلیف نمی کند 
که پول سپرده گذار به فان فرد یا شرکت داده 
شود. خیلی ساده بگویم اگر من پول خود را به 
شــما بدهم و شــما را وکیل کنم که با این پول 
برای من مبل بخرید شما وکیل هستی با این 
پــول فقط برای مــن مبل تهیه کنــی و وکالت 
شما مربوط به همین کار است نه کار دیگری. 
اما اگر شــما به عنــوان وکیل من برویــد بازار و 
بعــد برگردید و بگویید چون مبل پیدا نکردم 
شــاهنامه خریــدم ایــن در چارچوب قــرارداد 
وکالــت مــا نمی گنجد، اینکه کســی بــه بانک 
تکلیف کنــد وجــوه ســپرده گذاران صرف چه 
کاری شــود درست نیست، حاا فرق نمی کند 
ایــن تکلیف دهنــدگان چه کســانی باشــند از 
دولت بگیرید تا جریان های سیاسی و دوستان 
و... فــرق نمی کنــد، وکیــل باید منافــع موکل 
خود را رعایت کند. آن مبلی هم که این وسط 
خریده شده متعلق به مِن موکل است و وکیل 
صاحب آن مبل نمی شــود. حاا به وکیل چه 
می رسد؟ حق الوکاله، طبق توافقی که صورت 
گرفته اســت. اما آن مبل درآمد شــما نیست 
و خرید مبل اگر ســودی هم به همراه داشــته 
باشد نمی تواند به عنوان سود شما تلقی شود 
عین همین اتفــاق در نظام بانکی هم صدق 
می کند. اواً کســی حــق ندارد بــه مدیر بانک 
تکلیــف کند بنابراین مــا در آن صورت چیزی 
به نام تســهیات تکلیفی نخواهیم داشــت - 
حاا چه با خواهش و تمنا باشد و چه دستوری 
- این اتفاق در قاموس بانکداری کشور ما باید 
حذف شــود. متأسفانه ســال هاست قاموس 
بانکداری ما از تسهیات تکلیفی آسیب دیده 

است.

بحث دوم اینکه سودی که از گیرنده تسهیات 
قراردادهــای  قالــب  در  می آیــد  دســت  بــه 
عقود اســامی باشــد. اگر مشــارکت اســت یا 
مضاربه، مطابق با آن باشــد و به صورت سود 
ثابــت و غیرقابــل تغییر و ربوی از کســانی که 
فعالیت اقتصادی می کنند به دســت نیامده 
باشــد. در حقیقــت در قالــب ایــن قراردادها 
بانک شریک ســودی می شود که در فعالیت 
اقتصادی حاصل می شود از آن سو اگر زیانی 
هــم اتفــاق می افتــد بانــک در زیــان و ضــرر 
هم شــریک خواهد شــد. همچنان که اشــاره 
شــد بانک بخشــی از ســودی که از تسهیات 
گیرنــدگان می گیــرد به عنــوان حــق الوکالــه 
برمی دارد اما بخش اصلی را به ســپرده گذار 
می دهــد بنابرایــن بانــک بیش از آن ســودی 
کــه از ارائــه تســهیات بــه دســت آورده حق 
نــدارد به ســپرده گذار بدهد یعنی ســودی که 
بــه ســپرده گذار می دهــد درصدی از ســودی 
باشــد که در قالب تســهیاتی که به مشتریان 
داده گرفته اســت. اینها در مجموع شرایطی 
اســت که می تواند نظام بانکی را اصاح کند. 
اگر این شــرایط بدرســتی مراعات شود در آن 
صورت ترازنامه بانک منفی نمی شــود وقتی 
سود تسهیات و سپرده گذاری متناسب با هم 
باشد معنی ندارد که ترازنامه بانک ها منفی 

شود.
ë  یعنی شــما گرفتــاری اصلــی بانکــداری در

ایران را از این ناحیه می بینید؟
بله، آنچه ما در این آشفتگی شاهد هستیم 
بــه خاطــر ایــن اســت کــه برخــی بانک هــا 
برای تشــویق و جذب ســپرده گذار، سودی 
تعییــن و پرداخــت می کننــد کــه بیــش از 
ســود دریافتــی بانــک از ارائه تســهیات به 
مشــتریان اســت. اینکه بانک این سود را از 
کجــا آورده که به ســپرده گذاران می دهد یا 
از محل ســپرده است که کامًا معنی ربوی 
دارد یا اینکه از بانک مرکزی قرض می گیرد 
و به ســپرده گذار می دهد و این یعنی خلق 
نقدینگــی.  افزایــش  و  پــول  تولیــد  پــول، 
ایــن همــان آفتی اســت که امــروز در نظام 
اقتصادی کشور شــاهد هستیم. رشد بیش 
از حــد نقدینگــی افزایش قیمت هــا را رقم 
پرداخــت  حاصــل  نقدینگــی  رشــد  و  زده 
ســودی اســت کــه بانک بــه ســپرده گذاران 
می دهد بدون اینکه این سود را از مشتریان 
خود وصول کند بنابرایــن به ناچار از بانک 
مرکــزی قرض می کنــد و روز به روز بر ارقام 
نتیجــه  در  می شــود،  اضافــه  بدهــی  ایــن 
پایــه پولی بــاا می رود و تبدیــل به افزایش 
نقدینگی می شــود و نرخ ارز، تعادل بازار را 

مثل سیلی بنیان کن خراب می کند.
نکتــه بعد اینکه اگر بخواهید ســامت نظام 
بانکــی تأمیــن شــود ســپرده گذاران هم باید 
از بانکــی اســتقبال کننــد کــه می تواند ســود 
واقعــی به آنها پرداخت کند و نه ســودی که 
لزوماً بیشــتر اســت اما واقعی نیست در این 
صورت رقابت سالمی بین واحدهای بانکی 
ایجاد می شود که هر بانکی که فعالیت بهتر 
و مثمــر ثمرتری دارد و نظــارت بهتری روی 
اعتبارهــا اعمــال می کنــد می توانــد جــذب 
سپرده بیشــتری هم داشته باشد و بانکی که 
نتواند به این مسئولیت خود بدرستی عمل 
کند طبیعتاً فعالیت او کم یا متوقف خواهد 
شد، در این صورت بدون اینکه بانک مرکزی 
مجبور به مداخله شــود سیستم بانکی رشد 
خــود را ادامــه خواهد داد و آنهــا که دانش و 
تــوان رقابت کم تری دارنــد از گردونه بیرون 
می آینــد بــدون آنکــه در نظــام پولی کشــور 

حاشیه آفرینی کنند.
در مورد تعیین نرخ ســود بانکی هم اگر این 
کار انجــام شــود عــاوه بــر اینکــه منطبق بر 
قانون بانکداری بدون ربا است می تواند نرخ 
ســود بانکی را متناســب با نرخ تورم تنظیم 

کنــد، بنابرایــن ازم نیســت بانــک مرکــزی 
حداقــل نــرخ ســود را تعیین کند کــه معنی 

ندارد.
ë  اظهارات شما در روی کاغذ البته قانع کننده 

اســت امــا می دانیــم کــه بانک ها بخشــی از 
زیست بوم اقتصادی کشــور هستند و کژی ها 
و کارکردهای نادرســت خواه ناخــواه به آنها 
هم منتقل می شود. حتی اگر بپذیریم بانک ها 
مــو به مو این نــکات را مراعات کننــد که البته 
تردید های جدی در این باره وجود دارد ســایه 
بســیاری از گره های سیاســی، رانتــی و... روی 
بانک ها می افتد بنابراین من اظهارات شما را 

به یک معنا ایده آل ارزیابی می کنم.
ســؤال شــما این بــود که چــه کنیم سیســتم 
بانکی اصاح شــود، طبیعتاً من هم شرایط 
اصــاح را برشــمردم. حــال می پرســید چرا 
از  بایــد  را  پرســش  ایــن  نیســت  طــور  ایــن 
مســئوان بانکــی کشــور پرســید. البتــه ایــن 
طور نیســت که در هیچ دوره ای این شــرایط 
لحاظ شــده نباشــد. در دولــت آقای خاتمی 
ایــن اتفاق افتاد و آمــار و نمودارهای مربوط 
بــه فعالیت هــای اقتصــادی در دوره دولت 
اصاحات نشــان می دهد در آن دوره سعی 
شــد ایــن شــرط ها رعایــت شــود و سیســتم 
بانکی به ســمت اصاح رفت اما متأســفانه 
در دوره هــای بعــدی ایــن اتفــاق نیفتــاد و 
رعایــت نشــد. اینکه چــرا در دوره هــای بعد 
این اتفاق نیفتاد آقایان مســئول باید در این 
بــاره پاســخگو باشــند و اگر جواب این باشــد 
که نمی شــد و نمی شــود یا اینهــا حرف های 
غیرقابل اجرا و ایده آلی اســت یا یک ســری 
محفوظــات ذهنــی و روی ابر، این اســتدال 
پذیرفتنــی نیســت چــون همــه ایــن پیــش 
شرط ها که بیان شد قابلیت عملیاتی شدن 
را دارند و جزو بدیهیات و سیاستگذاری های 
اقتصادی و پولی کشور است. شما دیدید که 
در بخش سیاست های ارزی چند ماه اصول 
ازم رعایــت شــد و نتیجــه آن ثبــات نســبی 
بــود کــه در بــازار ارز پدیــد آمــد بنابراین اگر 
مسئوان امر بگویند که نمی شود آن قوانین 

را مراعات کرد جواب قانع کننده ای نیست.
ë  اگــر می خواهیــم سیســتم بانکی کشــور به

ریــل اصلــی خــود بازگــردد یعنــی بانک هــا 
جــز بانکــداری کار دیگــری نکنند و ثانیــاً این 
بانکداری هم مطابق بر اصول تصریح شده در 
قوانین کشــور باشد چه باید کرد و بویژه بانک 

مرکزی چه مسئولیتی در این باره دارد؟
من آنچه می توانســتم به زبان ســاده و قابل 
فهــم بیــان کــردم و همیــن چنــد راهــی که 
برشــمرده شــد اگر تبدیل به ضابطه شــود و 
قراردادهــای بانک با مشــتریان قراردادهای 
واقعــی بــا نظــارت صحیح و ســود درســت 
باشــد، اگــر مشــتری ضــرر کــرد بانک هــا در 
ضرر مشــتری هم شریک شوند، اگر بانک ها 
بــر فعالیــت  نظــارت  بــرای  کامــل  اختیــار 
تســهیات گیرندگان داشــته باشــند و بانک 
قانع به حق الوکاله خود باشــد و مابقی سود 
را به ســهامداران و ســپرده گذاران بدهد و در 
نهایت دولت از اباغ تســهیات تکلیفی به 
بانک ها خودداری کند در نهایت اصاحات 

مورد نظر روی خواهد داد.
ë و نقش بانک مرکزی؟

بانــک مرکزی مســئول اجرای این سیاســت 
هاســت. در حقیقت بانــک مرکزی مجری و 
اعمال کننــده قوانیــن و مقــررات خواهد بود 
و باید با اســتفاده از تشــکیات، کارشناس ها 
و ابزارهایــی کــه در اختیــار دارد تــوان خود را 
مصــروف اجــرای ایــن قوانین و سیاســت ها 
کند. فقط بانک مرکزی نباید از طرف دولت 
تحت فشــار باشــد و رویــه باید طوری باشــد 
کــه بانک مرکزی آنچــه را که صاح می داند 
بدون فشــار و تکلیف از ســوی دیگران انجام 
دهد و آنچه را که صاح نمی داند اجرا نکند.

بازار ارز درگیر عوامل رفتاری است و این عوامل بیشترین تأثیر 
را بر شــرایط بازار گذاشته است، عوامل رفتاری که با تصمیم 
گیری هــای لحظــه ای بــازار را متأثر می کند. یکی از مشــکات 
بــازار ارز ایجاد دو بازار ارز آزاد و ثانویه اســت. بین این دو بازار 
اصطکاک وجود دارد. مســئوان بانک مرکزی می گویند ما با 
بــازار آزاد کاری نداریم. وقتی بازار آزاد به حال خود رها شــود 
و تزریقــی به آن نشــود قطعــاً افزایش قیمت در ایــن بازار اثر 

مستقیم بر قیمت بازار ثانویه دارد.
انتظــار این بود که قیمت بــازار آزاد و ثانویه به هم نزدیک باشــد 
امــا تزریــق ارز به بازار آزاد هزینه هایــی دارد که قیمت را در آن افزایش داده اســت. اگر 
این دو بازار یک شرایط را داشت انتظار نداشتیم قیمت ارز تا این حد باا برود و انتظار 
بازار متعادلی داشــتیم. اصطکاک بین دو بــازار محدودیت هایی برای خرید و فروش 
ارز ایجاد کرده است. وارد کنندگانی که می خواهند ارز تهیه کنند باید به بانک تضمین 
بدهند، همین تضمین دادن هزینه آور اســت. ریســک معامله در بازار آزاد بااســت. 
بانک مرکزی می گوید در بازار دخالت نمی کنم. زمانی که قیمت ارز در چهار سال ثابت 
بود انتظارهم بود که بانک مرکزی در بازار دخالت نکند اما باا رفتن بیش از حد قیمت 
ارز عاوه بر تبعات اقتصادی در آینده تبعات اجتماعی دارد. دولت مجبوراست برای 
این تبعات هزینه کند، پس نباید بانک مرکزی خود را از بازار آزاد کنار بکشد. جو روانی 
حاکــم بر بازار باعث شــده مــردم و فعاان اقتصادی رفتارهای غیرعــادی از خود بروز 
دهنــد. درحالی که این رفتارها در زمــان ثبات بازار اصًا بروز نمی کرد. اکنون نیز بحث 
کشف انبارهای کاا، احتکار و... تولید کنندگان را نگران کرده است. بنابراین دولت باید 
طور دیگری کنترل بازار را در دست بگیرد. با جمعیت 80 میلیونی و 2 هزار شهر و 2 هزار 

قلم کاای مهم در کشور، دولت چگونه می تواند تمام بازارها را بازرسی کند؟
نگرانــی دیگــر واردکننــدگان پرداخت مابه التفــاوت قیمت اســت. چه تضمینی 
وجــود دارد که واردکننده جنــس را وارد کند بعد مجبور به پرداخت مابه التفاوت 
نشــود؟ همه این عوامل موجب بی اعتمادی شــده و عرضــه ارز را به بازار مختل 
کرده است. دولت به طور رسمی ارز بازار آزاد را فراهم نمی کند اما نباید دولت به 
بازار آزاد بی تفاوت باشد چون فشار این بازار به بازار ثانویه منتقل می شود. دولت 
باید پتروشیمی ها را وادار به تزریق ارز به بازارها کند. این بازار آزاد است که قیمت 
ارز را تعیین تکلیف می کند، اگر این سیاســت ها ادامه داشــته باشــد نباید انتظار 
تحول مثبتی در بازار ارز داشته باشیم. چشم انداز بازار ارز فقط با بازگشت اعتماد 
عمومی روشن و مثبت می شود. بدیهی است چیزی که باعث می شود بازارهای 
مالــی همچنان به حیات خود ادامــه دهند، پایداری اعتماد میــان بازیگران بازار 
اســت. به نظر می رســد راه حل اصلی برای حل بحران ارزی در این شــرایط، حل 
و فصل بحران بانکی اســت و راهکارهای دیگــر در بهترین حالت تنها به صورت 
موقــت اثرگــذار خواهند بود. شــواهد ایــن پدیده در بی اثــر بــودن اقدامات بانک 
مرکــزی موســوم به »تدابیــر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز« روشــن اســت؛ 
اقداماتــی کــه حتی به طور موقــت هم آرامش بــازار ارز را حفظ نکــرد. مهم ترین 
عامل اقتصادی که بر بازار ارز سایه انداخته است، چالش های نظام بانکی کشور 
اســت و در حال حاضر ســهم نظام بانکی کشــور در افزایش عــدم  اطمینان های 

اقتصادی جدی تر از سایرعوامل است.

یادداشت

میثم رادپور
کارشناس بازار ارز

چشم انداز مبهم بازار ارز

اعــداد و ارقامــی کــه در ایحــه بودجــه 98 آمــده اســت قابل 
تحقق اســت. بودجه ای که قرار اســت به مجلس تقدیم شود 
مانند سال های گذشته خوشبینانه نیست و براساس واقعیت 
اســت. ایــن واقعیت کمــک می کند تا اقتصاد کشــور شــرایط 
بــا ثباتــی را دنبال کنــد. زمانی کــه بودجه خوشــبینانه تنظیم 
می شود، قابلیت اجرا ندارد و همه حوزه ها به خصوص بخش 
خصوصی لطمه می بیند. فارغ از مورد یاد شده ایحه بودجه 
ســال آینده یک مشــکل اساســی دارد و آن این است که مردم 
برای صرفه جویی آماده نشــدند. امیدوار بودیم که با توجه به 
جنگ اقتصادی و تحریم هایی که وجود دارد در ایحه بودجه 
ســال 98، مردم در جهت صرفه جویی و تطبیق افکارشــان با 
وضعیت موجود آماده شــوند و تمهیدات ازم اندیشــیده شــود ولی به این مقوله 
هیچ توجهی نشده است. تا قبل از تحریم های سال جاری، بودجه ها بلند پروازانه 
بود و مردم هم به ولخرجی های سیاســتگذاران عادت کرده بودند اما اکنون زمان 
آن رســیده ســطح توقعــات مــردم را تغییر دهیم و به ســمتی برویم کــه آنها هم 
اقتصاد مقاومتی را قبول کنند و در جهت حمایت از تولید داخل گام بردارند. اگر 
سطح توقعات مردم را با شرایط موجود کشور هماهنگ نکنیم در آینده ای نزدیک 
خود دولت برای اداره امور دچار مشکل می شود چرا که نمی خواهد به خواسته های 
مردم جواب دهد. دولت ایحه بودجه 98 را بر اساس تحریم و نزدیک به وضعیت 
فعلی تنظیم کرده اســت اما معتقدم از سال آینده دیگر تحریم ها به شکل امروز 
نخواهــد بــود و کم کــم تحریم اثر منفی خود را از دســت می دهد و کشــورهایی که 
بــه زور امریکا ما را تحریم کردند به ســمت لغو و یا کمرنگ تر کردن تحریم پیش 
می روند. طی این مدت و تا زمانی که امریکا اصرار به تحریم دارد، مردم بایســتی 
مقاومت کنند و بدانند که این فشــارها از بین خواهد رفت و دوباره ایران می تواند 
ســطح مبــادات تجاری خود با کشــورهای مختلــف را حفظ و یا حتــی ارتقا دهد. 
قیمت ارز در ایحه بودجه 98 از نظر فعاان بخش خصوصی قابل قبول نیســت 
و امیدواریم حداقل مجلس به سمت اصاح آن حرکت کند و اجازه ندهد دار با 
نرخ 5700 تومان باشد. این امر آفات متعددی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. 
دولت با عینک خوشبینی قیمت ارز را مشخص کرده است. برای آن که شاهد چند 
نرخی ارز نباشــیم و بازار این بخش را ســاماندهی کند بهترین قیمت برای ارز در 
ایحه بودجه 8 هزار تومان اســت. عدد 8 هزار تومان به واقعیت نزدیک اســت و 
دولت هم می تواند به تعهدات خود پایبند باشد. زمانی که ارز 4200 تومانی برای 
کااهای اساسی وجود دارد و نرخ بازار آزاد ارزحدود 12 هزار تومان است و از طرفی 

ارز نیما وجود دارد، نرخ ارز 5700 تومان منطقی نیست.
البته برخی ها معتقدند که اگر قیمت ارز باا دیده شــود این امر باعث افزایش نرخ 
تــورم و گران شــدن مایحتاج مردم شــود. از این رو در برابر واقعی ســازی قیمت ارز، 
مقاومت های صورت می گیرد. وقتی قیمت واقعی ارز در بازار آزاد مشــخص اســت 
و مردم هم با آن آشــنا هســتند چرا سیاســتگذاران در بودجه سال آینده قیمت ها را 
واقعی نمی کنند. خواســته بخش خصوصی این است که دولت در راستای جراحی 
اقتصادی خود به سمت تک نرخی شدن ارز پیش برود و در این زمینه کوتاهی نکند.
چند هفته ای اســت که قیمت ارز در کانال 11 تا 12 هزار اســت لذا بیش از این شــاهد 
رشــد قیمت هــا دار در بــازار آزاد نخواهیم بــود. با توجه به ثباتی کــه در این حوزه به 
وجود آمده و بانک مرکزی موفق به مهار قیمت ارز شده است دیگر دلیلی برای چند 
نرخــی بــودن قیمت ارز وجود نــدارد. بازار دچار رکود شــده و به شــدت قدرت خرید 
مردم کاهش یافته اســت لذا مردم دیگر طاقت افزایش نرخ تورم را ندارند. از این رو 
دولــت بــه جای آن کــه ارز 5700 تومانی را در نظر بگیرد باید از همــان ابتدا نرخ ها را 
واقعــی می کــرد. حــال از مجلس می خواهیم در ایــن مقوله ورود کنــد و اجازه ندهد 
ســال آینده به خاطرغیر واقعی بودن قیمت ارز شاهد جهش قیمت ارز در بازار آزاد 
باشــیم.بخش هایی از بودجه قابل اصاح اســت و زمان از دست نرفته است. ولی به 
صــورت کلــی دولت در جمع بنــدی بودجه و اعداد و ارقامی کــه از مالیات، صادرات 
نفت، قیمت نفت و.. دیده شده، موفق عمل کرده و برای ما قابل قبول است. سعی 
دولت بر این بوده که در تهیه بودجه احساســی عمل نکند و به وعده هایی که برخی 
از کشــورهای اروپایی می دهند دلخوش نباشــد. این امر می تواند نقطه قوت بودجه 
سال آینده باشد. از طرفی برای آن که بودجه با شرایط خوبی نهایی شود از نمایندگان 
مجلس می خواهیم نظرات بخش خصوصی هم پرسیده شود. بخش خصوصی به 
عنوان یکی از بازوهای دولت می تواند بودجه را در مســیر درســتی هدایت کند. ســال 
آینده ســال سختی برای کشــور خواهد بود اما با همکاری و هماهنگی دولت و مردم 

می توان از این بحران ها گذشت و به سمت توسعه اقتصادی حرکت کرد.

یادداشت

عاءالدین  
میرمحمدصادقی

رئیس شورای عالی 
پیشکسوتان اتاق ایران
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ë زندگی روزمره تهی دستان شهر
»زندگی روزمره تهی دســـتان شهری« عنوان کتابی است به 
قلم علیرضا صادقی که از ســـوی انتشارات آگاه منتشر شد. 
این کتاب در اصل رساله مؤلف در مقطع دکتری از دانشگاه 
تهـــران بود که پس از بازنگری و انجـــام برخی اصاحات در 

هفت فصل تدوین و منتشر شده است.
»زندگی روزمره  تهی دستان شهری« کند و کاوی است درباره 

زندگی اقشـــار فرودست و آســـیب پذیر در ســـال های پس از دگرگونی اقتصادی 
درایران )عمدتاً سال های 1390 تا 1392(. دورانی که زیست اجتماعی و معیشتی 
این قشر جامعه با شدت و حدت در معرض تهاجم بازار قرار گرفته است. اواخر 
دهه هشتاد بود که موج جدیدی از پوپولیسم جامعه را برای یک دگرگونی سریع 
و ضربتی بســـیج کرد و با شعارهای فریبنده جامعه را به قهقرا برد. نویسنده در 
فصل نخســـت با در نظر گرفتن مســـأله محوری پژوهش خود، مطالعات رایج 
درباره تهی دستان را مورد بحث و بررسی قرار داده است. سپس به شرح رویکرد 
نظری و روش شناختی برای مطالعه زندگی روزمره تهی دستان پرداخته است. 
در فصل دوم از چشم انداز منافع طبقات پایین به ظهور و گسترش نولیبرالیسم 
در جامعـــه ایران در پیوند با نظام پوپولیســـتی حاکم توجه کرده و تصویری کلی 
از تحوات اجتماعی پساجنگ به دست داده است. ادامه کتاب به طور مشخص 
به سیاســـت روزمره تهی دســـتان دراوایل دهه نود خورشـــیدی اختصاص دارد. 
فصل ســـوم به فعالیت خیریه ها و ســـازمان های مردم نهاد و مناسبات شان با 
تهی دســـتان می پردازد و کارکرد آنها را برای حکومت تشریح می کند. مقاومت 
مشترک اقشار تهی دســـت در مقابل گران شدن بهای خدمات شهری موضوع 
فصل چهارم کتاب است. فصل پنجم به مهم ترین استراتژی تهی دستان برای 
خرید مایحتاج مصرفی روزانه می پردازد و نشـــان می دهد که چگونه مناسبات 
غیررســـمی دادوستد در محات فقیرنشین و پایین شهر به میدان برای شورش 
خاموش نان بدل شـــد. در فصل ششـــم تاش گروه های کـــم درآمد برای تهیه 
سرپناه یا بهبود بخشیدن به خانه هایشان توضیح داده شده و با تمرکز برفعالیت 
بازیگران زمین و مسکن در حاشیه شهر تهران اشکال پیش روی تصرف کنندگان 
اماک به بحث گذاشته شده است. بسیج موتورسواران معیشتی به عنوان گروه 

جدیدی از کارگران غیررسمی خیابانی موضوع فصل هفتم کتاب است.
ë پایان عصر قاجار

»پایان عصر قاجار« عنوان کتابی است به قلم سیدمرتضی 
میرحســـینی که از ســـوی انتشارات کوله پشـــتی منتشر شد.  
تاریخ دوره قاجار، یعنی از زمانی که آقامحمدخان پادشاهی 
خاندان زند را فروشکســـت تا روزی کـــه اکثریت نمایندگان 
مجلس شـــورای ملـــی در خلع احمدشـــاه از ســـلطنت به 
توافق رسیدند همیشه برای بســـیاری از عاقه مندان تاریخ 

ایران جذاب بوده اســـت. دورانی تقریباً یکصد وسی ساله که پس از دوره طوانی 
جنگ هـــای داخلی و بی ثباتی سیاســـی آغاز می شـــود و دگرگونی هـــا و حوادث 
بزرگ و کوچـــک زیادی را در خود جای می دهد. اما نویســـنده کتاب مذکور تنها 
به ســـال های پایانی این عصر پر فراز و نشیب می پردازد. همان گونه که از عنوان 
کتاب پیدا اســـت. ســـیدمرتضی میرحســـینی تأکید و تمرکزش بـــر دهه منتهی 
به انقاب مشـــروطه و ســـال های پس از آن اســـت و بر رویدادهای تأثیرگذار این 
مقطع درنگ می کند. همچنان که خودش عنوان می کند: »تاش کردم بیشـــتر 
روی جریان اصلی حوادث و فضای حاکم بر رویدادها متمرکز باشم و به مسائل 
فرعی و شـــخصیت های حاشیه ای نپردازم.« نویســـنده کتاب مذکور را در هفت 
فصل تألیف و تدوین کرده اســـت. فصل نخســـت را به نام »شـــورش و انقاب« 
رقم زده اســـت و در این فصل از تدارک جشـــن آغاز پنجاهمین سال پادشاهی 
ناصرالدین شـــاه و قتـــل او به دســـت میرزارضای کرمانی در حـــرم عبدالعظیم 
می گوید. »مشـــروطیت و استبداد« عنوان فصل دوم کتاب است که چگونگی به 
قدرت رســـیدن محمدعلی میرزا را روایت می کنـــد، آن هم پنج روز پس از آنکه 
مظفرالدین شاه قانون اساسی را امضا می کند و از دنیا رفت. فصل سوم به جبهه 
انقاب و ضد انقاب اختصاص دارد و داستان کودتایی که محمدعلی شاه ریاکار 
را به قدرت رســـاند و استبداد صغیر آغاز شد. مشکات بی پایان، ایران در جنگ 
بزرگ، موج ســـوم انقاب، شب کودتا و فردای آن عناوین دیگر فصل های کتاب 
مذکور است. در بخشی از کتاب آمده است: »نخستین جنگ جهانی و بی نظمی و 
تباهی همراه آن فضای حاکم بر کشور و اولویت های اصلی جامعه آن روز ایران 
را تغییر داد و حتی برخی باورهای به ظاهر محکم و عمیق را فرو شکست و زیر و 
رو کرد. خیلی ها می گفتند که در شرایط کنونی کشور، ایجاد نظم و ثبات و آرامش 
از هر چیز دیگری حتی از آزادی و پایبندی بی چون و چرا به قانون مهم تر است و 
برقراری امنیت بر تمام طرح ها و برنامه های دیگر اولویت دارد. این فکر در عبور 
از تجربه جنگ و لمس تلخی ها و مصایب آن طرفداران زیادی پیدا کرد و مبلغان 
و مدافعان آن به جریان قدرتمند و مؤثر در صحنه سیاسی کشور تبدیل شدند و 

رفته رفته بستر به قدرت رسیدن یک دیکتاتوری نظامی را مهیا کردند.«
ë گوش ون گوگ

»گـــوش ون گوگ« اثر برنـــارت مرفی، یک داســـتان واقعی 
در قالب رمان اســـت که فروزان صلواتیان آن را به فارســـی 

برگردانده و انتشارات علمی و فرهنگی آن را منتشر کرد.
حـــدود ســـاعت 8 صبـــح چهارشـــنبه 26 دســـامبر 1888 
میادی، روز کریســـمس، درســـت زمانی که ژوزف داورنانو، 
رئیس پلیس شـــهر مارسی فرانسه، مشـــغول بازرسی اتاق 

میهمان »خانه زرد« بود، مرد میانسال با ابهتی دیده شد که پیاده از وسط پارک 
عبور کرد. او بااپوش پشـــمی بلندی به تن داشت و رفتار و حرکاتی با وقار. وقتی 
از دروازه کاروالی رد شد و از وسط پارک عمومی عبور کرد صدای همهمه عده ای 
از دور به گوشـــش خورد. با نزدیک تر شـــدن به مقصد صدا بلند تر شد. وقتی به 
میدان امارتین و خانه ای که با یک نقاش دیگر در آن زندگی می کرد، رسید انبوه 
مردمی را دید که در خیابان جمع شده بودند. برای رئیس پلیس وضعیت پرونده 
مشـــخص بود، با توجه به صحنه جرم- پارچه های خونـــی، لکه های خون روی 
دیوار، جســـد روی تخت و غیبت همخانه- تنها یک پاسخ ممکن وجود داشت. 
نقاش موقرمز دیوانه به قتل رسیده اســـت. ازم نبود که رئیس پلیس برای پیدا 
کردن مجرم زحمت زیادی بکشـــد. چون خوشبختانه مجرم از آن طرف میدان 
با پای خود به ســـمت او- صحنه جنایت- می آمد. در صبح آن روز آفتابی سال 
1888 که عصر آن جشن کریسمس برگزار می شد، پل گوگن به محض رسیدن 
به »خانه زرد« به جرم قتل ونســـان ون گوگ بازداشت شد. این بخشی از روایت 

برنادت مرفی نویسنده داستان واقعی قتل ونسان ون گوگ است.
نویســـنده رمان »گوش ون گوگ« معتقد است که داســـتان ون گوگ هرگز کهنه 
نمی شـــود. و تعداد کمی از اهالی محل داستان واقعی زندگی او را می دانند، به 
ماجرا شـــاخ و برگ های زیادی داده اند و بسیار اغراق کرده اند. برخی از جزئیات 
ماجرا هم ناشی از تخیات محض است. با باا گرفتن شهرت ون گوگ فرصت 
این داستان پردازی ها بیشتر شد. در کتاب »گوش ون گوگ« برنادت مرفی پرده 
از این راز برمی دارد. همراه با او به بزرگ ترین موزه ها و آرشیو های فراموش شده 
سفر می کنیم و با جهان زنده ای که او از ون گوگ بازساخته است، آشنا می شویم، 
دربـــاره کارآگاهان پلیس، صاحبـــان کافه ها، زنان نجیبه، بـــرادر محبوبش تئو و 
نقاش همدوره اش پل گوگن هم می خوانیم. چرا ون گوگ مرتکب چنین عمل 
فجیعی شـــد؟ راشل دختر اسرارآمیزی که ون گوگ، هدیه وحشت آورش را به او 

تقدیم کرد که بود؟ آیا همه گوشش را برید؟
نویســـنده این پرســـش های مهـــم را با کشـــفیات نوآورانه اش پاســـخ می دهد و 
تصویری حیرت انگیز از هنرمندی نشان می دهد که در جست وجوی کمال از مرز 

جنون گذشت.

