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فرصتی مناسب در تأخیر رسیدگی به بودجه
۲.اصاح درآمدها

در بخــش درآمدهــای بودجــه بایــد دقــت و اقدامات 
بیشــتری کرد. متأسفانه نگاه ســنتی در بودجه  نویسی 
ایــران بســیار ناکارآمــد اســت و موجــب اتــاف منابع 
می شــود. یکی از نمونه های روشــن آن کــه حکایت از 
ذهنیــت نادرســت و زیان بار اقتصــادی دارد، رایــگان کردن هزینــه آب، برق 
و گاز مدارس و مســاجد و حسینیه ها است. پیشــنهاددهندگان به خیال خود 
می خواهنــد کمکی به ایــن نهادها کنند، غافل از اینکه بــه بدیهی ترین اصل 
رفتــار اقتصادی توجه نمی کننــد و بزرگ ترین ضربه را به ســاختار اقتصادی 
کشور می زنند. چرا؟ به این دلیل ساده که تابع مصرف هر کاا از سوی هر کس 

بشدت متأثر از قیمت آن کاا است. 
هنگامی که قیمت یک کاا را به صفر می رسانید، مصرف آن را به بی نهایت 
افزایــش می دهید. در واقع آن کاا را فاقد ارزش اقتصادی اعام کرده اید. دو 
کاای انرژی و آب که با ارزش ترین کااهای مصرفی هستند را با این تصمیم 
عجیب به جایگاه نازلی می نشــانیم و مصرف آن را از جیب مردم چند برابر 
می کنیم. اگر می خواهید به مساجد و مدارس کمک کنید، راهش این نیست 
که صنعت و اقتصاد کشــور را خراب کنید. حتی بهتر اســت آب و برق و گاز را 
گران تر کنید ولی اگر خواســتید کمک کنید پول آن را در حد مصرف متعارف 
آنهــا به این نهادها برگردانید. کســانی که این مســأله بســیار ســاده را متوجه 
نمی شــوند، چگونــه می توانند برای کشــور بودجه ای کارآمد و مؤثــر را تدوین 

نمایند؟
در بخش درآمدها مســأله وجود شرکت های معاف از پرداخت مالیات، یک 
معضل مهم اســت. امســال گفته شــده اســت که اســامی آنها شفاف ســازی 
می شــود. گویی تا حاا حتی حق شفاف ســازی هم نداشــته اند. این مورد نیز 
مثل رایگان کردن آب و برق و گاز برای مساجد، نه تنها اقدامی نادرست است 
و نیز تبعیض آمیز هم هست، بلکه به ضرر کلی کشور و اقتصاد است. در واقع 
حتی اگر قصد کمک به این بنگاه ها نیز در میان باشد )که معلوم نیست چرا 
بایــد به آنها کمک کرد؟( این کمــک را باید به گونه دیگری انجام داد. به این 
شیوه کمک کردن به زیان کشور است. زیرا موجب کاهش بهره  وری می شود. 
فرض کنید دو کارخانه مشابه یکدیگر هستند که هر دو یک کاای مشابه مثل 

این خودکاری که در دست نویسنده است را تولید می کنند. 
اولــی مشــمول مالیات می شــود و دومی معــاف از مالیات اســت. نتیجه چه 
خواهد شــد؟ اگر کارخانه اول به ازای تولید هر خودکار 100 تومان ســود داشته 
باشــد، ۲5 تومــان را مالیــات می دهــد و 75 تومــان ســود خالــص آن اســت. 
کارخانه دوم برای رقابت با اولی کافی است همین 75 تومان سود را به دست 
آورد تا بتواند رقابت کند. در حقیقت امتیاز داده شده به کارخانه دومی فقط 
یــک نتیجــه دارد و آن اتاف منابع و انتصاب مدیران ناکارآمد و نیز اختاس 
و سوءاســتفاده است. هم کشــور زیان می کند و هم آن کارخانه. ولی مشکل از 
اینجا آغاز می شــود که بیشــتر این کارخانه ها که مشمول معافیت هستند به 
نوعی ورشکسته نیز محسوب می شوند که علت آن همان سوءمدیریت آنها 
است. ولی معافیت از پرداخت مالیات موجب می شود که این ناکارآمدی ها 
در ردیف های مالی و سود و زیان شرکت دیده نشود. این کار مثل آن می ماند 
کــه دو نفر مســابقه دوی 100 متر دهند، ولی به پــای اولی یک وزنه 10 کیلویی 

هم بسته باشند. 
بنابرایــن ازم اســت کــه این تبعیض آشــکار حذف شــود و همه شــرکت های 
اقتصــادی در شــرایط برابر باشــند از جمله در پرداخت مالیات یکســان دیده 
شوند. اگر هم می خواهند به هر دلیلی )که دلیل آن باید اعام شود(، به برخی 
از شرکت ها کمک شود، ارقام مالیات ابتدا دریافت شده سپس به عنوان کمک 
به آنها پرداخت شود. معافیت از مالیات در واقع نوع دیگری از پرداخت یارانه 
اســت که هیچ جایی ثبت و ضبط نمی شــود. به طور کلــی باید معافیت های 
مالیاتی را حذف کرد، مگر آنکه توجیهی اقتصادی یا اجتماعی داشــته باشد. 
برای نمونه معافیت از مالیات در صورت احداث شرکت در مناطق معینی از 

کشور، یا سرمایه گذاری در برخی از تولیدات یا خدمات خاص.

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
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■  عدم پرداخت هزینه درمان توسط بیمه تکمیلی آتیه سازان 
/ رحیم زارعی: اینجانب بازنشســته تأمین اجتماعی هستم. 
مــدت دو ماه اســت که مــدارک هزینــه پزشــکی ام را جهت 
دریافت پول درمان به بیمه آتیه ســازان حافــظ داده ام ولی هر بار که مراجعه 
می کنم می گویند فعًا پول نیســت و پاســخ مناســبی به ما نمی دهند. آیا این 
صحیــح اســت که هر ماه پول بیمه از ما کســر شــود ولی موقــع دریافت هزینه 

درمان این قدر با مشکل روبه رو شویم؟
■  قطع یارانه بازنشســته / احمد رمضانی: بازنشسته آموزش و پرورش هستم و 
یارانه ام قطع شــده اســت. لطفاً مســئوان محترم اعام کنند افرادی که یارانه 

آنها قطع شده جهت اعتراض و پیگیری به کجا مراجعه کنند؟

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 

چرا پیشنهاد یارانه 900 هزار تومانی مردود است؟ 
تردیــدی نیســت کــه ســخنان آقــای احمدی نــژاد دربــاره امــکان 
پرداخت یارانه 900 هزار تومانی یک موضع و برخورد سیاسی و در 
تقابل با واقعیت های اقتصاد کشور است اما این اظهارنظر را در دو 
زاویه مبانی نظری و واقعیت های اقتصادی ایران می شود تحلیل 
کــرد. در نحله های فکری مرتبط با حوزه حمایتی و رفاه اجتماعی 
دو دیدگاه وجود دارد: »دیدگاه حمایت محوری« که بر پایه درآمد 
اســت و »دیــدگاه توانمندســازی« که تقویــت قابلیت انســان ها را 
مدنظر دارد تا بر اساس توانمندی شان از کیک اقتصاد و مواهب آن 
بهره مند شوند. برای همین است که در یکی دو دهه گذشته بحث 
فقر قابلیتی، مطالعات توسعه انسان محور و فقر چند بعدی شکل گرفته است. از آنجا که 
دیــدگاه حمایتــی چالش را در کمبود پول می بیند به تبع آن راه حل را هم در تأمین مالی 
و درآمد خانوارها جست و جو می کند. از سویی تجربه بشری دست کم در پنج دهه گذشته 
نشــان داده که دیدگاه ها و سیاســت های حمایت محور مبتنی بر اعانه، یارانه و صدقه نه 
تنها توان حذف فقر و از کار انداختن ساز و کارهای تولید فقر را ندارد بلکه خود به عاملی 
در جهت بازتولید فقر بدل می شود بنابراین کمک های صورت گرفته اثر واقعی در کاستن 
از تعــداد فقرا و ریشــه های فقــر و نابرابری ندارد. لذا هرگونه سیاســتگذاری بر مبنای نگاه 
درآمد محور و پول پاشی محکوم به شکست است کما اینکه معتقدم دولت با فربه شدن 

حوزه های حمایتی در سال 1400 برای بستن بودجه بشدت با مشکل مواجه خواهد شد.
اما از زاویه واقعیت های اقتصاد ایران هم حرف ایشان در امکان پرداخت یارانه 900 هزار 
تومانــی مردود اســت. وقتی بــه محدودیت درآمد دولت از یک ســو و افزایش هزینه ها و 
مطالبات از ســویی دیگر نگاه کنیم، می بینیم در شرایط فعلی کمبود درآمد، مهم ترین 
اولویت، مدیریت هزینه هاســت. دولت فقط در یک فقره امسال 50 هزار میلیارد تومان 
به صندوق های بازنشستگی کمک کرده است چون این صندوق ها از مرحله ورشکستگی 
هم عبور کرده اند یا فی المثل وقتی دولت می خواهد حقوق ها را ۲0 درصد افزایش دهد 
عماً فشــار بر تولید و کارفرما و محرکی بر افزایش تورم اســت در چنین شــرایطی چطور 
می توان از افزایش یارانه ها سخن گفت. در مصاحبه ای که یک سال بعد از اولین تجربه 
پرداخت یارانه ها انجام دادم تصریح کردم سیاســت پرداخت یارانه ها به شــکل فعلی 
اشــتباه اســت و همان جا توصیه کردم چون قطع کردن یارانه ها ســخت اســت هیچ گاه 
مبلغ یارانه ها افزایش نیابد تا زمانی که ارزش یارانه آن قدر کم شود که تفاوت معناداری 
در درآمدهای خانوار ایجاد نکند. با این حال اگر رویکرد توســعه انســان محور به گونه ای 
طراحی و اجرا شود که تأمین کننده عدالت اجتماعی باشد و بر فقر و نابرابری دامن نزند 
در حوزه حمایتی و رفاهی هم می توان اقداماتی صورت داد از این زاویه اعطای یارانه به 
گروه های شناسنامه دار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد توجیه دارد به شرط اینکه 

سیاستگذاری ها در جهتی نباشد که هر سال بر تعداد فقرا افزوده شود.
سخن این است که ما نباید طوری اظهارنظر و عمل کنیم که اقتصاد را به مثابه تن رنجور 
بیماری که دیگر به درمان، شوک و تزریق پاسخ نمی دهد به سمتی هل بدهیم که دیگر 
سیاست اصاحی و درمانی در آن اثرگذار نباشد، حتی اگر دولت منابع ازم برای تأمین 
یارانه 900 هزار تومانی را هم داشته باشد سیاست پول پاشی در هیچ جا به نتیجه نرسیده 
و محکوم به شکست است. البته قابل فهم است که امروز بسیاری از مردم درگیر مشکات 
تورم و تحریم هســتند و این زمزمه ها وجود دارد که فســاد در میان مدیران و باادستی ها 
زیاد است و حاا چه می شود رقمی هم به پایین دستی ها برسد، این حرف ها البته قابل 
فهم است اما اگر ما نتوانیم کیک اقتصاد را بزرگ کنیم و صرفاً به توزیع رانت ادامه دهیم 
این رویه در افق بلندمدت کمکی به توسعه ملی نخواهد کرد. راه حل این است که دولت 
از منابع خود اســتفاده کند، از تجربه های بین المللی بیاموزد و با تأمین مالی بنگاه های 
کوچک و متوســط زمینه های مشــارکت جوانان و زنان را در فضای تولید و اقتصاد فراهم 
کند. در نهایت ظرفیت سازی در نیروی انسانی کشور است که می تواند به فقرزادیی منجر 
شــود و نه اعطای یارانه ها حتی اگر ارقام این یارانه ها چشــمگیر باشد. بارها این سخن را 
گفته ام و حرف خود را در این جا باز تکرار می کنم که هر سیاســتی که مردم را به دولت و 
حاکمیت وابسته کند آن سیاست ضد توسعه و ضد انسانی است و برعکس هر سیاستی 
که به افراد جامعه استقال و استغنا بدهند سیاستی در جهت توسعه است بنابراین باید 
تاش کرد که مردم وابسته به دولت و حاکمیت نباشند، وابسته کردن جامعه به دولت 
و حاکمیت نه با عزت انسانی، نه با مبانی و ارزش های انسانی و نه با آموزه های وحیانی 

و اسامی سازگاری ندارد.

دوشقه کردن مردم به مصلحت نیست
در مســائل اساســی کشــور، اصــل بــر مصلحــت نظام 
است. این رویکرد بنیانگذار فقید انقاب اسامی است 

که در سیره رهبر معظم انقاب نیز دیده می شود.
در سال های نخست انقاب، شورای محترم نگهبان بر 
این عقیده بود که اســتقراض خارجی در بودجه، جایز 
نیســت. در همان سال ها وقتی بحث ها در این باره باا 
گرفــت، با ارجــاع حضرت امــام به مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام، مسأله حل شد.
این مثال و مثال های مشابه بسیار دیگر، نشان می دهد 
شــاید در ابتدای امر، مســأله ای از سوی برخی این طور 
بــه نظر بیاید که، بالذات با شــرع و دین مغایرت دارد. 
امــا ایــن چهره هــا باید ایــن واقعیــت را در نظر بگیرنــد که نه تنها در شــرع 
مقدس، فقه و شریعت راه بن بست وجود ندارد، بلکه حضرت امام و بعد 
مقــام معظم رهبــری با ارجاع مســائل بحث برانگیز به مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام، راه را برای حل مشــکات و بحران هایی از این دســت باز 

گذاشتند.
از زاویه ای دیگر، نفس وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این معنی 
است که صرف اینکه مسأله ای از سوی برخی مغایر با شرع و فقه تشخیص 
داده شــد، به معنای تعطیل آن مســأله نیست. بلکه باید در نظر گرفت که 
آیا آن موضوع، به مصلحت نظام اسامی هست یا نیست. به عبارت دیگر، 
قائــان بــه چنین رویکردی باید به خاطر داشــته باشــند که مســائلی از این 
دســت، در اختیار مجمع تشخیص و ســران سه قوه است که آنان نیز قطعاً 

بدون استمزاج و استفسار از مقام معظم رهبری کاری را پیش نمی برند.
از ســوی دیگر، علما و شخصیت های عمده کشور باید همت خود را صرف 
ایــن مســأله کننــد که مصالــح و مقتضیــات ملی کشــور، به منازعــه و نقاط 
اختــاف برانگیز تبدیل نشــود. کســی نافی اتخــاذ و ابراز دیدگاه مســتقل از 
ســوی شخصیت های برجســته کشور نیست. اما این شــخصیت ها هم باید 
توجه داشــته باشند که در پرداختن به مســائل، به گونه ای اظهار نظر نشود 
که گویی یک دوقطبی از دوستان و دشمنان مردم در کشور جمع شده اند و 