»خرده روایت های بی زن و شوهری« 
عنوان مجموعه داســـتانی نوشته مهسا 
ملک مرزبان اســـت که انتشارات »بان« 
و »آگه« به صورت مشـــترک آن را منتشر 
کرده انـــد. آن گونـــه کـــه از عنـــوان اصلی 
کتـــاب برمی آیـــد، خواننده انتظـــار دارد 
قصه هایـــی را در این مجموعـــه بخواند 
که ناشـــی از نبود زن یا شـــوهر در زندگی 
شـــخصیت های داستان باشد. اما پس از 
مطالعه تمام شـــانزده داستان کوتاه این 
مجموعه به این نتیجه می رسیم که این 
خرده روایت ها داســـتان آدم هایی  است 
که زمانـــی در زندگی کســـی بوده اند، اما 
اکنون به هر دلیلی در این زندگی حضور 
ندارند. این افراد شاید زن یا شوهر کسی 
بوده و شـــاید هم نبوده اند و البته که این 
نبـــودن، حتمـــاً هـــم دلیلی بـــرای اندوه 
و دلتنگـــی صـــرف نیســـت و گاهـــی هم 
می تواند ســـبب خرســـندی و آســـودگی 
باشـــد. اما به نظر می رســـد نویســـنده با 
بهره گیـــری از نام نمایشـــنامه ای تحت 
عنوان »خرده روایت های زن و شوهری« 
اثر اریک امانوئل اشمیت خواسته ذهن 
مخاطب را به مســـیری رهنمون کند که 
نه حـــاوی تمام ماجراهای کتابش، بلکه 

شامل بخشی از آن است.
بدون تردید، انســـان  پیوسته در ذهن 

بازســـازی  و  پرداخـــت  مشـــغول  خـــود 
ماجراهایی اســـت که جایی آنها را دیده، 
شنیده یا خوانده است. روایت های ملک 
مرزبـــان به گونـــه ای ســـاخته و پرداخته 
شـــده که برای خواننده کاماً آشنا و قابل 
تصور است. برخی از شخصیت ها آنقدر 
به آدم های زندگی ما شـــبیه اند که بعید 
است در خال دیالوگ ها و توصیف فضا 
و موضوع قصه هایشان در جایی از ذهن 
خود به شـــباهت و اشـــتراکی برنخوریم. 
پیرنـــگ  بـــا  ملمـــوس  روایت هایـــی 
تنهایی های زنان و مردانی که رفته اند یا 
باقی مانده اند. پدربزرگ و مادربزرگی که 
در زمان خود قهرمـــان یا ضد قهرمانان 
داستان هایی عاشـــقانه بوده اند؛ مردانی 
که در حوادث غیرمترقبه با مرگ دست 
و پنجه نرم کرده اند؛ زنانی که را به دلیلی 
منصفانه یا غیرمنصفانه مردی که نیمه 
گم شـــده خود می پنداشـــتند، ترک کرده 
یا از ســـوی وی تـــرک شـــده اند؛ آنانی که 
قرار اســـت با نوعـــی بیماری بـــه مبارزه 
بپردازند و با رفتنشـــان دیگرانـــی را تنها 
بگذارنـــد و بااخره کســـانی که خواســـته 
یا ناخواســـته مســـبب رخداد شـــده اند، 
خاطرات بازمانده از خود را به ماجراهای 
این روایت ها تبدیـــل کرده اند. درون مایه 
این داســـتان های کوتاه ساده که نویسنده 
عنـــوان خرده روایـــت را بر آنهـــا گذارده، 
رفتـــن برخی و باقی مانـــدن برخی دیگر 
است. این رفتن ها ممکن است به دایل 
مختلفـــی نظیـــر مـــرگ، قطـــع رابطه، 

طاق، بیماری، حادثه و... رخ داده باشد. 
بنابرایـــن ماندن هـــا نیز گاهـــی اجباری 
و گاهـــی اختیـــاری بـــوده، به گونـــه ای که 
می توان گاهی واژه »رهایی« را جایگزین 
»تنهایـــی« پـــس از برخی رفتن هـــا کرد، 
اگرچه ممکن اســـت با چاشنی اندکی از 
دلتنگی در مرور خاطرات نیز همراه شده 

باشد.
راویان داستان ها اغلب سوم شخص 
انتخاب شـــده اند تا راوی بتواند با دستی 
بازتـــر فضـــای قصـــه را توصیـــف کـــرده 
و بـــه خواننـــده در تصویرســـازی ماجـــرا 
کمک بیشـــتری کند. اما در ســـه داستان 
»کرگـــدن«، »تـــه تغاریچـــه« و »حلوای 
ماهرخ«، این راوی اول شخص است که 
مخاطب، داستان را از زاویه دید او تجربه 
کـــرده و به نوعی بـــا او همـــدرد و همراه 
است. در این سه داستان، راوی جریان را 
از دید خودش تعریف و قضاوت می کند 
و اجازه بررســـی افکار و احساســـات دیگر 
شـــخصیت ها را به خواننـــده نمی دهد. 
زمان داســـتان نیـــز اغلب بـــه روایتی در 
گذشـــته پرداخته تا پیشینه شخصیت ها 
را بـــه وضعیت کنونی پیوند بزند. از آنجا 
که خرده روایت های کوتاهی در این کتاب 
گردآوری شده، انتخاب مکان داستان ها 
نیز بـــا توجه بـــه ســـادگی و کوتاهی آنها 
منطقی به نظر می رســـد. خانه، مغازه، 
خیابان، محـــل کار، بیمارســـتان و حتی 
درون ماشـــین، مکانی مناسب برای هر 
یک از رویدادهای داستانی این مجموعه 

اســـت. هر یک از روایت هـــای این کتاب 
دارای کشمکش های خاص خود هستند. 
کشـــمکش هایی مناســـب و به اندازه، که 
در چنـــد صفحه محـــدود بتوانـــد ذهن 
خواننده را به جایی قّاب کرده و تا انتهای 
قصه درگیر کند. اغلب این کشمکش ها 
از نوع فـــرد علیه خود و حاصـــل واکاوی 
ذهنی شـــخصیت اصلی قصه است. در 
داســـتان های »ته تغاریچـــه«، »نرگس و 
ثانیه های رهایی«، »هشت دری« و »یک 
روز کامًا معمولی« ناظـــر درگیری های 
ذهنی شـــخصیت اصلـــی در خال یک 
اتفاق عادی و روزمره هستیم. اما در بطن 
داســـتان هایی نظیر »آلبوم«، »کرگدن«، 
»عکس« و »حلوای ماهرخ« به کشمش 
میـــان دو فرد، بیشـــتر پرداخته شـــده که 
همیـــن موضـــوع موجـــب ایجاد فـــراز و 
فرودهایـــی در خال قصه ها شـــده و کل 
کتاب را از یکنواختی نجات داده اســـت. 
همچنین در داستان »جناب بهمن« به 
کشمکش فرد با طبیعت پرداخته شده 
که خواندن توصیف این نوع کشـــمکش 
نیز در جای خود خالی از لطف نیســـت. 
از ســـوی دیگـــر می تـــوان گفـــت ترکیب 
نشـــانه گذاری و انواع کشمکش ها در این 
کتاب به مدد روایت هـــای خطی آمده و 
از برخی رخدادهای بسیار ساده، روایاتی 

جّذاب ساخته است.
نشـــانه گذاری راهی برای انتقال پیام 
از طریق نوشـــتار اســـت. در داستان های 
ایـــن مجموعـــه بـــا اندکی جســـت وجو 

می توان بســـیاری از نشـــانه ها را یافت و 
از آنهـــا به عنـــوان حلقه ای بـــرای اتصال 
بیـــن قصه هـــای زنجیره ایـــن مجموعه 
بهره گرفت. اســـتفاده ویژه از استعارات، 
تشابهات، اشاره ها و کنایه ها ابزاری است 
کـــه نویســـنده در این راه از آنها اســـتفاده 
کرده اســـت. بهره گیری از اشـــیایی نظیر 
آلبـــوم عکس، ماشـــین تحریـــر قدیمی 
و صندلی لهســـتانی و شـــاخص هایی از 
وابســـتگی های دوســـتانه و خانوادگـــی و 
فامیلی در شـــکل  دادن به فضای ذهنی 
مأنـــوس بـــرای مخاطبانی از هر ســـن و 
جنس، از جمله همین نشانه گذاری های 
موفق به شـــمار می رود. نمونه ای از این 
دســـت، کارکرد شـــاعرانه »بید« و »باد« 
در داســـتان »حلوای ماهرخ« اســـت. در 
بخشـــی از اوایـــل داســـتان که اوضـــاع از 
دید راوی بر وفق مراد اســـت و خاطرات 
ملـــس مربا پختن مـــادر را مرور می کند، 
می خوانیـــم: »... بید شـــاخه هایش را به 
دست باد سپرده بود تا حسابی به همش 
بریـــزد و مجنون َترش کنـــد.« و جایی در 
اواخر داستان که دیگر خبری از خاطرات 

شیرین نیســـت، همان »بید« و »باد« در 
قالـــب واژگانی دیگر، تلخـــی قضیه را به 
ذهن خواننده منتقل می کنند: »... همان 
بـــادی که به بید مجنون می زد و حالمان 
را جا می آورد، حاا به اضطرابمان دامن 

می زد.«
دســـت آخر اگر بخواهیم به پرســـش 
کلی که درباره هر کتابی مطرح می شود، 
بپردازیم که مفهوم یا محور وحدت بخش 
»خـــرده روایت هـــای بی زن و شـــوهری« 
چیست و چه پیامی را به خواننده منتقل 
می کند، می توان این گونه تفسیر کرد که 
حافظه ما پر اســـت از عطرها و صداها و 
تصاویری از آدم هایی که چون مسافرانی 
از زندگی هایمـــان گـــذر کرده انـــد. موقع 
رفتنشان شـــاید دلمان لرزیده و قلبمان 
شکسته و احساسمان مجروح شده باشد. 
شـــاید هم گاهی از رفتن و نبودن کســـی 
احساس ســـبکی و رهایی کرده باشیم یا 
حتی خودمان نیز از زندگی خیلی ها عبور 
کرده و برای همیشـــه ردی از خودمان در 
خرده روایت های ذهن آنها به جا گذاشته 
باشـــیم. قصه هایی که حتی اگر کتابشان 
بسته شده باشد، باز هم گاهی کسی آنها 
را با لبخندی شـــیرین یا تلخ ورق خواهد 
زد. شاید پیام نویســـنده را بتوان در چند 
جمله ساده از داستان »ته تغاریچه« این 
گونه برداشـــت کرد که: »قصه آدم ها که 
به سر برسد تازه می توانی بنویسی شان. 
همین جاست که می فهمم انگار قصه او 

هم برای من سر آمد.« 
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آیناز محمدی
خبرنگار تازه های نشر

چالش های ترجمه رمان زمان
مترجم نونهالی،  مهشید  با  گفت وگو 

در مجموعه ۶ جلدی »فرهنگ آثار« از انتشـــارات سروش به  
سرپرستی رضا سیدحسینی همکاری فعال داشت. ترجمه و 
انتشار آثاری چون نقد ادبی در قرن بیستم از ژان ایوتادیه،  هنر 
معاصر فرانسه از کاترین میه، شاهکار گمنام از بالزاک، تئاتر و 
کارگردانی از ژان ژاک روبین، شـــرق بهشت: هزار سال شعر و 
نقاشی  شرقی از مایکل بری، از کافکا تا کافکا اثر موریس بانشو، 
چند اثر از ناتالی ســـاروت مانند تو خودت را دوســـت نداری، صدایشان را می شنوید، 
کودکی، افاک نما، تارتوف اثر مولیر و... را در کارنامه اش دارد. مهشـــید نونهالی متولد 
نور مازندران و فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه های معتبر پاریس 
است. وی به تازگی مجموعه سه جلدی »زمان و حکایت« از برجسته ترین آثار ادبی-

فلســـفی دوران معاصر اثر پل ریکور را ترجمه و توسط نشر نی منتشر کرد. نگاه فلسفی 
به نقاط تاقی ادبیات و فلسفه،  تحلیل امکانات و ظرفیت های حکایت از رهگذر تأمل 
در مقوله های زمان و کاوش در باب نوآوری معناشـــناختی به مدد استعاره شاکله های 

اساسی این اثر بزرگ است.

ë  خانـــم نونهالی چـــه ضرورتی شـــما را 
واداشـــت تن به ترجمه کتاب سه جلدی 
و پرحجـــم »زمان و حکایـــت« پل ریکور 
بدهید که هم ســـخت خوان است و هم 

زمان بر؟
واقعیت این اســـت که ایـــن اثر را من 
خیلـــی پیشـــتر از این ها دیده بـــودم و به 
نظـــرم می آمد کـــه اثری ارزنده اســـت و 
ترجمـــه آن ضـــروری اســـت. خـــب این 
در ذهـــن من بـــود اما اینکـــه بخواهم به 
این مجموعـــه بپردازم اصـــًا تصورش 
را نمی کـــردم و هیـــچ وقت هـــم به طور 
جدی به ترجمه آن فکـــر نکرده بودم تا 
اینکه آقای خالقی ناشر و مدیر انتشارات 
گام نو ترجمه این اثر را به من پیشـــنهاد 
دادند که من در آن زمان با شک و تردید 
پذیرفتم. چون وقتی حساب کردم دیدم 
کـــه این کتـــاب از جمله آثاری اســـت که 
وقتی دست بگیری دیگر نمی توانی از آن 
غافل شوی. در هر صورت بنا به اصرار و 
پیگیری ایشان کار به سامان رسید و چند 
ســـال قبل دو جلد آن را انتشارات گام نو 
چاپ و منتشر کرد ولی اتفاقاتی که برای 
ناشر پیش آمد سبب شد که انتشار جلد 
ســـوم ناگزیر متوقف شـــود. پس از آنکه 
قرار شـــد این مجموعه در نشر نی چاپ 
و به بازار عرضه شـــود جلد سوم آن هم 
ترجمه شـــد و حـــاا این مجموعه ســـه 
جلدی به صـــورت کامل و یکجا منتشـــر 

شـــده. البته چاپ این مجموعه در نشـــر 
نی ســـبب شـــد که من پس از چند سال 
که از چـــاپ کتاب هـــای اول و دوم آن در 
انتشارات گام نو می گذشت آن را به طور 
کامل بازخوانـــی و بازنگری کنم. در واقع 
یک تجدیدنظر کلـــی در جلد اول و دوم 

صورت گرفت و تقریباً کار جدیدی شده.
ë  شما تجدیدنظر اساســـی در جلد اول و

دوم صورت دادید، آنگونه که اشاره کردید 
تجدیدنظر  است.  شده  جدیدی  کار  انگار 
در زبان ترجمه صورت گرفت یا ویرایش 
جدیدی از این اثر در فرانسه منتشر شد که 

متن اصلی را دچار تغییر و دگرگونی کرد؟
بعد از گذشـــت ســـال ها دیگـــر از آن 
ترجمـــه راضـــی نبـــودم و دغدغه هایی 
داشـــتم که در چاپ جدید این اثر تاش 
کردم تغییرات و اصاحات ازم را اعمال 
کنم. پس از این همه سال که از چاپ اول 
آن ترجمه می گذشـــت طبیعـــی بود که 
تجربه هایی را که کســـب کـــرده بودم در 

چاپ جدید به کار بگیرم.
ë  در مجموع از ریکور چه شناختی دارید

و ایـــن شـــناخت از چه طریـــق و چگونه 
حاصل شد؟

چـــون برخـــی معتقدنـــد مهم ترین 
آثـــار ریکور کتـــاب »خویشـــتن همچون 
دیگری« و مجموعه مقاات سه جلدی 
»خواندن ها«است که جلد اول آن درباره 
قدرت و سیاست، جلد دوم درباره نظریه 

ادبی و جلد ســـوم درباره رابطه فلسفه و 
دین است.

ë  مـــن در مقدمه همین کتـــاب »زمان و  
حکایت« تا حدودی میزان شـــناختم از 
پل ریکور و فلسفه او را از جمله موضوع و 
محور کتاب »زمـــان و حکایت« توضیح 

داده ام.
بـــرای  ایـــران  در  ریکـــور  البتـــه 
کتابخوان های حـــوزه فلســـفه و تأویل و 
تفســـیر متون فلســـفی-ادبی تا حدودی 
چهره شناخته شده ای است. بخصوص 
که در اواســـط دهـــه هفتاد بـــه ایران هم 
ســـفر کـــرده اســـت. منتها مـــن مترجم 
آثار فلسفی نیســـتم چون دغدغه کاری 
من فلســـفه نبوده. البته تا حـــدودی که 
اطاعـــات عمومـــی در حـــوزه فلســـفه 
داشته باشم، مطالعه کرده ام. برای من 
نظریه ادبی مهـــم و مطرح بود. ترجمه 
این اثـــر ریکور را به همین دلیل پذیرفتم 
وگرنه آثـــاری مثل »خویشـــتن همچون 
دیگری« یا مجموعه مقاات سه جلدی 
»خواندن ها« که شما به آن اشاره کردید 

بیشتر به حوزه فلسفه بر می گردد.
ë  حتی ترجمه اثر دیگری از ریکور با عنوان 

»در مســـیر شناســـایی« به من پیشـــنهاد 
شـــد که به معنای چندگانه واژه شناســـی 

می پردازد.
این اثر شاید بتوان گفت که از آخرین 
نوشته های ریکور است اما چون در حوزه 
فلسفه اســـت، نپذیرفتم. هیچ وقت به 
این دســـته از آثار نمی پـــردازم. واقعیت 
این است که معتقدم مطالعه کافی برای 
ترجمه متون فلسفی ندارم و مطالعاتم 
در ایـــن زمینه آنقدر که باید قوی، عمیق 
 و گســـترده نیســـت ولـــی ایـــن مجموعه
–زمان و حکایت- را به لحاظ اینکه شرح 
و بسط یک نظریه ادبی است، یعنی یک 
نظریه بســـیار بزرگ و مهم ادبی است، 
با وجود اینکه ترجمه اش بســـیار دشـــوار 
و زمانبـــر بـــود، پذیرفتم. بـــرای ترجمه 
»زمان و حکایت« بســـیار مطالعه کردم 
بویژه برای جلد سوم و آنجا که به هایدگر 
مربـــوط می شـــود، یعنی تا جایـــی که در 

توانم بود ســـعی کردم ایـــن کار را طوری 
ترجمه کنم که مخاطب درک و دریافت 
راحت تری داشته باشد و صاحبنظران و 

عاقه مندان هم راضی باشند.
ë  خوانندگان فرضی این کتاب به تصور 

شما چه کسانی و چه اقشاری هستند؟  آیا 
مطالعه این مجموعه نیاز به پیش زمینه 
و دانش پیشین در زمینه فلسفه ادبیات و 

تأویل و تفسیر دارد؟
هر خواننـــده ای نمی تواند به ســـراغ 
مطالعه کتاب »زمـــان و حکایت« برود. 
به هـــر حال مطالعه این اثـــر به عاقه و 
توجه خاص به اینگونه مطالب نیاز دارد 
و می شـــود گفت تا حـــدودی تخصصی 
اســـت و باید لزوم خواندنش احســـاس 
شـــود. خواننـــده بی خبـــر از همـــه جا به 
سراغ چنین آثاری نمی رود. خواننده ای 
کـــه از نظریه هـــای ادبی و فلســـفی هیچ 
اطاعی نداشته باشد ممکن است آثاری 
از این دست برایش خسته کننده باشد و 
حوصله اش ســـر برود. البته بخش هایی 
از این اثر هســـت که به گمان من جذاب 
اســـت و شاید هر خواننده ای بتواند از آن 
لذت ببرد. یعنی هر خواننده ای که اهل 

ادبیات و فلسفه باشد.
ë  برای خود شما به عنوان مترجم کتاب  

کـــدام بخـــش از ایـــن کتاب ســـه جلدی 
جذاب تر بوده است؟

وقتی نظرات ارســـطو و آگســـتینوس 
را پل ریکور مقایســـه می کند تـــا آنچه را 
درنظر دارد باز کنـــد، بی توجه به ترتیب 
زمانـــی، تقابل نظریه آن دو را از ارســـطو 
به آگستینوس شکل می دهد. این بخش 
برای مـــن فوق العاده جـــذاب بود. خود 
بخـــش مربوط بـــه آگســـتینوس هم که 
ریکور طی آن به »اعترافات« می پردازد 
باعث شد که من کتاب  »اعترافات« را در 
هنگام ترجمه بخوانم و از آن لذت ببرم. 
اما نمی شود در یک کتاب سه جلدی یک 
بخش را برجســـته کـــرد. در جلد دوم که 
به »پیکربندی زمان در حکایت تخیلی« 
می پـــردازد، پل ریکور ســـه رمان »خانم 
دالووی« ویرجینـــا وولف، »کـــوه جادو« 
توماس مان و »در جســـت وجوی زمان از 
دســـت رفته« مارسل پروست را از منظر 
زمان بحث و بررســـی می کند و تحلیلی 
از زمان در این ســـه  اثر به دست می دهد. 
به گمانم برای کسانی که کار خاقه ادبی 
می کنند یا کسانی که به صورت حرفه ای 
در حوزه ادبیات فعالیـــت دارند، اعم از 
نویسنده و منتقد، این بخش باید جذاب 

باشد.
ë  چرا ریکور از میان این همه شاهکارهای  

ادبیات جهانیان به سراغ این سه نویسنده 
و این سه اثر رفته است تا در بسط و تشریح 

نظرات خود از آنها استفاده کند؟
وقتـــی دقیق نگاه کنید و این بخش را 
بخوانید، متوجه می شوید که زمان بواقع 
و فی نفسه در این سه رمان بسیار مطرح 
است. یعنی که این  آثار هریک می تواند 
برای خـــودش کتاب زمان باشـــد. یعنی 
رمان زمان باشد. من هم پس از خواندن 
زمـــان و حکایت با این نـــکات به همین 
شـــکل مواجه شـــدم و دیدم کـــه چقدر 
جالب اســـت و واقعیت همین است که 
ریکـــور می گویـــد. به همین دلیل اســـت 
که می گوینـــد این مجموعـــه یک کتاب 

عظیم نظریه ادبی است. از دل این متن 
نظریه های فراوانی می شـــود اســـتخراج 
کرد. به نظـــرم خواندن ایـــن کتاب برای 
کســـانی که به کار نقد و بررســـی ادبیات 

می پردازند، ضروری است.
ë  هنـــگام مطالعـــه این بخـــش متوجه  

می شویم ســـه رمانی که پل ریکور به آنها 
می پردازد زمان در هیچ کدام از آنها خطی 

نیست.
دقیقاً همین طور است. واقعیت این 
است که در آثاری که ریکور انتخاب کرده 
زمان به شـــکل خطی دنبال نمی شـــود. 
ریکور از دل همین آثار مسأله زمان را که 

در مدنظر دارد، تبیین و تشریح می کند.
ë  شخصاً از مطالعه بخشی که پل ریکور  

به ســـه رمان مذکـــور می پردازد، بســـیار 
لذت بردم مباحثـــی در این بخش مطرح 
می شود که قباً در هیچ کتابی نیامده بود. 
نگاهی که ریکور به مسأله زمان در این سه 
رمان دارد، بســـیار بدیع و نو است و برای 

منتقدان و نویسندگان بسیار آموزنده.
واقعـــاً ریکور در ایـــن بخش دیدی  نو 
به آدم می دهـــد. مباحثی در این بخش 

آمده که قبـــًا در نظریه هـــای نقد ادبی 
ندیـــده بودیم. به همین دلیل اســـت که 
این کتاب به عنوان یـــک اثر ادبی مرجع 
شناخته می شـــود. مطالعه این مباحث 
بســـیار تفکربرانگیـــز اســـت و بـــه تولید 
اندیشـــه کمک می کند و کمک هم کرده 
و بازگویی ها و همچنیـــن چالش هایی را 

موجب شده.
ë  به اعتقاد شما چرا یک فیلسوف و متفکر  

دینی سرشـــناس وقت و انـــرژی خودش 
را صرف پرداختن بـــه ادبیات بویژه رمان 
می کند و پاسخ ســـؤاات هستی شناسانه 
خـــودش را در آثـــار نویســـندگانی چون 
ویرجینیـــا وولف، توماس مان و مارســـل 

پروست می جوید؟
مـــن نمی توانم پاســـخی کلی بدهم 
برای اینکه فعالیت من در حوزه فلسفه 
و آثار فلســـفی ریکور نیست. اما تا جایی 
که دریافته ام به نظر نمی رســـد که بتوان 
ریکور را یک فیلسوف صرفاً دینی نامید. 
ریکور یک فیلسوف است به تمام معنا. 
اصًا نمی شود او را به یک فیلسوف دینی 
محدود کرد. ریکور فیلسوفی است که به 
دین اعتقاد دارد. به همین دلیل است که 
می تواند در حوزه های مختلف وارد شود 
و جـــواب خودش را در مســـائل مختلف 
جست وجو کند. خیلی ها او را فراتر از یک 

فیلسوف دینی می شناسند و می خوانند.
ë  حاا ریکور فیلســـوف دینـــی، یا متفکر  

دینی مســـأله این نیست. پرسش اساسی 

این اســـت کـــه چرا ریکـــور برای پاســـخ 
پرسش های فلسفی خود به سراغ ادبیات 

یعنی رمان می رود؟
من باز از دید ریکور این ها را می گویم. 
ریکـــور وقتی که مســـأله زمـــان را مطرح 
می کند اندیشـــه او یک نوع ابداع است . 
بعـــد از »اســـتعاره زنـــده« کـــه آنجـــا از 
بوطیقا صحبت می کند و اینکه استعاره 
چگونـــه در شـــعر مطـــرح می شـــود، در 
»زمـــان و حکایـــت« بحـــث  راویانگی را 
پیش می کشـــد و اینکـــه چگونه حکایت 
می توانـــد زمان را پیکر بنـــدی کند. ریکور 
معتقـــد اســـت کـــه حکایـــت می توانـــد 
زندگی را دوباره تصویر ســـازی کند وقتی 
که پیکربنـــدی روایی مطرح می شـــود و 
چنین اســـت که حکایت مورد توجه قرار 
می گیـــرد. او مطـــرح می کند کـــه چگونه 
زمـــان در حکایت چنیـــن قابلیتی دارد و 
بازتصویر کردن خود همان زندگی است. 

همان زمان است.
ببینیـــد، دعوی اصلی ریکـــور، یعنی 
پایه و اســـاس نقد او، این اســـت که تفکر 
تجریـــدی همواره از حـــل معمای زمان 
عاجز می ماند. فلســـفه و علـــم هرگز بر 
زمان احاطه پیـــدا نمی کنند. برای اینکه 
ما همـــواره در اقیانوس زمان شـــناوریم 
و زمان همیشـــه ما را دربـــر می گیرد. اما 
انســـان با حکایت کـــردن و روایت کردن 
اســـت کـــه زمـــان را پیکربنـــدی می کند 
می خواهـــد  کـــه  آن طـــور  را  زندگـــی  و 
بازمی سازد. شاید این یکی از مهم ترین 
وجوه تمایز ریکور از متفکران دیگر باشد 

در زمینه زمان.
ë  در واقـــع از منظـــر ریکور تنهـــا ادبیات  

اســـت که می تواند به شـــکل پیکربندی 
زمان منقطع، زمان از دســـت رفته، زمان 
طی شده و زندگی را تصویر کند. پل ریکور 
با همه تسلط و اشـــرافی که به فلسفه دارد 
خودش بنیانگذار هیچ مکتب فلســـفی 
نیســـت. فرق آنچه که هایدگـــر در کتاب 
 »هســـتی و زمان« مطرح می کند با آنچه 
که ریکـــور در کتاب »زمـــان و حکایت« از 

زمان به دست می دهند چیست؟
این که شما عنوان می کنید که ریکور 
خودش به عنوان فیلسوف نظریه  تازه ای 
نـــدارد و بنیانگـــذار یک مکتب فلســـفی 
نیست، من در معرفی ریکور در مقدمه 
کتـــاب آورده ام و در حقیقـــت ریکـــور را 
از زبـــان خـــود ریکـــور معرفی کـــرده ام. 
برای نوشـــتن این مقدمه هم تاحدی از 
مصاحبه ای که با ریکور شـــده بود کمک 
گرفته ام. اما ســـؤالی که مطرح کرده اید، 
در واقع مـــرا به  دام یک بحث فلســـفی 
می  اندازد که واردش نمی شوم. در جلد 
ســـوم کتاب می بینیم که ریکور مشخصاً 
نظریه هایدگـــر را درمـــورد زمان مطرح 
می کند و به تحلیل نظرات او می پردازد، 
در جایی با او همســـو و هم نظر می شود 
درجایـــی هـــم نظـــر خـــودش را مطرح 
می کند تا بازهم به معضل آمیزی زمان 
برســـد. معضل زمـــان چیزی اســـت که 
شاید نشود هیچ وقت بواقع و به صورت 
کامل دربـــاره اش به اتفاق نظر رســـید و 
برای پرسش های مختلف پیرامون زمان 
به یک پاسخ قطعی دست یافت. برای 
ریکـــور زمـــان در ذات خـــودش گریزنده 
است. ابد در ذهن ما هم گریزنده است.

سایر محمدی
خبرنگار

زهره مسکنی
نویسنده و منتقد ادبیات

نگاهی به مجموعه داســتان »خرده روایت های بی زن و شوهری«
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گــروه فناوری/ بازداشــت »منــگ وانژو« 
مدیــر مالــی هــوآوی در ونکــوور کانــادا 
بــه اتهــام دور زدن تحریم هــای امریــکا 
علیــه ایــران، ابعاد گســترده تــری یافته 
و حــاا دیگــر بــه نظــر می رســد امریــکا 
بــرای تخریــب شــرکت چینــی هــوآوی 
موفق شده اســت سایر شرکای تجاری و 
اقتصادی را نیز با خود همراه کند چرا که 
پس از کانــادا و چند کشــور دیگر، دولت 
ژاپــن نیــز اعام کرده اســت قصــد دارد 
همکاری های مخابراتی و ارتباطی خود 

را با شرکت چینی هوآوی قطع کند.
ë دستگیری دختر مؤسس هوآوی

موضــوع دســتگیری»منگ وانژو« مدیر 
اهمیــت  جهــت  آن  از  هــوآوی  مالــی 
کــه وی دختــر مؤســس  بیشــتری دارد 
شــرکت هــوآوی اســت و شــواهد نشــان 
جانشــین  آینــده،  در  وی  کــه  می دهــد 
پــدرش در ایــن کمپانــی فناورانه بزرگ 
در  واقــع  کمپانــی  ایــن  بــود.  خواهــد 
»شــنزن« چین که امروز نقــش پررنگی 
و  دارد  جهــان  همــراه  تلفــن  بــازار  در 
عــاوه بــرآن در حــوزه تولیــد تبلــت و 
رایانه و همچنین نرم افزارهای مختلف 
شــبکه های  ســاخت  بــرای  وســایلی  و 
مخابراتی، طراحی شبکه ها و... نیز وارد 
شــده، مدت هاســت که هدف انتقادات 
تند و تیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
امریکا قرار گرفته است و در همین راستا 
شاهد ســنگ اندازی های زیادی از سوی 

امریکاست.
تولیدکننــده  شــرکت  دومیــن  هــوآوی 
موبایــل و گوشــی هوشــمند در جهــان و 
یکی از فعال ترین اپراتورهای مخابراتی 
کشــورهای  بــا  کــه  مــی رود  شــمار  بــه 
بســیاری به منظور برقراری شــبکه نسل 
کــرده  اینترنــت )5G(همــکاری  پنجــم 
اســت. گفته می شــود تعــداد کارمندان 
کمپانی هــوآوی تا 80هزار نفر می رســد 
کــه البته بخش عمــده آنهــا محققان و 
پژوهشــگرانی هســتند کــه بــرای تحقق 
آرزوهــای بلندپروازانــه هــوآوی تــاش 
می کنند. این کمپانی اکنون به سودآوری 
فوق العاده ای رســیده اســت تــا آنجا که 

مؤســس آن به عنــوان یکــی از 50فــرد 
ثروتمند چینی محســوب می شــود. این 
کمپانی بــزرگ فناوری تاکنون توانســته 
را  خوبــی  بســیار  مالــی  گــردش  اســت 
بــرای چین به ارمغان بیــاورد و حتی در 
صدر فهرســت پرفروش ترین برندهای 
تکنولوژی و گوشــی های هوشــمند حتی 
بااتــر از اپــل امریکا قرار گرفته اســت. با 
توجه بــه این موارد مشــخص می شــود 
که اگر هوآوی با مشــکات جدی مواجه 
شود و بازار فروش کشورهای مختلف را 
از دســت بدهد، ایــن موضوع به معنای 
این اســت که می تواند ضربه مهلکی به 

اقتصاد چین وارد کند.
اهمیــت ایــن موضــوع تــا آنجاســت که 
از آنجــا کــه  حتــی بســیاری معتقدنــد 
سیاست های خاص ترامپ باعث گرانی 
محصوات اپل بویژه آیفون در این کشور 
شــده اســت و انتظــار مــی رود برندهای 
چینــی و کــره ای در آینــده ای نــه چندان 
دور ســهم عمــده ای از بازار را به دســت 
بگیرنــد، چنــدان دور از ذهن نیســت که 
امریکا بخواهد این حریف و رقیب جدی 
را به هر نحوی شــده اســت با بهانه های 

گوناگون از میدان به در کند.
ë یک جنگ پرحاشیه

اما ماجرا از کجا آغاز شد؟همه مشکات 
میــادی  ســال جاری  اوایــل  از  هــوآوی 
آغاز شــد. در ایــن زمان دونالــد ترامپ، 
رئیــس جمهوری ایــاات متحده امریکا 
کــه گوشــی های هوشــمند  کــرد  اعــام 
ساخت شرکت های چینی نظیر هوآوی 
امریکایــی  مقامــات  و  شــهروندان  از 
جاسوسی می کنند و اطاعات شخصی و 
محرمانه بسیاری را تحویل دولت چین 
می دهــد تا علیــه ایاات متحــده از آنها 
اســتفاده کند. به نظر می رسد دلیل این 
دشمنی امریکا با هوآوی، هرچه که باشد 
از دور زدن تحریم های امریکا علیه ایران 
و ســرقت اطاعــات توســط چینی هــا و 
اتهام سرقت فناوری و مالکیت معنوی 
گرفتــه تــا ترس از فتــح بازار توســط این 
برنــد، به هرحال تا حــدود زیادی امریکا 
موفق شده است به هوآوی ضربه بزند. 

پیــش از این، زمانی که موضوع ســرقت 
اطاعــات و جاسوســی چیــن از کاربران 
امریکایی مطرح شد، حساسیت امریکا 
نســبت به کمپانی هوآوی بیشــتر شــد و 
به همین دلیل این کمپانی می دانست 
کــه بایــد منتظــر فشــارهای بیشــتری از 
ســوی امریــکا باشــد. ایــن حساســیت تا 
آنجا بــود که امریکا مانــع انعقاد برخی 
قراردادهــای تجاری کمپانــی هوآوی در 
این کشــور شــد از این مــوارد می توان به 
ممانعــت امریــکا از خرید یک شــرکت 
ســاخت تجهیزات شــبکه در واشــنگتن 
توســط هــوآوی و همچنیــن خریــد یک 
ســرور 2میلیارد داری درامریکا توســط 
ایــن برند اشــاره کرد. جالب اینجاســت 
که دســتگیری»منگ وانــژو« مدیر مالی 
هــوآوی درســت زمانــی رخ داد کــه بــا 
مذاکــره رهبــران امریــکا و چیــن، یــک 
آتش بس تجاری بین این دو کشور ایجاد 
شــده بود و بســیاری منتظر بودنــد تا در 
نتیجــه ایــن آشــتی، اتفاقــات اقتصادی 
مناسبی بویژه در حوزه فناوری در جهان 
رقــم بخــورد. البته با اینکــه چین تاش 
کــرده تا به بازار این اطمینان را بدهد که 
قصد به چالش کشیدن امریکا را پس از 
این دستگیری ندارد ولی به هرحال بازار 
بورس نسبت به این موضوع بی تفاوت 
نمانده است و شــاهد بروز مشکاتی در 

این زمینه هستیم.
البته این نخستین جنگ امریکا با چین 
و یک شــرکت چینــی در دوران ریاســت 
جمهــوری ترامــپ نیســت و بایــد گفت 
کــه جنگ تجــاری چیــن و امریــکا از 24 
ســپتامبر و با وضع تعرفه های جدید بر 
کااهای چینی ارسال شده به امریکا آغاز 
شــد که البته چین نیز ساکت ننشست و 
اقداماتــی تافی جویانه انجام داد. یکی 
دیگر از کمپانی های بزرگ فناوری چینی 
که بــه دور زدن تحریم های امریکا علیه 
ایران و کره شمالی متهم شد، کمپانی زد 
تی ای اســت که رقیب اصلــی هوآوی در 
چین محسوب می شــود. در ابتدا عنوان 
شــد فروش هرگونه قطعات به کمپانی 
زد تی ای ممنوع اســت کــه این موضوع 

سهامداران این کمپانی را بشدت نگران 
کــرده بــود. بــه هرحــال پــس از بحث و 
گفت و گوهــای فــراوان، در نهایــت ایــن 
کمپانــی مجبور شــد بــرای بازگشــت به 
بازار گسترده امریکا و تضمین سودآوری 
خود، بیش از یک میلیارد دار جریمه به 

این کشور بپردازد.
ë متحدان امریکا مقابل هوآوی

بعــد از نامــه ســناتورهای امریکایــی به 
کانــادا  نخســت وزیر  تــرودو،  جاســتین 
مبنی بر اینکه بــه منظور جلوگیری از به 
خطر افتادن امنیت ملی کشورش، باید 
همکاری با شرکت چینی هوآوی را برای 
توسعه شبکه اینترنت 5G قطع کند حاا 
نوبت به کشــورهای دیگــر از جمله ژاپن 

رسیده است.
تازه تریــن اخبــار نشــان می دهــد ژاپــن 
نیز همچــون برخــی دیگر از کشــورهای 
امریــکا  متحــده  ایــاات  هم پیمــان 
نظیــر بریتانیــا، اســترالیا و نیوزیلنــد بــه 
اینترنتــی  و  مخابراتــی  همکاری هــای 
خود با شــرکت چینی هواوی پایان دهد 
چراکــه معتقدنــد تجهیــزات به کاررفته 
توســط این شــرکت اطاعــات کاربران و 
مقامات کشورهای دیگر را تحویل دولت 
چیــن داده و بــه عبارتی دیگــر به منظور 

جاسوسی به کار گرفته می شود.

اخـــــبار

از  اطاعــات  فنــاوری  رئیــس ســازمان 
میلیــون   ۷ حــدود  آنایــن  مراجعــه 
ســوخت  کارت  دریافــت  بــرای  نفــر 
بــه  تــا ۱۵ آذرمــاه جــاری  از ۵  خــودرو 
و  داد  خبــر  غیرحضــوری  ســامانه های 
گفــت: کارت بانکــی 8۷۵ هــزار نفــر از 
این مراجعه کنندگان به کارت ســوخت 
متصل شــد. به گــزارش »ایــران«، امیر 
ناظمی افزود: بررسی ها نشان می دهد 
۷ میلیــون مراجعه تا پایان ســاعت ۱2 

ظهر روز پنجشــنبه ۱۵ آذرمــاه از طریق 
 ،)Mob.gov.ir( وبسایت دولت موبایل
اپلیکیشــن دولت همراه و کد دســتوری 
*۴# بــرای دریافــت کارت ســوخت بــه 

ثبت رسیده است.
معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت: حــدود 
مراجعــات،  ایــن  از  مــورد  هــزار   8۷۵
نهایی شده و بدون مشکل کارت بانکی 
متقاضــی بــه کارت ســوخت تبدیــل و 

متصل شده است.

وی تعــداد مراجعه را در روز پنجشــنبه 
۱۵ آذرمــاه ۱۷۷ هــزار مورد عنــوان کرد 
و افــزود: ۵۷0 هــزار و ۹۹8 مــورد از ایــن 
تعــداد، موفــق بــه تبدیــل کارت بانکی 
بــه کارت ســوخت شــده اند و در فاصله 
روزهــای ۵ تــا ۱۳ آذر از تعداد ۶ میلیون 
و ۱2۷ هــزار مراجعــه، ۵۳۷ هــزار و ۹۱۹ 
کارت بانکــی بــه ثبت رســید. در همین 
حــال در روز چهارشــنبه ۱۴ آذر از تعداد 
۴۹2 هــزار و 8۹۵ مراجعــه، ۱۴۱ هــزار و 

۳۴۹ کارت بانکی ثبت شده است.
از تعــداد کل  اینکــه  بــا بیــان  ناظمــی 
مراجعان، بسیاری به دایلی چون نبود 
مــدارک ازم، تــا انتهــای ثبت نام پیش 
نرفته اند، گفت: میزان خطای سیســتم 
که از ابتدا حدود ۵ درصد بوده هم اکنون 
به 2 درصد رســیده و این مســأله نشــان 
می دهــد دلیلــی کــه ایــن مراجعــان تا 
انتهــای ثبت نــام پیــش نرفته انــد، این 

نبوده که سیستم قطع شده باشد.

تبدیل ۸۷۵ هزار کارت بانکی به کارت سوخت
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 امکان تشخیص پولشویی با تحلیل تراکنش های بانکی
رئیــس پژوهشــکده فنــاوری اطاعات 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطاعات 
بــا اشــاره بــه اهمیــت کان داده هــا در 
کشور، از تجهیز آزمایشگاه کان داده ها 
و تدوین پیش نویــس ایحه حکمرانی 

داده ها و کان داده ها خبر داد.
شــهرام  محمــد  گزارش»ایــران«،  بــه  
معیــن گفــت: حجــم داده هــا در چند 
سال اخیر بســرعت افزایش یافته و در 
پنج ســال اخیر به انــدازه ابتدای تاریخ 

تاکنون اطاعات تولید شده است. 
در  داده هــا  کان  از  شــد:  یــادآور  وی 
حــوزه  ازجملــه  مختلــف  بخش هــای 
بانکی می توان اســتفاده کــرد به عنوان 
مثال بــا تجزیه و تحلیــل تراکنش های 
بانکــی می تــوان تقلــب و پولشــویی را 
پژوهشــکده  رئیــس  داد.  تشــخیص 
فنــاوری اطاعات با اشــاره به اقدامات 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
در حــوزه کان داده هــا افــزود: از چنــد 
سال پیش وزارت ارتباطات حوزه کان 
داده هــا را در کنــار 5G، اینترنت اشــیا و 
یارانش ابری و زنجیره بلوکی به عنوان 
فناوری های نوین در اولویت کاری خود 

قرار داده است.
پژوهشــگاه  اقــدام  نخســتین  معیــن، 
ارتباطات در حوزه کان داده ها را تهیه 
نقشــه راه این حوزه عنوان کرد و گفت: 
در ایــن نقشــه راه، جنبه هــای مختلف 
حقوقی و کســب و کاری آن دیده شــده 
است و بعد از اعمال آخرین اصاحات 
و به روز رسانی بزودی برای تصویب به 

وزارت ارتباطات ارائه می شود.
وی موضوع رگواتــوری کان داده ها 
را یکــی دیگر از اقدامات پژوهشــکده 
فنــاوری اطاعات اعام کرد و افزود: 

بــا  داده هــا  کان  رگواتــوری  پــروژه 
درخواســت ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویــی از ســال ۹6 در 
حال انجام اســت و در مراحل پایانی 
قــرار دارد کــه بــه نتایــج خوبــی نیــز 

رسیده است. 
رئیــس پژوهشــکده فنــاوری اطاعات 
برگزاری فروم های کان داده ها را یکی 
دیگــر از اقدامات این پژوهشــکده بیان 
کــرد و گفــت: ایــن فروم هــا از ســال ۹6 
در قالب جلســات تبادل نظر و جامعه 
آزاد کان داده هــا برگزار می شــود، چرا 
کــه یکــی از اقدامــات مهــم در حــوزه 
فناوری هــای نوین، ایجــاد جامعه آزاد 
بــه  اســت کــه در آن تبــادل دانــش و 
اشتراک گذاری اطاعات بین ذینفعان 

این حوزه انجام می شود.
وی حکمرانی داده ها و کان داده های 
کشــور را یکی دیگر از موضوعات بسیار 
مهــم ایــن حــوزه اعام کــرد و افــزود: 
ایحــه  پیش نویــس  تهیــه  حــال  در 
داده هــا  کان  و  داده هــا  حکمرانــی 
هســتیم کــه بــا تصویــب ایــن ایحــه 

کان  و  داده هــا  شناســایی  مشــکات 
داده هــا، امنیــت و حریــم خصوصــی 
و خــأ قانونــی دسترســی بــه این کان 
و  یکپارچه ســازی  و  تجمیــع  داده هــا، 

تحلیل آنها برطرف شود.
رئیــس پژوهشــکده فنــاوری اطاعات 
فنــاوری  و  ارتباطــات  پژوهشــگاه 
اطاعــات تأکیــد کــرد: ایجــاد زیســت 
به دلیــل  داده هــا  کان  چرخــه  و  بــوم 
هزینه هــای بــاا یــا عــدم امــکان ورود 
بخــش خصوصــی در برخــی حوزه هــا 
ممکــن اســت دچار مشــکل شــود و به 
همین علــت آزمایشــگاه کان داده ها 
با هدف کمک به بخش خصوصی، در 

این پژوهشگاه تجهیز می شود.
وی با اشــاره بــه اینکه آزمایشــگاهی با 
ویژگی های آزمایشــگاه کان داده های 
فنــاوری  و  ارتباطــات  پژوهشــگاه 
نــدارد،  وجــود  کشــور  در  اطاعــات 
افــزود: این آزمایشــگاه که در ســال ۹8 
کان  حــوزه  در  می شــود،  راه انــدازی 
صنعتــی  و  تجاری ســازی  بــه  داده هــا 

کردن این حوزه کمک می کند.

معیــن تصریح کــرد: بزرگترین مزیت 
افزایــش  داده ای  کان  تحلیل هــای 
مختلــف،  حوزه هــای  در  بهــره وری 
ازجمله کشــاورزی، انرژی و ســامت، 
کاربردهــای  مالــی،  فروشــی،  خــرده 
ســنجش  و  نقــل  و  حمــل  و  بانکــی 
امنیتــی  طبقه بنــدی  معیــن،  اســت. 
کان داده هــا را یکی دیگــر از اقدامات 
فنــاوری  و  ارتباطــات  پژوهشــگاه 
اطاعــات در ایــن حــوزه بیــان کــرد و 
گفت: این موضوع در قالب یک پروژه 
در حــال تعریــف بــوده که بــزودی به 

تصویب رسیده و اجرایی خواهد شد.
وی در بخــش دیگــری از این گفت وگو 
بــه پیمایش وضعیــت کان داده ها در 
ســال ۹6درباره وضعیت حــال حاضر 
این حوزه در کشــور اشــاره کرد و افزود: 
بــرای پیمایش وضعیــت کان داده ها 
از شــرکت ها و فعاان این حــوزه در دو 
نمایشگاه الکامپ و تله کام و همچنین 
از صاحبنظــران این حــوزه نظرخواهی 
شد و این پیمایش در قالب رگواتوری 
مقایســه ای  به صــورت  داده هــا  کان 
ادامــه پیدا کرد که وضعیــت ما در این 
حوزه در حال حاضر را نشــان می دهد. 
معین تصریح کرد: اطاعات پیمایش 
کان داده هــا و نیز دیگــر فعالیت های 
پژوهشــگاه در این خصوص در ســایت 
bigdata. طرح کان داده هــا به آدرس

itrc.ac.ir قابل دسترس است.
رئیــس پژوهشــکده فنــاوری اطاعات 
تأکیــد کــرد: اگــر در حــوزه کان داده ها 
ســرمایه گذاری و از آن حمایــت شــود 
آینــده خوبی در انتظار ایــن حوزه بوده 
می تــوان  آن  از  زیــادی  ارزش هــای  و 

استخراج کرد. 

صف آرایی شرکای تجاری امریکا مقابل »هوآوی«
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بر اساس گزارش رویترز، دولت ژاپن این 
تصمیم را در راستای حفاظت از حریم 
خصوصــی کاربــران و شــهروندان ایــن 
کشور و همچنین ارتقای امنیت سایبری 
نهاد و سازمان های مختلف ژاپنی اتخاذ 

کرده است. 
بدین ترتیب بر اساس اخبار منتشر شده 
ژاپــن دیگــر نمی خواهــد به خریــداری، 
تهیــه و نصــب تجهیــزات مخابراتــی و 
شبکه های اینترنتی و ارتباطی از هوآوی 
تــا بدیــن ترتیــب خریــد،  ادامــه دهــد 
تجارت و همکاری با این شــرکت چینی 

را به طــور کلــی ممنــوع کنــد. برخی هم 
موضوع دســتگیری »منگ وانژو« مدیر 
مالی هوآوی را با توقف زیرســاخت های 
مرتبــط  اروپــا  اتحادیــه  در  5Gهــوآوی 
می داننــد و معتقدنــد عــده ای بــه جــد 
نمی خواهنــد هوآوی در حــوزه اینترنت 
نســل پنجم شــبکه تلفن همراه پیشتاز 
جهان باشــد که البته انگشت اتهام آنها 
در ایــن زمینــه بــه ســوی امریــکا نشــانه 
رفتــه و هر دردســری برای ایــن کمپانی 
 ایجــاد شــود بــه رهبــری امریــکا انجــام 

می گیرد. 

ارتقای زیرساخت های زبان فارسی 
درفضای مجازی

طــرح »رایازبان فارســی« با هــدف ارتقای زیرســاخت های 
تقویــت خــط و زبــان فارســی و رونــق بــازار خدمــات بومی 
در مرکــز تحقیقــات مخابــرات ایــران آغاز شــد. بــه گزارش 
»ایران«، در این راســتا حمایت از بخش خصوصــی، تدوین مدل های حمایتی 
متنوع، تأمین زیرســاخت های هزینه بر توسعه خدمات و توجه به توان خواهان 

به عنوان کاربران ویژه، در دستور کار این طرح قرار گرفته است.
در راستای طرح »رایازبان فارسی« مبتنی بر این اهداف و برای شناسایی فعاان 
زیســت بــوم، ارزیابــی توانمندی شــرکت های داخلــی و تعییــن نیازمندی های 
بخش خصوصی، برای اولین بار »پیمایش تخصصی رایازبان فارسی در کشور« 
نیز اجرا می شــود. این فعالیت با رصد دقیق بازار، می تواند شــناخت بهتری از 
شــرایط ازم برای توســعه کســب وکارهای مرتبط با بخش خصوصی و دولتی 

فراهم کند.
مرکز تحقیقات مخابرات، اطاعات اولیه بخشی از ذینفعان و بازیگران مختلف 
در ســایت طراح رایازبان فارســی را به آدرس pclp.itrc.ac.ir در دســترس قرار 
داده تــا با تکمیل این اطاعات، مشــارکت حداکثری فعاان حــوزه خط و زبان 
فارســی صورت گیرد. براین اســاس از تمامی فعاان این حوزه دعوت شده تا با 
مراجعه به وبسایت این طرح، موارد اصاحی و تکمیلی خود را اعمال کرده تا 
این برنامه عملیاتی جامع تر و دقیق تر اجرا شــود و در آینده شــاهد توسعه این 

فناوری و کسب وکارهای مرتبط با آن در کشور باشیم.

 نبود دانش کافی علت هک شدن 
کاربران شبکه های اجتماعی

رئیس پلیس فتای تهران با اشــاره به آسیب های شبکه های مجازی گفت: نبود 
دانش کافی و مسلط نبودن به تنظیمات شبکه های اجتماعی موجب می شود 

صفحه های کاربران هک شود.
تورج کاظمی افزود: صفحات شبکه های اجتماعی تنظیمات خاصی دارد برای 
مثال رمز دو مرحله ای برای صفحه امنیتی اینستاگرام در دسترس کاربران است 

و اگر رمز ورودشان را دو مرحله ای کنند مورد هک مجرمان قرار نمی گیرند.
کاظمــی کــه در یــک برنامــه رادیویــی ســخن می گفــت، با اشــاره بــه صفحات 
اینستاگرامی کاربران اینترنتی افزود: قبل از اینکه کاربران به این گونه شبکه های 
اجتماعی رجوع کنند، ابتدا باید دانش خود را باا ببرند، اشکال کار اکثر کاربران، 
نداشــتن علم و دانش کافی از شــبکه های اجتماعی اســت؛ در حالــی که ایجاد 

صفحات مجازی نیازمند یک سری اطاعات است.
وی با بیان اینکه بیشــترین آســیبی که به کاربران و شهروندان در این حوزه وارد 
می شــود به دلیل مســلط نبودن به شــبکه های اجتماعی اســت، گفت: کاربران 
تنظیمات امنیتی را برای ارتقای امنیت خود نمی دانند، از این رو هک می شوند 
که در نهایت منجر به شکایت می شود. رئیس پلیس فتای تهران افزود: فضای 
مجازی به قدری وســیع اســت که همه حوزه های آن نیازمند آموزش مقدماتی 
اســت. از طرفی صدها یا هزاران صفحه بــرای باا بردن اطاعات در این زمینه 

وجود دارد که کاربران می توانند این اطاعات را به دست بیاورند.
کاظمــی افزود: نفــوذ مجرمان به صفحات اجتماعی منجر به این می شــود که 
فرد هک کننده به همه مخاطبان آن فرد پیام داده و اقدام به کاهبرداری کند. 
برای مثال هکر خود را به عنوان فرد صاحب پیج معرفی می کند و به مخاطبان 

شماره کارت می دهد و از این طریق کاهبرداری می کند. 
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با قرص خواب آور 
زن 62 ســاله همســر خــود را بــا خوراندن 
قرص هــای خــواب آور کشــت. به گزارش 
متــرو، این زن در دادگاهــی در برلین پای 

میز محاکمه قرار گرفت. بنا بر گزارش های پلیس متهم که با نام »سیلویا« شناخته شده ادعا کرد 
که قصد کشتن همسرش را نداشته و فقط به خاطر آرام کردن وی قرص های آرامبخش را به وی 
داده تا بخوابد اما قربانی دچار ایست قلبی شده است.گزارش های پلیس نشان می دهد که متهم 
به جای اطاع دادن مرگ شوهرش وی را درون کیسه زباله قرار داده و جسد را پنهان کرده است و 
زمانی که مأموران پلیس جسد را پیدا کرده اند یک ماه از مرگش گذشته و بدنش تجزیه شده بود. 

قطار سریع السیر از ریل خارج شد
خــروج ۱۰ واگــن یک قطار سریع الســیر از ریــل در کره جنوبی، ۱۴ مســافر را مصدوم 
کرد. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، این قطار سریع السیر با ۱98 مسافر از ریل در کره 
جنوبی خارج شــد. یونهاپ به نقل از یک مقام شرکت راه آهن این کشور اعام کرد: 
قطار حدود ساعت 7 و ۳۰ دقیقه بامداد شنبه به وقت محلی، شهر گانگ نئونگ در 
شمال شرقی کره جنوبی را به مقصد سئول ترک کرد و پس از مدت زمان کوتاهی از 
ریل خارج شد و ۱4 مسافر زخمی شدند. علت این حادثه هنوز مشخص نشده است. 

سرقت نیم تاج جواهر نشان 
پلیس ناتینگهام شــایر انگلیس جست وجوهای خود را برای شناسایی سارقان  

نیم تاج جواهرنشان از یک گالری آغاز کرد.
به گزارش مترو، ســارقان  ۳ مرد میانســال و زنی ۳۰ ساله بوده اند که براساس 

نقشه ای از قبل طراحی شده دست به سرقت نیم تاج زده اند.
»هارت گیل« از بازرسان پلیس منطقه در این باره گفت: »دزدها  با استفاده از 

ابزار برش موفق شده اند وارد گالری شده و تاج را بدزدند.« 
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کشف مومیایی 
500 ساله کودکان 
در غار

ستار
لی ا

دی

باستان شناسان اسپانیایی موفق به کشف مومیایی 5۰۰ 
ســاله دو کودک درون غاری در جزیره »تنریف« اسپانیا 
شــدند. به گزارش ســاینس، این مومیایی ها درون پوست 
حیوان پیچیده شــده و با گذر زمانی طوانی بخوبی حفظ 
شــده بودند. به عقیــده محققان، مومیایی هــا متعلق به 
ساکنان قدیمی جزیره تنریف بوده اند. یکی از مومیایی ها 
بهتر از دیگری حفظ شــده و حتــی بافت نرم اندامش نیز 
دیده می شود اما بخش های زیادی از اسکلت دیگر تخریب 

شده است. »رودریگز کنرادو« از مؤسسه بیوانتولوژی در این 
بــاره گفت:»بایــد آزمایش های بیشــتری روی مومیایی ها 
و اسکلتشــان انجام دهیم تا بتوانیم بــه اطاعات بهتری 

دســت یابیم اما معتقدیــم اقوامی که مرده هایشــان را در 
پوســت پنهان می کردند بربرهای شمال آفریقا و احتماًا  
لیبی بوده اند که به این مجمع الجزایر مهاجرت کرده اند.«

 گوزنی که یک مدرسه را 

بر هم ریخت
گوزن وحشی با ورود به مدرسه ای در هند کاس های درس 

را به هم ریخت.

به گزارش گوود نیوز، مســئوان مدرســه اعــام کردند که با 
دنبال کردن گوزن این حیوان را به سمت سرویس بهداشتی 

برده و به دام انداختند.

در پی این حادثه تیمی از حیات وحش منطقه »بویلیگانج« 
 وارد عمل شــده و گوزن را بــه دام انداخته و به حیات وحش 

باز گرداندند. 

مرد بی خانمان 17 هزار دار پیدا کرد
مرد بی خانمان امریکایی پس از پیدا کردن بسته های پول به مبلغ ۱7 هزار دار، 

آنها را به مأموران پلیس صندوق غذایی واشنگتن تحویل داد.
به گــزارش گوود نیــوز، »کوین بوت« بی خانمان گرســنه که بــرای دریافت غذا به 
محــل توزیع آن مراجعه کــرده بود به جای خوراکی یک پاکت قهوه ای رنگ پیدا 

کرد. اما وقتی پاکت را باز کرد ۱7 هزار دارپول نقد مقابل چشمانش ظاهر شد.
اسکناس ها 2۰ داری و ۱۰۰ داری بودند. کوین بافاصله به دنبال صاحب پول ها 

گشت اما به خاطر پیدا نکردنش آنها را 
به پلیس های حفاظتی مرکز نگهداری 
از بــی خانمان هــا تحویل داد. مســئول 
صندوق نیز تصمیم گرفت به خاطر کار 
درست این بی خانمان کارت های هدیه 
پــول را در زمان های متفــاوت به عنوان 
پاداش و تشکر به این بی خانمان بدهد.

در جریــان ســرقت از یــک بانــک در یکــی از شــهرهای 
شــمال شــرق برزیل حداقل ۱4 نفر از جملــه 6 گروگان 
کشته شدند. به گزارش رویترز، مقام های برزیلی اعام 
کردند: حادثه سرقت از این بانک اوایل جمعه به وقت 
محلی رخ داده است. درگیری و تیراندازی بین پلیس و 
سارقان موجب کشته شدن حداقل ۱4 نفر شد. سارقان 
قصــد داشــتند دو دســتگاه خودپــرداز بانــک را منفجر 

کنند. پلیس به ســوی ســارقان در شعبه بانکی در شهر 
میاگرس آتش گشــود. پنج نفر از تبهکاران و ســارقان 
در محل حادثه کشته شدند و 2 نفر دیگر در بیمارستان 
جان خود را از دســت دادند. نفر هشــتم نیز در تعقیب 
و گریز پلیس کشــته شــده اســت. در بیانیه وزارت کشور 
برزیل آمده است: 6 نفر از گروگان ها در این تیراندازی ها 
کشته شده اند. ۳ مظنون به مشارکت در این سرقت نیز 

توسط پلیس بازداشت شدند. رسانه های محلی برزیل 
گزارش دادند که 5 نفر از گروگان های کشته شده از یک 
خانواده بوده اند که شامل دو کودک ۱۳ و ۱4 ساله است.

دانش آموزان اماراتی 
رکورددار گینس شدند 

5445 دانش آموز اماراتی با قرار گرفتن 
کنار یکدیگر تصویــر یک فنجان و قوری 

قهوه خوری را روی زمین ساختند.
بــه گــزارش خلیــج نیــوز، دانش آموزان 
موفق شدند با این کار جمعی دو رکورد 

گینس را به نام خود ثبت کنند. این دانش آموزان در مدرسه بین المللی هندی در شهر شارجه 
تحصیل می کنند .آنها با دقت و نظم اشکال را بوجود آوردند. 