برای منافع خود با همدیگر رقابت می کنند.
امروز همه کســانی که از ســوی شــورای نگهبان تأیید شــده و به مجلس راه 
یافته اند، دوســتان کشــور هســتند. همچنان که منتقدان رویکرد و عملکرد 
نمایندگان در بحث های مختلف هم دوستان کشور و انقاب هستند. از این 
رو، نــه وقتی 140 نماینده مســأله ای را تأیید کرده انــد، می توان گفت که 140 
نفوذی در مجلس داریم، نه طرفداران نمایندگان می توانند منتقدان آنان 
را به نفوذ یا خیانت متهم کنند. اساس شکل گیری مجلس مشورت و بحث 
و بررسی است تا در نهایت نمایندگان به تشخیص خود به یک رأی برسند. 
در چنین شــرایطی، دوشقه کردن مردم حول موضوعات اختاف برانگیز و 

رو به روی هم قرار دادن آنان، با هیچ اصلی سازگار نیست. 
مــا نیز در جمهوری اســامی مانند همه کشــورها و عقــای جهان، مصالح 
نظــام را در چارچوب های مشــخص خــود پیش خواهیم گرفــت. مهم این 
اســت کــه در ایــن میان، مســائل بــه زنده بــاد و مرده بــاد تبدیل نشــود و با 
برجسته ســازی بیش از حد موافقت ها و مخالفت ها، به وحدت و انســجام 

ملی کشور آسیبی نرسد.
از این قرار، این طور نیست که با تصویب اف ای تی اف گفته شود که اسام و 
قرآن از دست رفته است. زیرا کشور ولی فقیه روشن ضمیر و بیداری دارد که 
اگر خافی صورت بگیرد تذکر می دهند. اما وقتی ایشــان می خواهند کارها 
روال خــود را طی کند، بر همه فرض اســت کــه  از این رویکرد تبعیت کنند، 
نه اینکه مســائل تخصصی کشور را کوچه و بازاری کنند، زنده باد و مرده باد 
راه بیندازنــد و بعد مصلحت کشــور را ســر کوچه و بــازار مطرح کنند. چنین 
رویکــردی، نهایــت باعــث اضطراب مردمی می شــود که باید به مســئوان 
خود اعتماد داشته باشند. اما با سست کردن این اعتماد، بر اضطراب آنان 

افزوده می شود. 
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 گزارش اختصاصی خبرنگار »ایران« از محتوای جلسه دیروز 
مجمع تشخیص مصلحت نظام

 یک منبع آگاه: بندی که براساس آن قاچاق سوخت و دارو 
مصداق پولشویی بود برای اصاح به مجلس بازگشت

8

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در  گفت وگو با »ایران«:

 نظام صنفی هنرمندان 
باید سریع تر شکل بگیرد 

 ایست دوباره مجمع 
به ایحه پولشویی

FATF موضوع تخصصی؛ نه فقاهتی
5800 میلیارد تومان بدهی روی دست دولت گذاشتید

کارشناسان مذهبی در گفت و گو با »ایران« تأکید کردند:

پاسخ نوبخت به احمدی نژاد
 همراه با یادداشت هایی از سیدحسین موسوی تبریزی،  حسین انصاری راد 

ابوالحسن نواب، محسن غرویان، هادی غفاری و فاضل میبدی

گــــزارش
گـروه اقتصادی

صفحات 1 و 4 را بخوانید

فریب 
یارانه ای

 »ایران« به این ادعای رئیس دولت های نهم و دهم 
درباره افزایش یارانه نقدی پاسخ می دهد

 همراه با گفتارهایی از  وحید محمودی ، نرسی قربان، 
محمود خاقانی، میثم موسایی وعادل پیغامی

محمود احمدی نــژاد، رئیس دولت های نهم 
و دهم که همچنان به ســفرهای اســتانی خود 
ادامه می دهــد، اخیراً در جمع هــواداران خود 
در ســنندج یــک ادعــای جدیــد را مطرح کرده اســت.  او گفته اســت که 
می شود یارانه فعلی را »۲0 برابر« کرد! پشتوانه این ادعای جدید رئیس 
دولت های نهم و دهم چیست؟ آیا در اقتصاد ایران می توان منابع مالی 
تــازه ای بــرای آن یافــت؟ آیا منظور او این اســت که اســتقراض از بانک 

مرکــزی صورت گیرد یــا قیمت حامل هــای انرژی افزایــش یابد؟ برای 
بررسی میزان علمی و اقتصادی بودن این ادعا سراغ کارشناسان رفته ایم 
تا از آنان بپرســیم چنین وعده ای با تکیــه بر کدام منابع مالی می تواند 
محقق شود. این وعده امکان پذیر است یا اینکه رئیس دولت های نهم 
و دهم با سوءاســتفاده از فضای اقتصاد در راستای فریب افکار عمومی 

چنین اظهاراتی را به زبان 
آورده است؟

 گزارشی از طرح های در حال اجرا 
در دانشگاه زابل

گزارش »ایران« از ادامه جنجال ها 
بر سر تکالیف دانش آموزان

مریم ایراندوست، سرمربی تیم فوتبال 
بانوان ملوان در گفت و گو با »ایران«: 

چطور مقابل خشکسالی 
مقاومت می کنیم 

مهارت آموزی 
جایگزین مشق شب

حمایت مدیران 
از ورزش بانوان 

سلیقه ای است

ظریف در باره احتمال گفت و گو با امریکا :

ما صرفًا برای گرفتن عکس 
مذاکره نمی کنیم
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مؤتلفه به وظیفه خود عمل کرده است
حــزب مؤتلفه اســامی در واکنش به مطلب ســتون 
درنگ 19/آذرماه با تیتر »اولویت مؤتلفه آسیب شناسی 
خــود یــا دولــت« پاســخی را بــه روزنامــه ارســال کــرده  
اســت کــه در زیــر می آید؛  مؤتلفه اســامی در هر شــرایط زمانی بر حســب 
وظیفــه خود در قبــال نظام جمهوری اســامی و ملت بزرگ ایــران و امام 
خمینــی)ره( و ولی فقیــه عــادل زمــان کوشــیده اســت عمل نمایــد. لذا در 
انتخابات اول ریاست جمهوری طی بیانیه ای با 54 امضا از اعضای اصلی 
بنی صدر را واجد شــرایط رئیس جمهوری ندانســت و مشخص شد که حق 
با مؤتلفه اســامی بوده است. در انتخابات ریاست جمهوری شهید رجایی 
که عضو برجســته مؤتلفه اســامی بود با تصمیم حزب جمهوری اسامی 
اقــدام کرد و این رئیس جمهــوری محبوب را به ملت معرفی نمود که این 

محبوبیت ادامه دارد.
در انتخابات ریاســت جمهــوری رهبر معظم انقاب در دو دوره نقش 
مؤثــر و اساســی همــراه حــزب جمهــوری اســامی داشــت. در انتخابــات 
مرحــوم آیــت اه هاشــمی در دو دوره از ایشــان همــراه حــزب جمهوری 
اســامی حمایت جدی کــرد. در انتخابات آقای ناطق نــوری در جبهه ای 
با ســایر ارزشگرایان شرکت داشــت در انتخابات های بعدی نیز مشخص 
اســت که نامــزد مطــرح عضو مؤتلفــه نبوده اســت و جمعی عمل شــده 

است.
در مورد نامزدی مرحومان عســگراوادی و پــرورش در آن زمان نامزد 
مؤتلفه اســامی شــهید رجایی و ســپس مقام معظم رهبری بودند و این 
دو بزرگــوار جهــت ضــرورت حضور چند نفــر در کنار آنها به علت شــرایط 
خــاص آن دوران، ثبت نــام کردنــد. واا خــود بــرای انتخــاب بــه ریاســت 
جمهــوری حضــور نیافتــه بودنــد و درایــن مســیر مرحــوم عســگراوادی 
مــورد ســوء قصد تــرور منافقی قــرار گرفت که خداونــد او را حفــظ کرد. در 
انتخابات های ریاســت جمهوری بعدی نیز مؤتلفــه در جبهه اصولگرایان 
بنا بر تصمیم جمعی همراهی کرده اســت بنابراین ازم اســت بر حســب 
ایــن واقعیــات در تحلیــل نوشــته شــده تجدیــد نظــر به عمــل آید.درباره 
تربیــت کادر همان طــوری کــه نوشــته اید در یــک حــزب بیــش از نیم قرن 
حضــور ایــن خدمــت بزرگی اســت کــه ان شــاءاه در اســتفاده دولت های 
غیرجناحــی از آنها اســتفاده به عمل آید. در رابطه بــا نقد دولت، در همه 
دولت هــا مؤتلفــه سیاســت اصولــی و کلی خــود را پیگیری کرده اســت که 
آن سیاســت چنین می باشــد.حمایت مســئوانه از خدمــات دولت، رصد 
هوشــمندانه، نقــد منصفانه از نقاط منفی هر دولــت، همکاری صمیمانه 
در صــورت درخواســت هــر دولت. در رابطــه با دولت اصاحــات و دولت 
آقــای احمدی نــژاد و دولت آقای روحانی همین سیاســت اعمال شــده و 
می شــود. البته حزب مؤتلفه اســامی منعکس کننده خواسته های مردم و 
نظــرات آنهــا در حــد خودش می باشــد که نمونــه آن را در بیان بخشــی از 

بیانیه حزب مجمع عمومی اخیر در مقاله نوشــته اید. 
ادامه در صفحه 6

جهانگیری: افزایش همکاری تهران 
و دهلی نو به نفع دو کشور و منطقه است

 معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه افزایــش 
همــکاری میــان تهــران و دهلــی نــو بــه نفــع دو کشــور و 
منطقه اســت، گفت: باید از همه ظرفیت ها برای توسعه 

مناسبات ایران و هند در همه سطوح استفاده کرد.
به گــزارش پایــگاه اطاع رســانی معــاون اول رئیس جمهوری، اســحاق 
جهانگیــری بعــد از ظهر دیــروز در دیدار ســفیر ایران در دهلی نــو افزایش 
سطح همکاری های دو کشور بزرگ ایران و هند را به نفع دو کشور و منطقه 
ارزیابی کرد و گفت: این همکاری ها می تواند به ایجاد ثبات و امنیت بیشتر 
در منطقــه کمــک کند. جهانگیــری بر گســترش روابط دو کشــور جمهوری 
اســامی ایران و هندوســتان در همه زمینه ها تأکید کرد و خواستار استفاده 
از همــه ظرفیت هــا بــرای ارتقای ســطح مناســبات تجــاری و اقتصادی دو 
کشــور شــد.وی با اشــاره به ســفر و دیدار رؤســای جمهــوری دو کشــور ابراز 
اطمینــان کــرد که  تهران و دهلی نــو می توانند با اتکا به منابع، دســتاوردها 
و اهــداف مشــترک در حوزه هــای اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی گام های 
بلنــدی بردارند. جهانگیــری همچنین بر ضــرورت پیگیری اجرایی شــدن 
قراردادها و نیز تصمیمات کمیســیون مشــترک ایران و هند از ســوی سفیر 
ایران در این کشــور تأکید کرد. علی چگنی ســفیر ایران در هند نیز گزارشــی 
از محــل مأموریــت خــود ارائه کــرد. ایران و هنــد در حوزه انــرژی، معادن، 
فلــزات و ســاختارهای ارتباطــی همکاری های مؤثــری با یکدیگــر دارند به 
نحــوی که حجــم تجارت دو کشــور در ســال 2017 بالغ بــر 30 میلیارد دار 
بوده اســت.نقش بندر اســتراتژیک چابهار برای توســعه مناســبات ایران و 
هند بخصوص در دوران تحریم بسیار حائز اهمیت است و می تواند حجم 

تجارت دو کشور را به صورت چشمگیری افزایش دهد.

دادستان تهران:شش متهم در پرونده واردات کاغذ 
بازداشت شدند

دادســتان تهــران در رابطــه با آخریــن وضعیت شناســایی اموال وحید 
مظلومیــن گفت: پلیس گزارش مبســوطی از شناســایی امــوال مظلومین 
ارائــه کــرده کــه حداقل 17 ملــک و تعــدادی خودروهــای گــران قیمت از 
جملــه یــک دســتگاه BMW 2018 که در یک برج  مســکونی مخفی شــده 
بــود  و همچنیــن اماکی در کیش شناســایی شــده اســت. عبــاس جعفری 
دولت آبــادی در ادامــه عنــوان کــرد: در پرونــده پتروشــیمی ها هــم 19 نفر 
دستگیر شدند که مربوط به پت ها بود که موجب گرانی مواد پاستیکی در 
بازار شــده بود که از میان دستگیرشدگان ســه نفر از بخش دولتی و مابقی 

از بخش آزاد هستند.
بــه گزارش میزان، جعفــری دولت آبادی با بیان اینکــه در پرونده کاغذ 
شــش متهــم دســتگیر شــدند، در رابطــه بــا اقدامــات مجرمانه ایــن افراد 
گفت: دســته اول کســانی هســتند که ارز هایی کــه گرفته بودنــد در بازار آزاد 
فروخته انــد و یا کاغذ هایی را که با ارز دولتــی وارد کرده بودند با فاکتور های 
صــوری به قیمــت آزاد فروخته بودند و در هر دو مورد کاا با قیمت واقعی 

به دست مصرف کننده نرسیده بود.
وی در ادامه به پرونده موســوم به خودرو اشــاره کــرد و گفت: پلیس فتا 
گزارش بســیار جامعی در رابطه با تخلفات مرتبط با ســایت ثبت سفارش 
ارائــه کــرد کــه بــه موجب ایــن گــزارش ۴۶ هــزار ثبــت ســفارش در 2 دوره 
محدودیت و ممنوعیت رخ داده که از مجموع این ۴۶ هزار ثبت سفارش، 
در مــورد حدود 9 هزار اتومبیل تخلف صورت گرفته اســت، قبًا گزارش ما 
در مورد ۶۵00 عدد بود و نســبت به گزارش قبلی وزارت اطاعات و وزارت 

صمت افزایش پیدا کرده است. 
طــی هفتــه اخیر دو نفر دیگر از متهمان در این رابطه دســتگیر شــدند و 

این پرونده به پایان تحقیقات نزدیک می شود.
جعفــری دولــت آبادی در رابطه بــا آخرین وضعیــت پرونده های اخیر 
اقتصادی با اشاره به صدور 10 کیفرخواست جدید در این زمینه هم افزود: 
یکــی از ایــن پرونده ها مربــوط به یکی از صرافی ها بود کــه ارزش آن حدود 
1300 میلیــارد تومــان بــوده اســت. اخیــراً بانک مرکــزی حــدود 2۴0 مورد 
صرافی را معرفی و خواستار شده است که به وضعیت آنها رسیدگی شود.