ë قاتانی با رفتارهای ضد اجتماعی 
دکتــر رضا غنی لو - مدرس عالی دانشــگاه 
رســمی  کارشــناس  و  انتظامــی  علــوم 
دادگستری - در خصوص مبحث قتل های 
خانوادگی و ســریالی می گویــد: مطالعات 
گسترده روانشناسان جنایی نشان می دهد 
افرادی که در قتل های خانوادگی و سریالی 
و جنایــات بیــش از یک نفر به عنــوان قاتل 
نقش اصلــی را بــازی می کنند بــه دو گروه 
تقسیم می شوند. نخست تربیت نشدگان یا 
بد تربیت شدگان و دوم افراد غیرطبیعی و 

به اصطاح آنرمال.
وی در ادامه با تشریح ویژگی های هر کدام 
از اشــخاص ایــن دو گــروه اضافــه می کند: 
مشــخصه گــروه اول کــه حجــم باایــی از 
مجرمان خشن را در آمار بزهکاران جهانی 

تشکیل می دهد، غیر اجتماعی بودن آنها 
اســت و غالب ایــن افراد به خاطر گذشــته 
تلخ و بی رحمی که داشــته اند و مضاف بر 
آن برداشــت های غلط و همین طور کمک 
نکردن جامعــه به آنها موجب شــده تا به 
افرادی با حساسیت شخصیتی مبتا شوند.
این کارشناس رسمی دادگستری در پاسخ 
بــه این ســؤال که معمواً ایــن افراد تمایل 
بــه آســیب زدن بــه چــه کســانی را دارنــد، 
خاطرنشان می کند: این افراد بیشتر فشار و 
پیکان خشم شان بر کودکان و اقشار ضعیف 
و خانواده است و وقتی پیکان خشم یک نفر 
بر افراد ضعیف تر باشد قتل های سریالی و 
خانوادگــی رخ می دهد، اما به طور کلی این 
افراد معمــواً در کودکی مورد ظلم، تجاوز 
و سوء استفاده قرار گرفته اند و وقتی به حد و 

اندازه ای می رسند که فکر می کنند می توانند 
انتقــام خــود را بگیرنــد چرخــه جنایــت را 
تکمیل می کنند. حتی اگر افرادی هم از زیر 
دست آنها جان سالم به در برند و به لحاظ 
اجتماعی و روانشناســی مــورد نظارت قرار 

نگیرند چرخه ادامه پیدا می کند.
غنی لو در مورد شــخصیت گــروه دوم هم 
خاطرنشــان می کند: شــخصیت افــراد در 
زیرمجموعه گروه دوم معمواً با اختاات 
و مشــکات فیزیولوژیکــی و ژنتیکی همراه 
اســت. در واقع روان نژندها)بیماری روانی 
حاصل از نگرانی و سراسیمگی بی اساس( 
که در این گروه وجود دارند کســانی هستند 
که افسردگی مزمنی دارند. روان گسست ها 
و روان پریش هــا بایــد تحــت روان درمانی 
هوشــمند قرار بگیرند. به طورکلی در همه 
دنیا به این مســأله توجه خاصی می شود و 
در این خصوص پلیس با مراکز درمانی در 
تمــاس مداوم اســت و یکایک افــراد بیمار 
مورد نظــارت قرار می گیرند و هر زمانی که 
عائم خطرناکی از ســوی آن افراد ببینند، 
بافاصله اقدامات ازم را انجام می دهند. 
به هرحال افرادی که مشکات شخصیتی 
هیجانــی  و  اتفــاق  کوچکتریــن  بــا  دارنــد 

می توانند مرتکب قتل یا جنایت شوند.
وی در پاســخ به این پرســش که مشخصه 
گــروه دوم چــه مــواردی اســت، می گویــد: 
معمــواً این افراد سســت ترین حرف ها را 
بدون منطق می پذیرند و واکنش غیرقابل 
باوری انجام می دهند. در نظر داشته باشید 
که در بســیاری از قتل های خانوادگی، قاتل 
با شــنیدن یک حــرف یا یک خبــر هرچند 
بی منطق و دروغ بافاصله دســت به قتل 
می زنــد در حالــی کــه اگــر فردی بــه لحاظ 
روانی طبیعی باشد ابتدا حرف را می شنود 

و پــس از اطمینان از صحــت آن برای رفع 
مشــکل چه به لحــاظ گفتمانی یــا قانونی 
اقــدام می کند. رفتارشناســان ناهنجاری ها 
و نامایمــات موجود در جامعه را محرکی 
بــزرگ می داننــد که اگــر افراد مســتعد به 
بــزه و بیمــاران روانــی آموزش هــای ازم را 
در موضــوع کنتــرل خشــم ندیده باشــند، 
می تواننــد به مهــره ای برای بــروز جنایات 
تبدیل شوند؛ این مسأله را آمارها هم تأیید 
می کننــد. به طــور مثــال در ســال ۱9۳۰ در 
کشــور امریکا که دچار مشــکات اقتصادی 
شده بود، آمار خشم و جنایت تا حد زیادی 

افزایش پیدا کرده بود.
غنــی لــو در پایان خاطرنشــان می کنــد: در 
مجمــوع اگــر به دنبــال راهــکاری مناســب 
هستیم بهتر است در بسترهای اجتماعی، 
اقتصــادی، فرهنگی و... به ســمت ثبات و 
تعــادل پیش برویــم و نظارت های مــان را 
روی افــراد مســتعد بــه بزهــکاری افزایش 

دهیم.

ë  کار خانوادگــی  قتل هــای  پیش بینــی   
دشواری است

سید حسن موســوی چلک رئیس انجمن 
مــددکاران اجتماعــی ایــران در خصــوص 
قتل هــای خانوادگــی و اینکــه آیــا چنیــن 
قتل هایی با نقشه و برنامه قبلی رخ می دهد 
یــا یــک جنایــت آنــی و لحظــه ای اســت، 
می گویــد: هــر دو ســناریو می توانــد وجــود 
داشته باشــد. ممکن اســت یک جنایت از 
ســوی یک فرد در یــک لحظه باعث مرگ 
چندیــن نفر شــود و یک جنایت مشــمول 
مــرور زمــان شــود و حتــی تا یکســال طول 
بکشــد اما در اغلب آنها فرد جنایتکار پس 
از وقوع جرم جمله هایی با این مضمون که 

نمی خواستم بکشم ، بیان می کند.
وی در ادامه می افزاید: موضوع پیش بینی 
کــردن وقوع قتل های خانوادگی، از قبل کار 
دشواری است اما نباید به سادگی از کنار آن 
گذشت اما غالباً وقوع قتل های خانوادگی از 
ســوی عامان جنایت به این صورت است 
کــه فرد بــه مکان و زمــان فکر کــرده و آلت 
قتاله را مشــخص کرده و تــاش می کند تا 
کمترین نشانه ای را برای وقوع قتل ها برجا 

بگذارد.
موســوی چلک در پاســخ به این ســؤال که 
انگیزه افراد جانی چیست، عنوان می کند: 
انتقــام، مشــکات مالــی، تقســیم دارایی، 
مســائل ناموســی و اخاقی عمــده انگیزه 
جنایتــکاران اســت. ضمــن اینکــه همیــن 
انگیزه هــا هــم در افــرادی کــه برنامه ریزی 
نمی کنند، کاربــرد دارد و آنها فقط تنها راه 
حل را پایان زندگی افراد مرتبط با مشــکل 

پیش آمده در ذهن شان می دانند.
مشــاور رئیــس و مدیــرکل دفتــر مدیریت 
عملکرد بهزیستی کشــور در ادامه تصریح 
می کند: انسان ها یا به مرگ طبیعی از دنیا 
می روند یا کشته می شوند اما واکنش افکار 
عمومی در شنیدن هرکدام از این دوحالت 
متفــاوت اســت. به طــور قطع جریحــه دار 
شــدن افــراد در حالــت قتــل بازتــاب تکان 
دهنــده ای در جامعــه دارد و حساســیت 
زاســت و تعــدد انتشــار اخبــار مربــوط بــه 
قتل هایی مثل قتل های خانوادگی می تواند 

قبح قضیه را از بین ببرد.
موســوی چلک در پاســخ به این ســؤال که 
چــه زمانی می توانیم بــا صراحت بگوییم 
که قتل های خانوادگی در کشورمان افزایش 
پیــدا کــرده، عنــوان می کنــد: خشــونت در 
جامعــه یکــی از دایل اصلی بــروز قتل ها 

و بخصــوص قتل هــای خانوادگــی اســت. 
قتل و خشــونت از هم جدا نیســت و وقتی 
در جامعــه ای نشــاط کافی وجود نداشــته 
باشد، مردم آن جامعه به سمت خشونت 
و مصــداق آن قتــل و جنایــت ســوق پیــدا 
می کننــد. وی در پایــان اظهــار می کنــد: به 
هرحــال تا زمانی که در بحث فرهنگی خأ 
داشــته باشــیم نمی توانیم شــاهد کاهش 
قتل های اینچنینی باشــیم البتــه فراموش 
نکنیم که در کشور ما به سبب نگاه اعتقادی 
و فرهنگی، قتل های خانوادگی در مباحث 
تجاوزها و ناموســی بیشــتر از ســایر مسائل 

است.

ë نگاه غیر کارشناسانه دستگاه ها 
کامبیــز نــوروزی حقوقــدان در خصــوص 
ایــن مبحــث می گویــد: تعریــف قتل های 
خانوادگــی را نمی تــوان بــا یک نــگاه مورد 
بررســی قرار داد. این قتل ها به چند بخش 
تقسیم می شــود. قتل هایی که از سوی مرد 

انجــام می شــود و قتل هایــی کــه زن خانــه 
انجــام می دهد. نوع دیگر قتل هــا در مورد 
فرزندکشی است و دیگری والدکشی است. 
هرکــدام از ایــن قتل ها بــه لحــاظ انگیزه و 
روش های به قتل رســاندن متفاوت است. 
در بحث زن کشــی بیشــتر مسائل ناموسی 
و ارتبــاط نامشــروع انگیــزه قتــل همســر 
محسوب می شود و در مقابل یعنی در قتل 
شــوهر مباحث اخاقی، خیانت و زورگویی 
عامــل قتــل اســت. در بحــث فرزندکشــی 
بیشــترین عامل مســائل روانی، استفاده از 
روانگردان ها و ســرخوردگی های اجتماعی 
هــم  والدکشــی  در  و  اســت  اقتصــادی  و 

اختافات ریشه ای عامل اصلی است.
نوروزی در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین 
حقوقی در این خصوص با خأ یا نقایصی 
همــراه اســت، خاطرنشــان می کنــد: البته 
خأهایــی در ایــن خصــوص وجــود دارد 
کــه اصــاح آنها تا حــد زیــادی می تواند به 
کاهش آمار چنین جنایاتی منجر شــود. در 

حال حاضر اگر پدر فرزندکشی کند، اعدام 
نمی شود که به نظرم به آن نقد وارد است. 
یــا در بحث مردکشــی، زن ها غالباً شــرایط 
دشــواری دارنــد و قانون موانع زیــادی را بر 
طاق در نظر گرفته که وقتی این قوانین راه 
رفتن زن را می بندند ممکن است به دنبال 
راه هایــی مجرمانــه بــرای رهایــی از وجــود 

همسرش باشد.
این حقوقدان تصریح می کند: اما از بحث 
مشکات اقتصادی و شرایط اجتماعی هم 
نمی توان به سادگی گذر کرد. در بسیاری از 
این جنایات بیماری هــای روانی هم نقش 
بســزایی دارنــد. از ایــن رو نمی توانیم جرم 
شناســی را فقــط با قانــون و قوانین موجود 
محدود کنیم. ضمن اینکه قوانین تا حدی 
بازدارنده هســتند اما کامل و جامع نیست. 
از طرفی جامعه ایران جرم زاست. حمایت 
از فرزندان بدسرپرست و زنانی که در خانه 
مورد ظلم واقع می شــوند نیز تا حد زیادی 
می توانــد مانــع وقــوع جنایاتی چــون قتل 

شود.
نوروزی در جواب این پرسش که آیا می توان 
به صراحت گفت که آمار خشونت و قتل ها 
در کشــورمان افزایش پیدا کرده یا نه، تأکید 
می کند: به دلیل آنکه آمارهای پرونده های 
کیفری محرمانه است، منتشر نمی شود. اما 
اخبــار و گزارش هایی که به صورت پراکنده 
بــه مــا می رســد نشــان از آن دارد که میزان 
جرم و جنایت در کشــور ما در حال افزایش 
اســت و جامعــه مــا روز بــه روز جــرم زاتــر 
می شود. دلیل آن هم نبود نگاه کارشناسانه 
در دولت، قوه قضائیه و مجلس اســت. در 
همه دســتگاه ها بسیار ســطحی با مسائل 
برخورد می شود و همین عامل باعث شده 

تا بازدارندگی به حداقل برسد. 

کامران علمدهی
خبرنگار گزارش 

گروه حــوادث / قتل های خانوادگــی حاصل کنش ها، واکنش ها، رفتارهــا و برخوردهای 
فردی اســت کــه عجوانه و بی منطق دســت به جنایــت می زند و معتقد اســت تنها و 
بهترین راه ممکن را انجام داده اســت. در واقع او به شخصه برای سرنوشت یک یا چند 

نفر تصمیم گرفته است.
مشــکات اقتصادی، اجتماعــی، اخاقی، خیانت، شــک و بدبینی، اختافــات مالی و 
عقیــده ای، بیماری های روحی – روانی و اســتفاده از مواد مخــدر و قرص های روانگردان 
هرکــدام می تواننــد در بــروز یــک جنایــت خانوادگی نقش اساســی داشــته باشــند اما 
مهم ترین نکته در خصوص عامان قتل ها آن است که آیا آنها برای اقدامات شان برنامه 
یا ســناریویی از قبل طراحی شده دارند یا به یکباره و لحظه ای دست به جنایتی هولناک 
می زنند. رفتارهای آگاهانه و ناآگاهانه در قتل های خانوادگی هرکدام حاصل خشــونتی 
اســت که یک فرد خودخواهانه به آن دامن می زند؛ خشــونتی که نشانه ضد اجتماعی 
بودن آن فرد اســت. به نظر می رســد غیر از افــرادی که مبتا به بیماری روانی هســتند یا 
تحت تأثیر مصرف روانگردان ها قرار دارند درسایر موارد متهم با نقشه قبلی و در فرصت 
مناسب دست به جنایت می زند. البته در برخی موارد نیز آنقدر تحت فشار روانی قرار 

می گیرد که آستانه تحمل اش تمام می شود و دیگر قادر نیست رفتار خود را کنترل کند.
با این حال خأهای قانونی نیز در بروز چنین جنایاتی بی تأثیر نیستند و برخورد قاطع تر 
و کارشناســانه تر با مجرمان و نظارت بیشتر بر افرادی که مستعد ارتکاب جنایت هستند 

می تواند باعث کاهش آمار قتل های خانوادگی شود. 

به وسعت یک خانواده  قتل   هایی

سرقت مسلحانه خونین از بانک

 71 سال زندان 
برای سارقان لوکس

فقــط  کــه  را  حرفــه ای  ســارق   10 اســکاتلندیارد  پلیــس 
خودروهای لوکس و ســگ های گرانقیمت 

می دزدیدنــد بازداشــت و به 71 ســال 
زندان محکوم کرد.

به گــزارش میرر، اعضــای این باند 
بیــش از 200 فقــره دزدی در سراســر 

نورفولک و ساســکس انجــام داده 
و  لوکــس  خودروهــای  فــروش  از  و 

سگ های گرانقیمت پول کانی به جیب 
زده بودند.

پلیس از اعضای این باند خودروهایی از جمله بنز، آئودی، 
اسلحه، جواهرات و پول نقد نیز به دست آورده است. 
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خبــر

دستگیری قاتل کرمانشاهی در 
مارد کرج

عامــل تیرانــدازی مرگبــار در یــک مراســم 
عروسی در کرمانشاه پس از 3 روز در مارد 

استان البرز دستگیر شد.
ایــن حادثــه در جریــان برگــزاری مراســم 
عروســی در شــهرک چمــن رخ داد و یکــی 
قتــل  و  شــرارت  ســابقه  کــه  میهمانــان  از 
نیــز داشــته پــس از درگیــری با چنــد نفر از 
میهمانــان با ســاح کاشــنیکف اقــدام به 
تیرانــدازی بــه ســوی میهمانان کــرد که در 
این تیراندازی ۲۰ نفر زخمی شــدند. از این 
عــده پس از انتقال به بیمارســتان ۴ نفر که 
یک زن و 3 مرد بودند جان خود را از دست 
دادنــد و ۱۶ نفر هم مجروح شــده بودند که 
در بیمارستان ها تحت درمان قرار گرفتند.

پســر جوان که پس از این جنایت فرار کرده 
بود پس از 3 روز ســرانجام صبح روز شنبه 
با تاش مأموران پلیس آگاهی کرمانشــاه، 

در شهر مارد استان البرز دستگیر شد.

قتل پدر و دوقلوهایش در 
جنایت شبانه

گروه حوادث/ مرد مسلح نیمه شب جمعه 
اعضای یک خانواده را در کرمانشــاه به رگبار 

بست.
در ایــن جنایت خونین پدر خانــواده و دختر 
و پســر دوقلویــش بــه قتــل رســیدند و مــادر 

خانواده زخمی شد.
بــه گزارش ایلنــا، در این واقعــه هولناک پدر 
48 ســاله و دختر و پسر دوقلوی ۲3 ساله به 
قتل رســیدند و مادر این خانواده هم زخمی 
شــد که توســط امدادگــران اورژانــس به یک 

مرکز امدادی انتقال یافت.
این جنایت نیمه شب جمعه ۱6 آذر در یکی 
از خانه های روســتای کلــه هویی اتفاق افتاد. 
قاتل مرد ناشناسی بود که به گفته شاهدان با 
یک خودروی پــژو پارس به مقابل این خانه 
رســید و اعضــای خانــواده را به رگبار بســت. 
این مرد پس از کشتار اعضای خانواده موفق 
به فــرار شــد و مأمــوران پلیس تــاش برای 
شناســایی و دســتگیری قاتل را آغــاز کردند. 
همچنین تحقیقات کارآگاهان برای روشــن 

شدن علت وقوع این جنایت ادامه دارد.

شوهر بخاطر سوءظن  برادرش را کشت 
گــروه حــوادث: معصومه مرادپــور/ مرد متوهــم که گمان 
می بــرد همســر و بــرادرش بــا هــم رابطــه پنهانــی دارنــد 

برادرش را به قتل رساند.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، ایــن جنایت اوایل ســال 96 در پی نزاع 
خونین دو برادر اتفاق افتاد و مأموران پلیس پس از حضور در محل جنایت با 

جنازه مقتول روبه رو شدند که با یک ضربه چاقو کشته شده بود.
 برادر ۴۵ ساله به نام سعید خودش را عامل جنایت معرفی کرد و گفت: من 

برادرم را کشتم چون گمان می کردم با همسرم ارتباط پنهانی دارد.
ســعید در نخســتین محاکمه که در شــعبه هشــتم برگزار شــد در دفاع از خود 
گفــت: من و همســرم زندگی خوبی داشــتیم و صاحــب دو فرزنــد بودیم. اما 
مدتی بود که به رابطه همســرم با برادر کوچکم ســوءظن داشــتم. برادرم آریا 
رفتارهــای عجیبی داشــت و با زنان زیــادی در ارتباط بود. او مرد شــوخی بود. 
گاهی برای همسرم پیامک ارسال می کرد و بارها مقابل من با همسرم شوخی 
کرده بود. رابطه صمیمانه آنها با هم موجب شد تا به آنها شک کنم. من حتی 
مدتی قبل به دادگاه رفتم و علیه همسر و برادرم شکایت کردم و خواستم تا از 
فرزندانم آزمایش DNA گرفته شود. با آنکه جواب آزمایش منفی بود اما من 

همچنان به آنها مشکوک بودم.
وی در تشــریح جزئیــات جنایت گفت: آن روز به خانه بــرادرم رفته بودم تا در 
این باره با هم صحبت کنیم اما او بداخاقی کرد. من هم که کنترل اعصابم را 

از دست داده بودم با چاقو یک ضربه به او زدم.
متهــم در حالــی کــه ســرش را پاییــن انداختــه بود خطــاب به قضــات دادگاه 
گفت:مــن وضــع مالی خوبی داشــتم و حتی ســه خانــواده فقیــر را هم تحت 

پوشش مالی قرار داده بودم. اما این ماجرا باعث شده بود زندگی ام تباه شود 
و حاا با توجه به رضایت والدینمان از قضات دادگاه تقاضای بخشش دارم.

در پایان جلســه دادگاه قضات وارد شور شدند و با توجه به رضایت اولیای دم 
این متهم را به دوســال زندان محکوم کردند اما این حکم از ســوی دادســتان 
مــورد پذیرش قرار نگرفت وبار دیگر متهم صبح دیروز در شــعبه دوم دادگاه 

کیفری به ریاست قاضی زالی محاکمه شد.
در این جلسه متهم بار دیگر ضمن تشریح جنایتی که مرتکب شده بود گفت: 
من قصد کشــتن برادرم را نداشــتم فقط می خواستم با او حرف بزنم وبگویم 
که دیگر با هم رفت وآمد نداشته باشیم اما باهم درگیر شدیم ومن ناخواسته 

با چاقو او را کشتم و حاا بشدت پشیمانم .
در پایان جلسه دادگاه قضات وارد شور شدند تا درباره متهم تصمیم بگیرند.
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ساعت  دلهره
در صندوق عقب خودرو

بدنبــال اعــام ربوده شــدن مرد 3۰ ســاله تیم 
ویژه ای از کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت برای 
دستگیری عامان گروگانگیری و آزادی گروگان 

وارد عمل شدند.
بدنبال این تماس کارآگاهان آموزش های ازم 
را بــه زن جــوان و خانواده بهمــن دادند. وی در 
تماس هایــی کــه آدم ربایــان می گرفتنــد طبق 
آموزش هایی که دیده بود ســعی کرد تا مبلغی 
را کــه آنهــا می خواهنــد پایین بیــاورد. تــا اینکه 
آنهــا به توافق رســیدند بــرای آزادی بهمن ۱۰۰ 

میلیون تومان دریافت کنند.
صبــح جمعــه ۱6 آذر محــل قــرار در محدوده 
سعادت آباد زیر نظر گرفته شده بود. برادر فرد 
ربوده شــده در ایــن رابطه به خبرنــگار »ایران« 
گفت: ما دوبســته آبمیوه بزرگ را  به جای پول 
بســته بندی کردیم. بــه آدم ربایان گفته بودیم 
که هــم پول به آنها می دهیــم و هم دار، طبق 
خواسته آنها این بسته ها را داخل کیسه نایلونی 
و زیــر درختــی که محل قرارمان بود گذاشــتیم. 
بعد از آن مأموران به کمین نشستند و درنهایت 
زمانی که یکی از آدم ربایان قصد داشــت بسته 

را بردارد به سمتش رفتند.
بــا مشــاهده مأمــوران ســوار  مــرد گروگانگیــر 
خــودروی  MVM شــد تــا از محل فــرار کند اما 
مأمــوران او را بــه محاصــره درآوردنــد. متهــم 
بدون توجه به هشدارهای مأموران به فرار خود 
ادامه داد. بدین ترتیب استیک خودرو را هدف 
قــرار داده و بــا رعایــت قانون بکارگیری ســاح 
اقدام به تیراندازی کردند و متهم تســلیم شد. 
در بازرسی از صندوق عقب خودرو، مأموران با 
مرد کارخانه دار درحالی که دست و پا و دهانش 

بسته و گونی روی سرش کشیده شده بود مواجه 
شدند.

ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گــودرزی، معاون 
مبــارزه بــا جرایم جنایــی پلیس آگاهــی تهران 
بــزرگ بــا اعــام ایــن خبرگفــت: متهــم جوان 
بــرای تحقیقــات به شــعبه چهــارم دادســرای 
امور جنایی تهران منتقل شــد. بررســی ها برای 
دستگیری اعضای دیگر این باند نیز ادامه دارد.
مــرد کارخانــه دار کــه 38 ســاعت در صنــدوق 
عقب خودرواش حبس شده بود در گفت و گو با 
خبرنگار »ایران« از جزئیات گروگانگیری گفت: 
یــک هفتــه قبل مــرد ناشناســی با مــن تماس 
گرفــت و گفت قصد طراحی خانــه اش را دارد. 
مــن کارخانــه چوب و وســایل طراحــی و تزئین 
خانــه دارم. با مرد ناشــناس قرار گذاشــتم و به 
منطقه اوین رفتم. اما از او خبری نشــد، همین 
طور کــه منتظر بــودم ناگهان خودروی شیشــه 
دودی را دیدم که به من نزدیک شد. اما شانس 
آوردم چــرا که همــان زمان مأموران گشــت به 
خــودرو مــورد نظــر شــک کردنــد. مطمئنم که 
سرنشــینان خــودرو آن زمــان قصد ربــودن مرا 

داشتند که موفق نشدند.
او ادامــه داد: بعــد از آن دوبــاره بــا مــن تماس 
گرفتــه شــد و اینبــار در خیابان خردمنــد با من 
قرار گذاشتند. به محل قرار رفتم و بازهم کسی 
نیامــد. از آنجایــی که بایــد به پــروژه ای در کن و 
ســولقان ســر می زدم آنجا را ترک کــردم غافل 
از اینکــه کــه آنها مــرا تعقیب می کننــد. حدود 
ســاعت 7 بعد از ظهر بــود که دو مرد به طرفم 
آمدند و با زور مرا سوار خودروی پرایدی کردند. 
آنها بعد از بســتن دست و پا و دهانم با چسب 

و طنــاب، یــک گونی هم روی ســرم کشــیدند و 
مــرا داخل صنــدوق عقــب خــودروی  ام وی ام 
خودم انداختند. حدود 38 ساعت بی هدف در 
خیابان های شهر می گشتند و در این مدت فقط 

به من یک بطری آب دادند.
 در تمــام ایــن مــدت داخــل ماشــین بــودم و 
حتــی یکبار هــم اجــازه ندادنــد کــه از صندوق 
عقــب بیــرون بیایم. در بیــن راه دو مــرد جوان 
مــرا تحویل مــردی دادند که خــودش را اصغر 
معرفی کرد. از صدایش توانســتم او را بشناسم 
با اینکه صدایش را تغییر داده بود اما فهمیدم 
دوســت خودم اســت.بهمن گفت: آنها به من 
گفته بودند که من عتیقه ای را از کســی سرقت 
کرده ام و آن شــخص آنهــا را اجیر کــرده تا مرا 
تحویل شــان دهنــد و بــه عتیقه شــان برســند. 
مــدام هــم می گفتنــد بزودی بــه تیــم دیگری 
تحویلــت می دهیم. برای همیــن زمانی که در 
صندوق عقب باز شــد و صدای مــرد جوانی را 
شــنیدم که می گفت ما پلیس هســتیم نترس، 
بــاور نمی کردم. فکر می کــردم همان باند دوم 
هســتند کــه بــرای تحویل مــن آمده انــد. اصًا 
فکــرش را هم نمی کردم که نجــات پیدا کنم و 

بتوانم دوباره پیش خانواده ام برگردم.

گفت و گو با متهم
مــرد 4۰ ســاله، مهنــدس معمــار و از دوســتان 

شاکی پرونده است.
ë  چه شــد که نقشــه آدم ربایی را کشــیدی؟ من

مشــکل مالــی پیدا کــرده بــودم و با سند ســازی 
محکوم شــده بــودم. باید وکیــل می گرفتم تا از 
من رفع اتهام شــود. اما بــرای وکیل گرفتن نیاز 
به پول داشتم. البته فکر آدم ربایی از طرف من 

نبود.
ë  چــه کســی ایــن نظــر را داد؟ مدتــی قبــل در

اتوبــوس بــا مــرد جوانی آشــنا شــدم. وقتــی از 
مشــکلم با خبر شــد گفت بهتر اســت یک فرد 
پولدار را بدزدی تا به راحتی پول بدست بیاوری. 
حتی او گفت دو نفر را می شناســد که می توانند 

در این آدم ربایی به من کمک کنند.
ë  چرا دوست خودت را انتخاب کردی؟ بهمن

را از 5 ســال قبــل می شــناختم، در پروژه هــای 
ســاختمانی باهــم آشــنا شــدیم. اما یک ســال 
قبل کم کم از هم فاصله گرفتیم. بهمن وضع 
مالی مناســبی داشــت و از آنجایی که با شرایط 
زندگی اش آشنا بودم نقشه ربودنش را کشیدم.

ë  بــه دو نفــری که اجیــر کــردی چقدر قــرار بود
بدهی؟ نفری ۱5 میلیون تومان.

گــروه حــوادث: مرجــان همایونی/ مهندس معماری وقتی با مشــکل مالی رو به رو شــد نقشــه ربودن دوســت 
کارخانــه دارش را اجرا کــرد. او در مقابل آزادی گــروگان 400 میلیون تومان پول خواســت.به گزارش خبرنگار 
جنایی »ایران«، نیمه شــب پنجشنبه 15 آذر مردی ناشناس با همســر مرد کارخانه داری تماس گرفت و گفت: 
»بهمن پیش ماســت. برای آزادی اش 400 میلیون تومان پرداخت کنید« بافاصله تلفن قطع شــد. زن جوان 
در شــوک این تماس بود. از شــب قبل که همسرش ناپدید شــده ، نگران بود و صبح نیز همراه برادرش به اداره 

یازدهم پلیس آگاهی رفته و خبر داده بود. 
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شــیب دار بــودن اراضــی اســتان ایــام 
موجب شــده همه ســاله مقادیــر زیادی 
از خــاک بــه علــت بارش هــای ســیابی 
جابه جــا و بــه کشــورعراق ســرازیر شــود 
کــه این روند باعث شســته شــدن خاک 
حاصلخیز و فرســایش زیاد خاک استان 

شده است.
به گــزارش ایرنــا، ســید»محمدتراب 
میری«، رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
بــه توپوگرافــی  بــا اشــاره  ایــام  اســتان 
خــاص اســتان، یــادآور شــد: 75 درصد 
شــیب اســتان در حوزه مرزی به ســمت 
کشــورعراق اســت کــه خــود ایــن عامل 
باعــث مســتعد شــدن فرســایش خاک 
می شــود. 8 رودخانــه مــرزی در اســتان 
ایام به ســمت عراق ســرازیر اســت که 
ایــن عامل هــم باعــث حجم زیــادی از 
فرســایش خاک به ســمت کشــور عراق 
می شــود. وی افزایــش پوشــش گیاهــی، 

از  را  آبخــوان داری  طرح هــای  اجــرای 
جملــه عوامــل جلوگیــری از فرســایش 
خــاک از طریــق روان آب هــا دانســت و 
بیــان کــرد: اجــرای ایــن طرح در ســطح 
شهرســتان مرزی دهلران انجام شد و از 
ورود بسیاری از روان آب ها به کشور عراق 

جلوگیری کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
ایــام با بیان اینکه تــداوم این وضعیت 
منابــع  بــرای  جــدی  تهدیــد  می توانــد 
خاک اســتان باشــد، گفــت: این مســأله 
در آینــده مشــکات بیشــتری را ایجــاد 
می کند. به گفته میــری اجرای طرح های 
آبخیــزداری و افزایش پوشــش گیاهی از 
مهم ترین عوامل جلوگیری از فرسایش 

خاک در استان ایام است.
معــاون  پیــری«،  »عبدالســام 
آبخیــزداری منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان ایــام هم بــا بیــان اینکــه میزان 

فرســایش خاک در اســتان بین 17 تا 27 
تن در هکتار است، گفت: روند فرسایش 
گذشــته  ســال های  بــه  نســبت  خــاک 
ســرعت بیشــتری به خود گرفته اســت. 
دخالت های انســانی، شــیب تند اراضی 
اســتان و بارش هــای رگبــاری بــا شــدت 
زیاد و مــدت بارش کم از جمله عواملی 

اســت که در ســرعت افزایش فرســایش 
خاک در استان دخیل است.