اخبــــار

وزیر امور خارجه ایران از فرصت حضور 
بهــره  دوحــه  بین المللــی  نشســت  در 
گرفــت تــا ضمــن تشــریح دیدگاه های 
سیاست خارجی کشور، به پرسش هایی 
پاســخ گویــد که محــور مشــترک  اغلب 
آنها تکرار ادعای کشــورهای مداخله گر 
غربی و متحدان منطقه ای شــان نسبت 
بــه نقش آفرینــی کشــورمان در منطقه 
بود. محمدجواد ظریف که روز گذشــته 
)شــنبه( با هدف حضور در کنفرانس دو 
روزه قطر راهی این کشــور شــده اســت، 
در خــال دیدارهــا و گفت وگوهایــی کــه 
از ســر گذرانــد، از رویکــرد ضــد برجامی 
واشــنگتن انتقاد کــرد، ادعاهــا پیرامون 
مداخلــه منطقه ای ایــران را پاســخ داد 
و از گســترش برنامــه دفاعی و موشــکی 

کشورمان هم دفاع کرد.
ظریف در نشست پرسش و پاسخی 
که در کنفرانس دوحه برگزار شد، سؤالی 
را کــه مفهــوم مداخله ایــران در منطقه 
از آن بــه ذهــن متبــادر می شــد، بــا این 
پرســش پاســخ داد کــه: »مداخلــه چــه 
کسی؟ این امریکاست که در امور منطقه 
مداخلــه می کنــد. کشــور مــا در منطقه 
واقع شــده است.« وزیر خارجه در ادامه 
بــا بیان اینکــه »ایــن منطقه ما اســت و 
هــر کجــا کــه مــا نیرویــی مســتقر داریم 
یــا مستشــار نظامــی ای اعــزام کرده ایم 
این اقدام کامًا با درخواســت مســتقیم 
دولت آن کشــور صورت گرفته است. آیا 
امریکا می تواند ادعای مشــابهی داشته 
باشــد؟« ظریف در ادامه درباره دیدگاه 
قریب به اتفاق مردم ایران درخصوص 
برجام و گفت وگو با امریکا با این توضیح 
که »اکثریت مردم ایران بر این باورند که 
برجــام توافــق خوبی بود امــا اعتماد به 
امریکا برای گفت وگوی بیشــتر، اشــتباه 
محــض اســت«، افــزود: »مــا مطابق با 
منافــع کشــورمان عمــل خواهیــم کرد. 
مادامــی کــه مــا منافع مــان را در باقــی 
ماندن در این توافق ببینیم، به آن پایبند 
خواهیــم ماند. به طور مشــخص زمانی 
کــه امریکا از برجام خارج شــد، این حق 
نیز بــرای ما به وجود آمــده که هر زمان 
صاح بدانیم از آن خارج شویم و اگر ما 
ببینیم که به نفع منافع ملی کشــورمان 
اســت، از این حق استفاده خواهیم کرد 
و البتــه یــک عامــل اصلــی و اثرگــذار بر 
ایــن تصمیــم، عملکــرد اتحادیــه اروپا 
خواهــد  خــود  تعهــدات  بــه  عمــل  در 
بود.« رئیس دســتگاه دیپلماســی ایران 

درخصوص اثــرات تحریم ها بر نهادها 
و افراد خارجی که بر اساس تحریم های 
جدیــد نمی تواننــد وارد ایــران و اقتصاد 
این کشور شــوند، گفت : »به دلیل اینکه 
امریکا برای کســانی کــه تعامات مالی 
بــا مــا داشــته باشــند، مجــازات تعیین 
کرده و حتی برای کسانی که سعی دارند 
بــه مــا دارو و غذا بفروشــند، پیــدا کردن 
نهادی کــه مایل به انجــام این تبادات 
با وجود این شــرایط باشد، بسیار دشوار 
اســت.« وزیــر خارجــه ایران تأکیــد کرد: 
»مســأله دشــوار برای ما اینجاســت. در 
غیــر این صــورت مــا در دوره های قبلی 
نیز با تحریم ها مواجه بوده ایم و بخوبی 
می دانیــم کــه چطــور اقتصادمــان را در 
این شرایط مدیریت کنیم. اگر هنری در 
ایران وجود داشته باشد که ما بتوانیم آن 
را به دیگران آموزش دهیم، آن هنر دور 

زدن تحریم هاست.«
ë شرط ظریف برای گفت و گو با امریکا 

وزیــر خارجــه ایــران دربــاره هرگونه 
احتمــال گفت وگــو بــا امریــکا در آینــده 
تأکید کرد: »ما هرگز با کشــوری که برای 
ما 12 شــرط تعییــن کــرده، آن هم پس 
از نقــض قطعنامــه شــورای امنیــت که 
خــودش هم آن را تأیید کــرده بود، وارد 
مذاکره نخواهیم شد. اگر قرار بر عمل به 
یک سری شروط باشــد، این ما نیستیم 
که بایــد شــروطی را رعایــت کنیم بلکه 
خود آنها )امریکایی ها( هســتند که باید 
به یک ســری شــروط پایبند باشــند، آن 
هــم با کمتــر بی قانــون بــودن.« ظریف 
ادامــه داد: »مــن از آنهــا نمی خواهــم 
کــه قانونمدار باشــند چرا کــه این تقریباً 
غیرممکن اســت اما من می خواهم که 
کمتر بی قانونی کنند.« وزیر خارجه ایران 
در ادامــه گفت: »اولیــن مرحله، ما باید 
ببینیــم که امریــکا واقعاً مایل اســت که 
با اجرای تعهــدات خود ذیل قطعنامه 
شــورای امنیت سازمان ملل نشان دهد 
هــدر دادن وقــت برای گفت وگــو با آنها 
ارزش دارد یــا خیــر.« رئیــس دســتگاه 
دیپلماســی ایــران تصریح کــرد: »هیچ 
دلیلــی برای مذاکره بیشــتر وجود ندارد 
آن هم در شــرایطی کــه نتایج یک دوره 
نســبتاً طوانی و مذاکرات ســخت که در 

گذشته انجام گرفته، روی هواست.«
دربــاره  ایــران  خارجــه  امــور  وزیــر 
اقدامــات یک ســال اخیر دولــت امریکا 
»رئیــس  جمهــور  افــزود:  ایــران  علیــه 
امریــکا به هر دلیلی تصمیــم به خروج 

از توافق هســته ای ایران گرفته و اگر حاا 
می خواهد با ایران مذاکره داشــته باشد، 
این گفت وگوها باید هدف مشــخصی را 
دنبال کند و در ادامه با کنایه به مذاکرات 
رئیس  جمهور امریکا با رهبر کره شمالی 
گفــت: »ما صرفــاً بــرای فرصت عکس 
گرفتن با یکدیگر و امضای یک ســند دو 

برگی گفت وگو نمی کنیم.«
 
ë به فروش نفت ادامه می دهیم

وزیــر خارجــه ایــران دربــاره تــاش 
اروپایی هــا برای یافتــن جایگزینی برای 
انجــام تبــادات مالی بــا ایران بــا وجود 
بــر  »مــن  گفــت:  امریــکا  تحریم هــای 
ایــن بــاورم کــه ما بــه فــروش نفت مان 
ادامــه خواهیم داد و به انجــام تبادات 
جامعــه  بــا  اقتصــادی  تعامــات  و 
بین المللی ادامه خواهیم داد. کســانی 
کــه از ایران خارج شــدند، ضرر کرده اند. 
در آینــده مجــدداً تصمیم به بازگشــت 
بــه ایــران خواهند گرفــت چرا کــه ایران 
بازار بســیار جذابــی دارد، اما ایــن بار ما 
با کســانی کــه براحتی تصمیــم به ترک 
این کشور گرفتند، وارد تعامل نخواهیم 
شد. ســؤال اصلی که باید پرسیده شود، 
مخاطبش ایران نیست بلکه باید از اروپا 
و جامعه بین المللی این سؤال را پرسید 
که آیا آنها حاضرنــد اجازه دهند امریکا 
بــرای امــور داخلی شــان تصمیم گیری 
کنــد.« ظریــف افــزود: »حــاا ما شــاهد 
نشــانه هایی  هســتیم،  نشــانه هایی 
می بینیم که کسانی هستند که حاضرند 
بــه جــای دار بــا اســتفاده از واحــد پول 
ملی خودشــان با ما وارد معامله شوند، 
کســانی هســتند که حاضرنــد در اروپا از 
طریــق SPV )کانــال ویژه مالــی اروپا( با 
یورو بــا ما وارد معامله شــوند، هســتند 
کســانی که حاضرند با اســتفاده از یوآن 
با ما وارد معامله شــوند. آیا این به نفع 
امریکاســت کــه اقتصــادش را و دار را 

مسلح کند؟«
ë  ســعودی ها فکــر می کننــد می توانند 

قتل بکنند و از زیرش دربروند
ظریف همچنین درباره چشــم انداز 
روابط ایران و عربستان سعودی بویژه از 
زمانی که »محمد بن سلمان« ولیعهد 
ســعودی در این کشــور به قدرت رسیده 
است، گفت: »ما در فارسی مثالی داریم 
که وقتی شما به خواســتگاری می روید، 
50 درصد مســأله حل است. 50 درصد 
بقیه به پاســخ طرف دیگر آنها بســتگی 

ما صرفًا برای گرفتن عکس مذاکره نمی کنیم
ظریف  در نشست دوحه در باره احتمال گفت و گو با امریکا :

اگر امریکا می خواهد با ایران مذاکره کند، این گفت وگوها باید هدف مشخصی را دنبال کند

فعالیــت  شفاف ســازی  فــاز  اولیــن  در 
نمایندگان مجلس، 93 نماینده اطاعات 
مربــوط به حضــور و غیــاب، مرخصی ها 
و همین طــور میــزان مشــارکت خــود در 
رأی گیری هــای صحــن علنــی مجلس را 
منتشر کرده اند. این نمایندگان تقریباً یک 
ســوم کل مجموع نماینــدگان مجلس را 
تشکیل می دهند. فهرســت منتشر شده 
حاوی نکاتی است که شاید یکی از جالب 
توجه تریــن آنها غیبــت مجتبــی ذوالنور 
نماینــده قــم باشــد. او تابســتان امســال 
طرحی را با عنوان »شفاف سازی فعالیت 
نمایندگان مجلس« تهیه و به امضای 190 
نماینده رسانده بود که بر اساس آن تمام 
اقدامات نمایندگان، از رأی آنها به طرح ها 
و لوایــح مختلــف گرفتــه تــا مأموریت ها، 
غیبت ها و مسائل دیگری از این دست برای 
اطاع افکار عمومی منتشر می شد. با وجود 
این نام او در میان فهرست 93 نماینده ای 
کــه به صــورت داوطلبانــه میزان حضــور و 
غیــاب و مشــارکت خــود در رأی گیری ها را 

منتشر کرده اند دیده نمی شود.
ایــن گــزارش مجموعــه فعالیت یک 
ماهــه مجلســی ها از اول تا آخــر آبان ماه 

را شــامل می شــود. در ایــن مــدت تعداد 
کل رأی گیری ها در صحن علنی مجلس 
37 مورد بوده اســت. از جمع 93 نفر یاد 
شــده 26 نفر هســتند که در تمام این 37 
مورد رأی گیری در صحن مجلس حاضر 
بوده انــد کــه ایــن تعــداد 27 درصــد کل 93 
نماینده ای را شامل می شود که عملکرد خود را 
منتشر کرده اند. اما در مقابل تنها 9 نماینده هستند 
که ضمن حضور در زمان تمام رأی گیری های 
یاد شده، در رأی گیری هم شرکت داشته اند. 
این یعنی کمتر از 10 درصد این لیســت در 
تمام رأی گیری های این یک ماه مشارکت 
داشــته اند. در ایــن فهرســت 12 نماینــده 
حضور دارند کــه هیچ مرخصی و غیبتی 

نداشته اند.
امــا در این جــدول پدیــده قابل توجه 
وجــود پرتعــداد نمایندگانــی اســت کــه 
علی رغــم حضــور در صحــن مجلس در 
زمان رأی گیــری، در رأی گیری ها شــرکت 
نشــان  لیســت  ایــن  آمــار  نداشــته اند. 
می دهــد بر مبنــای عملکرد ایــن 93 نفر 
به طور متوســط هر نماینده در 4.5 مورد 
از رأی گیــری در صحــن مجلــس حضــور 
داشــته امــا رأی نــداده  اســت. بــر اســاس 

شــاخص درصــدی معنای این عــدد آن 
اســت که نمایندگان لیســت یاد شــده در 
12 و نیــم درصــد از رأی گیری ها علی رغم 
حضور در صحن، رأی نداده اند. اتفاقی که 
شاید نتوان برای آن هیچ توجیه قابل قبولی 
آورد که چرا یک نماینده علی رغم آنکه در 
صحن مجلس اســت اما در درصد قابل 
توجهــی از موارد به وظیفه اصلی خود در 
صحــن یعنــی مشــارکت در رأی گیری ها 

عمل نمی کند.
آمــار ایــن جــدول همچنیــن نشــان 
می دهــد که هــر نماینده به طور متوســط 
در  اساســاً  رأی گیری هــا  از  مــورد  در 6.5 
صحن مجلــس حضور نداشــته کــه این 
عدد بیش از 17 درصد از کل رأی گیری ها 
را تشکیل می دهد. در همین حال به طور 
متوســط هر نماینــده در 10.1 مــورد از 37 
مــورد رأی گیــری صحــن علنــی مجلس 
مشــارکت نداشــته کــه 27.2 درصــد کل 
رأی گیری ها را شامل می شود. پایین ترین 
میزان حضور در صحن علنی و مشارکت 
در رأی گیری هــا در این لیســت مربوط به 
علــی وقفچــی، نماینده زنجان اســت که 
تنهــا در 7 مورد از 37 مــورد رأی گیری در 

طول مــاه آبان در صحن مجلس حضور 
داشته و از این تعداد هم فقط در 3 مورد 
رأی گیری مشــارکت کــرده اســت. این در 
حالی اســت که آمــار مربوط بــه حضور و 
غیاب های نمایندگان نشــان می دهد که 
او در ایــن مــدت دو روز را در مأموریــت و 
مجموعاً کمی بیش از دور روز کاری را هم 
در مرخصی استحقاقی بوده است. با این 
حساب مشخص نیست در بقیه روزهای 
این ماه که مجموعاً 9 نوبت جلسه علنی 
برگزار شده، وی به چه دلیل غیبت داشته 

اســت. در مقایسه با دیگر نمایندگان هم 
البته آمار نماینده زنجان قدری قابل تأمل 
اســت؛ علی بابایی صالح نماینده بوئین 
زهــرا و محســن کوهکن نماینــده لنجان 
نیــز دو نفری بودند کــه به همراه وقفچی 
در این لیســت 93 نفره مجموعاً بیش از 
4 روز کاری را در مرخصــی یــا مأموریــت 
گذرانده انــد امــا نفــر اول یعنــی بابایــی 
صحــن  در  رأی گیری هــا  از  مــورد  در 24 
علنــی حضور داشــته و در 21 مورد هم در 
رأی گیری مشارکت کرده و محسن کوهکن 

نیز هنگام 15 رأی گیری در صحن مجلس 
بوده که 14 بار مشارکت برای او ثبت شده 
اســت. از آمارهــای قابل توجــه دیگر این 
لیســت هم می توان به نمایندگانی اشاره 
کــرد که علــی رغــم حضــور پرتعــداد در 
زمان رأی گیری ها، میزان مشارکت پایینی 
داشــتند. محمــد عزیــزی نماینــده ابهــر 
مهم ترین چهره در این لیســت است که 
علی رغم آنکه در 28 مورد از رأی گیری ها 
در صحــن مجلس بوده اما تنهــا 6 بار در 
رأی گیــری مشــارکت داشــته. همچنیــن 
ابوالفضل حســن بیگی نماینده دامغان 
هم در 30 مورد از رأی گیری ها حاضر بوده 

اما تنها در 7 مورد رأی داده است.
ایــن آمارها در حالی منتشــر شــده که 
عملکــرد مربوط بــه دو ســوم نمایندگان 
مجلــس هنــوز در دســترس نیســت. بــه 
احتمال بســیار زیاد انتشــار عملکــرد آن 
جمــع از نماینــدگان بتوانــد در آمارهــا و 
درصدهای فوق تغییرات بسیار بیشتری 
ایجاد کند. خصوصاً اینکه طبیعی اســت 
نمایندگانی که کارنامــه فعالیت خود در 
مجلس را قابــل دفاع می بینند راضی به 

انتشار بخشی از جزئیات آن باشند.

عملکرد آبان ماه 93 نماینده مجلس نشان می دهد

برش

دفــاع مشــروط »باقی« و نفــی بی قید و 
شرط »ســلیمی نمین«. اظهارنظر یکی 
از اعضای ســابق دفتر آیت اه منتظری 
مبنــی بر کمک مادی ایــن مرجع تقلید 
بــه خانواده هــای »بهاییــان و منافقان« 
به مناظــره مکتــوب عماد الدیــن باقی، 
شاگرد آیت اه منتظری و فعال حقوق 
بشــر و عبــاس ســلیمی نمیــن، مدیــر 
دفتر مطالعــات و تدوین تاریخ معاصر 

باقــی  تســنیم،  به گــزارش  شــد.  ختــم 
در نامــه خــود، با بیــان اینکــه »نگارنده 
به عنــوان کســی کــه در جریــان جزئیات 
امــر بــوده و از فقیــه فرزانــه و عالیقــدر 
آزاده، اجازه کتبی و توصیه های شــفاهی 
در ایــن زمینــه داشــته، شــاهد بــوده ام 
پیــش  آیــت اه منتظــری همــواره  کــه 
و پــس از انقــاب نســبت بــه خانــواده 
زندانیان، حساســیت ویژه ای داشــتند« 

اظهارکــرد: »ایــن از فضیلت های بزرگ 
اخاقی و انســانی آیت اه منتظری بود 
و در واقــع وظیفــه ای بــوده کــه برعهده 
و  ولــی در آن قصــور  اســت،  حکومــت 
تقصیــر می ورزد و حتی زندانی را پس از 
آزادی از شــغل و تأمین معاش محروم 
یــا  می ســازند و گاه محرومیــت تبعــی 
تکمیلــی می دهنــد.« وی تصریــح کرد: 
»آیــت اه منتظری تــا آنجا که شــخصاً 

از  اطــاع دارم مراجعــه و درخواســتی 
سوی خانواده های بهاییان و نیز متهمان 
و محکومــان بــه اقدامات خشــونت بار و 
تروریســتی نداشــته اند که همچون امام 
علی با آنان رفتار کنند.« عباس سلیمی 
نمین در پاسخ به این نامه، با طرح این 
پرســش کــه آیا »اســام اجــازه کمک به 
خانواده بهاییان که به لحاظ تشــکیاتی 
یــا  بــه صهیونیــزم جهانی انــد  وابســته 

منافقیــن، آن هــم از محــل وجوهــات 
شــرعیه، را می دهــد یــا خیر؟« نوشــت: 
»منبــع ایــن کمک هــا چیســت؟ آیــا از 
محل ثروت شــخصی آیت اه منتظری 
است )که علی القاعده باید جواب منفی 
باشــد؛ زیرا بار ها شــاگردان ایشــان تأکید 
کرده اند ایشان به دلیل کشاورز زاده بودن 
هیچ ثــروت خانوادگی نداشــته اند؟( آیا 
از محــل وجوهاتــی اســت کــه در زمــان 

حیــات دریافت داشــته اند )در این مورد 
نیز علی ااصول باید جواب منفی باشد؛ 
زیــرا همه وجوهــات را می بایســت بعد 
از فوت ایشــان به مجتهدی داده باشــند 
کــه وی را اعلــم می پنداشــته اند؟( اگــر 
امــروز بیت آیــت اه منتظــری اعتباری 
برای چنیــن کمک هایــی در اختیار دارد 
مناسب خواهد بود محل آن را مشخص 

سازد.«

مناظره مکتوب باقی و سلیمی نمین در باره آیت اه منتظری

یرنا
ا

جوابیه
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دارد. متأســفانه عربســتان ســعودی به 
دنبــال کاهش تنش ها نیســت. در واقع 
ســعودی ها به ایــن معتقد هســتند که 
افزایــش تنش هــا بــه نفــع منافــع آنها 
اســت. ببینیــد با قطــر چه کردنــد. نگاه 
کنیــد بــه زندانــی کــردن نخســت وزیــر 
یــک کشــور دیگــر. نــگاه کنیــد در یمــن 
چــه کردنــد.« وزیــر خارجه ایــران ادامه 
داد: »آنهــا )ســعودی ها( فکــر می کنند 
می توانند قتل بکنند و از زیرش در بروند 
و وقتی شما این گونه فکر می کنید، دیگر 
هیچ پایانی بر آن وجــود ندارد و امریکا 
و متحدان غربی عربستان سعودی نیز 
در هــر شــرایطی از ایــن کشــور حمایت 
می کنند. رفتــار بد در منطقه پاســخ بد 
دریافت خواهد کرد.« ظریف همچنین 
در پاســخ به ســؤالی دربــاره قتل جمال 
خاشقجی نیز افزود: »من عادت ندارم 

در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله 
کنــم. آنها مکانیســم خودشــان را برای 
ایــن موضــوع دارنــد و خودشــان بایــد 
در ایــن زمینــه تصمیم بگیرنــد چرا که 
موضوع خود آنها است. اما چیزی که ما 
از رفتار آنها دیدیم طی چند ســال اخیر 
غیرقابل قبول است. من درک می کنم 
آنچه که در اســتانبول اتفاق افتاد، کامًا 
تأسفبار بود اما از چیزی که در یمن طی 
چهــار ســال گذشــته رخ داده بدتر نبود. 
85 هزار نفر، 85 هزار کودک از قحطی 
بدتریــن  و گرســنگی مردنــد. احتمــااً 
فاجعه انسانی تاریخ منطقه درحال رخ 
دادن اســت. امیــدوارم توافقی که اخیراً 
در ســوئد حاصل شــد، بتواند آغازگری 

برای پایان دادن بر این تراژدی باشد.«
ë  هرگــز عامــت ســازمان اســتاندارد

ایران را روی موشکی درج نمی کنیم

بــه  پاســخ  در  ادامــه  در  ظریــف 
اتهاماتی که درباره ارسال ادعایی ساح 
از ایران به یمن مطرح شده، تأکید کرد: 
»مردم یمن با متجاوزان به کشورشان با 
دست خالی جنگیده اند. آنها خودشان 
ســاح دارند و نیــازی به ســاح از ایران 
ندارنــد. اینهــا اتهاماتی اســت که علیه 
ایــران مطــرح شــده، مــا هرگــز عامت 
سازمان استاندارد ایران را روی موشکی 
درج نمی کنیــم. آنچــه مــن می گویــم، 
این اســت که نشان دادن چنین مدرکی 
بــه عنوان شــاهد در واشــنگتن، اقدامی 
مسخره بود. اینجا هیچ نیازی نیست که 
شواهدی را درباره جت هایی نشان دهم 
که بر فراز یمن پرواز می کنند و یمنی ها 
هواپیماهــا  ایــن  می کننــد.  بمبــاران  را 
ساخت امریکاست که خلبانان سعودی 

آنها را هدایت می کنند.«

ایــران همچنیــن در  وزیــر خارجــه 
شــیخ  بــا  دیــروز  نشســت  حاشــیه 
عبــداه بــن ناصــــــــــــــــر آل ثانــی 
نخســت وزیــر قطــر دیــدار و گفت وگو کرد. توســعه و 
تعمیــق روابــط دوجانبه، امنیــت و ثبــات منطقه ای 
و نیــز ابــراز حمایــت از پیشــرفت مذاکــرات صلح در 
یمــن از مهم تریــن محورهــای گفت وگــوی دو مقــام 
در ایــن دیدار بود. دیدار بــا »محمد بن عبدالرحمان 
آل ثانــی« وزیــر امور خارجه قطــر از دیگر برنامه های 

ظریف در دوحه بود.
 نشست دوحه تحت عنوان »شکل گیری سیاست 
در جهــان بــه هم پیوســته« بــا تمرکــز بــر »امنیت«، 

و  اقتصــادی«  »توســعه  میانجیگــری«،  و  »صلــح 
»روندها و گزاره ها« برگزار می شــود. عاوه بر ظریف، 
»آنتونیــو گوتــرش« دبیــرکل ســازمان ملــل، »ماریــا 
فرنانــدا اســپینوزا گارســز« رئیــس مجمــع عمومــی 
ســازمان ملــل، »شــیخ محمــد بــن عبدالرحمان آل 
قطــر،  خارجــه  وزیــر  و  نخســت وزیر  معــاون  ثانــی« 
»مولود چــاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه، »حســن 
خیر« نخست وزیر ســومالی، »تارو کونو« وزیر خارجه 
ژاپــن، »آلیســتر برت« معــاون وزیر خارجــه انگلیس 
در امــور خاورمیانه و »نادیا مــراد« برنده صلح نوبل 
نیــز از جمله دیگر شــرکت کنندگان و ســخنرانان این 

نشست دو روزه هستند.

دیدار ظریف با نخست وزیر قطر

ملت
انه 

خ



رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاســخ 
به برخی گمانه های اصاح طلبان مبنی 
بر اینکه روحانی از خود عبور کرده است، 
این امر را ایده آنان دانســت و تأکید کرد 
کــه روحانــی از 30 ســال پیــش تاکنون، 

همان است که بود.
محمود واعظی در گفت وگو با »تسنیم« 
اظهار کرد: در سال 92 هم همان رئیس  
جمهــوری بوده و 96 هــم همان بودند. 

این طبیعی اســت که در هــر انتخاباتی 
از کســی حمایــت می کننــد و  عــده ای 
عده ای از فرد دیگری حمایت می کنند. 
اما اینکه ما در سال 96 با گروهی نشسته 
باشیم و با هم چیزی را به عنوان ائتاف 
امضا کرده باشیم، نه در سال 92 این کار 

را کرده ایم و نه در سال 96.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال 96 در کنــار 
ریاســت  انتخابــات  در  اصاح طلبــان 

جمهــوری تــاش کردیــم، بــا هــم کار 
کردیم و ایستادیم تا این دولت انتخاب 
شــود، افــزود: بنابرایــن اینکــه بگوییــم 
رئیــس  جمهوری عــدول و عبــور کرده، 
حرف درستی نیست. خط آقای رئیس  
بــوده  همیــن  هــم  اول  از  جمهــوری 
اســت.واعظی بــا بیــان ایــن مطلب که 
روحانــی همواره اعام کرده مشــی من 
اعتدال اســت و این را بارها به مدیران و 

استانداران اعام کردند که مشی اعتدال 
داشته باشند،  گفت:  رئیس  جمهوری از 
چیــزی عدول و عبور نکرده اســت بلکه 
دیگــران هســتند )نمی  خواهــم جــواب 
حجاریــان را بدهم( کــه چنین ذهنیتی 

دارند.
وی بــا اشــاره بــه روابــط خــوب رئیــس 
جمهوری و رئیس دفتر رئیس جمهوری 
با بسیاری از اصاح طلبان، تصریح کرد: 

البته ممکن اســت در این بیــن عده ای 
نظــرات دیگری داشــته باشــند و خیلی 
تند باشــند و ممکن اســت روابط خوبی 
با آنها نداشته باشــیم.واعظی در ادامه 
ضمن نادرســت خواندن عمل نکردن 
رئیس جمهــوری به وعده هایش گفت: 
ایشــان به همه وعده هایی کــه به مردم 
داده پایبند است،  آنچه مربوط به دولت 
بوده عمل کرده و آنچه مربوط به دولت 

و بیــرون دولــت بــوده در حــال تعامــل 
است که به آنها هم عمل شود.

 او افــزود: برخــی انتظــار دارند رئیس 
 جمهــوری در ایــن شــرایط خــاص بــا 
ایــن و آن دعوا کند و اختاف به وجود 
بیاورد، اما وی در شــرایط فعلی کشور 
وحدت، همدلی و تعامل را کلید عبور 
از شــرایط تحریــم و جنــگ اقتصادی 

می داند.  

پیامک های حلقه مشهد علیه اینستاگرامواعظی: روحانی از وعده های خود عبور نکرده است
خبــر اول اینکه،  بعــد از توفان پیامکی بــرای تصویب 
نکــردن لوایــح چهارگانــه دولــت، حــاا دلواپســان به 
منظور فیلتر کردن اینســتاگرام خیز برداشــته اند و این 
 بار نمایندگان کمیســیون فرهنگی با هدف از دســترس خــارج کردن این 

شبکه اجتماعی در سیبل توفان پیامکی قرار گرفته اند.
بــه گــزارش خبر آناین بعد از اظهارات هفته پیش معاون سرپرســتی امور 
فضای مجازی دادستان کل مبنی بر اینکه »بسیاری از علما و اساتید دانشگاه 
و دانشجویان هر کدام با استدال خود خواهان فیلترینگ اینستاگرام هستند ، 
بار دیگر سیل ارسال پیامک به نمایندگان بویژه اعضای کمیسیون فرهنگی با 
موضوع فیلتر شدن اینستاگرام آغاز شده است و البته این بار هم پیش شماره 
915 پیشــتاز اســت. محتوای برخی از این پیامک ها به قرار زیر اســت: »سام 
نماینده محترم. چگونه ممکن اســت که فاسدترین شبکه اجتماعی یعنی 
اینستاگرام تنها با فشار دادن چند دکمه در دسترس جوانان و حتی نوجوانان 
ما قرار می گیرد؟ وظیفه کمیســیون فرهنگی مجلس دربــاره فضای مجازی 
چیست؟« »با سام خدمت شما نماینده گرامی. فضای مجازی قتلگاه فکر و 
جسم و اعتقادات جوانان و مردم ما شده، انه تروریست ها و محل نفوذ امنیتی 
و فرهنگی به کشور ما شده، مرزهای آن را همانند مسئوان بقیه کشورهای جهان 
دریابید!! با حمایت قاطع از شبکه ملی اطاعات، پیام رسان های داخلی و فیلتر 

پیام رسان های خارجی نشان بدهید به فکر ملتید.« 

طرح امریکایی برای فشار به سیستم مالی ایران
 خبر دیگر اینکه،نشــریه واشنگتن فری بیکن در گزارشــی به نقل از منابعی 
نوشت: تعدادی از نمایندگان امریکایی در مراحل اولیه طرحی هستند تا با 
طرح اتهام پولشویی و تأمین مالی تروریسم علیه تمامی بانک های ایرانی، 
به تحریم و انزوای آنها بپردازند. به گزارش تابناک، این منابع به فری بیکن 
گفتند، این طرح جدید توسط تد کروز، سناتور جمهوریخواه ایالت تگزاس و 
متحدانش در مجلس نمایندگان و سنا پیش برده می شود و هدف آن قطع 
ارتباط تمام بانک های ایرانی از سیستم مالی جهانی به اتهام ایفای نقش 
در عملیات تروریستی است.این طرح به موضوع روش مالی جایگزینی که 
قرار است میان ایران و اروپا و با هدف دور زدن تحریم های امریکا علیه ایران 
به کار گرفته شود نیز می پردازد که از جمله می توان به ارزهای رمزنگار اشاره 
کرد. همچنین این طرح قصد دارد با تاش دولت ایران در مداخله در بازار 
ارز برای جلوگیری از سقوط ارزش ریال ایران مقابله کند و با قرار دادن بخش 

مالی ایران در لیست سیاه به دنبال تحقق این هدف است.