خــاک  فرســایش  کــرد:  تأکیــد  وی 
موجــب کاهــش بــاروری زمیــن، از بیــن 
رفتــن ایــه زنــده خــاک، کاهــش تراکم 
بافت گیاهی و جنگلی، افزایش ظرفیت 
جاری شــدن ســیاب و تنــدآب، بیابانی 

شــدن اراضــی و تولیــد ریزگــرد و نفــوذ 
نکردن بــاران در ســفره های زیرزمینی و 

خروج آب از مرز می شود.
معاون آبخیــزداری منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان ایام، کاهش قابلیت 
کشت در اراضی، شــوری زمین، افزایش 
غلظت گازهای گلخانه ای در جو زمین، 
گرم شــدن هــوا و شســته شــدن و حمل 
خاک به پایین دست را از دیگر پیامدهای 
فرســایش خــاک عنــوان و اضافــه کــرد: 
بایــد بــا انجــام طرح هــای آبخیــزداری 
روند فرســایش خــاک کند و مهار شــود. 
اجــرای طرح هــای آبخیــزداری، کاهش 
خســارت های ناشــی از ســیل، مهــار تند 
آب، افزایش رشد گیاهان و مقدار علوفه، 
تــه نشــین شــدن رســوبات حمل شــده 
توســط نزوات جوی به بســتر طرح های 
آبخیــز و نفــوذ تدریجــی آب حاصــل از 
نزوات جــوی بــه ســفره های زیرزمینی 

را به دنبــال دارد. وی اظهــار داشــت: بــه 
علت شیب دار بودن استان ایام حجم 
بیشتر آب های سطحی وارد خاک عراق 
می شود که تنها راه جلوگیری از هدر رفت 
روان آب ها و آب های ســطحی با رعایت 
حقابــه اراضــی پاییــن دســت، اجــرای 

طرح های مختلف آبخیزداری است.
پیری با توجه به کمبود منابع اعتباری 
حوضه آبخیزداری خواســتار اختصاص 
درصــدی از اعتبــارات مربوط بــه صدور 
پروانه بهره بــرداری از آب های زیرزمینی 
برای انجام عملیات های کنترل و پخش 
سیاب در دشت ها و اراضی پست استان 
ایام شد. به گفته وی، برنامه ریزی برای 
مشــارکت مــردم در اجــرای طرح هــای 
حفاظــت از آب و خــاک و نیــز اصــاح 
رویکــرد طرح هــای آبخیزداری بــا نگاه و 
تأکیــد بر جامع نگری از هــدر رفت آب و 

خاک جلوگیری می کند. 

 »منصــور برغمدی« مدیر جهاد کشــاورزی ســبزوار گفت:  
گرمــای تابســتان و پراکنــش نامناســب بارندگــی در پاییــز و 
زمستان، سبب طغیان آفت پنبه و کاهش 40 درصدی تولید 

پنبه در این شهرستان شده است.

 فرمانــداری شــهریار اعــام کرد، با هدف بحث و بررســی عملکرد دســتگاه ها و 
نهادها در خدمات رســانی، سلسله نشســت های خبری با 23 دستگاه و نهاد این 

شهرستان برگزار می شود.

 »عارف خدرلو«، مدیرکل دفتر امور روســتایی و شوراهای استانداری آذربایجان 
غربی با اشاره به اینکه اعطای تسهیات به 11 طرح جدید بومگردی در این استان 

تصویب شده، گفت: 10 میلیارد ریال برای اجرای این طرح ها اعطا می شود.

 »غفور قاسم پور«، مدیرکل امور روستایی استانداری البرز اعام کرد: 930 میلیارد 
ریال تسهیات اشتغالزا در نیمه نخست امســال برای اجرای طرح های روستایی 
درحوزه های کشاورزی، دامداری، گردشگری، صنایع تبدیلی و تکمیلی روستاییان 

استان پرداخت شد.

 »بیات سلطانی«، معاون پشتیبانی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از 
اختصاص و توزیع 20 میلیارد ریال اعتبار به مدارس شــبانه روزی اســتان خبر داد 
و گفت: این میزان اعتبار برای جیره غذایی، ســوخت و ســرویس مدارس در نظر 

گرفته شده است.

  »احد بهجت حقیقی«، رئیس ســازمان تعاون روســتایی فارس اظهار داشــت: 
محصــول گوجــه فرنگی 3 اســتان فارس، بوشــهر و هرمــزگان با هــدف تنظیم و 
متعادل کردن قیمت این محصول در بازار، تا پایان سال 97 با زمانبندی مشخص 

به بازار مصرف عرضه می شود.

 »حمیدرضا عباســی«، معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهادکشــاورزی 
گلســتان با تأیید کمبود کود برای کشت محصوات پاییزه گفت: در شرایط کنونی 

کشاورزان استان برای تهیه کود فسفاته و ازته دچار مشکل هستند.

 طرح های پیســت دوچرخه ســواری خاتــم اانبیا)ع( و زورخانــه بین المللی در 
استان کرمان با حضور»مسعود سلطانی فر«، وزیر ورزش و جوانان افتتاح و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.

 اجرای طرح آرام سازی ترافیک 

در جاده »ناهارخوران«
جــاده  ترافیــک  آرام ســازی  طــرح  زمیــن/    ایــران  گــروه 
»ناهارخوران« گرگان با همکاری شــهرداری این شــهر اجرا 

می شود.
»ابوالقاســم صفوی«سرپرســت فرمانــداری گــرگان گفت: در این راســتا کنترل 
و نصب دوربین، احداث کاهنده و آرام ســاز ســرعت، ایمن ســازی پل های عابر 
پیاده، نصب چراغ عابر پیاده و ایجاد ســامانه پیام رســان )پیامک( برای اطاع 
لحظه ای تخلفات، در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: با حضورنمایندگانی 

از فرمانداری، شهرداری و پلیس راهور، حسن اجرای طرح بررسی می شود.

سرریز آب سد »دویرج« دهلران
گــروه ایــران زمیــن/   بارش هــای پاییزی امســال باعث ســرریز شــدن آب ســد 

»دویرج« استان ایام و خوشحالی کشاورزان منطقه دهلران شد.
»محمد مرادی« مدیر امور آب دهلران اظهار داشــت: با توجه به بارندگی های 
مناســب، ورودی آب به ســد دویرج به 150 میلیون متر مکعب رســید که از این 
مقدار ۶8 میلیون مترمکعب در سد ذخیره و ۶2 میلیون مترمکعب نیز از سد 
ســرازیر شد. گفتنی است، ســد دویرج با هدف آبیاری زمین های پایین دست و 
مهار سیاب ها و همچنین تأمین آب پتروشیمی شهرستان دهلران ساخته شده 

است.

سیل، برف و کواک در 16 استان
گروه ایران زمین/  به دنبال وقوع ســیل وآبگرفتگی، برف و کواک در 16 استان، 

به بیش از 3 هزار نفر که درگیر این حادثه شده بودند، امدادرسانی شد.
»مرتضــی ســلیمی«، رئیــس ســازمان امــداد و نجــات جمعیت هــال احمر، 
دراین باره اظهارداشــت: طی 48 ســاعت گذشته تا صبح دیروز شنبه، 7 استان 
اردبیل، ایام، همدان، خوزستان، قزوین، کرمانشاه و لرستان درگیر این حادثه 
شــده  بودند. وی با اشاره به امدادرســانی یکهزار و 265 نفر در 31 شهر، روستا و 
منطقه عشایرنشین گفت: تعداد زیادی حادثه دیده اسکان اضطراری یافته و به 
مناطق امن منتقل شدند.همچنین 109 واحد مسکونی از آب تخلیه و 41 خودرو 
در جاده های کشــور نیز از مســیر ســیاب رهاســازی شــد. ســلیمی با بیان اینکه 
امدادرسانی در خوزستان همچنان ادامه دارد، افزود:  برف و کواک نیز طی 3روز 
گذشــته 12 استان آذربایجان شــرقی وغربی، اصفهان، تهران، خراسان شمالی ، 
قزوین، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان را متأثر کرده 
است. وی از امدادرسانی به بیش از 2 هزار نفر و رهاسازی 321 خودروی گرفتار 
در برف خبر داد و تصریح کرد:  تیم های امدادی در 24جاده کوهســتانی کشــور 

مشغول ارائه خدمات به مسافران در راه مانده هستند.
ë افزایش۷ برابری بارش ها در چهارمحال و بختیاری  

گروه ایران زمین/   بر اســاس اعام سازمان هواشناسی، از ابتدای امسال میزان 
بارش ها در چهارمحال و بختیاری به 20۵ میلیمتر رسیده که این میزان نسبت 
به ســال گذشته تقریباً 7 برابر شده است. »شاهرخ پارسا«، مدیرکل هواشناسی 
چهارمحــال و بختیاری اظهار داشــت: در 2 روز آینــده عبور یک موج ضعیف و 
کم دامنه از ســطح منطقه موجب ناپایداری هایی به صــورت افزایش ابر، وزش 

باد و در برخی نقاط بارش های پراکنده می شود.

ممنوعیت نصب داربست تبلیغات در کرمانشاه
گروه ایران زمین/  از 17 آذرماه امسال نصب بنر و داربست تبلیغات در سطح 
شــهر کرمانشــاه ممنــوع اعام شــد. »امیر رحیمــی«، معاون خدمات شــهری 
شهرداری کرمانشاه با اشاره به افزایش نصب بنر و داربست تبلیغات در نقاط 
مختلف شهر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، گفت: درسال های اخیر شاهد 
نصب بنر و داربســت های زیادی در سطح شهر بوده ایم که این شرایط موجب 
بدمنظر شــدن سیمای شهر شده است. عاوه بر این داربست های نصب شده 
کــه به نوعی تبلیغات بدون مجوز بودند، خســارات جانــی و مالی نیز به همراه 
داشــتند. هم اکنون حدود 220پایه ثابت در ســطح شــهر نصب شــده که برخی 
از آنهــا دو رو هســتند. البته این تعداد بجز بیلبوردهای تبلیغاتی ســطح شــهر 
بوده و به نظر می رسد این تعداد برای تبلیغات کافی باشد، زیرا قرار نیست در 
تمام سطح شهر پایه داربست و بنر تبلیغاتی داشته باشیم. وی افزود: البته در 
مناســبت های ملی و مذهبی مهم مانند ایام محرم این شــرایط قدری تعدیل 
خواهــد شــد، امــا در آن زمان نیــز نصب بنر و داربســت با هماهنگــی و نظارت 

شهرداری و انجمن هیأت های مذهبی انجام می شود.

 تبدیل آسیاب قدیمی قروه به موزه
گــروه ایــران زمین/  آســیاب قدیمــی که در روســتای »صنــدوق آبــاد« از توابع 
شهرســتان قــروه کردســتان شناســایی شــده، قــرار اســت پــس از بررســی های 
کارشناســی و اخــذ مجوزهــای ازم، بــه مــوزه روســتایی تبدیــل شــود. »محمد 
مــرادی« رئیس میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری قــروه گفت: این 
آسیاب به صورت نسل به نسل حفظ شده و اکنون در اختیار یکی از اهالی روستا 
قرار دارد که از نســل های اجدادی اش به او رســیده و همچنان از آن محافظت 
شــده است. وی با بیان اینکه بیشتر وســایل موجود در این آسیاب قدیمی بوده 
و همچنان با ویژگی سنتی خود باقی مانده، افزود: با تبدیل این آسیاب به موزه 
روســتایی می تــوان گفت نمونــه آن در اســتان وجود ندارد و همچنیــن با وجود 

چنین آسیابی در این روستا زمینه توسعه بومگردی فراهم می شود.
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اخبـــار

سیر نزولی ساخت و سازها در مازندران

 اوضــاع برای ســازندگان ســاختمان در 
مازندران خوب نیست؛ اتفاقات مربوط 
بــه افزایــش مصالح ســاختمانی آنقدر 
روی کار ساختمان ســازی در این اســتان 
تأثیر گذاشــته کــه خیلی از مهندســان و 
انبوه سازان عطای کار در این عرصه را به 
لقایش بخشــیده اند. برخی از این افراد 
حتــی به طــور موقت هم که شــده فعًا 
ساخت و ساز را رها کرده اند تا وضعیت 
بــازار به ثبات نســبی برســد. مشــخص 
افزایــش  و  مصالــح  قیمــت  نبــودن 
روزافــزون خیلــی از آنهــا باعث شــده تا 
بــازار ملــک در مازنــدران بــرای فعاان 
این عرصــه غیرقابل پیش بینی باشــد. 
خیلی از انبوه ســازان وقتــی در نیمه راه 
متوجه شــدند امکان ادامه کار برایشــان 
با این وضعیت توجیه اقتصادی ندارد، 
کارگرهــا را مرخــص کــرده و کارگاه های 

خود را تعطیل کرده اند.
ایــن وضعیــت در حالــی بــه وجــود 
آمــده که بنگاه های مشــاوران اماک در 
سراســر مازندران بــدون مراجعه کننده 
باقــی مانده و تنها افــرادی که متقاضی 
خرید زمین بوده و تقریباً بیشترشان هم 
غیربومی هستند، مشتریان این صنف را 

تشکیل می دهند.
ë نبود ثبات قیمت مصالح

»علــی حســن نیــا« از فروشــندگان 
قدیمی مصالح ساختمانی در قائمشهر 
دربــاره بــازار مصالــح ســاختمانی بــه 
»ایــران« اظهــار داشــت: خــود مــا هــم 
نمی دانیم که بــرای روز بعد چه اتفاقی 
خواهــد افتــاد. در گذشــته کارخانــه دار 
مصالــح مــورد نیــاز مــا را با یــک تلفن 
می فرستاد و در ازای آن چک چند ماهه 
دریافت می کــرد، اما اکنون وضعیت به 

گونه ای شده که اول پول را واریز می کنیم 
و مــا را در نوبــت قــرار می دهنــد تــا در 
صورت موجود بودن وسایل درخواستی، 

آن را برای ما بفرستند.
»طاهری« هم که دارای برند بزرگی 
در بازار فروش لوازم الکتریکی مازندران 
اســت، بر آشــفتگی بازار مهر تأیید زد و 
افزود: اکنون یک ماه است که مشتریان 
ما فاکتور خرید دریافت کرده و منتظرند 
تا اجناس درخواستی شان را بفرستیم، 
حواله هــای  ارســال  از  کارخانه هــا  امــا 
درخواستی ســر باز می زنند. اان حدود 
دو ماه است که برای کارخانه تولید سیم 
پــول واریــز کرده ایــم، امــا آنهــا اجناس 
را نفرســتاده اند و ما از طرف مشــتریان 
تحــت فشــار قــرار گرفته ایم. یــک انبوه 
ســاز بابلی نیز در این باره گفت: درست 
اســت کــه قیمــت آپارتمــان افزایــش 
نســبی داشــته، امــا ایــن گران شــدن به 
حدی نیست که بتواند با میزان افزایش 
برابــری  ســاختمانی  مصالــح  قیمــت 
کند. طی مــدت زمانی کمتر از چند ماه 
برخی از لوازم تا چند برابر شــده اند. در 
چنین شــرایطی چگونه ســازنده امکان 
پیــش  واحد هــای  تحویــل  و  تکمیــل 
فــروش شــده ابتــدای ســال را خواهــد 
داشــت. واحدهایــی هــم که تاکنــون به 
فــروش نرفته انــد، در بــازار کنونــی بــا 
تــوان  محدودیــت  و  قیمــت  افزایــش 
مالی متقاضیان، روی دست سازندگان 
مانده اند. یک متر مربع حلب شیروانی 
در ســال گذشــته حــدود 14 تــا 16 هــزار 
تومــان بود که امروز ایــن مبلغ به باای 

60 هزار تومان رسیده است.
ë  به صرفه نبودن ســرمایه گذاری در بازار

مسکن
یک کارشــناس و فعال حوزه مسکن 
نیــز به صرفه نبــودن ســرمایه گذاری در 
بازار مسکن اشاره کرده و عقیده دارد که 

شرایط اقتصادی جامعه دچار آشفتگی 
و نابســامانی شــده، بنابرایــن هیچ گونه 
افزایش منطقــی در صرفه اقتصادی یا 
بــه بیان بهتر ســوددهی عایــد کارفرما و 
فروشنده نشده و به همین دلیل بسیاری 
از ســازندگان تمایلــی بــرای فعالیت از 

خود نشان نمی دهند.
تعییــن  در  بــازار  ثبــات  نبــود  وی 
قیمت ها را دیگر دلیل فعالیت نداشتن 
در حوزه ســاخت و ســاز مسکن معرفی 
کــرد و یــادآور شــد: کارفرما امــروز با این 
مشکل مواجه شده که نمی داند مسکنی 
را که شروع به ساخت آن کرده باید با چه 
قیمتی به بازار عرضه کند و در حقیقت 
محاسبه بهای تمام شده برای سازندگان 
مشخص نیست. امروز کارفرمایی شروع 
به ســاخت و ســاز یک آپارتمــان کرده و 
قیمت ســاخت بــرای او به عنــوان مثال 
یــک میلیون تومان بــرای هر متر هزینه 
داشته است. وی طبق محاسبات قیمت 
فــروش را 2میلیون تعیین کــرده، اما با 

پایان کار و تغییــرات قیمت مصالح در 
بازار آشــفته کنونی قیمت ساخت برای 
او 2 و نیم میلیون تومان برآورد می شود. 
در نتیجــه معــادات هزینــه و درآمــد 
بهــم خــورده و باعــث خــروج کارفرما و 

نقدینگی از این حوزه می شود.
ë روند نزولی ساخت و ساز

ســاخت و ســازها در مازندران آنقدر 
»ســیف اه  کــه  داشــته  نزولــی  رونــد 
ســازمان  اول  رئیــس  نایــب  علی نیــا« 
نظام مهندســی مازنــدران هم صراحتاً 
دربــاره آن ســخن بــه میــان آورده و در 
خصوص آخرین وضعیت ساخت وساز 
در مازنــدران از کاهــش قابــل ماحظــه 
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل خبر 
داده و گفتــه که هم اکنون هم با توجه به 
قیمت مصالح ساختمانی و باتکلیفی 
سازنده ها، چشم انداز خوبی برای آینده 
از سوی کارشناسان پیش بینی نمی شود 
و در شــرایط کنونــی نیز وضعیت خوبی 
مازنــدران  در  مســکن  گرانــی  نداریــم. 

در مقایســه با ســایر نقاط کشــور، خیلی 
ملموس نیست، با توجه به اینکه قیمت 
مصالح ســاختمانی دو تا 3 برابر شــده 
اما قیمت ســاختمان در مازندران 30تا 
40درصــد رشــد داشــته اســت. چنیــن 
احوااتــی باعث می شــود تا ســازندگان 
بــرای جبران ضررهای خود در ســاخت 
و  غیراســتاندارد  مصالــح  از  ســازها  و 
بی کیفیــت اســتفاده کننــد. اقدامــی که 
باعث کاهش مقاومت ســاختمان شده 
و در شــرایط بروز بحــران می تواند برای 
ساکنان واحدها خطرآفرین باشد. بحث 
مربــوط بــه ایــن اتفــاق نامبــارک آنقدر 
جدی بوده که نظام مهندسی استان نیز 

به آن پرداخته است.
نظــام  ســازمان  اول  رئیــس  نایــب 
در  مازنــدران  ســاختمان  مهندســی 
خصــوص ورود این ســازمان بــه مقوله 
مقاوم ســازی بــا توجــه بــه قرار داشــتن 
این اســتان روی خط گســل، پاســخ داد: 
 22 مبحــث  در  مقاوم ســازی  موضــوع 

که تعمیر و نگهداری ســاختمان اســت 
اشــاره شــده که در بازرســی های دوره ای 
ساختمان لحاظ شده اســت. از آنجا که 
در خصــوص اجــرای مبحث 22 تعمیر 
و نگهداری، هنوز شــیوه های اجرایی آن 
تدوین نشــده، لــذا عماً ســازمان نظام 
مهندسی ســاختمان  نتوانسته در حوزه 

مقاوم سازی ورود پیدا کند.
ë گران شدن مصالح

از ســوی دیگــر برخــی از ســازندگان 
برای جبران ریسک خسارت بر اثر گران 
شــدن مصالح ابتدا نقشه ای تهیه کرده 
و به تأیید شهرداری می رسانند و سپس 
نقشه ای دیگر تهیه می شود که بر اساس 
آن گاه تــا 9 درصــد زمیــن به ســاخت و 
ســاز اختصــاص داده می شــود. آنهــا بر 
ایــن باورند که هر قدر هزینــه برای ماده 
100بپردازنــد بــاز هــم در ایــن دور زدن 

قانون سود می برند.
نظــام  ســازمان  اول  رئیــس  نایــب 
مهندسی ســاختمان مازندران در تأیید 
این بحث به کاهش 50 درصدی پروانه 
اشتغال مهندســان در این استان اشاره 
کرده و گفته در برخی از شهرستان ها این 
میزان حتــی به بیــش از 75 درصد هم 
رسیده است. به گفته وی سازمان نظام 
مهندســی ســاختمان مازنــدران دارای 
35هــزار عضو اســت کــه از ایــن میزان، 
تعــداد 13هزار نفــر با پروانه اشــتغال و 
مابقــی بــدون پروانه اشــتغال هســتند. 
مهم این اســت که رونق بازار ســاخت و 
ساز در هر نقطه از کشور می تواند اشتغال 
افراد زیادی را به همراه داشــته باشد، به 
گونه ای که از کارگران ســاختمانی گرفته 
تــا فروشــندگان مصالــح ســاختمانی و 
کارخانجاتی که در این راستا به فعالیت 
مشــغولند در این دایره قــرار می گیرند. 
اکنون به نظر می رسد وضعیت این گروه 

چندان راضی کننده نیست.

غفلــت در تأمین آب آشــامیدنی اســتان 
اصفهــان چالش های امنیتی و اجتماعی 
»ابوالفضــل  می کنــد.  ایجــاد  آینــده  در 
ابوترابــی«، نماینــده مــردم نجــف آباد و 
تیران و کرون در مجلس شــورای اسامی 
افــزود: 5میلیــون  ایرنــا  بــا  در گفت و گــو 
نفــر جمعیــت اســتان اصفهان از شــبکه 
آبرسانی زاینده رود برای مصارف خانگی 
اســتفاده می کنند که در تابســتان امســال 
بخــش زیادی از این شــمار دچار مشــکل 

شــده بودنــد. وی اظهــار داشــت: دولــت 
در برنامــه بودجــه ســال 98 اختصــاص 
اعتبار بــرای تأمیــن آب آشــامیدنی را به 
نماینــدگان اصفهــان قــول داد، امــا روز 
چهارشنبه گذشــته که برنامه نهایی برای 
ارسال به مجلس آماده شد، این سرفصل 
را حــذف کــرده بــود. ابوترابی با اشــاره به 
اینکــه بی توجهی مســئوان بــه آب مورد 
نیاز مردم، شایســته نیست، تصریح کرد: 
بی توجهی گذشته نسبت به آب مورد نیاز 

اصفهان باعث تخریب عرصه کشاورزی 
اســتان شــد و ادامه این وضع، مشــکات 
زیادی را برای زندگی مردم ایجاد می کند. 
نماینــدگان مجلس در راســتای حمایت 
از مــردم اســتان اســتعفا کردند. اگــر این 
وضع در اســتان ادامه داشــته باشــد ازم 
اســت که اســتعفای نماینــدگان پذیرفته 
شــود و پس از آن نیز سایر مسئوان ارشد 
اصفهان از مســئولیت های خود اســتعفا 
دهنــد. نماینده مردم نجف آبــاد و تیران 

و کرون در مجلس شورای اسامی یادآور 
شــد: مســئوان در کشــور بــرای خدمــت 
بــه مــردم مســئولیت می پذیرنــد و نباید 
نسبت به حقوق مردم بی توجه باشند. به 
گزارش ایرنا، 19 نماینده اســتان اصفهان 
در اعتــراض بــه آنچه کــه »تحقق نیافتن 
جــاری  درخصــوص  دولــت  وعده هــای 
شــدن آب زاینــده رود« خواندند خواهان 
کناره گیــری از ســمت نمایندگــی مــردم 
استان درمجلس شــورای اسامی شدند. 

نماینــدگان مــردم این اســتان در نامه ای 
بــه »علــی اریجانــی«، رئیــس مجلــس 
شــورای اســامی اعام کردند در صورتی 
کــه حداقــل نتوانیم حق مــردم اصفهان 
را برای تأمین آب آشــامیدنی آنها تأمین 
کنیــم دلیلی بــرای حضور در مســئولیت 
نمایندگی نمی بینیــم و ما امضا کنندگان 
ذیــل از زمــان تقدیــم نامه کناره گیــری از 
حضور در صحن و کمیسیون ها خودداری 

می کنیم تا تکلیف مشخص شود.

چالش های غفلت در تأمین آب اصفهان
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مزایای رتبه بندی معلمان تعیین می شود
با اختصاص 2 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده

سرانجام بعد از سه سال از اجرای فاز 
اول نظــام رتبه بنــدی معلمــان، وزیر 
آموزش و پرورش در حســاب رســمی 
توئیتــرش اعــام کــرد که بعــد از فراز 
و نشــیب زیــاد و با وجود ســختی های 
بودجــه بــرای ســال 98، بــا حمایــت 
پیگیری هــای  و  جمهــوری  رئیــس 
محمدباقــر نوبخت اعتبــار رتبه بندی 
در ایحــه گنجانــده شــد. خبــری کــه 
بــا واکنــش مثبــت معلمــان مواجــه 
شــد چــرا کــه چنــد ســالی اســت کــه 
زمزمه هایــی برای ســرو ســامان دادن 
بــه حقــوق معلمــان در قالــب طــرح 
رتبه بنــدی مطــرح می شــود. طرحــی 
که می خواهد تفاوت حقوق معلمان 
را بــا ســایر کارمندان دولت کــم کند و 
در ســوی دیگــر انگیــزه ای باشــد برای 
ارتقــای توانمندی هــای معلمــان در 
مــدارس. بــا ایــن حــال اجــرای نظام 
رتبه بنــدی معلمــان بــرای مســئوان 
آمــوزش و پرورش چندان آســان هم 
ایــن طــرح  اول  فــاز  از اجــرای  نبــود. 
ســه ســال اســت که می گذرد، تــا حاا 
آنهــا دایــل اجرایــی نشــدن هرســاله 

ایــن نظــام را کمبــود اعتبــار و بودجه 
می دانســتند. بــا این حــال آن طور که 
معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی 
می گویــد  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
بــرای رتبه بنــدی 2 الزام وجــود دارد، 
و  حرفــه ای  رتبه هــای  آنکــه  نخســت 
امتیازات مربوط به هر رتبه را در قالب 
قانون از مجلس اخذ کنیم. همچنین 
نحوه اجرای طرح باید از ســوی دولت 
مشخص شود که هر کدام از این موارد 
ممکــن اســت در دولــت و مجلــس با 
تغییراتــی همراه شــوند. تــا زمانی که 
قانــون نهایــی رتبه بنــدی معلمــان را 
دربــاره  نمی توانیــم  باشــیم  نداشــته 
بــار مالــی آن تصمیم گیــری کنیــم و 
هرگونــه پیش بینی بــرای اعتبار مورد 
نیاز اجرای این طرح در شرایط فعلی 
برآورد اولیه هست که نمی توان آن را 
قطعــی دانســت. در طــرح رتبه بندی 
رتبــه حرفــه ای تعریــف  معلمــان 5 
شــده اســت کــه بــرآورد مالــی بــرای 
اجــرای آن صرفــاً گمانه زنــی اســت؛ 
کمیســیون  در  هم اکنــون  طــرح  ایــن 
اجتماعی دولت در حال بررسی است 
و منتظر پاســخ ســازمان امور اداری و 
اســتخدامی و برنامه و بودجه هستیم 

تا به نتیجه نهایی برسیم.

ë  ســازو کار افزایش حقوق معلمان به

تصویب نرسیده است

هنوز ســازو کارهــای افزایش حقوق 
معلمــان به تصویب نرســیده اســت و 
هنوز معلوم نیســت کــدام معلمان با 
چــه ویژگی هایــی می تواننــد از مزایــای 
نظــام رتبه بندی اســتفاده کننــد. با این 
همــه آن طــور که مســئوان آمــوزش و 
پــرورش می گویند این طرح فقط برای 
افزایش حقوق معلمان نیســت، بلکه 
ارتقــای شایســتگی ها و توانمندی های 
معلمــان مــورد نظر اســت. موضوعی 
حقــوق  فعــال  جمالــی  شــهرام  کــه 
معلمــان بــر آن هــم تأکیــد می کنــد: 
آن طور که مســئوان ســازمان برنامه و 
بودجــه اعــام کردند چیــزی در حدود 
2 هــزار میلیــارد تومــان بــرای اجــرای 
طــرح رتبه بندی معلمان در بودجه در 
نظر گرفته شــده اســت. اگر هر ساله در 
بودجه برای رتبه بندی معلمان ردیفی 
قرار دهند معلمــان امیدوارتر خواهند 
شــد. همیــن طــرح رتبه بنــدی موجب 
ارتقــای  بــرای  معلمــان  تــا  می شــود 

شغلی خود خاقیت داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه هنوز سازو کار 
مشــخصی بــرای رتبه بنــدی معلمان 
در نظر گرفته نشــده اســت، می گوید: 

مــا فکر می کنیم طرح رتبه بندی برای 
امســال اجرایــی نشــود و این طــرح با 
توجــه به اینکه نیاز به مصوبه مجلس 
باشــیم  خوشــبین  خیلــی  اگــر  دارد 
اجرایش در مهر ماه ســال 98 خواهد 
بود. البته هنوز نمی دانیم چند درصد 
از معلمان شــامل این طــرح خواهند 
شــد یــا ماننــد فــاز اول رتبه بنــدی که 
در شــهریور 94 انجــام شــد - برخــی 
گروه هــای فرهنگیــان مثــل معلمــان 
بــا ســابقه کمتر از 6 ســال و آموزگاران 

پیش دبســتانی و معلمان بازنشســته  
از دایــره مشــموان رتبه بنــدی حذف 
افزایــش  میانگیــن  بازهــم   - شــوند 
حقــوق معلمــان از محــدوده 200 تــا 

250 هزار تومان فراتر نخواهد رفت.
صنفــی  فعــال  بهلولــی  مهــدی 
معلمــان هــم دربــاره افزایش حقوق 
معلمان در نظام رتبه بندی می گوید: 
جهــش  یــک  حقــوق  افزایــش  ایــن 
ناچیــز و مقطعــی در حقوق معلمان 
بــه وجــود مــی آورد کــه البته بــا توجه 

ایــن  فعلــی  اقتصــادی  شــرایط  بــه 
افزایش کافی نیســت. با این حال این 
ایحه بــه منظور ایجاد ســاز و کارهای 
شایســتگی های  ارتقــای  بــرای  ازم 
حرفه ای، منزلــت و مرجعیت علمی 
و اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه 
فعالیت هــای  ارتقــای  راســتای  در 
آموزشــی و پرورشــی آنــان تهیه شــده 
اســت و باید دیــد که برای اجــرای فاز 
دوم چــه معیارهایــی بــرای افزایــش 

حقوق آنها در نظر گرفته شده است.
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بــه گفتــه رئیــس اداره نیروی انســانی 
مشــموان وظیفــه عمومی ســتاد کل 
نیروهــای مســلح طرح خریــد غیبت 
سربازی در سال آینده حذف می شود. 
بــه گــزارش مهــر، ســردار موســی 
خدمــت  هم اکنــون  گفــت:  کمالــی 
مقدس ســربازی بــرای دســتگاه های 
دولتی 2۴ ماه، برای نیروهای مســلح 
مناطق عادی 2۱ ماه، مناطق محروم 
۱9 ماه و مناطــق امنیتی درگیر ۱8 ماه 

اســت. این مقام مســئول درخصوص 
و  غایــب  مشــموان  تکلیــف  تعییــن 
فروش ســربازی یا جریمه مشــموان 
غایــب، ادامه داد: ســتاد کل نیروهای 
مســلح اصــرار بر حــذف طــرح خرید 
غیبت سربازی دارد و در سال 98 این 

طرح اجرا نخواهد شد. 
ایــن مقــام مســئول در خصوص 
توانمنــدی  و  تخصــص  از  اســتفاده 
ایــن خصــوص  ســربازان گفــت: در 

نیازهای نیروهای مســلح براســاس 
شــغل احصــا می شــود، توانمنــدی 
ســربازان مشــخص و مراکز آموزشی 
طــی 2 مــاه صاحیت هــای شــغلی 
اگــر  کــه  می کننــد  بررســی  را  فــرد 
باشــد  را نداشــته  صاحیــت ازمــه 
در مشــاغل عمومــی از وی اســتفاده 

می شود. 
در  داد:  ادامــه  کمالــی  ســردار 
و  آمــوزش  تربیــت،  خصــوص 

توانمنــدی ســربازان، قبل از ســربازی 
و  خانواده هــا  بــرای  مشــوق هایی 
ســربازان در نظــر گرفتــه می شــود که 
آمــوزش  را  فعالیت هــا  ســری  یــک 
ببینند تا اگر تخصصی دارند در مسیر 
تخصــص به کارگیری، رشــد و در بازار 
کار وارد شــوند و در ایــن خصــوص بــا 
20 وزارتخانــه و ســازمان مانند وزارت 
کار و فنــی و حرفه ای تعامل های ازم 

انجام شده است. 