 »راسنفت« روسی از ایران می رود
شنیدیم که، روزنامه روسی Vedomosti به نقل از سه منبع نزدیک به مدیریت 
عالی »راسنفت« گزارش داد، این شرکت نفتی که بزرگ ترین تولیدکننده نفت 
روسیه است، تصمیم به خروج از ایران و ملغی کردن قرارداد 30 میلیارد دار 
سرمایه گذاری مشــترک روســیه و ایران در پروژه های نفت و گاز در جمهوری 
اسامی ایران گرفته است. به گزارش ایسنا، در ماه نوامبر سال گذشته، راسنفت 
و شــرکت ملی نفت ایران، یک نقشه راه برای همکاری استراتژیک در زمینه 
نفت و گاز در ایران امضا کردند. در آن زمان، رسانه های روسیه به نقل از »ایگور 
ســچین«، مدیر اجرایی راســنفت گفتند، طرفین قرار اســت بزودی چندین 
موافقتنامه را امضا کنند و تولید کل این پروژه ها می تواند تا ساانه 55 میلیون 
تن نفت معادل 1.1 میلیون بشکه در روز باشد، اما اکنون بر اساس گزارش منابع 
Vedomosti، راسنفت با توجه به تحریم های ایاات  متحده در مورد نفت ایران 
و با توجه به تغییر در استراتژی این شرکت برای تمرکز بر تولید رو به رشد در 

روسیه، مشارکت خود را در ایران را ملغی کرده است.

 بازداشت مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم
یک خبر دیگر اینکه ، مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی استان قم به 
اتهام فســاد مالی بازداشت شد. یک منبع آگاه امنیتی در گفت وگو با فارس 
گفت: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم به اتهام فساد مالی و 
با هماهنگی و دستور مقام محترم قضایی توسط سازمان اطاعات سپاه امام 
علی بن ابیطالب)ع( استان قم بازداشت و پرونده در مرحله تحقیقات است. 
وی افزود: این اقدام در راستای تحقق تدابیر رهبر معظم انقاب اسامی و در 
جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی و دفاع از حقوق مردم انجام شده و مسئوان 
امنیتی و قضایی ضمن حمایت از قاطبه مدیران خدوم و پاکدست، برخورد 

با معدود مدیران متخلف را با قاطعیت و بدون اغماض ادامه خواهند داد.

پرویز کاظمی آزاد شد
دست آخر اینکه، پرویز کاظمی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت احمدی نژاد 
چهارشنبه هفته گذشته از زندان آزاد شد. به گزارش ایسنا، 20 آبان ماه سال جاری 
خبری منتشر شد که پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت محمود 

احمدی نژاد با اتهام مالی بازداشت و به اوین منتقل شده است.

 دیـــگه 
چه خبر
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مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
اصــرار مجلس بــر نظر خــود درباره 
یکــی از مــواد ایحــه اصــاح قانــون 
را نپذیرفــت و  بــا پولشــویی  مبــارزه 
بهارســتان  بــه  اصــاح  بــرای  را  آن 
برگرداند.ماده یــک ایحه مذکور که 
مغایــرت آن بــا سیاســت های کلــی 
هیــأت  ســوی  از  مقاومتــی  اقتصــاد 
عالی نظارت اعام و توســط شورای 
نگهبــان به مجلس ارجاع شــده بود 
پــس از اصرار نمایندگان، در جلســه 
تعییــن  منظــور  بــه  مجمــع  دیــروز 
مصلحــت مطــرح گردیــد و پــس از 
ارائــه دیدگاه هــای مجلس ، شــورای 
اقتصــاد،  وزارتخانه هــای  و  نگهبــان 
نفــت و بهداشــت ، اعضــای مجمع  
در نهایــت بــا رأی بیــش از دوســوم 
نظــر هیــأت عالــی نظــارت تصویب 
شــد و مقــرر گردید مصوبــه مجلس 
در خصــوص ایــن بند اصــاح گردد. 
ادامه بررســی این ایحه به جلسات 

آتی مجمع موکول شد.
بــه گزارش فــارس، محســن رضایی، 
مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  دبیــر 
نظام در پایان جلســه روز گذشته این 
نهاد،گفــت: پــس از تصویــب اصاح 
قانون مبارزه با پولشــویی در مجلس، 
مجمــع  بــر  نظــارت  عالــی  هیــأت 
تشــخیص مصلحــت نظام مــواردی 
را به عنــوان مغایرت با سیاســت های 
نگهبــان  شــورای  بــه  نظــام  کلــی 
منعکــس کــرد و شــورای نگهبان هم 
از آنجا کــه وظیفه پاســداری از قانون 
اساســی را برعهده دارد، این ایرادات 
وی   کــرد.  منعکــس  مجلــس  بــه  را 
ادامــه داد: از آنجــا کــه در بند 2 اصل 
110 قانــون اساســی نظارت بر حســن 
اجــرای سیاســت های کلــی نظــام از 
وظایــف رهبــر معظم انقاب اســت 
و ایشــان هم این وظیفــه را به مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام تفویض 
کــرده و مجمــع هــم آن را بــه هیــأت 
عالــی نظــارت منتقــل کــرد، از این رو 
مغایرت هــا  نظــارت  هیــأت  وقتــی 
بــا سیاســت های کلــی را بــه شــورای 
نگهبان اعام کرد، شورا هم براساس 
قانــون نامه نوشــت و این مغایرت ها 
را بــه مجلــس اعــام کــرد. رضایــی 
در ادامــه گفــت: مجلــس همــواره از 
آنجا که هیأت عالــی نظارت نظراتی 
داشت با این هیأت ارتباط می گرفت 
و اصاحیه نهایی را به شورای نگهبان 
می فرســتاد، امــا ایــن بــرای اولین بار 
بــود که مجلس ایــرادات هیأت عالی 

نظارت را قبول نکرد. 
وی بــا یادآوری ایــرادات هیأت عالی 
نظارت نسبت به مصوبات مجلس و 
قانون بودجــه و اصاح آن ایرادات و 
رفع مغایرت های آن با سیاست های 
کلی نظــام اظهار داشــت: این اولین 
بــار بود که مجلــس طبق نامه رئیس 
مجلــس بر مصوبــه خود اصــرار کرد 
و وظیفــه مــا ایــن بود کــه مصوبــه را 
در صحــن مجمــع مطــرح کنیــم و از 
بعــد مصلحــت ببینیم که آیــا اصرار 
مجلس درست اســت یا باید به نظر 
هیــأت عالــی نظــارت عمــل کنیــم؟ 
مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  دبیــر 
نظــام گفــت: در یکــی از ایــن مــوارد 

که هیــأت عالــی نظــارت ایــرادی به 
مصوبــه مجلــس در ایحــه اصــاح 
گرفتــه  پولشــویی  بــا  مبــارزه  قانــون 
بــود و مجلــس آن را نپذیرفتــه بــود، 
امروز)شــنبه( مجمــع تصویــب کــرد 
کــه نظــر مجلس بایــد اصاح شــود. 
از ایــن رو مــا از مجلــس می خواهیــم 
مــاده یک این مصوبــه را اصاح کند 
کــه مربوط به منشــأ جرم اســت و در 
ایحه دولت هم نبوده و مجلس، آن 

را اضافه کرده است.«
اشاره محسن رضایی، به بند »الف« 
مــاده »یک« اصاح قانــون مبارزه با 
پولشــویی اســت. متن این بند از این 
قــرار اســت: »الــف- جرم منشــأ: هر 
رفتــاری اســت کــه مطابق مــاده )2( 
مصــوب  اســامی  مجــازات  قانــون 
1392/2/1 جرم محســوب می شــود. 
از منظــر ایــن قانون تخلفــات مذکور 
در قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز با 
اصاحات بعدی و همچنین عرضه 
و خرید خارج از شــبکه فرآورده های 
محســوب  جــرم  دارویــی  و  نفتــی 
می شــود.« واقعیــت این اســت که تا 
پیــش از ایــن، عرضه خارج از شــبکه 
ســوخت )قاچاق ســوخت( و عرضه 
خــارج از شــبکه دارو )قاچــاق دارو( 
محســوب  »تخلــف«  یــک  حداکثــر 
می شــد، نه یــک »جرم«. بــه همین 
بویــژه  قضایــی،  محاکــم  دلیــل 
محاکــم مرتبط با مفاســد اقتصادی 
و پولشــویی، بــه لحــاظ قانونــی ایــن 
امــکان را نداشــتند تــا بــا ایــن افــراد 
برخــورد کننــد. بلکه پرونــده قاچاق 
بــه  درنهایــت  ســوخت،  و  دارو 
محاکــم تعزیراتی ارســال می شــد و 
بــا پرداخــت جریمــه،  »متخلفــان« 
می توانســتند از پیگیری های قضایی 
بعدی مصون باشند و چه بسا به کار 
پرمنفعت خود ادامه دهند.هنگامی 
کــه FATF از ایــران خواســت تــا بــا 
اصــاح قانــون مبــارزه با پولشــویی، 
جرم انگاری وســیع تر و مجازات های 
ســنگین تری بــرای پولشــویی درنظر 
مرکــز  حقوقــی  کارشناســان  بگیــرد، 
مبارزه با پولشویی کشورمان فرصت 
را غنیمــت شــمردند تا کاســتی های 
قانونــی را در ایحــه اصــاح قانــون 
مبــارزه بــا پولشــویی درج کنند. علی 
مویــدی از کارشناســان حقوقی مرکز 
مبــارزه بــا پولشــویی در همیــن بــاره 
بــه »ایــران« گفتــه اســت: »تــا پیش 

از ایحــه اصــاح قانــون پولشــویی، 
تخلفات مالی و اقتصادی، مشــمول 
پولشــویی نبــود. مقامــات قضایی به 
درســتی می گفتند مواردی مشــمول 
آن  عوایــد  کــه  می شــود  پولشــویی 
حاصــل از جــرم باشــد نــه تخلــف. 
در حالــی کــه مــا طیــف وســیعی از 
قاچاق هــا از جملــه قاچاق ســوخت 
و دارو را داریــم و از آنجــا کــه تخلف 
از  حاصــل  عوایــد  شــده  تعریــف 
تخلــف  از  حاصــل  عوایــد  هــم  آن 
محسوب می شــد و نه عواید حاصل 
از جــرم لــذا در بررســی های مربــوط 
بــه پولشــویی چنیــن مــواردی حکم 
برائــت می گرفتنــد.« بــه گفتــه وی، 
بــر همیــن اســاس در ایحــه اصاح 
قانــون مبارزه بــا پولشــویی تخلفات 
قاچــاق و نیــز عرضه خارج از شــبکه 
ایــن  بــه  را  ســوخت  قاچــاق  و  دارو 
علــت که تخلفــات مهمی هســتند و 
در شــرایط فعلــی بــه اقتصاد کشــور 
ضربــه می زنند آورده شــد  تــا اگر در 
این دو زمینــه تخلف صورت گرفت، 
در حکم جرم منشــأ حســاب شــده و 
عوایــد حاصل از آن، جرم محســوب 

شود.
ë  و زنگنــه  تــا  اریجانــی  موافقــت   

دژپسند با ایحه
آنچه که این کارشناس مرکز پولشویی 
گفته، دیروز از ســوی علــی اریجانی، 
رئیس مجلس، بیژن زنگنه وزیر نفت 
و فرهاد دژپســند وزیر اقتصاد هم در 
جلســه مجمع تشــخیص تکرار شــد. 
برخی منابع حاضر در این جلســه به 
»ایران« خبر دادند که علی اریجانی 
نیز در جلســه روز گذشته بر این نکته 
تصریح کرده که این تأکید بر »منشــأ 
جــرم« در ایــن ایحه و جــرم انگاری 
تشــخیص  دارو،  و  ســوخت  قاچــاق 
پژوهش هــای  مرکــز  کارشناســان 
مجلــس بــوده و از یــک نیــاز داخلــی 
سرچشــمه گرفته اســت. زنگنه، وزیر 
نفــت نیز تأکیــد کرد که ایــن بند، نیاز 
ســال های طوانــی وزارت نفت برای 
مقابلــه با قاچــاق فرآورده های نفتی 
اســت. اما باوجــود ایــن توضیحات و 
تأکیــدات، بــاز هــم نظر هیــأت عالی 
دیــروز  جلســه  در  مجمــع،  نظــارت 
صحــن این نهاد هم تکرار شــد و این 
ایحــه، درســت بــه همیــن دلیــل به 
مجلس ارجاع شــده و خواسته شد تا 

همین بند، از ایحه اصاح شود.  

مرتضی گل پور
خبرنگار

مجمع موارد اضافی را از ایحه حذف می کندایست دوباره مجمع بر ایحه پولشویی
حسین مظفر عضو مجمع تشخیص در گفت و گو با »ایران«:گزارش اختصاصی خبرنگار»ایران« از محتوای جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت

رنا
ای

ë  با ایــن تفاســیر سرنوشــت ایحه چه
می شود؟

مــا  دیــروز  نمی افتــد.  خاصــی  اتفــاق 
رأی گیــری کردیــم و این بخــش دوباره به 
مجلــس برمی گردد بــرای اصــاح. البته 
تــا اان مــا فقــط یــک بنــد آن را بررســی 
کردیم و یک اشــکال را رفــع کردیم. هنوز 
2-3 اشــکال دیگر مانده است که باید در 

جلسات بعد ادامه بدهیم.
ë  خب شــما می گویید که برای کمک به

مســئوان اجرایی در آینده این را حذف 
کردیــد. مقامــات دولتــی در این جلســه 
بودند. نظر خود دولت چه بود؟ نظرشان 
این بود که این بخش همچنان در ایحه 

بماند؟
در دولــت دو نظــر بود. برخی دســتگاه ها 
مثل وزارت بهداشــت موافق بــود با نظر 
مجمــع و برخــی هــم موافق نبودنــد. اما 
در عیــن حــال مخالف هم نبودنــد. خود 
رئیس محترم مجلس هم با این اصاح 

موافق بود و نظر مثبت داشت.
ë  یعنی خــود آقــای اریجانی می گفت

این بخش باید حذف شود؟
نــه حاا نمی گفــت که بهتر اســت حذف 
بشــود، امــا در نهایــت قانــع شــد کــه این 

تصمیم گرفته شود.
ë  این نظر آقــای اریجانــی می تواند به

معنای آن باشــد که مجلــس در نهایت 
نظر مجمع در این خصــوص را بپذیرد؟ 
پیش بینــی  را  چیــزی  چنیــن  یعنــی 

می کنید؟
این نظر خــود مجلس اســت. فعًا بهتر 
خودشــان  نماینــدگان  بگذاریــم  اســت 

تصمیم بگیرند.

ë  ماجرای لوایح احتمااً تا کی در مجمع
ادامه پیدا کند؟

باید ببینیم جلسات بعد چه می شود. به 
هر حال موضوع در دســتور کار قرار دارد و 

به ترتیب خود پیش می رود.
ë  سؤال من ناظر به تعیین فرصت چهار

ماهه FATF برای ایــران تا 27 بهمن ماه 
اســت. ترتیبی اتخــاذ کرده اید کــه تا آن 
زمان تکلیف کار مشــخص شــده باشد و 
کشور وارد پروســه های پیچیده بعدی در 

این کارگروه نشود؟
به نظر نمی رســد ایــن روند رســیدگی در 
مجمــع از طــرف FATF برای ما مشــکل 
خاصی ایجاد کند. هم بااخره کلیات این 
لوایح مــورد مخالفت نظام قــرار نگرفته 
و هــم در رونــد تصویب قــرار دارند و باید 

مراحل آن طی شود.
ë  مســأله همیــن اســت؛ دفعه قبــل در

 FATF اجــاس مهرماه و روز 27 مهــر که
بیانیه خــود دربــاره ایــران را صــادر کرد، 
انتقاداتــی جدی بــه کند بودن ایــن روند 
داشت و تعلیق ایران از لیست کشورهای 
غیر همــکار را بــا بیــان انتقاداتــی جدی 
تمدید کرده بود. این خطر وجود ندارد که 
FATF برداشت کند که تعللی عمدی در 

این خصوص در ایران وجود دارد؟
بله به هر حال اگر روند کند اســت، به این 
دلیل است که موارد عموماً دوپهلو است 
و حساســیت های ویژه ای دارد. ولی ما به 
دلیل اینکه FATF چیزی خواسته یا گفته، 
نمی توانیــم حساســیت های خودمــان را 
کنار بگذاریم و طور دیگری عمل کنیم. ما 
این حساسیت ها را داریم و اینها را وابسته 

به امنیت ملی خودمان می دانیم.

احسان بداغی
خبرنگار

مجمع تشــخیص مصلحت نظام دیروز 
مــاده یک مصوبــه اصــاح قانون مبــارزه 
با پولشــویی را کــه مربوط به منشــأ جرم و 
ناظر به قاچاق ســوخت و دارو اســت را به 
مجلس برگردانــد تا اصاح شــود. در این 
مصوبــه قرار بــود قاچــاق ســوخت و دارو 
دیگر نه تخلف، بلکه جرم انگاشــته شود. 
حاا سؤال این است که چرا مجمع چنین 
تصمیمــی گرفتــه اســت. حســین مظفر، 
عضــو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
در گفت وگو با »ایــران« در توضیح چرایی 
ایــن موضــوع گفتــه اســت کــه وجــود این 
ماده در قانون می توانسته در آینده دست 
مســئوان اجرایی را ببندد. او با بیان اینکه 
نمی تواند توضیحات بیشتری در این باره 
بدهد، درباره جزئیات بیشتر این تصمیم 

سکوت کرد.
ë  مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 

ماده اول مصوبــه اصاح قانون مبارزه با 
پولشــویی یعنی همان بخشی که بحث 
منشــأ جــرم بــا طــرح موضــوع قاچــاق 
سوخت و دارو مطرح می شود را نپذیرفته 
اســت. اســتدال مجمع در عــودت  این 

موارد چه بوده است؟
البته برخی مــواردی که در مجمع مطرح 
می شــود شــاید انعــکاس آن در ســطح 
جامعــه و همین طــور از نظر بین المللی 
مناســب نباشــد. ولی بااخره یک ســری 
نقطــه نظراتــی در ایــن خصــوص دولت 
و  کــرد  مطــرح  مجمــع  در  کــه  داشــت 
بحث های دیگری هم بود. اواً این ایحه 
قبًا قانونی بود که ســال 86 تصویب شد 
کــه به دلیــل نقایصــی که داشــت، دولت 
بــرای اصــاح آن ایحــه داد کــه همیــن 
چیزی اســت که اان در دســتور کار ما قرار 
دارد. ثانیاً آن چیزی که می گویید در ایحه 

دولت نبود و این را مجلس اضافه کرد.
ë  خب مســأله مجمــع با ایــن موضوع

چیســت؟ ما با موارد قاچاق ســوخت و 
دارو مواجه هستیم که تا اان جرم نبوده و 
قرار است طبق مصوبه مجلس از این به 

بعد جرم انگاری شود.
ببینید مســأله صرفاً این نیست. مجلس 
آمــده و در ایــن مصوبــه، ایحــه ای را کــه 
دولت داده بوده بشدت بسط داده است. 
یعنی خیلی به ابعاد آن افزوده. ما گفتیم 
موارد مورد شک که مشکوک به پولشویی 
هســتند و مثًا امکان ســوء استفاده از نقل 
و انتقــال مالی را فراهم می کنند به ایحه 
اضافــه کنیــم. نظــر مجمع این اســت که 
مــوارد مــازادی کــه لزومــی نــدارد از ایــن 
ایحه حذف شــوند و این بحث ماده یک 
هــم جزو همین اســت و بــه همین دلیل 

خواستار حذف شدیم.
ë  یعنــی بــه نظر مجمــع بحــث قاچاق

بــه  منجــر  نمی توانــد  دارو  و  ســوخت 
پولشــویی شــود؟ بــه هــر حــال در ایــن 
ســرفصل ها هم مبالــغ بســیار باایی در 

طول سال پولشویی انجام می شود.
ببینید مســائلی  در میان هســت در میان 
که نمی شــود خیلی باز کرد. مــا با مواردی 
مواجه هستیم که اگر مصوبه مجلس را آن 
طوری که برای ما فرستاده شده بپذیریم، 
دست مســئوان اجرایی در مواردی بسته 
می شــود و امــکان بــرون رفــت از برخی از 
مســائل و مشــکاتی که احتمــااً در آینده 
تحمیــل می شــود، ســخت می شــود. اگــر 
احســاس می شــد در آینده برخی مسائل 
وجود نخواهد داشت خب شاید تصمیم 
دیگری گرفته می شــد. اما در این شــرایط 
مــواردی را کــه مجمــع احســاس می کرد 
ضرورتــی ندارنــد حــذف کــرد و مــن فکر 

نمی کنم بیشتر از این بشود توضیح داد.
ë  خــب ســؤال همینجاســت؛ قاچــاق

ســوخت و دارو چگونــه می تواننــد بــه 
همین راحتی از این قانون حذف شوند؟

اصاً بحث قاچاق اینجا نیست. این کاری 
بود که دســت مســئوان ما را بــرای موارد 
اضطراری که احتمااً با آن مواجه شویم، 

می بندد.

ë  توضیح رضایی در باره وضعیت  سامتی
 آیت اه هاشمی  شاهرودی 

محسن رضایی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام  
در پاسخ به سؤال خبرنگاران که درباره ایحه الحاق جمهوری اسامی ایران به 
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم )CFT( پرسیده بودند، گفت: ما اان 
نمی توانیم درباره این ایحه اظهارنظر کنیم اما مطمئن باشید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام از منافع نظام و مردم نخواهد گذشت و با در نظر گرفتن منافع 
ملی و اســتفاده از نظر کارشناسان با این لوایح مواجه خواهد شد.دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال دیگری در مورد وضعیت سامتی 
آیت اه سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام عنــوان داشــت: حدود ۶ الی ۷ ماه اســت که شــایعاتی درباره ســامتی 
آیت اه هاشمی شاهرودی مطرح می شود که ما همه آنها را تکذیب می کنیم 
و روند درمان ایشــان ادامه دارد و با توجه به حضور آیت اه موحدی کرمانی و 
آیت اه جنتی در نشست های مجمع خأ آیت اه شاهرودی را پر می کنیم و از 
آنجا که پزشک توصیه کرده است ایشان در صحبت کردن باید احتیاط کنند، ما 
هم توصیه پزشکان را درباره ایشان اجرایی می کنیم.گفتنی است ریاست دیروز 

جلسه مجمع بر عهده آیت اه جنتی بود.

بـــــرش

س
فار
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اخــــــبار

فریب یارانه 900 هزار تومانی 
»ایران« ادعای رئیس دولت های نهم و دهم را  از دریچه نگاه اقتصاددانان بررسی کرد

 پروژه بیمارستانی 
در دولت تدبیر تکمیل شده است

سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی 
و عمومی خبر داد که با بهره برداری از پروژه های 

بیمارستانی این سازمان در شهرهای مختلف
53 پروژه بیمارستانی 

در دولت تدبیر و امید  تکمیل شده است.  

53
 روز 

 تا پایان مهلت لبنیاتی ها برای ارزانی
دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی اعام کرد که 
براساس اباغیه  ارسال شده برای کارخانه های 

تولیدکننده محصوات لبنی، آنها تا سه شنبه ۲۷ 
آذرماه برای کاهش قیمت ها و رعایت نرخ های 

اعامی فرصت دارند.

2
 واحد عقبگرد 

شاخص کل بورس
 شاخص کل قیمت و بازده نقدی 

بورس اوراق بهادار تهران )تدپیکس( در پایان 
معامات دیروز شنبه ۲4 آذر ماه 9۷ با کاهش 

 860 واحدی به رقم 164 هزار و 489 
واحد رسید.  

۸۶۰
 درصد 

منابع هدفمندی وصول شد
مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی از وصول 3۷۷ 

هزار میلیارد ریال از منابع هدفمندی یارانه ها )9۲ درصد(
در پنج ماهه نخست امسال خبر داد و با اشاره بر ایرادات و 
ابهامات مهم آیین نامه اجرایی تبصره 1۴ قانون بودجه بر 

ضرورت اصاح آن تأکید کرد. 

۹2  تفویض اختیار ثبت سفارش 

به رؤسای سازمان صمت استان ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از امروز ثبت سفارش  ها به 
رؤسای سازمان های صنعت،  معدن و تجارت استانی تفویض 
اختیار می شود و هر واحد تولیدی باید به استان مربوط مراجعه 
کنــد و تنهــا اعداد واقعــی مورد نیــاز واحدهای تولیدی بــرای تأمین مــواد اولیه باید 
تأیید شــوند. به گزارش پایگاه خبری وزارت صمت، رضا رحمانی اظهار کرد: رئیس 
جمهوری تأکید زیادی بر تفویض اختیارها دارد و حتماً از این به بعد استان ها محور 
تصمیمــات وزارت صمت خواهند بود. وزیر صنعت تأکیــد کرد: غیر از بخش  هایی 
که طبق قانون تکلیف اســت و مســتقیم به خود ما واگذار شده، اصل بر این است که 
ســایر وظایف درحیطه معاونت  ها و ســتاد به اســتان ها تفویض شــود و هر کجا ازم 
اســت وزیر امضا کند، حتماً انجام می شود. رحمانی با تأکید براینکه همزمان با این 
روند اصاح ساختار را هم شروع کرده ایم، تصریح کرد: اعتقاد جدی دارم مجموعه 
خانواده وزارت صمت می تواند در حل مشکات اساسی کشور تأثیر بگذارد و با توجه 
به ســهم این بخــش در GDP و اشــتغال مردم و تأثیــر در حوزه  های دیگــر، کارهای 
زیادی برای انجام هست که با مشارکت بخش خصوصی می توان انجام داد. وی در 
ادامه به پتانسیل  های موجود در حوزه معدن اشاره کرد و افزود: حوزه معدن یکی از 
ظرفیت  هایی است که می تواند جایگزین درآمد نفتی شود اما سهم1.1 درصدی آن از 
GDP سهم شایسته ای نیست، همچنین معاونت معدنی نیز نباید کار اجرایی انجام 

دهد بلکه باید سیاستگذاری برعهده این معاونت باشد.

همتی: تراکنش های روزانه مردم محدود نمی شود
بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی، در معامات بانکی و سقف تراکنش روزانه 
محدودیــت ایجاد کرده اســت. عبدالناصر همتــی، رئیس کل بانک مرکــزی درباره 
هدف بانک مرکزی می گوید:»محدودیتی در تراکنش های بانکی روزانه مردم ایجاد 
نمی شود. قصد این بانک از محدودیت سقف تراکنش روزانه برای کارت های بانکی، 
جلوگیری از سفته بازی و کاهش ارزش پول ملی است و نمی خواهیم در تراکنش های 
روزمره مردم محدودیت ایجاد کنیم.« او ادامه می دهد:»پولشــویی آشــکار از طریق 
چک های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می شد که این روند 
متوقف شده است. قصد ما جلوگیری از سفته بازی و کاهش ارزش پول ملی است و 

نمی خواهیم محدودیتی در تراکنش های روزمره و واقعی مردم ایجاد کنیم.«
امــا جالب آنکه حاا بازاری برای اجاره حســاب های بانکی به تبــع این قوانین به راه 
افتاده است. محمد طبیبیان، اقتصاددان در این باره در کانال تلگرامی خود نوشت: 
»طبــق برخی خبر ها پس از بخشــنامه بانک مرکزى در مــورد اعمال محدودیت بر 
معامــات بانکــی و نقل و انتقال پول حســاب هاى بانکی افراد هم بــازار پیدا کرده و 

کسانی حاضرند یک حساب بانکی را تا حدود ماهانه دومیلیون تومان اجاره کنند.«
او ادامه داد: »یادمان هست که بعد از مشروط کردن واگذارى اتومبیل بر اساس 
شماره ملی در خبر ها بود که افرادى متقاضی خرید یا اجاره کارت ملی دیگران 
هستند. حاا بازار حساب بانکی هم به فهرست بازارهاى عجیب و غریب اضافه 
شده است. آیا این رویکرد ها به معنی این است که فرمول هاى اقتصاد در کشور 
مــا درســت کار نمی کننــد یا اینکه دقیقــاً کارکرد دارنــد؟« اما بــا اقدامات جدید 
بانک مرکزی، براســاس آمار عملکرد سامانه »مهک« از هفته گذشته تاکنون از 
فعالیت یک میلیون و ۷00 هزار کارت فاقد کد ملی یا هویت نامعتبر جلوگیری 
شــده اســت. روز گذشــته با حضور همتی چهار ســامانه »نهــاب« )نظام هویت 
سنجی الکترونیکی مشتریان بانکی(، »سپند« )سامانه پرداخت های نظام مند 
دوره ای(، »مهک« )مدیریت هویت کارت( و نیز استفاده از کارت بانکی به عنوان 

کارت سوخت رونمایی شد.   