وزیرارشاد:تأمینارزحجاجسردارکمالی:طرحخریدغیبتسربازیدرسال۹۸حذفمیشود
مدیریتویژهمیخواهد

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت: یکــی از مســائل و 
دغدغه هــای فعلی با توجــه به برخی مشــکات خاص آن 
هم در شــرایط ســختی که قرار داریم تأمین ارز حجاج است 
که مدیریت ویژه ای را طلب می کند. به گزارش »ایران« ســید عباس صالحی در 
مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید سازمان حج و زیارت افزود: حج می تواند 
موجــب توســعه های منطقــه ای، ملی و بین المللی باشــد و ســوء تفاهم ها را بر 
طرف کند و نقطه عزت جهان اسام است. وی ادامه داد: قدرتی که حج داشته 
و دارد می تواند در بعد فردی، انســان را متحول کند و در حوزه معرفت، رفتار و 

تجربه ها سلوک درونی و معنوی انسان را، انسان دیگر کند.
صالحی با بیان اینکه نباید به موضوع حج به صورت کوتاه نگاه کرد، افزود: با 
توجه به تجربه های 40 ساله، مسیرهای خوبی در این عرصه به پیش برده ایم اما 
تا هدف نهایی فاصله داریم. همچنین در این مراسم حجت ااسام والمسلمین 
سیدعلی قاضی عسگر، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، گفت: از سال 59 تا 
کنون با سپری کردن سختی های زیاد و با کمک و همدلی مسئوان به موفقیت های 
خطیری دست پیدا کردیم تا جایی که موجبات رضایت رهبری و مردم را به دست 
آورده ایــم، هرچنــد هنوز کارهای ناتمام زیادی داریم. بویــژه در زمینه عمره که در 
حدود 6 میلیون مطالبه کننده وجود دارد و همه تاش خود را می کنیم تا مشکات 
از میان برداشته شوند. علیرضا رشیدیان، رئیس جدید سازمان حج و زیارت نیز با 
بیان اینکه حج و زیارت در ارتقای ارزش های مردم تأثیر بســزایی دارد، ادامه داد: 
تا چند هفته دیگر برای مذاکره در خصوص تمتع آینده با عربســتان وارد مذاکره 
خواهیم شــد و در تاش هستیم تا بتوانیم کیفیت این سفر را باا برده و قیمت ها 
را متعادل و مناسب سازی کنیم اما از آنجایی که قیمت ها به دار است در صورت 
همکاری نکردن مقامات ســعودی قطعــاً افزایش قیمت خواهیم داشــت. او در 
زمینه عمره و سپرده های مردم در بانک ها گفت: تعداد ثبت نام کنندگان عمره 
بسیار زیاد است اما به تمام سپرده ها در بانک ها سود تعلق گرفته است. برقراری 
حج عمره از جمله مهمترین دغدغه های این سازمان است که امیدواریم بزودی 

مشکات از میان برداشته شوند.

حذفمرحلهایکنکورازمهرماهسال۹۸
وزیــر علوم، تحقیقــات و فناوری از حذف مرحله ای کنکور از مهرماه ســال ۱۳98 
بر اســاس قانون ســنجش و پذیرش دانشــجو خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
وزارت علــوم، منصــور غامــی در ایــن بــاره گفــت: پذیــرش حداقــل 8۵ درصد 
کلیــه ظرفیت هــای آمــوزش عالــی در دانشــگاه های دولتــی، آزاد اســامی، پیام 
نــور، مؤسســات غیر انتفاعی، فنــی و حرفه ای و جامع علمی کاربردی بر اســاس 
سوابق تحصیلی به دانشگاه های فوق واگذار می شود و داوطلبان متقاضی رشته 

محل های اعامی ضرورتی به ثبت نام و شرکت در کنکور سراسری ندارند. 

هدی هاشمی
خبرنگار

ان 
پوی

 ره
یت

سا

اخبـــار
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مک مستر و اسکاراموچی
ë 20 بخش

ترامــپ فــردی پرتحــرک بود ولی دوســت نداشــت تصمیمــی بگیــرد، حداقل نه 
تصمیماتــی کــه به نظــر می رســید او را مجبور می کند مشــکلی را تجزیــه و تحلیل 
کند. و هیچ تصمیمی – واقعاً از نخســتین لحظه ریاست جمهوری اش – به اندازه 
تصمیم گیــری در مــورد افغانســتان او را چون ســایه دنبال نمی کــرد. این موضوع 
معمایی بود که تبدیل به یک نبرد شــد؛ و نه تنها مقاومت خود او دربرابر استدال 
تحلیلــی را درگیــر می کرد بلکــه جناح بندی ِ طرف راســت و چپ مغز کاخ ســفید 
خودش را - شکاف بین افرادی که معتقد بودند باید وضعیت کنونی تغییر یابد و 

آنهایی که خواستار حفظ وضعیت فعلی بودند - شامل می شد.
در ایــن مــورد، بنن طرفدار برهــم زدن وضعیت موجود بود، و بــه ندای صلح کاخ 
سفید که نامحتمل هم بود – یا در هر صورت نوعی صلح – تبدیل شد. از نظر بنن، 
فقط او و گروه پشتیبان نه چندان باثبات دونالد ترامپ مانع اعزام پنجاه هزار سرباز 
امریکایی به میدان خالی از امید افغانستان بودند. اچ-آر مک مستر نماینده گروه 
طرفــدار وضع فعلی – و در شــکل ایده آل، افزایش نیرویــی در رأس این وضعیت 
فعلی – بود و بعد از جاروانکا، به هدف اصلی بنن برای سوء اســتفاده تبدیل شــده 
بود. در این جبهه بنن براحتی با پرزیدنت که احساس حقارتش نسبت به این ژنرال 
ِ پاور-پوینتی را چندان پنهان نمی کرد، متحد شد. بنن و رئیس جمهور از اینکه باهم 
دهن مک مستر را سرویس کنند لذت می بردند. مک مستر نوچه دیوید پترائوس، 
فرمانده سابق ارتش امریکا در خاورمیانه و افغانستان بود که در دوره اوباما رئیس 
ســازمان ســیا بود و بعدا ً به دلیل یک رســوایی عشــقی و ســوء مدیریــت اطاعات 
محرمانه استعفا کرد. پترائوس و حاا هم مک مستر نماینده رویکرد معمولی در 
افغانستان و خاورمیانه بودند. مک مستر، این ژنرال ِ سرسخت، همواره نسخه های 
جدیدی از افزایش نیرو به رئیس جمهور پیشنهاد می داد اما هر بار ترامپ با اشاره 
دســت او را از دفتــر رئیــس جمهوری به بیــرون هدایت می کــرد و از روی نومیدی و 

ناباوری چشمانش را دایره وار به اطراف می گرداند.

پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غامی
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 آتش و خشم
در کاخ سفید ترامپ

فرحناز دهقی
خبرنگار

ندا آکیش
خبرنگار

وزیر کشور فرانسه جنبش جلیقه زردها   را باعث 
شکل گیری هیوای اغتشاش خواند 

 آزمون مرد روزهای سخت

طوفان زرد در پاریس

درست یک سال پیش، امانوئل مکرون 
قبــل از ورود بــه کاخ الیــزه گفــت »مــن 
بــرای حکومت کــردن در روزهــای آرام 
ساخته نشده ام، من برای طوفان آفریده 
شده ام«؛ با گذشت یک ســال از آن روز، 
اکنــون زمان ســنجش اعتبــار ایــن ادعا 
فــرا رســیده اســت. هشــت هــزار نیروی 
پلیــس، صدها نفــر معترض دســتگیر 
شده، توده های آتش، بوی گاز اشک آور، 
در  یکپارچــه  کــه  خشــمگینی  صــدای 
خیابان هــای پاریــس فریــاد »مکــرون، 
اســتعفا« ســر مــی داد و موج خروشــان 
جلیقه هــای زرد عناصــری بودند که روز 
گذشته خیابان همیشه پرنور شانزه لیزه 
را در هالــه ای از دود و غبــار و تاریکی فرو 

بردند.
به گزارش گاردین، برنامه ریزی برای 
برگزاری تظاهراتی سراسری در فرانسه، 
با فراخوان هایی در شبکه های اجتماعی 
آغاز شــد. با برآمدن خورشــید در سپهر 
فرانســه، هــزاران معتــرض جلیقه های 
زرد خــود را به تن کردند تــا با حضور در 
اطراف طــاق نصرت پاریــس، اعتراض 
اقتصــادی  سیاســت های  بــه  را  خــود 
امانوئل مکــرون، رئیس جمهــوری این 
کشور که از روز چهارشنبه و پس از بازدید 
از خیابان شانزه لیزه و تخریب بخشی از 
طاق پیــروزی، در مجامع عمومی دیده 
نشــده، نشان بدهند. هشت هزار نیروی 
پلیس در اطراف کاخ ریاســت جمهوری 
الیــزه مســتقر شــده بودنــد تــا مانــع به 

آشــوب کشــاندن خیابان هــای منتهــی 
بــه کاخ شــوند و در همین راســتا تاش 
کردنــد با تفتیــش و بازرســی بدنی موج 
عظیم معترضان را کنترل کنند. دولت 
از روز گذشــته هشــدار داده بود با حضور 
حداکثــری نیروهــای پلیــس، با کســانی 
که ســعی بر، بر هــم زدن نظم عمومی 
دارند و درصدد ایجاد اغتشــاش هستند 
برخوردی جدی خواهد کرد. دستگیری 
بیــش از 500 نفر، تا لحظــه نگارش این 
گزارش، در راستای همین هشدار بود که 
حــدود 211 نفر از آنها به بازداشــتگاه نیز 
منتقل شــدند.یک روز پیش از برگزاری 
این تظاهرات، کریســتف کاســتانر، وزیر 
کشور فرانســه در کنفرانسی مطبوعاتی 
دربــاره آن گفت:»من فکر می کنم تنها 
چنــد هزار نفر در این تظاهرات شــرکت 
کننــد. عده ای هم خواســتار خشــونت و 
خرابــی هســتند که مــا با تدابیــر امنیتی 
گســترده ســعی بر نــاکام گذاشــتن آنها 
داریــم. معترضــان باعث شــکل گیری 
هیوایی شــده اند کــه مهــار کردنش کار 
بســیار ســختی اســت. امروز تعــداد این 
افــراد در کل فرانســه حــدود 10 هزار نفر 
اســت. ایــن 10 هــزار نفــر، همــه مــردم 
فرانســه نیســتند، بلکــه گــروه کوچکــی 
هســتند، اقلیت کوچکی که در بین آنها 
افراد مســالمت جو و قابل احترامی هم 
وجود دارد که من با آنها دیدار کرده ام.« 
او روز جمعــه در توئیتــر خــود ویدئویی 
منتشــر کــرد کــه در آن نشــان مــی داد، 
بدنــی  بازدیــد  را  معترضــان  پلیــس، 
می کنــد تا به زعــم او »هر وســیله ای که 
می تواند ساح تلقی شود و خطرآفرین 

باشــد« از آن مهلکــه دور شــود. بــا ایــن 
ایــن  براســاس گزارش هــا، طــی  حــال 
تظاهرات چند نیروی پلیس و معترض 
زخمی شدند. خشــونت میان نیروهای 
پلیــس و معترضان به انــدازه ای بود که 
در خیابان شــانزه لیزه که فروشــگاه های 
مجلل متعددی وجــود دارند، به ایجاد 
حائل های آهنی و چوبی ســعی داشتند 
کننــد.  مراقبــت  خــود  ویترین هــای  از 
آن ارن بنــز، خبرنــگاری فرانســوی در 
صفحه توئیترش با انتشار ویدئویی خبر 
داد: »ســاعاتی پس از آغــاز اعتراضات، 
ماشــین های  بــا  پلیــس  نیروهــای 
آب پــاش راه بــه دل جمعیــت بــاز کرد 
تــا بــا پاشــیدن آب بــه روی معترضــان 
آنها را متفــرق کند. اما جلیقــه زردها با 
گرفتن دســت های یکدیگر، سرود ملی 
کشورشان را خواندند و به راه خود ادامه 
دادند.«بــا ادامــه اعتراض ها در سراســر 
فرانسه، در شهر کاله در شمال این کشور 
نیز معترضان اتوبان »ای 16« را مسدود 
کردند تا با ایجاد اخال در سیستم حمل 
و نقل سراسری کشــور، مکرون را راضی 
به استعفا کنند. پیش از این نیز بارها آنها 

اقدام مشابهی کرده بودند.
ارن نونــز یکــی از مقام هــای وزارت 

کشــور فرانســه اعــام کــرد، جمعیــت 
معترضــان به 40 هزار نفر هم نرســیده 
بود اما تصاویر و ویدئوهای منتشــر شده 
از مــوج جلیقــه  زردها نشــان از این دارد 
که جمعیت می تواند به مراتب بااتر از 
این باشــد. به گزارش یورونیوز، در بولوار 
گراند پاریس، درگیری نسبتاً تندی میان 
معترضان و پلیس در گرفته بود و پلیس 
بــا پرتــاب گاز اشــک آور ســعی می کــرد 
جمعیت را متفرق کند اما جلیقه زردها 
برای نشان دادن خشم شان سطل های 
برخــی  حتــی  و  برگرداندنــد  را  زبالــه 
معترضــان بــه ســوی نیروهــای پلیس 
سنگ پرتاب کردند. در مقابل، نیروهای 
پلیــس تــردد خودروهــا در بخش هایی 
از پاریــس را محدود کردند و شــماری از 
ایســتگاه های مترو را بــرای جلوگیری از 
رسیدن معترضان به محل تظاهرات در 

پاریس بستند.
ë  پیوستن احزاب و طیف های مختلف به

خیزش مردمی
در میانه اعتراضات مردم فرانسه به 
سیاســت های اقتصادی مکــرون، بویژه 
افزایــش قیمــت ســوخت، بســتر برای 
حضور گروه های راســتگرای افراطی نیز 
فراهم شد. لوکاس مایکلیونس خبرنگار 

خبرگزاری فرانسه در توئیتر خود عکسی 
را منتشــر کرد که نشــان می داد برخی با 
در دســت داشــتن پاکاردی که روی آن 
نوشــته شــده بــود »فرگزیــت« فرصت 
را مهیــا  دیده اند تا خواسته شــان بر ســر 
جدایــی فرانســه از اروپــا را بــه نمایــش 
تحلیلگــر  فابیــن  ماریــون  بگذارنــد. 
مســائل اروپــا نیز در حســاب فیســبوک 
خود نوشــت: »هشدار! هشــدار! معلوم 
اســت کــه ســرمایه داری نئولیبرالیســم 
جز تشــدید فشــارها علیه فقیــران هیچ 
راه  حلــی بــرای کنتــرل تغییــرات آب و 
هوایی در نظر ندارد؛ اما زمانی که خشم 
فقرا به خشــونت ارتجاعی تبدیل  شود، 
فرصت برای عرض اندام راســتگراهای 
افراطی مهیا می شــود و مــا باید مراقب 
این باشیم.«شایان ذکر است که مکرون 
اعام کرده بود قیمت های سوخت را به 
دلیل کاهش مصرف و به دلیل حفاظت 
از محیــط زیســت افزایــش می دهــد.از 
ســوی دیگر، گروه های فمینیستی، ضد 
فاشیســتی، ضــد ســرمایه داری و ضــد 
نژادپرسی نیز از این اعتراضات حمایت 

کرده اند.
ë حرکت سریع موج جلیقه زردها

معترضــان  مــوج  کــه  حالــی  در 

جلیقه پــوش از پاریــس هم فراتــر رفته 
و به شــمال و جنوب فرانســه نیز رسیده 
اســت، بلژیک کشــور همســایه فرانســه 
نیــز بــا حضــور جلیقــه زردهــا مواجــه 
شــده اســت. خبرگزاری آسوشیتدپرس 
گــزارش داده بود معترضان فرانســوی 
از مرزهــا عبور کردند و خود را به بلژیک 
و هلند رســاندند. طبق اعام این رسانه 
صدها نفر از افســران پلیس روز گذشته 
در بروکســل در حالــت آماده بــاش قرار 
داشــتند؛ بــا ایــن حــال میــان نیروهــای 
امنیتی و معترضــان درگیری هایی روی 
داد. پلیــس هلند نیز اعــام کرد صدها 
معترض در مقابل ســاختمان پارلمان 
گــرد هــم آمدنــد امــا اعتــراض خــود را 
مسالمت آمیز و بدون خشونت پیگیری 

کردند.
خبــر دیگــر اینکــه »دونالــد ترامپ« 
با ســوار شــدن بر مــوج جنبــش جلیقه 
نوشــت:  توئیتــر  در  فرانســه  در  زردهــا 
بــرای  هــم  آنقدرهــا  پاریــس  »توافــق 
پاریس خوب کار نکرده است. در سراسر 
فرانســه اعتراض  و شــورش  اســت. آنها 
)معترضان فرانســوی( شعار می دهند 
»ما ترامپ را می خواهیم«،» من عاشق 

فرانسه هستم«.

مــی گوینــد چاقــو دســته اش را نمی برد 
امــا ایــن مســأله دربــاره دونالــد ترامپ، 
رئیــس جمهــوری کــه از تمــام قاعده ها 
مستثنی است، صدق نمی کند زیرا رکس 
خارجــه اش  وزیــر  نخســتین  تیلرســون، 
کــه تا ماه مــارس )حدود 9 مــاه قبل( در 
حلقه نزدیکان او بود، در یک ســخنرانی 
اذعان کــرد که آقای رئیــس جمهوری تا 
چه انــدازه قانون گریــز و غیرقابل کنترل 
اســت. نیکــی هیلــی، نماینــده ترامــپ 
در ســازمان ملــل متحــد نیــز کــه تا ســه 
هفتــه دیگر بــا ایــن کرســی خداحافظی 
می کنــد، در یــک مصاحبــه بــر غیرقابل 
پیش بینی و غیرقابل کنترل بودن ترامپ 
صحــه گذاشــت. ایــن در حالی اســت که 
اعتراف هــای مایکل کوهن، وکیل ســابق 
ترامــپ نیز پرونــده روس گیت را بســیار 
داغ کــرده و برای نخســتین بار بازرســان 
این پرونده اعام کردند، کوهن به دستور 
شخص ترامپ قانون را نقض و دو جرم 
مرتبط با انتخابات را مرتکب شده است.

به گزارش سایت روزنامه نیویورک 
امــور  وزیــر  تیلرســون،  رکــس  تایمــز، 
خارجه ســابق امریکا طی سخنرانی در 
یک مؤسسه خیریه حمایت از بیماران 
ســرطانی برای نخســتین بار آشــکارا از 
اختــاف نظرهــای جدی که بــا ترامپ 
داشــت پــرده برداشــت و گفــت: فکــر 
می کنــم بخشــی از ایــن مســأله به این 
دلیل اســت که ما در شــیوه کار آشــکارا 
تفاوت های شدیدی داریم و تابع نظام 

ارزشی مشترک نیستیم.
می گفتــم  او  بــه  بایــد  افــزود:  او 
خــب آقــای رئیــس جمهــور، می دانم 

می خواهی چکار کنــی اما نمی توانی از 
این راه انجامش بدهی. این راه ناقض 
یــک پیمــان و قانــون اســت. او واقعــاً 
ناامیــد شــد و فکــر می کنــم اینکــه من 
هــر روز بــه او می گفتــم نمی توانی این 
کار را انجــام دهی و بیــا درباره کاری که 
می توانیــم انجام دهیم، صحبت کنیم 
باعــث شــد کــه او از مــن خســته شــود. 
وزیر خارجه ســابق امریکا تصریح کرد: 
بــرای مــن که از شــرکت اکســون موبیل 
می آمــدم، کار بــرای مــردی کــه کامــًا 
بی نظم اســت، دوســت ندارد مطالعه 
کند، گزارش ها را نمی خواند و دوســت 
ندارد وارد جزئیات بســیاری از مســائل 

شود، چالش برانگیز بود.
چند ســاعت پس از رســانه ای شدن 
این ســخنان، حمــات توئیتری ترامپ 
به تیلرســون آغــاز شــد و او در یک پیام 
توهین آمیز نوشت: »او کامًا احمق بود 
و نمی توانســتم زود از شــرش خــاص 
شــوم. او بســیار تنبــل بود. حاا شــرایط 
کامــًا فــرق کــرده و روحیه عالــی ای در 
وزارت خارجــه بــه وجود آمده اســت.« 
ایــن در حالــی اســت کــه هنگامــی کــه 
وزیــر  به عنــوان  را  تیلرســون  ترامــپ، 
خارجه معرفی کرد، گفت، سرســختی، 
از  او  عمیــق  درک  و  زیــاد  تجربــه 
ژئوپولیتیک او را به گزینه ای عالی برای 

این سمت تبدیل می کند.
تیلرســون زمانــی کــه وزیــر خارجــه 
امریکا شد، نخستین وزیر خارجه تاریخ 
امریــکا بود که بدون هیــچ تجربه قبلی 
در دولــت، سیاســت یا ارتــش کارش را 
آغــاز کــرد و اتفاقاً بــا رئیــس جمهوری 
کار کــرد که او هم هیــچ تجربه قبلی در 
دولت، سیاســت و ارتش نداشــت. او با 
رفتــار محجوبــی کــه از خود نشــان داد 

توانســت توجه برخی مقامات خارجی 
و قانونگــذاران جمهوریخــواه را به خود 
جلب کند و آنها از او به عنوان فردی که 
می تواند اشتیاق به قانون گریزی رئیس 
جمهوری دمدمی مــزاج را کنترل کند، 
یــاد می کردنــد. ســخنان تنــدی که بین 
تیلرســون و ترامــپ رد و بــدل شــد این 
واقعیــت را دربــاره ترامــپ آشــکار کرد 
کــه او اغلب افرادی را برای پســت های 
ارشــد دولت خود بــه کار می گمــارد که 
آنها را نمی شناســد و حتی در گذشته با 
آنهــا ماقــات هم نکرده و بعــد از آنکه 
بــا آنهــا اختــاف عقیــده پیــدا می کند، 
کنارشــان می گذارد. آنهایی که بی ســر و 
صدا از حلقه نزدیــکان و دولت ترامپ 
جدا می شــوند اغلب منزوی می شــوند 
و آنهایــی که پس از کناره گیری از دولت 
دیدگاه هــا و مشــاهدات خــود را دربــاره 
رفتارهای رئیس جمهوری به طور علنی 
بــه زبان می آورند بــا حمات بی امان و 

بی رحمانه او مواجه می شوند.
بدتریــن  از  برخــی  نتیجــه،  در 
از  گذشــته  ســال  دو  در  کــه  تصاویــری 
رئیس جمهوری امریکا ترســیم شده از 
ســوی افرادی اســت که زمانی در حلقه 

نزدیــکان او بوده اند. از جمله نخســین 
وزیــر خارجــه اش، وکیل شــخصی اش 
و نماینــده اش در ســازمان ملــل. نیکی 
هیلی نیــز که تنهــا چند هفته بــه پایان 
حضــورش در دولــت ترامــپ به عنوان 
نماینــده امریکا در ســازمان ملل مانده 
در مصاحبــه با مجلــه آتانتیک درباره 
رئیــس  بــودن  پیش بینــی  غیرقابــل 
از  ترامــپ  گفــت:  امریــکا  جمهــوری 
تئــوری مــرد دیوانــه کــه یــادآور شــیوه 
سیاســتمداری ریچارد نیکسون و هنری 
کیســینجر بــود اســتفاده می کند. ســند 
دیگــر قانــون گریــزی رئیــس جمهوری 
از  ایــن مســأله  امریــکا و فــاش شــدن 
سوی یکی از افرادی که زمانی در حلقه 
نزدیــکان ترامــپ قــرار داشــت، مجرم 
شــناخته شــدن مایــکل کوهــن، وکیــل 
دادســتان های  اســت.  ترامــپ  ســابق 
فــدرال نیویــورک بــا اعام رســمی این 
مســأله کــه کوهــن بــه دســتور شــخص 
رئیس جمهوری در سال 2016 مرتکب 
بــا  مرتبــط  جــرم  دو  و  گریــزی  قانــون 
انتخابات شــده، خواستار شدند، کوهن 
مدت زمان حبس »قابل توجهی« )۵1 

ماه تا ۶۳ ماه( دریافت کند.

قیام تیلرسون علیه ترامپ
ترامپ در پاسخ به رکس تیلرسون که او را بی نظم خواند، وزیر خارجه سابق خود را کودن نامید

راه دشوار میراث دار آنگا مرکل
آنگــرت کرمپ -کارن باوئر ســابقه ای 18 ســاله از حضور 
در موقعیت ها و مسئولیت های متعدد در حزب اتحادیه 
دموکرات مســیحی آلمــان دارد. او پیــش از این به مدت 
6 ســال وزیر داخلی ایالت زارلند بوده اســت و اوایل سال 
جــاری میــادی، با حمایــت 99 درصدی دبیــرکل حزب 
شــد. او که در رشــته های علوم سیاســی و حقوق تحصیل 
کرده است در سال 1998 به مدت 6 ماه نماینده مجلس 
فــدرال آلمــان بــود، اما ســپس با حمایــت پتر مولــر، که 
در آن زمــان نخســت وزیر ایالــت زارلند بــود و هم اکنون 
قاضــی دادگاه قانــون اساســی آلمــان اســت، بــه عرصه 
سیاســت در ایالت زارلند بازگشــت. این حقوقدان 56 ســاله به شــهر کوچک 
پوتلینگن در غرب آلمان، جایی که در آن متولد شــد و کودکی اش را گذراند، 
وفادار مانده اســت و حتی همچنان در این شــهر زندگی می کند. کسانی که او 
را می شناســند، اعتقاد دارند وابســتگی او به ریشــه و اصلش باعث شده این 
چنین در میان حزب محبوب باشد و به جلب احساس اطمینان شهره شود. 
او ماننــد مــردم عادی آلمــان زندگی می کند مردم شــهر به دیــدن او عادت 
کرده انــد؛ یــک بــار او را پشــت موتور همســرش می بینند و بــار دیگر در صف 
خریــد. کارن باوئــر اعتقــاد دارد کــه جایــگاه دموکرات مســیحی  ها بــه عنوان 
آخریــن حــزب مردمــی، باید میان جامعه باشــد و از مخالفان حزب راســت 

افراطی است.
دبیــرکل تــازه حــزب اتحادیــه دموکــرات مســیحی از زمانــی کــه بــه ســمت 
دبیرکلــی حزب رســید، همواره بر ســر دو مســأله با چالش روبــه رو بود؛ یکی 
بــه دلیــل تمایلــش برای حمایــت از آنــگا مــرکل و دیگری به علت ارســال 
ســیگنال هایی از اراده اش برای تغییر مســیر حزب. در حالی که او از سیاست 
درهــای باز مــرکل در زمینه پناهجویــان حمایت می کنــد، پذیرفته که در این 
میــان اشــتباه هایی هــم اتفاق افتاده اســت. بنابراین او از این سیاســت که به 
پناهجویانی که سابقه مجرمانه دارند، اجازه ورود به آلمان را نداشته باشند، 
حمایــت کرد. او بیشــتر از مرکل سرســپرده حزب اســت و کمتــر از او رویه ای 

واکنشی دارد و بیشتر از او می خواهد اوضاع کنونی را به چالش بکشد.
کارن باوئر، که سرسختانه به مذهب کاتولیک معتقد است، به نفع ممنوعیت 
معرفی خدمات پزشکانی که عمل سقط جنین را انجام می دهند، سخنرانی 
کــرده اســت و بــا کمپیــن »ازدواج برای همــه« که توســط جنز اســپن یکی از 

منتقدان او که با همجنس خود ازدواج کرده، مخالف است.
باوئر دومین زن سیاســتمدار از احزاب متحد دموکرات مســیحی و سوســیال 
مســیحی آلمان اســت که به بااترین مقام سیاسی در آلمان رسیده است. با 
وجود این دســتاورد بزرگ، او به روشنی می داند آینده حزبش با سختی های 
متعــددی روبــه رو اســت و بایــد تجربــه و زندگــی اش را وقــف گذرانــدن آن 
از گردنه هــای پــر پیــچ و خــم کنــد؛ گردنه هایــی کــه شــاید مهم تریــن عامل 

کناره گیری مرکل از سمتش بودند.

ژاپن پذیرای 340 هزار کارگر خارجی

رشــد منفی جمعیــت اتفاقی که ایــن روزها بیش از هــر زمان دیگــری ژاپن را 
تهدیــد می کند، به یکی از چالش هــای دولت عمیقاً محافظه کار توکیو تبدیل 
شــده اســت. دولتی که مواضعش در قبــال مهاجران مانند تمــام دولت های 
محافظه کار ســختگیرانه اســت اما در عین حال نیاز مبرم به نیروی کار جدید 
و جــوان دارد. به گزارش ســایت شــبکه خبری ســی ان ان، با پیرتــر و کوچک تر 
شــدن جمعیت ژاپن افکار عمومی این کشور خواستار تغییر در سیاست های 
مهاجرتی دولت است و علی رغم بیگانه هراسی هایی که در جامعه ژاپن رخنه 
کرده، نظرســنجی 2018 پیو نشــان می دهد 59 درصد ژاپنی های معتقدند که 
مهاجران باید به این کشور بیایند تا ژاپن قدرتمندتر شوند. در روزهای اخیر نیز 
نمایندگان پارلمان ژاپن یک تغییر سیاســتی ای را که شــینزو آبه، نخست وزیر 
ژاپن در زمینه مهاجران پیشــنهاد کرده بود، تأیید کردند. این تغییر سیاســتی 
شــامل صدور دســته بندی های جدید صدور ویزا می شود که به موجب آن به 
حدود ۳40 هزار کارگر خارجی اجازه داده می شود به ژاپن بیایند و در مشاغلی 
کــه نیاز به مهارت باا دارند یا مشــاغلی که دســتمزد پایین دارنــد، به مدت 5 
ســال مشغول به کار شــوند. اگرچه این یک تغییر بسیار مهم در سیاست های 
مهاجرتی دولت محافظه کار ژاپن اســت اما به عقیده بســیاری از تحلیلگران 
این سیاست کافی نخواهد بود زیرا مهاجرانی که با هدف اشتغال در دنیا وجود 
دارنــد بــه ژاپن به عنــوان اولین گزینه نــگاه نمی کنند و عاقه ای بــه این امتیاز 
مهاجرتی ندارند. بویژه اینکه دیگر کشــورها نظیر آلمان هم مانند ژاپن رشــد 
منفی جمعیت دارد و از مهاجران اســتقبال می کند. همچنین تا ســال 20۳0 
امریکا، انگلیس، ســنگاپور و فرانســه نیز مانند آلمان و ژاپن گرفتار رشد منفی 

جمعیت می شوند و بعید نیست درهای خود را به روی مهاجران باز کنند.
هیساکوزو کاتو، استاد اقتصاد دانشگاه میجی توکیو می گوید: اگر آبه می خواهد 
مانع سقوط جمعیت کشورش به زیر 100 میلیون نفر تا سال 2060 شود باید به 
مهاجران انگیزه های خوبی بدهد که به جای اروپا و امریکا، این کشور آسیایی را 
بــرای مهاجرت انتخاب کنند. ژاپن که در دهه 1990 با کمبود نیروی کار مواجه 
بود، سیاســت های مهاجرتی خود را تغییــر داد و با صدور ویزاهای بلند مدت 
قابــل تمدیــد به مهاجرانــی که پــس از جنگ جهانــی دوم از امریــکای اتین 
می آمدند، برای مهاجران انگیزه ایجاد کرد. اما پس از بحران اقتصادی 2008 

همین مهاجران را وادار به بازگشت به برزیل و کشورهای امریکای اتین کرد.

 فرانس پرس: دیده بان حقوق بشــر از عربســتان خواسته 
است  اجازه بازدید از زندان های این کشور را فراهم کند.

 رویتــرز: جــوزف دانفــورد، رئیس ســتاد مشــترک ارتش 
امریکا مدعی شــد، نیروهای این کشــور باید در افغانستان باقی بمانند زیرا در 
غیر این صورت حمله یازده سپتامبر دیگری علیه مردم امریکا انجام می شود.

 روســیا الیوم:  ناو هواپیمابر هســته ای »یو اس اس جان ســی استنیس« وارد 
آب های خاورمیانه شد تا در دریای عرب و خلیج فارس مستقر شود.

 قــدس العربی: وزارت دادگســتری امریکا اعام کرد، عربســتان بــرای اینکه 
سیاست های امریکا و افکار عمومی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد ظرف دو 

سال اخیر بیش از 2۶ میلیون دار هزینه کرده است.
 آسوشــیتدپرس: دادگاه عالی ارمنســتان دستور بازداشــت رابرت کوچاریان، 
رئیس جمهوری پیشین این کشور را به اتهام سرکوب های مرگبار در اعتراضات 

2008 صادر کرد.
 هیل: سازمان سیا الیزابت کیمبر را برای ریاست یکی از بخش های مهم این سازمان 

که موظف به جذب جاسوسان خارجی و جمع آوری اطاعات است، انتخاب کرد.
 هاآرتص: همســر نخســت وزیر اســرائیل تحت ماحظاتی از سوی پلیس به 
مدت سه ساعت و در خصوص اتهام فریب نهاد نظارت مالی مورد بازجویی 

قرار گرفت.

آسیـــا

دوخط خبر

نــــما

اعتراض در بولیوی
پلیــس بــه ســمت معترضانــی کــه مخالــف چهارمیــن 
کاندیداتوری اوومورالس برای انتخابات ریاست جمهوری 

این کشور هستند، گاز فلفل پرتاب کرد. 
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استار اسپورت )انگلیس(
»ژوزه جایی نمی رود« تیتر نخست این 
نشــریه اشــاره به اظهارات چند ایجنت 
مرتبط با باشــگاه منچستریونایتد است 
کــه مدعــی شــده اند ایــن باشــگاه هیچ 
طرحی برای اخراج عاجل ژوزه مورینیو 
از پســت هدایــت خــود بــا وجــود نتایج 
بســیار ضعیف یونایتــد در فصل جاری 
لیگ برتر نــدارد. به برنامه های اروپایی 
پپ گواردیوا، ســرمربی منچسترسیتی 

نیز در این روزنامه اشاره شده است.

اسپورت )اسپانیا(
متعلــق  روزنامــه  ایــن  اول  صفحــه 
بــه ایالــت کاتالونیــای اســپانیا طبعــاً 
بــه تســخیر دربــی شــب گذشــته این 
و  بارســلونا  تیم هــای  بیــن  منطقــه 
دو  ســرمربیان  و  درآمــده  اســپانیول 
تیم با به دســت گرفتــن پیراهن های 
باشگاه های خود، به پیشواز این پیکار 
رفته اند. اســپورت از نقشــه های پاری 
ســن ژرمن بــرای صیــد دی یونــگ از 

تیم آژاکس هم سخن گفته است.

کوریره دلو اسپورت )ایتالیا(
تیتــر بــزرگ »اتیــا« اشــاره بــه قاطعیت  
هولنــاک ماریــو مانژوکیــچ، گلــزن کروات 
یوونتوس دارد که جمعه شب تیر خاص 
اینتر را هم در دیدار رو در روی این دو تیم 
بــزرگ لیــگ ایتالیــا در اواســط نیمه دوم 
شــلیک و بــرد 0-1 گورخرهای تورین را که 
جایشــان را در صــدر جــدول تثبیــت کرد، 
پی ریخت. کوریره نوشــته کــه البته ناپولی 
و ســرمربی اش کارلــو آنچلوتی هــم هنوز 
ناامید نشده اند و در تعقیب یووه هستند.

افتتاح چند پروژه ورزشی توسط وزیر ورزش 

 سلطانی فر: اوضاع کرمان 
در رشته های مختلف مناسب است

وزیر ورزش و جوانان دیروز )شــنبه( در ســفر به اســتان کرمان 
از برخــی پروژه هــای دولتی و خصوصی ورزش در این اســتان 
بهره برداری و در مراســمی از مدال آوران بازی های آســیایی و 
پاراآسیایی استان کرمان تقدیر کرد. مسعود سلطانی فر در مراسم افتتاح زورخانه 
بین المللی شــهید لنگــری زاده کرمان بیــان داشــت:»زورخانه بین المللی کرمان 
آوردگاهی برای ورزشکاران باستانی خواهد بود.« او اظهار کرد:»اوضاع کلی ورزش 
اســتان کرمان در رشــته های مختلف مناســب اســت و امیدواریم نوجوانانی که در 
رده های پایه رشته های مختلف کار می کنند در آینده نزدیک به عضویت تیم های 
ملی درآمده و اخبار بهتری از ورزش استان در سال های آینده بشنویم. استان کرمان 
در دهه اخیر توســعه خیلی خوبی در حوزه های مختلف داشته و در عرصه ورزش 
شــاهد اتفاقات خیلی خــوب هم از جهت احــداث فضاهای ورزشــی و هم فراهم 
شدن شــکوفایی استعدادهای ورزشــی بوده ایم.« وزیر ورزش در جمع خبرنگاران 
افزود:»از حدود دو ســال قبل که کار را در وزارت ورزش و جوانان آغاز کردیم حدود 
۴100 پروژه نیمه تمام داشتیم که علی رغم محدودیت منابع پروژه های با پیشرفت 
فیزیکی بااتر را که سال های زیادی مانده و هزینه زیادی روی دست دولت گذاشته، 
اولویت بنــدی کردیــم تا زودتر به بهره برداری برســد. با تاشــی که در این دو ســال 
انجام شــد بیش از ۵00 پروژه به بهره برداری رســیده اســت.« ســلطانی فر تصریح 
کرد: »یکســری پروژه های بزرگ اولویت دار داریم که شــامل 11 ســالن ۶ هزار نفره، 
دو پیســت دوچرخه ســواری، ۳0 اســتادیوم ۵ هزار نفری و... است که بعضاً حدود 
15 تا 20 ســال معطل مانده و تمرکز این اســت تا پایان دولت فعلی بخش اعظم 
پروژه های 1۵ ســال مانده را جمع کنیم که پیست دوچرخه سواری کرمان که امروز 
افتتاح شــد از جمله آنهاست.« ســلطانی فر بعد از افتتاح پیست دوچرخه سواری 
خاتم اانبیا)ص( تصریح کرد:»پیست دوچرخه سواری بیش از 20 سال قبل آغاز و 
عملیات آن به دایلی متوقف شده بود و در دو سال گذشته تاش ویژه ای صورت 
گرفت و امروز در اختیار مردم و ورزشــکاران و دوچرخه ســواران اســتان و کشور قرار 
گرفت و ان شاءاه استان بعد از این می تواند میزبانی مسابقات ملی و بین المللی 
را که در پیســت برگزار می شــود، داشــته باشــد.« در این مراســم »پیمان نصیری« 
ورزشــکار کرمانی مدال بازی های پاراآســیایی خود را به امیری خراســانی مدیرکل 
ورزش و جوانــان اســتان کرمان تقدیم کــرد و او نیز به نمایندگــی از جامعه ورزش 

کرمان، مدال را به مادر و همسر شهید لنگری زاده تقدیم کرد.

ورزشــگاه نقــش جهــان اصفهــان امروز 
میزبان دو مدعی قهرمانی لیگ اســت. 
دیداری معوقــه از هفتــه دوازدهم لیگ 
برتــر کــه میــان ســپاهان و پرســپولیس 
شــد.  خواهــد  برگــزار   16:10 ســاعت  از 
مصاف دو تیم همیشــه جــزو مهم ترین 
و جذاب تریــن دیدارهــای لیــگ برتــر به 
شــمار مــی رود و در ایــن فصل کــه هر دو 
جزو مدعیان قهرمانی هســتند، پیروزی 
ویــژه ای  اهمیــت  از  امتیــاز  کســب ۳  و 
برخوردار است. دیداری که قضاوت آن را 
علیرضا فغانی برعهده خواهد داشت و 
کمک های او، رضا سخندان و محمدرضا 

منصوری خواهند بود.
سپاهان در این فصل امیر قلعه نویی 
را روی نیمکت خود دارد. مربی ای که در 
لیگ های نهم و دهم با این تیم به مقام 
قهرمانــی لیــگ برتر رســید و حــاا برای 
دومیــن بار به ســپاهان آمده تــا روزهای 
خوب گذشته اش را با این تیم تکرار کند. 
نکتــه جالبی که درخصــوص قلعه نویی 
وجــود دارد، ایــن اســت کــه او در لیــگ 
برتــر با تیم هــای مختلف 28 بــار مقابل 
پرسپولیس قرار گرفته که در این بازی ها، 

8 برد ســهم قلعه نویی بــوده و 5 بار هم 
پرسپولیسی ها به برتری رســیده اند و 15 
تقابل آنها هم برنده ای نداشــته اســت. 
ســپاهان در فصــل جــاری نتایــج خوبی 
گرفته و با 29 امتیاز از 1۳ بازی در رده دوم 
جدول قــرار دارد و می خواهــد با پیروزی 
مقابل پرسپولیس به صدر جدول صعود 
کند. در آن سوی میدان، پرسپولیس هم 
دوباره در قامت یک مدعی ظاهر شــده. 
سرخپوشــان پایتخــت هم با کســب 27 
امتیاز از 1۳ بازی در رده سوم جدول قرار 
دارند و این تیم نیز امیدوار است با برتری 
مقابل میزبان، شــانس حضــور در صدر 
جدول را به دست آورد. بنابراین مصاف 
امروز یک بازی 6 امتیازی برای هر 2 تیم 

به حساب می آید.
ســپاهان و پرســپولیس از 22 بهمــن 
ماه سال 1۳50 که اولین بازی شان برگزار 
شــد و با پیروزی 2 بر یک پرســپولیس به 
پایان رســید، تاکنون 68 بار برابر هم قرار 
گرفته اند که 24 برد ســهم پرســپولیس و 
19 برد سهم سپاهان بوده و 25 بازی هم 
با تســاوی به پایان رســیده اســت. در این 
دیدارهــا پرســپولیس 88 گل و ســپاهان 
72 گل به ثمر رســانده اند. ضمناً ادموند 
بزیک کــه پیراهن دو تیم را بــر تن کرده، 
بــا زدن 7 گل )4 گل بــرای پرســپولیس و 

۳ گل بــرای ســپاهان( خــود را بــه عنوان 
بهترین گلزن دیدارهای دو تیم معرفی 
کــرده اســت. بهترین بــرد پرســپولیس، 
پیروزی 6 بر صفر در سال 1۳۵0 و بهترین 
بردهای ســپاهان هم، دو برد مشابه 4 بر 
یک در جام حذفی سال 86 و لیگ سال 
89 بــوده اســت. ســپاهان و پرســپولیس 
در حالــی بــه مصــاف هــم می رونــد کــه 
آخریــن بازی شــان کــه دیــدار برگشــت 
فصل گذشــته بود، با نتیجه 2 بر صفر به 
سود سرخپوشــان به پایان رسید. ضمن 
اینکــه آخرین برد ســپاهان هم به بیش 
از ۳ ســال پیش برمی گردد که زردپوشان 
اصفهانی در بازی رفــت لیگ پانزدهم، 
بــه پیــروزی پــر گل 4 بــر 2 رســیدند و در 
5 بــازی اخیر، 2 تســاوی و ۳ باخت برابر 

حریــف قرمزپوش خود داشــته اند. نکته 
جالــب دیگری که درخصوص وضعیت 
این فصل سپاهان و پرسپولیس می توان 
بــه آن اشــاره کــرد، این اســت کــه 2 تیم، 
تنها تیم های لیگ برتر هستند که باختی 
نداشته اند و امیدوارند رکورد بی شکستی 
خــود را حفــظ کننــد. ضمــن اینکــه یک 
تفــاوت بــزرگ دارنــد که نقطه قــوت دو 
تیم به حساب می آید. سپاهان با 26 گل 
زده، بهترین خط حمله لیگ را در اختیار 
دارد کــه از این تعداد، کی روش اســتنلی 
ســوارز مهاجم برزیلی این تیــم 9 گل به 
ثمــر رســانده و در صــدر جــدول گلزنان 
قرار دارد. در ســمت مقابل، پرسپولیس 
با داشــتن علیرضا بیرانوند درون دروازه 
و سیدجال حســینی در خط دفاع، تنها 

4 گل دریافــت کرده تا بهترین خط دفاع 
لیــگ را در اختیــار داشــته باشــد و تقابل 
بهترین خــط حمله و بهترین خط دفاع 
لیگ بر جذابیت های این مسابقه افزوده 
است. سپاهان هفته گذشته یک بر صفر 
پدیده را از پیش رو برداشت و پرسپولیس 
هم بــا همین نتیجــه مقابــل ذوب آهن 
بــه برتــری رســید و حــاا باید دیــد امروز 
جنگ ستارگان چه نتیجه ای دربر خواهد 

داشت.
ë !دعوای بیرون از زمین

اتفاقی کــه در بیرون از این بازی حاشــیه 
بــه پا کرده و باعث جنجال کامی شــده، 
به بخش مدیریت دو باشگاه برمی گردد. 
برانکــو در صحبت هایــش پــس از بازی 
بــا ذوب آهن، تأکید کرد که پرســپولیس 

در ایــن فصــل از داوری ضــرر کــرده. این 
موضــوع بــا واکنــش تابــش مدیرعامل 
کــه  گفــت  او  و  شــد  مواجــه  ســپاهان 
پرسپولیس بیشترین ســود را برده است. 
ایــن موضــوع با پاســخ حســین خبیری 
مشــاور مدیرعامــل پرســپولیس همــراه 
بــود و او مدعــی شــد که تابــش فرافکنی 
می کنــد و ســپاهان بــه لطــف داوری هــا 
بیشــتر از 15 امتیاز ســود کرده. این پاسخ 
بــا واکنــش دوبــاره تابــش مواجــه شــد و 
او در مصاحبــه ای گفــت کــه خبیــری را 
نمی شناســد و اگــر ســپاهان 1۵ امتیــاز از 
داوری سود برده، باید سقوط کند! به این 
تریــب ُکری دو تیم به بیرون از زمین هم 
کشــیده شــد و باید دید داخــل زمین چه 

تأثیری خواهد داشت.

پنجشــنبه )15 آذرمــاه( آخریــن مهلت 
تعیین شــده بــرای اجــرای قانــون منع 
به کارگیــری بازنشســتگان بــود و در این 
راســتا هفت رئیس فدراســیون ورزشــی 
بازنشســته پیش از پایان مهلت قانونی 
وزیــر  روز  ایــن  در  و  کردنــد  اســتعفا 
ورزش و جوانــان نیــز حکــم سرپرســتی 
فدراســیون های والیبال، کاراته، معاون 
امــور زنان وزارت ورزش و حراســت این 
وزارتخانــه را صادر کرد اما با گذشــت ۳ 
روز از ایــن مهلت وضعیت فدراســیون 

فوتبال کامًا مبهم است.
ë ساکت؛ تنها مستعفی هیأت رئیسه

فدراســیون  در  حدیــث  و  حــرف 
فوتبال بسیار اســت. مهدی تاج، رئیس 
فدراســیون فوتبــال بــه عنــوان یکــی از 
مدیران بازنشســته پس از نشست هایی 
کــه بــا وزیــر ورزش و رئیــس کمیته ملی 
المپیک داشــت، بــا اســتفاده از ماده ۶0 
قانون جامع ایثارگران در مسئولیت خود 
باقی ماند و سید رضا صالحی امیری در 
گفت وگویی، این موضوع را تأکید کرد. اما 
پس از حل مشکل تاج نوبت به اعضای 
هیأت رئیســه رســید که علی کفاشــیان، 
محمدرضا ساکت، عبدالکاظم طالقانی 
و حیــدر بهارونــد اعضایــی هســتند کــه 
باید فدراســیون را ترک کننــد اما از میان 
ایــن افــراد تنهــا ســاکت اســتعفا کــرد. 
عبدالکاظم طالقانی، عضو هیأت رئیسه 

فدراسیون فوتبال در گفت وگویی عنوان 
ورزش  وزارت  مســئوان  »کاش  کــرد: 
بــه جــای مصاحبه های ســریالی جهت 
تخریب فوتبال و هیأت رئیسه و تیم های 
ملی  به جای هماهنگــی با رادیو ورزش 
و برنامه های تلویزیونی جهت ادامه این 
هدف به نامه هیأت رئیســه فدراســیون 
فوتبال پاسخ می دادند.« اعضای هیأت 
رئیسه با ارســال ۳ نامه به وزارت ورزش 
بــر ادامــه کار در شــرایط کنونــی اصــرار 
داشــتند امــا وزارت ورزش در حالــی بــر 
اجرای این قانون تأکید دارد که تنها یک 
عضو هیأت رئیسه اســتعفا داده است و 
شرایط 4 عضو دیگر؛ منهای مهدی تاج 

مشخص نیست.
ë تعلیق فوتبال از حربه تا واقعیت

در میــان هیاهوی فدراســیون فوتبال 
صحبت هایی نیز مطرح شــد کــه تاج در 
نشســت هایی کــه بــا جیانــی اینفانتینو و 
شیخ سلمان داشته، وضعیت فدراسیون 
فوتبــال و اتفاقــات اخیــر را بــرای رئیــس 
فیفــا و رئیس کنفدراســیون فوتبال آســیا 
تشــریح و آنها را در جریان این قانون قرار 
داده اســت کــه پــس از آن بحــث تعلیق 
فدراســیون فوتبال مطرح شد. البته علی 
اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس فراکسیون 
ورزش مجلــس شــورای اســامی بحــث 
تعلیــق فوتبــال را حربــه دانســت و ایــن 
موضوع را تنها یک فضاسازی و تبلیغات 
بــرای حفــظ پســت و تمکین نکــردن به 
قانــون عنــوان کرد و بــه ایرنا گفــت: »اگر 
آقایــان تردید دارند فوتبــال ایران تعلیق 

می شود پس چرا به خاطر مردم، ورزش 
و کشور استعفا نمی دهند.«

بــا ایــن وجــود شــنیده می شــود کــه 
روز  چنــد  طــی  ایــران  فوتبــال  تعلیــق 
آینده به مســئوان ورزش خواهد رسید.  
برایــن اســاس ابتــدا تیــم ملــی فوتبال 
ملت هــای  جــام  در  حضــور  از  ایــران  
آســیا تعلیــق خواهــد شــد و پــس از آن 
نماینــدگان ایــران حق حضــور در لیگ 
داشــت.  نخواهنــد  را  آســیا  قهرمانــان 
از ســوی دیگــر گفتــه می شــود کارلوس 
کــی روش، ســرمربی تیم ملــی تحوات 
فدراســیون را بــا دقــت دنبــال می کند و 
حتی گفته شــده تماس هایی از خارج از 
کشــور با وی برقرار شــده که بــا موضوع 
تعلیق احتمالــی فوتبال ایران از ســوی 
فیفا مرتبط بوده اســت. البته این سؤال 
پیش می آید که چرا فیفا بحث احتمالی 
تعلیق فدراسیون فوتبال را به سرمربی 

تیم ملی اطاع داده؟
فیفا همواره بر اســاس اصــل »اقناع 
نظــر و اطمینــان از موضــوع دخالت در 
امور یک فدراســیون« نســبت به تعلیق 
فوتبــال یــک کشــور اقــدام می کنــد. این 
پروســه به دو صورت قابل تحقق است. 
1- مســئوان فدراســیون ملی یک کشور 
یــا نهادهــای دخالــت کننــده رســماً در 
بیانیــه، گفت وگــو یــا مکاتبه بــه گونه ای 
طرح موضوع کنند که معنای مســتقیم 
دخالت در امور فدراسیون از آن برداشت 
شــود که در شــرایط کنونی، فوتبال ایران 

درگیر چنین جریانی نیست.

2- فیفا براساس اطاعات و اخباری 
کــه پیرامــون اتفاقــات فدراســیون ملــی 
یــک کشــور در حــال رخ دادن اســت، به 
ایــن موضوع واکنش نشــان می دهد. در 
ایــن حالت فیفــا طی مکاتبه ای رســمی 
با فدراســیون فوتبال و دولت آن کشــور، 
درخواست می کند که نسبت به اتفاقات 
مطرح شــده پیرامون موضــوع دخالت 
احتمالی نهاد سوم در فوتبال روشنگری 
کنــد. موضوعی کــه درباره فوتبــال ایران 
رخ نــداده و بــر اســاس دو اصل و مســیر 
مطروحــه فــوق، فوتبــال ایــران شــرایط 
تعلیق از ســوی فیفا را ندارد. با این حال 
مسئوان فوتبال ایران با درک حساسیت 
شرایط کنونی در مسیری حرکت نکنند تا 

فوتبال ایران دچار تعلیق شود.
ë تاج در پی نایب رئیسی ای اف سی

از 15 آذرمــاه مهــدی تــاج در محــل 
کارش حضــور نیافتــه تــا به ایــن قانون 
در ظاهر تمکین کرده باشــد. البته گفته 
می شــود دلیــل عــدم حضــور تــاج طی 
مراحــل اداری اعمــال مــاده 60 قانــون 
جامع خدمــات ایثارگری اســت نه چیز 
دیگــر. او از 15 آذر حــق امضــا نــدارد تــا 
رسماً و قانوناً بازگشت به کار شود. اما به 
نظر می رســد مهدی تاج بــدون در نظر 
گرفتــن منافــع ملــی، ســناریوی تعلیق 
فوتبال را در پیش گرفت و در عین حال 
نامزد نایب رئیسی فیفا هم شده است.

ë وضعیت مبهم سرخابی ها
عاوه بــر فدراســیون فوتبال وضعیت 
دو تیــم پرســپولیس و اســتقال نیــز کامًا 

مبهم است. البته باشگاه استقال شرایط 
بهتری دارد و امیر حسین فتحی به عنوان 
مدیرعامل باشــگاه اســتقال بــه کار خود 
ادامــه خواهــد داد امــا جــواد قــراب و اکبر 
عباسی ملکی دو عضو هیأت مدیره باشگاه 
استقال با تسلیم استعفای خود به وزارت 
ورزش رســماً از این باشگاه جدا می شوند. 
بــرای  کــه شــرایط  اســت  ایــن در حالــی 
پرســپولیس متفاوت تر است و حمیدرضا 
گرشاسبی دیگر قادر به فعالیت به عنوان 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیست و او 
دیروز )شنبه( در محل باشگاه پرسپولیس 
حاضــر نشــد. محمدرضــا حاجی بیگــی و 
ابوالفضــل روغنــی، دو عضــو بازنشســته 
هیــأت مدیره باشــگاه پرســپولیس نیز روز 
پنجشنبه از ســمت خود استعفا دادند اما 
وزیر تاکنون با این اســتعفا موافقت نکرده 
و به فکر چاره ای برای ادامه کار گرشاســبی 
در پرســپولیس اســت. دیــروز وزیــر ورزش 
و جوانــان برای افتتــاح برخــی پروژه ها در 
اســتان کرمان حاضر شــد و در این بین در 
مورد وضعیت تاج و گرشاسبی سؤالی از او 
شد که وزیر ورزش به این سؤال پاسخ نداد.   

ë تغییرات در فدراسیون های دیگر
دیروز با حکم مســعود ســلطانی فر، 
عبــاس صانعــی جانشــین عبابــاف بــه 
عنوان سرپرست حراست وزارت ورزش 
و جوانان منصوب شــد. محمد احســنی 
فروز، دبیر فدراســیون تکواندو هم جای 
خود را به آرش فرهادیان داد.  همچنین 
محمد صادق فرجی، رئیس فدراسیون 
کاراته هم که گفته می شد تا روز دوشنبه 
بــرای ارائه نامه بازگشــت بــه کار خود از 
مســئوان وزارت ورزش مهلــت گرفته، 
پس از رد این درخواست و مخالفت وزیر 
بــا این موضــوع، ضمن ارائه اســتعفای 
خود، بــا انتشــار پیامی از جامعــه کاراته 
قدردانــی و خداحافظــی کــرد. در ایــن 
میــان، عبدالحمیــد احمــدی، معاونت 
همگانــی  ورزش  توســعه  و  فرهنگــی 
وزارت ورزش و جوانــان دربــاره اجرایــی 
شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
در ورزش، گفــت: »بــه اعتقــاد مــن این 
قانون نمی تواند در ورزش تبعات مثبتی 
به دنبال داشــته باشــد. ما می توانستیم 
ورزش را در این قانون مستثنی بدانیم.«

گــزارش

امشب؛ فینال لیبرتادورس در برنابئو
دیدار برگشت تیم های بوکاجونیورز و ریورپاته در مرحله 
نهایی فوتبال جام قهرمانی باشگاه های امریکای جنوبی 
)لیبرتادورس کاپ( امشــب در ورزشگاه برنابئوی مادرید 
برگزار می شود. این دیدار قرار بود 15 روز پیش در زمین ریورپاته برگزار شود 

ولی دو بار به تعویق افتاد و سرانجام شهر مادرید اسپانیا میزبان آن شد.

بازگشت جهانبخش در دیدار با چلسی
علیرضــا جهانبخــش بعد از مدتــی مصدومیت و دوری از میــدان می تواند 
بــرای دیــدار بعــدی برایتــون در لیگ برتــر فوتبــال انگلیس که هفتــه آینده 
مقابل چلســی است، به میدان برود. برایتون که دیشب در همین چارچوب 
بــا برنلــی مصاف کــرد، در یک ماه اخیــر از همراهی ایــن مهاجم ملی پوش 

ایرانی بی بهره مانده است.

بازگشت گرو خندان به تمرین آبی ها
یــک روز پس از پیروزی قاطعانه مقابل ســپیدرود، تمریــن آبی های تهرانی 
بــه ریــکاوری نفرات حاضر در مســابقه و تمرین ســایر نفرات در ســالن وزنه 
هتل المپیک منحصر شــد. بازگشــت الحاجی گرو به تمرینات بعد از مدتی 
غیبت از رویدادهای ویژه این تمرین بود و او با چهره ای خندان آمد تا بگوید 

شایعات هفته های اخیر در مورد جدایی اش از استقال صحت ندارند.

تشییع پیکر بهزاد کتیرایی با حضور مسئوان ورزش
مراســم تشــییع پیکر بهزاد کتیرایی، رئیس اســبق فدراســیون کاراته با حضور 
رضــا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، محمدرضا داورزنی معاون 
ورزش حرفــه ای و قهرمانــی وزارت ورزش و جوانــان و مســئوان رشــته های 
مختلف در ورزشــگاه شــهید شــیرودی برگزار شــد. مرحوم بهــزاد کتیرایی در 
قطعه 29 بهشت زهرا)س( در جوار شهید صیاد شیرازی به خاک سپرده شد. 

ترخیص دانایی فرد از بیمارستان
ایرج دانایی فرد، ملی پوش ســابق فوتبال ایران که به ســبب کســالت مدتی 
در یکــی از بیمارســتان های تهران بســتری بوده اســت، دیروز مــورد عیادت 
امیرحســین فتحی، مدیرعامل اســتقال تیم ســابق خــود و همچنین امین 
نــوروزی پزشــک ارشــد ایــن باشــگاه قــرار گرفــت. قــرار بود تــا عصــر دیروز 

دانایی فرد از بیمارستان مرخص شود.