عطیه لباف
خبرنگار

تصویر یارانه 900 هزار تومانی در ارقام بودجه 

محمود احمدی نژاد، رئیس دولت های نهم و دهم که همچنان به سفرهای استانی 
خــود ادامه می دهد، اخیــراً در جمع هواداران خود در ســنندج یک ادعای جدید را 
مطرح کرده است.  او گفته است که می شود یارانه فعلی را »۲۰ برابر« کرد . پشتوانه 
ایــن ادعــای جدید رئیــس دولت های نهــم و دهم چیســت؟ آیا در اقتصــاد ایران 
می تــوان منابع مالی تازه ای برای آن یافت؟ آیا منظور او این اســت اســتقراض از 
بانک مرکزی صورت گیرد؟ قیمت حامل های انرژی و جامعه هدف یارانه ها اصاح 
شــود؟ بودجه پروژه هــای عمرانی و تمام درآمدهــای نفتی صرف یارانه ها شــود؟ یا 
اینکه باید پول بدون پشــتوانه منتشر شــود؟ برای بررســی میزان علمی و اقتصادی 
بودن این ادعا سراغ کارشناسان رفته ایم تا از آنان بپرسیم چنین وعده ای با تکیه بر 
کدام منابع مالی می تواند محقق شــود. این وعده امکان پذیر است یا اینکه رئیس 
دولت نهم و دهم با سوءاســتفاده از فضای اقتصاد در راستای فریب افکار عمومی 

چنین اظهاراتی را به زبان آورده است؟

ë کارنامه سیاه احمدی نژاد درباره یارانه ها 
نرسی قربان/ کارشناس ارشد انرژی

بایــد از آقــای محمــود احمدی نژاد ســؤال کــرد که چــرا هر از 
چندگاهی ادعاهای عجیب خود را در قالب مباحث اقتصادی 
مطــرح می کنــد. افزایــش ۲0 برابــری یارانه هــا هیچ پشــتوانه 
اقتصــادی و علمی نــدارد و از اصــول منطقی هم تبعیت نمی کنــد. در دوران 
ریاســت جمهوری ایشــان بر ایران اجرای طرح هدفمندی یارانه ها رقم خورد. 
یارانه ها آمدند که پشــتوانه ای برای اصاح قیمت حامل های انرژی باشند. اما 
کارساز و موفق نبود. اان هم مشکات زیادی دارد اما به جای آنکه اصاحات 
آن دنبال شــود، یک نفر که خود را کارشــناس اجرای یارانه ها می داند، مدعی 
می شــود کــه می تــوان آن را افزایــش داد. در حالــی کــه حتی اگــر قیمت تمام 
حامل هــای انــرژی هم آزاد شــود، بازهم امــکان ۲0 برابر شــدن یارانه ها وجود 

ندارد. این موضوع در تجربه کشورهای موفق به هیچ عنوان دیده نمی شود. 

اعتبار مورد نیاز برای یارانه 
45500 تومانی

اعتبار مورد نیاز برای یارانه 900 
هزار تومانی

69 هزار میلیارد توماندر ماه 3500 میلیارد تومان
831 هزار میلیارد توماندر سال 42 هزار میلیاردتومان

رشد 2 تا 4 برابری قیمت 
حامل های انرژی در سال 89

رشد بیش از 20 برابری قیمت 
حامل های انرژی

قیمت نفت در سال 97 55 دارقیمت نفت در سال 89 80 دار

شــده  ارائــه  آمارهــای  براســاس 
هم اکنــون حدود ۷۷ میلیــون ایرانی 
از یارانــه نقــدی ماهانــه بهره مندند. 
یارانــه ای کــه در قانــون هدفمنــدی 
یارانه هــا پــس از کــش و قوس هــای 
فــراوان بــرای هــر نفر بــه 45 هــزار و 
ترتیــب  بدیــن  رســید.  تومــان   500
از  کــه  درآمــدی  محــل  از  دولــت 
افزایــش قیمــت حامل هــای انــرژی 
ماننــد ســوخت، برق و گاز به دســت 
مــی آورد بایــد ماهانه 3 هــزار و 500 
میلیــارد تومــان و در ســال 4۲ هــزار 
میلیارد تومان به حساب سرپرستان 
خانــوار واریز کند. در ســالی که قانون 
هدفمندی یارانه ها از ماه های پایانی 
ســال 1389 آغاز شد دولت با درآمد 
رکــورد  داری  میلیــارد   93 نفتــی 
تــازه ای در کســب درآمدهــای نفتــی 

بــه دســت آورد. دراین ســال قیمت 
هر بشــکه نفت ســبک ایران ۷8 دار 
و نفت سنگین ۷6 دار بود رقمی که 
در سال 1390 با افزایش چشمگیر به 
ترتیــب 108 و 106 دار رســید. حــال 
بــا عدد تــازه ای کــه از ســوی محمود 
احمدی نژاد رئیــس دولت های نهم 
یعنــی  اســت.  اعــام شــده  و دهــم 
پرداخــت یارانه 900 هــزار تومانی به 
ازای هــر ایرانــی اعــدادی بــه دســت 
می آیــد که بــا دخــل و خــرج واقعی 
کشــور فاصله زیادی دارد.درصورتی 
که دولــت )هر دولتی( بخواهد یارانه 
نقــدی را به 900 هزار تومان برســاند 
یعنــی 19.۷ برابــر کنــد بایــد ماهانه 
69.3 هــزار میلیــارد تومــان و در هــر 
میلیــارد  هــزار   831 از  بیــش  ســال 
تومــان یارانــه نقــدی بپــردازد. ایــن 
درحالــی اســت کــه تنهــا 50 درصــد 
هدفمنــدی  قانــون  درآمدهــای  از 
یارانه ها باید صــرف پرداخت نقدی 

یارانــه شــود و 50 درصــد مابقی باید 
و ۲0  تولیــد  بــه  )30 درصــد کمــک 
درصــد ســهم دولــت( میــان بخش 
شــود.  تقســیم  دولــت  و  خصوصــی 
بنابراین برای به دست آوردن چنین 
رقمــی دولــت مجبــور اســت قیمت 
 ۲0 از  بیــش  را  انــرژی  حامل هــای 
برابــر کند. بدیــن ترتیب بــرای مثال 
بنزیــن هزار تومانی فعلی باید به ۲0 
هــزار تومان افزایش یابد. با مقایســه 
عددی که تنها بایــد صرف پرداخت 
یارانــه نقــدی با شــاخص های ایحه 
بودجه ســال آینده امکانپذیر نبودن 

مشــخص  بیشــتر  پیشــنهاد  ایــن 
می شــود. در ایحــه ســال آینــده 65 
هــزار میلیــارد تومــان بــرای بودجــه 
عمرانــی پیش بینــی شــده اســت که 
اعتبــار هر ماه یارانــه نقدی )69 هزار 
میلیارد تومان( بیــش از این مبلغی 
اســت کــه در طــول یــک ســال بایــد 
هزینــه شــود. همچنیــن اعتبــار 831 
هــزار میلیــارد تومانــی ســاانه یارانه 
نقــدی بــا یارانــه 900 هــزار تومانــی 
بیش از دو برابــر کل بودجه عمومی 
میلیــارد  هــزار   433 یعنــی  دولــت 

تومان خواهد بود.  

سیاوش رضایی
خبرنگار

ë !محض رضای خدا سکوت کن
محمود خاقانی/ کارشناس ارشد انرژی

آقای محمود احمدی نژاد بیش از هر شــخصیتی شــبیه 
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری امریکاســت. گذشــته 
افتخار آمیــزی ندارد اما می خواهد هــر روز خود را با یک 
مطلب مطرح و رســانه ای کند. او اخیراً در جمع هوادارانش در ســنندج 
ســخنرانی کرد و مدعی شــد که می شــود یارانه فعلی را »۲0 برابر« کرد! 
یعنــی حــدود 910 هزار تومــان برای هر نفــر در هر ماه! اما پشــتوانه این 

ادعا چیست؟
احمدی نژاد در ســال 1384 شــعارهایی داد که پوپولیستی و عوام فریبانه 
بود. آن زمان این شعارها نتیجه داد اما در سال 1388 ثابت شد که هرچه 
در ســال 1384 می گفت دروغ بوده اســت. اما باز هم ایشــان حرکت های 
عوام فریبانه را در قالب سفرهای استانی شروع کرد تا مردم را متقاعد به 
رأی دادن کنــد. هزینه هــای زیادی را به بیت المال وارد کرد که بیشــتر این 

هزینه ها هم به صنعت نفت تحمیل شد. 
در اســتان ها قول هایــی داد کــه صنعت نفت مجبور شــد به جای توســعه 
بودجــه عمرانــی خــود را صــرف هزینه هــای عــوام فریبــی ایــن فــرد کند. 
در نتیجــه صدهــا پــروژه در صنعــت نفــت با درصد پیشــرفت انــدک رها 
شــدند و سرمایه کشور صرف حرکات پوپولیســتی احمدی نژاد شد. ایشان 
بزرگ تریــن ضربــه را هــم با تعریف یارانه ســوخت به اقتصاد کشــور وارد 
کــرد. البته مرتبط کردن ایــن موضوع به امام زمان و اینکه اگر مردم خرج 
نکننــد ایــن پــول برکــت می کند را مــردم کوچه و بــازار باور کردنــد. دولت 
ایشــان با راه اندازی مؤسســات مالی و اعتباری غیرمجاز و سوءاســتفاده از 
اســامی ائمه اطهار نیز به اقتصاد ایران ضربه بزرگی زد که هر دو موضوع 

فشار مالی بزرگی را به دولت و اقتصاد وارد کرد.
اان هــم احمدی نــژاد صحنه داخلــی را دیده که اصولگــرا و اصاح طلب 
بــه هر دلیلی شــفاف با مردم صحبــت نمی کنند. لذا بــرای اینکه خودش 
را از اتهام ها و مســائل قبلــی تبرئه کند، حرف هــای عوام فریبانه را دوباره 
آغــاز کــرده اســت. در اقتصــاد ایران به هیــچ وجه امــکان ۲0 برابــر کردن 
یارانه ها وجود ندارد و صاح کشــور هم این نیست. حتی با اصاح قیمت 

حامل های انرژی هم این امکان ایجاد نخواهد شد. 
تصــور من این اســت که احمدی نژاد این بار نه علیــه دولت بلکه علیه 
نظام در حرکت است. می خواهد مردم را علیه نظام تحریک کند و آن 
را تغییر دهد. از ایشــان می خواهیم که محض رضای خدا سکوت کند. 
ایــن مملکــت در دولت نهم و دهــم زخم هایی خورده کــه هنوز خوب 
نشــده اســت. نباید با عــوام فریبی زخم تــازه ای به بدنه اقتصاد کشــور 

وارد کرد.

ë !یارانه ای که دو برابر ایحه بودجه 98 است
میثم موسایی/ استاد دانشگاه تهران

محمــود احمدی نــژاد، رئیــس دولت های نهــم و دهــم که از 
مشکات اقتصادی این روزهای مردم کشور خبر دارد، مدعی 
می شود که دولت می تواند یارانه ها را ۲0 برابر کند! بازی با اعداد 
کار سختی نیست اما باید از ایشان پرسید مبنای این ادعا چیست. دو برابر شدن 
یارانه ها صدها هزار میلیارد تومان هزینه دارد و تقریباً دو برابر بودجه پیش بینی 
شده برای سال آتی است. دولت باید از کجا بیاورد؟ چطور دولت می تواند این 
رقــم را تأمین و به مردم پرداخت کند؟ منظور ایشــان شــاید انتشــار پول بدون 
پشــتوانه باشــد اما اگر هم این در ذهن رئیس جمهوری دو دولت گذشته ایران 
اســت، باید به مردم گفت که کاهش ارزش پول ملی، تشــدید تورم و سه رقمی 
شــدن آن را به همراه خواهد داشــت. در اقتصاد باید ابتــدا ارزش واقعی ایجاد 
شود و بعد ارزش ایجاد شده را میان مردم کشور توزیع کرد تا سطح رفاه عمومی 
باا رود. اما وقتی در ایران تولید، صنعت، بهره وری ســرمایه و نیروی کار بهبود 
نداشــته و حتــی روند نزولی در پیش گرفته باشــد، چطــور می توانیم یارانه های 
نقدی را افزایش دهیم؟ وقتی بسیاری از صنایع کشور نحیف و آسیب پذیر شده 
اند؛ چه چیزی را می خواهیم میان مردم تقســیم کنیم؟ این کار حتی با حذف 
یارانه دهک های پردرآمد جامعه و ۲0 برابر کردن یارانه فقرا و با اصاح قیمت 
حامل هــای انــرژی امکان پذیر نیســت. البتــه از آنجایی که ایشــان در مدیریت 
جهانی نیز سررشته دارند؛ شاید راهی برای ۲0 برابر کردن یارانه ها سراغ داشته 

باشند که در علم اقتصاد و تجربه کشورهای موفق به آن پرداخته نشده باشد. 

ë صحبت های احمدی نژاد ارزش شنیدن هم ندارد
عادل پیغامی/ عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق)ع(

محمــود احمدی نــژاد اخیــراً اظهاراتــی در مــورد یارانه ها 
انجام داده که حتی ارزش شنیدن هم ندارد؛ چه برسد به 
اینکــه از نظر اقتصادی آن را بررســی کنیم. این ادعا هیچ 
پایــه اقتصادی ندارد و نوع دیگری از عوام فریبی اســت. مردم باید توجه 
کننــد که از نظر علم اقتصاد ادعای آقای احمدی نژاد توجیه پذیر نیســت 
و فقــط مصــرف عوام فریبانــه دارد. آنچــه اکنون ازم اســت اصاح نظام 
پرداخت یارانه های نقدی و یارانه پنهان سوخت است و باید این موضوع 
در دستور کار قرار گیرد. البته در این بحث نمی گنجد اما نیاز به بسترهایی 

دارد که باید فراهم و اصاحات انجام شود. 