اخبـــار

جنگ ستارگان
بهترین خط حمله لیگ برابر بهترین خط دفاع

س
فار

ورزشگاه نقش جهان اصفهان یکی از زیباترین ورزشگاه های فعلی فوتبال ایران، امروز میزبان بازی حساس سپاهان و پرسپولیس است

 برگزاری مراسم تشریح دستاوردهای 
40 سالگی انقاب در حوزه ورزش

مراســم تشریح و رونمایی دســتاوردهای 40 سالگی انقاب 
در حوزه ورزش، روز گذشته در سالن استاد ابوالقاسم فارسی 
آکادمی ملی المپیک برگزار شــد. در این مراسم تعدادی از 
مســئوان حوزه ورزش و رؤسای فدراســیون های ورزشی نظیر نصراه سجادی 
مشاور عالی کمیته ملی المپیک، بهرام افشارزاده مشاور فدراسیون بین المللی 
زورخانــه ای و پهلوانــی، کیومــرث هاشــمی رئیس اســبق کمیته ملــی المپیک، 
محمدرضــا یزدانــی خــرم رئیس اســبق فدراســیون والیبــال و کشــتی، محمود 
خســروی وفــا رئیس کمیته ملی پارالمپیک، محمدرضا ســاکت دبیرکل ســابق 
فدراســیون فوتبال، محمدرضا پوادگر رئیس فدراســیون تکواندو، علی مجدآرا 
رئیس فدراسیون ورزش همگانی، گائینی استاد دانشگاه و... حضور داشتند و هر 

کدام درباره دستاوردهای ورزش ایران صحبت کردند.
در این مراســم درباره اتفاقات و دســتاوردهای 40 ســال اخیر ورزش ایران در 
حوزه های توسعه کان ورزش، قهرمانی المپیک، پارالمپیک، بانوان، همگانی، 
زیرســاخت ها و فرهنگــی ورزش بــه تفصیــل بحث و تبــادل نظــر و همچنین از 
کتابچه دستاوردهای توسعه کان ورزش بعد از انقاب نیز رونمایی شد. در این 
مراسم یزدانی خرم رئیس کمیته مردمی دستاوردهای 40 سالگی انقاب، تأکید 

کرد که در ورزش ایران باید شایسته سااری حاکم باشد.
ســجادی به این موضوع اشــاره داشــت که یکی از دســتاوردهای ورزش پس 
از انقاب این اســت که تعداد فدراســیون ها از 20 به 51 فدراســیون رسیده و ۳۳ 
فدراسیون هم المپیکی هستند. افشارزاده هم یکی از دستاوردهای مهم را ایجاد 
رســمی کمیته ملی المپیک دانست که با آن ورزش ایران ۳00 درصد رشد کرد. 
خسروی وفا هم پرداختن به ورزش جانبازان و معلولین را یک شاخص حقوق 
بشری توصیف کرد و به این موضوع اشاره داشت که ورزشکاران جانباز و معلول 
پس از انقاب 2746 مدال در میادین مختلف به دست آورده اند. خانم خلیقی 
پور اولین مســئول ورزش بانوان در جمهوری اســامی هم به این آمار اشاره کرد 
که ورزش بانوان از تنها 5 کمیته ورزشــی در قبل از انقاب به 14۳ رشــته ورزشی 
رســیده و افزایــش 20 برابری داشــته و حــاا 7 میلیون بانوی ورزشــکار فعالیت 
می کننــد و 900 مدال هم کســب کرده انــد. ضمن اینکه ۳5 هــزار مربی زن و 16 

هزار داور زن هم فعالیت می کنند که نمونه آنها گاره ناظمی است.

در حالــی کــه برانکــو ایوانکوویچ به علت ســاعت پرواز پرســپولیس به 
نشست خبری پیش از بازی با سپاهان نرسید، امیر قلعه نویی در نشست 
خبری حاضر شد و درخصوص تقابل با پرسپولیس چنین صحبت کرد. 
ســرمربی ســپاهان گفت: »معمواً بازی هایی که سپاهان و پرسپولیس 
دارند، جذاب می شــود. اان هم هر دو تیم در بهترین شــرایط هســتند. 
سپاهان هفته به هفته بهتر شده و امیدوارم با یک بازی منطقی ۳ امتیاز 
بازی را بگیریم. پرســپولیس هم دســت و پا بســته نیســت. آنها ۳ سال 
است که با هم بازی می کنند. شاید خسته باشند اما با همین کیفیت شان 
تــا فینــال آســیا رســیده اند.« ســرمربی ســپاهان همچنیــن از برگــزاری 
مراسمی برای تقدیر از سید جال حسینی خبر داد و گفت: »ما از نویدکیا 
و محمــود کریمــی خواهش کردیم در کنار تیم باشــند. لوحی هم برای 

حســینی در نظر گرفته شــده اســت که از او تقدیر شود.« قلعه نویی این 
صحبت های جالب را هم مطرح کرد: »در ورزشگاه نیوکمپ در نزدیکی 
رختکن تیم ها، جایی برای عبادت در نظر گرفته شده. فوتبال هم عشق 
و هم عبادت است و باید با توسل باشد. مسی هم همین کار را می کند. 
بازیکنان سپاهان هم همین کار را می کنند. البته امکانات هم تأثیر دارد. 
ما انتظار داریم با توجه به امکانات باشگاه سپاهان، بازیکنان با قلب شان 
برای تیم بازی کنند.« او در مورد صحبت های برانکو در مورد داوری هم 
بیان کرد: »من ارادت خاصی به برانکو دارم. او تجربه های مربیگری در 
تیم ملی را در اختیار من گذاشت. برانکو خسته بوده و معمواً این گونه 
صحبت نمی کند. باید داوری ها کارشناسی شود و هر تیمی که سود و هر 
تیمی که ضرر کرده، مشخص شود. سپاهان حداقل ۶ امتیاز ضرر کرده. 

من قبول می کنم که فیلم بازی های ما و پرسپولیس دیده و امتیازها بر 
اســاس آنها داده شود.« وی ادامه داد: »این حرکت لوس آوردن پرچم 
ژاپن به ورزشگاه را نمی پسندم. پرچم سپاهان به این قشنگی، آن را به 
ورزشگاه بیاورید. تراکتوری ها گفتند به خاطر بازیکن تیم شان پرچم ژاپن 
آورده اند، این قابل قبول است اما برای دیگر تیم ها نه.«  البته برانکو در 
مصاحبه ای به تســنیم گفت:»وضعیت تیم ما خیلی شــفاف نیست. 
شــایان مصلح و ســیامک نعمتی به تازگــی به تمرینات برگشــته اند و 
خیلی وضعیت مناسبی برای بازی ندارند. بعد از بازی با ذوب آهن هم 
بشــار رسن، کامیابی نیا و نوراللهی با مصدومیت جزیی مواجه شدند و 
وضعیــت آنها هم تعریفی ندارد. در این وضعیت نمی توانیم بگوییم 

همه چیز خوب است.«

برانکو خسته بوده و معموًا این گونه صحبت نمی کند

قلعه نویی: آوردن پرچم ژاپن لوس بازی است

رئیس فدراسیون کاراته خداحافظی کرد، سرپرست جدید حراست وزارت ورزش حکم گرفت
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شــاید امــروز بــرای کمتــر کســی اهمیت داشــته باشــد که 
روزی محمدتقــی بهــار، معــروف به ملک الشــعرای بهار 
)زاده 1265 شمســی و مــرگ 1330 (، در مــدح و ثنــای 
لنین نوشــت... قبل تــرش و در اوان جوانی مشــروطه خواه 
بــود، خانــواده اش از معتمدین دربار قاجــار بودند و لقب 
ملک الشــعرایی میراثــی بود کــه از پدر به ارث بــرد؛ هم او 
را بر مصدر وزارت نشــاند و هم بر کرســی وکالت مردم در 
مجلــس. اما اینها، با همه ضرورت های تاریخی، چهره ای 
را که امروز از ملک الشــعرا به یاد می آوریم به ذهن متبادر 
نمی کنــد. امــروز بــا نــام بهار، تنهــا به یــاد میــراث ادبی او 
می افتیــم و گرامــی اش می داریــم و بزرگش می شــمریم؛ 
میراثــی کــه یک صورتــش در اشــعار بهار تبلــور می یابد و 
صورت دیگرش در کتاب ارزشــمند »سبک شناســی«اش، 
کــه هنوز بعــد از قریــب هفت دهــه بی بدیل اســت. لقب 
ملک الشــعرایی لقبــی موروثــی بــرای بهــار بــود. پــدرش 
ملک الشعرای آستان قدس به حساب می آمد و پسر پس 
از پــدر، لقب را بــه ارث برد. اما بهار میراث خوار نام و لقب 
پــدر نمانــد و فراتر از هدیه ســلطنتی، جایــگاه و موقعیتی 
در شــعر فارســی بــرای خود رقــم زد. بهار کــه از کودکی در 
خانواده ای اهل هنر و ادبیات زیســته بود و با کاسیک های 
فارســی بــه خوبــی آشــنایی داشــت و از ســوی دیگــر بــه 
حال وهــوای نوخواهــی پس از مشــروطه همراه شــده بود، 
پیوندی میان ســبک کاسیک شعر و فضای اجتماعی به 
وجود آورد و همین یکی از عواملی بود که شعرش زمزمه 
زبان مردم کوچه و بازار شود. امروز کمتر کسی وقت زمزمه 
»بــرو کار می کــن مگو چیســت کار«، »من نگویم کــه مرا از 
قفــس آزاد کنیــد«، »بــه اصفهــان رو که تا بنگری بهشــت 
ثانی«، »تا یار که را خواهد، تا عشق که را شاید«، »مرغ سحر 
ناله سر کن« و صدها شعر دیگر مشابه این چند، حواسش 
هست که شاعر این اشعار حدود هفتاد سال است دیده از 

جهان بســته و در همین محله شــمیران مدفون است؛ نه 
شاعری متعلق به قرن ها پیش. اما شاعر با شعرش زنده 
است و کمی که به زمزمه های مردم گوش دهیم، مصرع و 

بیت های بهار را از حنجره ها می شنویم.
دیگــر میراث بهار زحمت هایی بود که برای زبان و ادبیات 
فارســی کشــید. بهــار بــه همراهــی جال الدیــن همایــی، 
بدیع الزمان فروزانفر، رشــید یاسمی و عبدالعظیم قریب 
کتاب »دستور پنج اســتاد« را تألیف کردند که پایه ای برای 
دســتور زبــان فارســی شــد و همچنان بــرای هر دانشــجو و 
جویــای دانش دســتور زبان بــه عنوان مرجعی کاســیک 
محســوب می شــود. در شــعر هم، کتــاب »تاریــخ تّطور در 
شــعر فارســی« از اوســت که بــاز مرجعی برای شــاعران و 
پژوهشــگران شعر اســت. اما اثر ســترگ »سبک شناسی« 
بهــار، کــه بــه همیــن نــام »سبک شناســی بهار« شــناخته 
می شود از اولین های زبان فارسی در سبک شناسی است و 
عاوه بر فضل تقدم در سبک شناســی، هنوز هم پایه ای به 
قدر و قیمتش نیافته است. سبک شناسی که نگاه جدیدی 
به زبان را دنبال می کرد، دور از دانشی که به اسم معانی و 
بیان رواج داشت و بیشتر از زبان عربی به فارسی راه یافته 
بــود نبــود و نیم نگاهی به دانشــی جدیــد در ادبیات غرب 
کــهStylistics می شــناختندش داشــت؛ امــا بهــار در اینجا 
نیــز، ماننــد وجه شــاعرانه اش، پلی میان معانــی و بیان و 
Stylistics زد و سبک شناسی خاصی نوشت که از هر دو، به 

اندازه دارد. مانا باد میراث و راه بهار.
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بردبارى او را به خشم آور.
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مارک دیوید چپمن در هشــتم دســامبر ســال 1980 به مردی که تبدیل 
به »نمــاد صلــح جهانی« شــده بــود، چهار گلوله شــلیک کــرد. چپمن 
این مرد را می ســتود و حتی ســه ساعت قبل از شــلیک گلوله از او امضا 
گرفته بود. جان لنون، مردی از طبقه کارگر انگلیس که به گفته خودش 
همیشه ذهنیتی سیاسی داشته و علیه وضع موجود بوده است، در سال 
1960 بــا پــل مک کارتنی گروهی به نام »بیتلز« را بنیان گذاشــت. رینگو 
استار و جرج هریسون)گیتاریست افسانه ای( نیز به لنون و مک کارتنی 
اضافه شده و دنیای موسیقی را به قبل و بعد از خود تقسیم کردند و با 
»بیتلز« به شهرتی افسانه ای رسیدند؛ هرچند تا قبل از جنگ ویتنام آنها 

ترانه هایی با مضامین عاشــقانه می خواندند و لنون 
بعــد از اینکه بیتلز را ترک کرد، از خاموشــی خود در 
این دوران احساس شرمندگی کرد. او دیگر نتوانست 
مقابل اشــتاین، مدیر تولید گروه بیتلز ساکت بماند 
که تأکید داشــت درباره جنگ ویتنام چیزی نگویند. 
سپس اعضای گروه بیتلز در جواب به اشتاین گفتند؛ 
ما خواســتار پایــان جنگ و تــرک بی تأخیر نظامیان 

امریکایــی از ویتنام هســتیم. این آغازی بود که لنــون همانند یک رهبر 
سیاسی مردم را علیه جنگ ویتنام به خیابان ها کشاند و بعد از این دوره 
او تــا آخرین لحظه عمرش صلــح را با ترانه  هایــش هارمونیزه می کرد 
و بــرای تمــام مردم دنیا می خوانــد. ترانه هایی که متأثر از مســائل حاد 
سیاســی زمانه اش بود. آهنگ »به صلح یک فرصت دهید«، به ســرود 

جنبــش ضد جنگ دهه 70 بدل شــد و در تظاهراتی 
در مقابل کاخ ســفید حدود یــک میلیون نفر یکصدا 
این ترانه را خواندند. لنــون در 1970 با »یوکو اونو« که 
موسیقیدان و از مخالفان سرسخت جنگ ویتنام بود، 
ازدواج کــرد. آن دو بــرای ماه عســل بــه هتل الیزابت 
مونترال رفتنــد و درحالی  که موجی از رســانه ها آنان 
را محاصره کرده بودند، تابلوی بزرگی با عنوان بســتر 
صلــح )Bed Peace( را بــاای ســر خــود نصــب کردند و شــعارهایی به 
حمایــت از صلــح و در مخالفت با جنگ بــه در و دیوار آویختند. لنون و 
اونو یک هفته تمام از اتاقشــان بیرون نیامدند و این حرکتشان عاوه بر 
 )Imagine ( »بازتــاب جهانی، منجر به خلق ترانه تأثیرگذار»تصورکــن

شد که به مثابه امضای تفکر جان لنون بود.

سى و هشت سال از قتل جان لنون گذشت

صدای جهانی ضد جنگ

هانی انصاری

یکصد و سى و دو سال از تولد ملک الشعرای بهار گذشت

میراث مرغ خوشخوان تجدد ایرانی

هــم  هنــوز  زردهــا  جلیقــه  تظاهــرات 
خبرساز است و در شبکه های اجتماعی 
بعضــی  مــردم  دیــروز  پرطرفــدار. 
شــهرهای هلند و بلژیک هم به جلیقه 
زردهــا پیوســتند و مثــل روزهــای قبــل 
تقریباً هر ســاعت ویدئوها و عکس های 

زیادی از آن بازنشر می شد.
برخورد پلیس با مردم یکی از مهمترین 
موضوعاتــی اســت کــه کاربران شــبکه های اجتماعــی به آن 
توجــه می کنند. تعداد بازداشــتی ها که دیروز بســیار زیاد بود 
آماری بود که مدام از ســوی کاربران اعام می شــد و از سوی 
دیگر به خواسته های آنها هم پرداخته می شد. این که جلیقه 
زردها به چه چیزهایی اعتراض دارند و دنبال رسیدن به چه 

خواسته هایی هستند.
»هنــوز فیس بــوک و توئیتــر رو تــو پاریــس فیلتر نکــردن؟«، 
»فرانســه مهد دموکراسی! مشــغول تجربه کردن نقطه اوج 
آزادیخواهــی در پاریس اســت. جوان خودروهــای زرهی در 
خیابان هــای آرمانشــهرغربزدگان برای ســرکوب خشــن تر. 
جنبش زرد کبک غرب زده اســت اما برف نیست«، »پلیس 
فرانســه هشــتصد دانش آمــوز دبیرســتانی فرانســوی را بــه 
ظــن حضــور در اعتراضات جلیقــه زردها به صــورت فله ای 
بازداشــت و بــا آنهــا مانند اســرای جنگــی رفتار کرده اســت. 
اگر ایــن اتفاق در تهران می افتاد، دولت فرانســه و دوســتان 
ســفارت فرانســه در روزنامه هــای اصاح طلب چه واکنشــی 
نشــان می دادند؟«، »7صبح یه روز عــادی تو پاریس! 8000 
نفــر نیــروی ارتــش و پلیس، بــا زره پوش های نظامــی و... در 
انتظار جلیقه زردها! امنیت شوخی بردار نیست! چه تهران، 
چــه پاریــس!«، »وژدانــن صداوســیما عجب لوکیشــنایی تو 
پاریس پیــدا می کنه«، نمونــه ای از واکنش ها بــه اعتراضات 

جلیقه زردها در شبکه های مجازی بود.

جلیقه زرد!

شهروند 
مجــازی

رنگ روز

یگانه خدامی

تــا ســالگرد غــرق  حــدود یــک مــاه 
شــدن کشتی ســانچی و کشــته شدن 
دریانــوردان کشــورمان مانده اســت. 
جمعه شــب یکــی از کاربــران توئیتر 
کــه در بخش معرفی اش نوشــته:»مدرس علوم دریایی 
و دوره هــای تخصصی دریایی«، در رشــته توئیتی درباره 
نحوه غرق شــدن این کشــتی توضیــح داد. این توئیت ها 
با عنوان گزارش رســمی حادثه ســانچی نوشــته شد و او 
در واقع گزارش رســمی تیم بررســی را دوباره با جزئیات 

و عکس و تصاویر رادار کشتی بازنشر کرد.
این توئیت بســیار مورد توجه کاربران قرار گرفت و دیروز 
هــم بخشــی از گفت و گوها و توئیت ها درباره این مســأله 
بود. بسیاری با نگاهی احساسی درباره تلخ بودن حادثه و 
تلخ خواندن گزارش آن نوشتند و بعضی ها هم آن را به 
عنوان گزارشی دقیق مورد توجه قرار دادند. ابراز تأسف و 
سؤال هایی که کاربرها درباره این موضوع داشتند بخش 
دیگــری از توئیت های مربوط به این گزارش بود. درواقع 
رشــته توئیــت ایــن مدرس علــوم دریایــی یــاد و خاطره 

سانچی را دوباره زنده کرد.
کاربران این شــبکه های اجتماعی با خواندن این گزارش 
چنین توئیت هایی نوشتند:»توصیه می کنم اگر ناراحتی 
قلبی دارید نخونید.«، »لحظات پر تاطم سانحه سانچی 
درســت در لحظه برخورد. خیلی دردآوره غریبانه مردن 
وســط دریــا«، »این  گــزارش پارســال پخش شــده نیازی 
بــه توئیــت کــردن و بازگویــی نبود. گــزارش قابــل باوری 
نبو د و نیســت و  نخواهد بود. ســؤال و ابهام زیادی وجود 
داره لطفــا نمک به زخم خانواده ها نپاشــین«، »چگونه 
طرفیــن بــا بی دقتــی و اهمال، چنــان فاجعــه ای را رقم 
زدند«، »دوســت داشــتم بدونم دقیقاً چــه اتفاقی برای 
ســانچی افتاده، فارغ از مباحث سیاســی و غیرسیاسی«، 
»داغ ســانچی هم مثل پاســکو هیچوقــت جاش خوب 

نمی شه.«

یاد سانچی

گزارش 
روز به مناسبت نخستين سالروز درگذشت »دکتر رضا نيازمند«

پشتیبان سرمایه های ملی
1.زنده یاد دکتــر رضا نیازمند )1396-

انســانی  و  کم نظیــر  مدیــری   )1300
اخاق مــدار در عرصه اقتصــاد ایران 
و  »تکنوکراســی  کتــاب  در  او  بــود. 
سیاستگذاری اقتصادی در ایران« هم 
درباره سرگذشــت خود و تاش هایی 
که بــرای راه اندازی و نوســازی صنایع 
کشــور انجام داده، ســخن گفته و هم 
روایت هــا و تحلیل هایــی خواندنی را 
در ســرفصل هایی چون:»حــزب توده 
و مشــکات کارگری«، »فراز و فرود محبوبیت مصدق«، »کار 
بــا ابتهاج در ســازمان برنامه«، »عالیخانی یک وطن پرســت 
دانشــمند«، »تأسیس ســازمان گسترش و نوســازی صنایع« 
و... مطــرح کــرده اســت. همچنیــن، خاطــره ای از جلســات 
شــورای اقتصاد تعریف می کند که به نظرم با توجه به نقدی 
که بیان کرده، بســیار جای اندیشیدن دارد. او می گوید:»برای 
من جالب بود که ببینم درباره امور مهم کشــور چگونه بحث 
می شود و شاه چقدر به مسائل وارد است، مشکات را چگونه 

می بیند و چگونه تصمیم گیری می شود.
 او می گوید در ابتدا متوجه شدم که شاه از حافظه بسیار خوبی 
برخوردار اســت و فکر می کردم که حافظه قوی صفت خوبی 
است اما بتدریج دریافتم که این حافظه قوی موجب می شود 
که اســتعداد تحقیقی و اســتدالی را از شــاه بگیرد و شاه را به 
جای اینکه فردی اســتدالی بکند تا در هر موردی به قسمت 
اســتدالی مغــز خود رجــوع کنــد، او را تبدیل به فــردی کرده 
است که متکی به حافظه خود است. البته در مواقع معمولی 
این حافظه، شــاه را در ســطحی بااتر از وزیران و نخست وزیر 
قــرار مــی داد و برتــری او بــه روشــنی آشــکار می شــد، ولی در 
مواردی که درباره مطالب مشکل و غیرمعمول بود و مشکل 
فقط از راه اســتدال و اســتقال رأی باید حل شود، شاه بسیار 
ناتــوان بود و در مقابل اســتدال وزیری کاردان قدرت تحمل 
نداشت. در چنین مواردی تسلیم شدن برای شاه مشکل بود 
و اگر تســلیم اســتدال وزیرش می شــد از آن وزیر کینه به دل 

می گرفت و بزودی او را طرد می کرد.«
نیازمنــد در ادامــه بــه دو نمونه می پردازد. نخســت، بمباران 
اطاعاتی یک وزیر جوان )بر اساس عدد و رقم( از سوی شاه 
که آن وزیر را برای همیشه به سکوت و فرمانبرداری )چنانچه 
دلخواه شاه بوده( وامی دارد و دوم، برخورد تند شاه با وزیران 
و مدیرانــی همچــون دکتــر عالیخانــی، دکتر یگانــه و خداداد 
فرمانفرماییــان کــه از دانــش، تجربــه و قــدرت بیــان خوبــی 
برخوردار بودند و شاه به خاطر اینکه توانایی بحث و گفت وگو 

با آنها را نداشــته، سرانجام با بهانه  تراشی آنها را از کار برکنار 
می کند. نیازمند با دقت کم نظیری این ضعف و نقص، یعنی 
»اســتدال گریزی« را که البته یک مسأله فرهنگی در جامعه 
ماســت، نشــانه می رود. به تعبیری، کســانی که نتوانند برای 
ســخن و ادعای خودشــان دلیل ارائه کنند، برای پیشبرد کار و 
خواســته خودشــان روش های خشــونت آمیز و غیراخاقی را 

جایگزین می کنند!
2.در هــر نظــام اقتصــادی معیــار موفقیــت این اســت که در 
برنامه ریزی ها به رشد اقتصادی )کمیت( و توسعه اقتصادی 
)کیفیت( اندیشــیده شــود. بنابراین باید بر دانش اقتصادی، 
مدیریت علمی و بهره از متخصصان تکیه شــود تا براســاس 
آن افزایــش ثــروت ملی و رفاه مردم شــکل گرفتــه و بتدریج 
بــا ایجــاد شــغل و رونق اقتصــادی، میــزان فقر کاهــش یابد. 
اگــر بــه ســیر زندگی و کارنامــه اجرایــی و مدیریتــی دکتر رضا 
نیازمنــد دقــت کنیــم، بــه نقــش ســازنده او و کســانی کــه در 
ساختار اقتصادی تأثیر بسیار سودمندی داشتند پی می بریم. 
مدیرانــی کــه از ســرمایه های ملــی پشــتیبانی می کردنــد و با 
برنامه ریزی های علمی و سیاســتگذاری های عاقانه بستری 
مناســب بــرای افزایش ثــروت ملــی فراهم کردنــد و فضایی 
را شــکل دادنــد تا شــخصیت های خاقی ماننــد محمدتقی 
برخــوردار، محمدرحیــم متقــی ایروانی، حســن تفضلی و... 
بتوانند مجال کار بیشــتری یابند و صنعت و تجارت کشــور را 

رونق دهند. 
خوشبختانه با کوشش پژوهشگرانی دلسوز و همت نشر »گام 
نو« ما اکنون می توانیم با زندگی و کارنامه آن شخصیت های 
کارآفریــن نیز بیشــتر آشــنا شــویم. شــخصیت هایی پرتاش 
کــه بــا پشــتیبانی مدیرانــی کاردان و وطن دوســت کــه یکی از 
برجســته ترین آنها زنده یاد دکتر رضــا نیازمند بود، در جهت 
رونــق اقتصــادی ایــران و افزودن بر ســرمایه ملــی، خدمات 

بزرگی انجام دادند.

علی اکبر شیروانی
نویسنده و پژوهشگر ادبی

بــه  »مارمــوز«  ســینمایی  فیلــم 
کارگردانی کمــال تبریزی از 21 آذر 
در ســینماهای سراســر کشــور روی 
پرده می رود. به گزارش روابط عمومی این فیلم، آخرین 
ســاخته ســینمایی کمــال تبریــزی به ســرگروهی پردیس 
ســینمایی باغ کتاب اکران می شود. در آســتانه اکران این 
فیلــم تیزر رســمی آن که توســط ســپیده قائمی ســاخته 
شــده رونمایــی و منتشــر شــد.  فیلــم کمــدی »مارمــوز« 
داســتان فــردی را روایــت می کنــد کــه علی رغــم ســوابق 
نامناســب خــود ســودای نمایندگی مجلــس را دارد. این 
فیلم در ایران و ترکیه فیلمبرداری شــده اســت. در فیلم 
ســینمایی »مارمــوز« بازیگرانــی همچــون حامــد بهداد، 
ویشــکا آســایش، آزاده صمدی، مانی حقیقی، ســیاوش 
عیســی  قدیانلــو،  بهــزاد  بحرانــی،  محمــد  چراغی پــور، 
یوســفی پور، عباس احمدی مطلق، ســید جــواد یحیوی، 
رضا ناجی، فرهان معین زاده، شــیرین آقا کاشــی وبهروز 

قادری حضور دارند.

البتــه این بار اولی نیســت که تبریزی به ســراغ کار کمدی 
را در کارنامــه خــود دارد.  کاِر کمــدی  و ســابقه  مــی رود 
تبریزی دو دهه پیش با فیلم نســبتاً ساختارشــکن »لیلی 
بــا من اســت« طنز را وارد حــوزه جبهه و جنــگ کرد و به 
نوعی در این زمینه خط شــکن بود. مارموز داســتان آدم 
ناتــو و آب زیرکاهــی را روایــت می کنــد کــه با یــک عالمه 
سابقه نامناســب، به دنبال نمایندگی مجلس است. این 

فیلم در ایران و ترکیه فیلمبرداری شده است.

»مارموز« 21 آذر روی پرده سینماها

خبر آخــــر

یبنا
ا

شب های بخارا به یاد مجتبى عبداه نژاد برگزار مى شود

شاهد عینی مواجهه با مرگ

بایــد مرثیه گوی ســرو کاشــمر باشــم؛ کســی 
چــون  پربــارش  زندگــی  راه  میانــه  در  کــه 
ســروی بلندبــاا در اوج بــود. همــه دغدغه 
و ذهــن و زبــان و زندگــی اش معطــوف بــه 
ایــن نکتــه بــود کــه بایــد کاری بــرای زبــان 
فارســی کند تا مرزحیات این زبان به دســت 
پیــری و کهنســالی نیفتــد و بــا خطــر مــرگ 
رگ خــون و حیاتــش تهدید نشــود. مجتبی 
)13۴8کاشــمر-139۶تهران(  عبداه نــژاد 
خودســاخته ای کــه فرهنــگ و ادب نــه تنها 
زندگی یگانه فرهنگــی و زندگی توأم با کار او 
بــود بلکه زندگی اش هم سراســر فرهنگی و 
وجوه بــارزی از جلوه هــا و مصادیق فرهنگ 
ایرانــی داشــت؛ جلوه ای کــه آزادگی و منش 
انســانی و انســان منشــی را آینه گی می کرد، 
بســیار حریصانــه شــوق آموختن داشــت و 
بی نهایت هم دانش و ذوق خود را به غایت 
می بخشــید و هــم در هــم ســرودن شــعر و 
هم در تحقیــق و نقدادبی و هــم در ترجمه 
حاصل جوشش و کوشــش هایش آن چنان 
کــه آثارش گواهی می دهنــد اینچنین موفق 
و کامیاب بود. عبداه نژاد خدمات و کارهای 
ارزشــمندی را بــه زبــان فارســی پیشــکش 
کــرد؛ از ترجمــه داســتان های پلیســی آگاتــا 
کریستی گرفته تا ترجمه کتاب های فلسفی و 
نقدادبی و اسطوره و از کسانی همچون جک 
هیگینــز، دونــا روزنبزگ، ســال بلــو، مایکل 

تالبوت و ســرایش شــعر دفتر شعری به نام 
آوازهــای مــاه و معادله هــای ریاضــی تا کار 
پژوهشی آمیخته و تلفیق یافته تخیلی به نام 
گفت و گــو بــا شــاعرانی چــون ناصرخســرو، 
ســنایی، انــوری، ســعدی و مســعود ســعد 
ســلمان.او بــا ایــن کار قصــد داشــت تاریخ 
شــفاهی ادبیات کاســیک ایــران را به نوعی 
رقم بزند و تناقضات تاریخ ادبی را بیان کند. 
از این مجموعه گفت و گوهای خیالی در عین 
حال علمی که خود هم مصاحبه گر است و 
هم راوی و مصاحبه شونده تنها گفت و گو با 
مسعودسعدسلمان را منتشر ساخت و باقی 
گفت و گوها به گفته ناشــرش در آینده چاپ 
و منتشــر می شــوند. در ایــن کار عبداه نژاد 
مبدع و مبتکر ژانری خاق اســت و به شــیوه 
جریان سیان ذهن گذشته و حال را احضار 
می کنــد و دیگر چه کارهای خوب دیگری که 
می توانســت از دایــره و دامنــه ذهــن و ذوق 
خاق او شــکوفا شــود اما دولت مســتعجل 

بــود. آخریــن اثــر او »مواجهه با مــرگ« نام 
دارد و تنهاترین رمانی اســت از برایان َمگی؛ 
فیلسوف و شاعر و نویسنده شهیر و برجسته 
بریتانیایــی کــه درمیانــه زندگــی اش؛چهل 
و هفــت ســالگی و در برهــه ای کــه تکامــل و 
معنادارتــر شــدن شــیوه زندگی هر انســانی 
اســت، به رشــته تحریر درآورده است. نکته 
هولناک زندگی فلسفی و در مواجهه با مرگ 
عبداه نــژاد هــم ایــن اســت کــه در ابتدای 
همین کتاب که مصادف با اولین سالگردش 
منتشــر شــده اســت، می نویســد:»در تمــام 
مدتی کــه این کتاب را ترجمــه می کردم، به 
مرگ فکر می کردم. شــبح مرگ باای سرم 
ایستاده بود. خیال می کردم قهرمان داستان 
کــه بمیرد، من هــم می میرم. نمــردم. ولی 
شبح مرگ هنوز باای سرم ایستاده، رهایم 
نمی کنــد.« روح پرفروغــش شــاد و یــاد این 
سرو که در اوج افتادگی اش واا بود و آزادگی 

و انسانیتی باشکوه داشت گرامی باد.

مرتضی بیک بیاتییـــــــاد

سنا
ای

محمد صادقی
روزنامه نگار

دیالــــوگ

سینا عباسی
نوازنده و مدرس موسیقی