ë بدهی یارانه ای به بانک مرکزی
محمدباقــر نوبخــت، رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
افزایــش  درخصــوص  احمدی نــژاد  پیشــنهاد  دربــاره 
یارانه هــا بــه 900 هزار تومان گفت: دولت باید کســری ۵ 
هــزار و هشــتصد میلیــارد تومانی را که دولــت قبل برای 
پرداخــت همیــن ۴۵ هزار و پانصد تومــان یارانه برایمان باقی گذاشــته 
بپردازد، پس چه طور می شــود این مبلغ یارانه را با این بدهی که دولت 
قبــل گذاشــته، اضافــه کرد؟ مــردم مــا فهیم تــر از این حرف ها هســتند 
و بــا ایــن نــوع حرف هایی که مبانی درســت محاســباتی ندارد یــا با یک 
فروضی مطرح شــود که این فروض قابل انجام نیست، تحت تأثیر قرار 

نمی گیرند. 
همین ۴۵ هزار و پانصد تومان با همان ارقام قبلی بالغ بر ۵ هزار و 800 

میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی برای دولت باقی گذاشته است. 
مرتباً بانک مرکزی در حال پیگیری این مطالبات از دولت است و دیوان 

محاسبات پرونده تشکیل داده است. /ایلنا

ë تناقض گویی احمدی نژاد
محمــود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهــوری درباره چند برابر 
شدن یارانه ها و ادعای محمود احمدی نژاد گفت: مردم کسی 
را که این همه مشکات برای ما ایجاد کرد و این همه تحریم ها 
را به وجود آورده خوب می شناســند. این مســئول ســابق کشور 
حرف هــای مختلفی می زند. اگر شــما همه حرف هــای او را در نظر بگیرید اوًا 
بســیار متضاد است دوم اینکه با عملکرد گذشــته خود او در تناقض است. این 
فــرد یــک عوام فریبی را شــروع کرده اســت و فکــر می کند در شــرایطی که یک 
جنگ اقتصادی شروع شده است و قبول هم داریم قشری از مردم در مضیقه 
هســتند، می تواند با شــعار و این طور مسائل خود را مطرح کند. واعظی با بیان 
اینکه عملکرد آن دولت و قول هایش را دیدیم، بیان کرد: مردم ما مردم آگاهی 
هســتند و می دانند کســی که ایــن گرفتاری را به وجــود آورد، تحریــم را برای ما 
ایجاد کرد و روابط ما را با کشور های همسایه بهم زد چه کسی است. امروز حتی 
گروه های سیاســی حامی ایشان بر ضدش شده اند، حداقل هم فکران خودش 

که باید قبولش داشته باشند هم چنین حسی را دارند./ایلنا 
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فرمول جدید قیمت خودرو
قیمت خودروهای کارخانه ای از بازار سبقت می گیرد

چنــد روز پیــش بــود که وزیــر صنعت 
از حاشــیه 5 درصــد )قیمــت خــودرو 
بــازار(  حاشــیه  از  کمتــر  درصــد   5
کــرد و  قیمــت خــودرو اطاع رســانی 
کــرد  ابــه ای صحبت هایــش تأکیــد 
کــه خودروهــای کمتــر از 45 میلیــون 
تومان مشــمول قیمت گذاری از سوی 
ســازمان حمایــت خواهــد بــود. اما با 
فرمــول جدید ســازمان حمایت کدام 
قیمت گــذاری  مشــمول  خودروهــا 
دولتــی خواهنــد شــد؟ و در ایــن میان 
مــردم با چــه قیمت هایی مــی توانند 
خودروهای وطنی را خریداری کنند؟ 

ë خودروی 45 میلیونی نداریم
انجمــن  گذشــته  روز  نشســت  در 
قطعه ســازی به این ســؤاات مردمی 
پاســخ داده شــد. مازیــار بیگلــو دبیــر 
انجمــن قطعــه ســازان گفــت: بعیــد 
می دانــم با توجــه به افزایــش قیمت 
مــواد اولیــه کــه بیــش از 150 درصــد 
اســت و تأثیــر آن بــر صنعــت قطعه 
ســازی، خودروی کمتــر از 45 میلیون 

تومان باقی بماند.
ë پراید و405 دولتی

محمد شــهپری عضو هیــأت مدیره 
انجمن قطعه ســازان هــم در تکمیل 
ایــن جمله گفت: طبــق گفت و گوهای 
صورت گرفته، قرار شــده دو خودروی 
پرتیراژ پراید و پــژو 405 در قالب های 
حمایتی قیمت گذاری شــوند تا اقشار 
ضعیف جامعه بتوانند این خودروها 

را خریداری کنند.
ë مخالفت با افزایش 150 درصدی

بــر ایــن اســاس خریــداران پراید و 
پژو 405 می توانند ایــن خودروها را بر 
اســاس قیمت گذاری که دولت انجام 
می دهــد، خریــداری کننــد. البتــه این 
اتفاق به شرط آن است که شرکت های 

خودروســازی نســبت به ایــن تصمیم 
چراغ سبز نشان دهند. طبق اطاعاتی 
که انجمــن قطعه ســازان ارائــه کرده، 
ســازمان حمایــت بــا افزایــش قیمتی 
کــه خودروســازان درخواســت کردند، 
مخالف اســت. ولــی خودروســازان بر 
این پافشــاری دارند که قیمت ها بیش 
حمایــت  ســازمان  کــه  چیــزی  آن  از 
عنوان کرده باید افزایش پیدا کند.این 
در حالی اســت که ســازمان حمایت با 
افزایش 150 درصدی قطعات خودرو 
موافــق و معتقــد اســت ادلــه قطعــه 
سازان در رشد قیمت ها منطقی است.

ë خودروی 40 میلیونی، 100 تومان
حال اگــر عدد 2.5 برابــر )افزایش 
150 درصــدی( را مــاک قــرار دهیــم 
قیمــت خودروهای داخلی از حاشــیه 
می شــود.  تمــام  گرانتــر  هــم  بــازار 
به عنوان مثــال خودرویی که اکنون در 
شــرکت های خودروســازی 40 میلیون 
تومــان اســت بــا قیمــت 100 میلیــون 

تومان به دست مردم خواهد رسید.
ë مواد اولیه داخلی در اوج قیمت ها

محمد شهپری عضو هیأت مدیره 
انجمن قطعه ســازان دربــاره قیمت 
اولیــه صنعــت قطعــه ســازی  مــواد 
گفــت: ورق فوادی که چند ماه پیش 
2 هــزار تومــان می خریدیــم اکنــون 6 
هزار تومان شــده اســت. مس کیلویی 
25 هزار تومــان از 60 هزار تومان هم 
فراتر رفته و آلومینیوم کیلویی 7 هزار 
تومــان، بیش از 35 هزار تومان شــده 

است.
ë خداحافظ 140 هزار کارگر

ســال جاری  ابتــدای  از  افــزود:  وی 
صنعــت  از  نفــر  هــزار   140 تاکنــون 
قطعه ســازی بــه خاطر کاهــش تولید، 
تعدیل نیرو شدند و از 747 واحد ثبت 
شــده، 260 کارخانــه اعــام تعطیلــی 
کردنــد. در این میان قطعه ســازان در 

هفته بین 2 تا 3 روز کار می کنند.

ë 50 درصد خودروها نقص دارد
انجمــن  مدیــره  هیــأت  عضــو 
قطعه ســازان گفــت: روزانه به صورت 
خوش بینانه بین 700 تا 800 دستگاه 
خودرو تولید می شــود که از این تعداد 
تنها 50 درصد آن وارد بازار می شود و 
مابقی با نقص و کسری قطعه مواجه 

شده است.
ë فوتبال بازی در خط تولید

حمایت هــای  اگــر  داد:  ادامــه  وی 
و  قطعه ســازی  صنعــت  از  دولــت 
خودروســازی صورت نگیرد و سیســتم 
بانکی حمایت نکند، مانند سال 65 در 
سالن خطوط تولید خودروهای سواری، 

کارگران فوتبال بازی خواهند کرد.
ë 8 هفته ای قطعه تأمین می کنیم

انجمــن  دبیــر  بیگلــو  مازیــار 
ضررهــای  از  هــم  قطعه ســازان 
طــی  ســازان  قطعــه  کــه  میلیــاردی 
ماه هــای اخیر داشــتند، گفــت: قطعه 
سازان با زیان 50 درصدی کار می کنند، 
اگر دولت بتواند 20 هزار میلیارد تومان 
به صنعــت خودروســازی وام بدهد تا 
آنها بدهی های خود به قطعه سازان را 
پرداخت کنند ما 6 تا 8 هفته بعد از آن 

توانایی تأمین 2 هزار قطعه را داریم.
ë روزی 100 میلیارد تومان ضرر می دهیم

مطالبــات  جمــع  گفــت:  وی 
قطعه ســازان بدون احتساب افزایش 
تومــان  هــزار میلیــارد  ارز، 7  قیمــت 
اســت با به روز شدن قیمت ها، میزان 
بدهی خودروســازان 15 هــزار میلیارد 
تومان می شــود. در حال حاضر جمع 
زیان خودروسازان و قطعه سازان طی 
6 ماهــه ســال جاری 11 هــزار میلیــارد 
تومــان شــده اســت. طــی چنــد وقت 
اخیر قطعه سازان روزانه 100 میلیارد 

تومان ضرر می دهند.
ë رکورد خودروسازان در زیان دهی

انجمن  رئیــس  مرتضوی  مرتضــی 
در  نیــز  خــودرو  قطعــات  ســازندگان 

تولید محصوات سالم تر در دستور کار
محمود حجتی، وزیر جهاد کشــاورزی 
اجاســیه   1۶70 نشســت  حاشــیه  در 
کشــاورزی  فرآورده هــای  و  خــوراک 
اظهــار کــرد: در این نشســت دو موضوع پیشــنهاد شــد که 
یکی از آنها به تصویب رســید و دیگری به کار بیشــتری نیاز 

دارد.در جهت ســامت و استانداردســازی محصوات واسطه ای و نهاده های 
وارداتی و تولیدی داخل کشــور مســائل با حساســیت ویژه ای در حال پیگیری 
اســت. حجتی ادامه داد: بســیاری از محصوات غذایی کشــور در حال حاضر 
براســاس اســتانداردهای اتحادیــه اروپا به کشــورهای اروپایی وارد می شــود و 
محصــوات لبنی خــود را نیز به اوراســیا عرضه می کنیم و ایــن اتفاق حاصل 

حساسیت هایی است که در داخل کشور و در زمینه استاندارد وجود دارد.

امریکا در منع مراودات تجار کرد عراقی با ایران 
شکست خورده است

سعداه مسعودیان، سرکنســول ایران در سلیمانیه اعام 
کــرد با وجود تمام تاش و فشــار امریکایی ها بر تجار کرد 
عراقی در ســلیمانیه برای عدم مــراودات تجاری با ایران 
اماایــن تاش هــا شکســت خــورده اســت.او در گفت و گــو 
بــا ایرنــا افــزود: خاص بودن بیــش از 30 درصــد کااهای 

ایرانــی در اقلیم کردســتان عراق ســبب شــده اســت خــود تجار کــرد عراقی 
دنبال راهکارهایی برای ادامه این روابط اقتصادی باشند.

چهــره ها

بازار خودرو بی تکلیف تر از قبل
قیمت خودرو روزگذشــته هم از مسیر افزایشی خود دست 
برنداشــت. خبر رســمی کاهش 57 درصدی تولید خودرو 
هــم عاملی شــد تا قیمت ها برای رشــد ســبقت بگیرند. با 
ایــن رخدادهــا مــردم باتکلیف تر از قبل نســبت به خریــد خودرو شــده اند. اما 
خودروهــای وارداتی مســیر عکــس را در پیش گرفتند به گونــه ای که قیمت ها از 
30 تا 50 میلیون تومان کاهش داشــته اســت. با خبر اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهوری مبنی بر تعیین تکلیف 15 هزار خودرویی که در گمرک در 
حال خاک خوردن هستند، پیش بینی می شود قیمت خودروهای وارداتی دوباره 
کاهش قابل توجهی داشته باشد. درپی نوشت اسحاق جهانگیری در خصوص 
تعیین تکلیف موضوع اســتمرار خسارت ناشــی از دپوی خودروهای وارداتی در 
گمرکات کشور خطاب به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و رضا رحمانی وزیر صمت 
آمده اســت، نباید تحت تأثیر فضا ســازی ها موانع فعاان اقتصادی را برطرف 
نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می کند و نباید برای کسانی 

که درچارچوب قوانین و مقررات عمل کرده اند مشکل ایجاد شود.
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پراید 111
چانگان

ساینا
206 تیپ 2
EF7 سمند

39 میلیون
132 میلیون
48 میلیون
63 میلیون
64 میلیون

سوناتا هیبرید
سراتو

تلیسمان
تویوتا هایلوکس

NX200 Tلکسوس

470 میلیون
350 میلیون
490 میلیون
700 میلیون
970 میلیون

افزایش 150 درصدیبازارکارخانهمدل
101 میلیون و 487 هزار72 میلیون40 میلیون و 595 هزارپژو پارس

133 میلیون و 162 هزار115 میلیون53 میلیون و 265 هزارتندر پاس اتومات
106 میلیون و 907 هزار76 میلیون42 میلیون و 763 هزار206 صندوقدار

117 میلیون و 472 هزار83 میلیون46 میلیون و 989 هزاردنا
نکته : ســازمان حمایت با افزایش 2/5  برابری قیمت قطعات خودرو موافقت کرده است. قیمت خودرو درجدول پیش رو با 

افزایش 150 درصدی محاسبه شده است.

مرجان اسامی فر
خبرنگار

زیان     ماهه قطعه سازان:

 تومانمیلیارد

 تومانمیلیارد

7500

5500747400
200140

260
140

روز2 تا 3 
در هفته

 موافقتزیان     ماهه خودروسازان:
سازمان حمایت:

 تعداد قطعه سازان
فعال و غیرفعال کشور:

 افزایش قیمت
مواد اولیه خودرو:

واحد ثبت شده
آلومینیوم
)5برابر(

فواد
)3برابر(

مس
)2.4 برابر(

کارخانه اعام 
تعطیلی کردند

هزار نفر تعدیل 
نیرو شدند

قطعه سازان 
چند روز 

درهفته فعالیت 
می کنند:

9

6

افزایش
 150
 با  2.5درصدی
برای قیمت قطعات

بودجه کم درآمدها به چه 
خودروهایی نزدیک خواهد شد:
پراید و پژو 405

این نشســت اذعان داشــت: مــا برای 
احقاق حقوق خودروسازان و دریافت 
مطالبــات از خودروســازان ابزارهــای 
البتــه زمانــی قیمــت  را داریــم؛  ازم 
کــه قطعــه  بــرود  بــاا  نبایــد  خــودرو 
سازان بتوانند ارز با نرخ 4200 تومانی 
بگیرنــد؛ در حالــی کــه هم اکنــون این 
صنعت یــورو ٩000 تومانــی می گیرد. 
ایــن در حالــی اســت کــه 23 درصــد 
آزاد  ارز  بایــد  خــودرو  قطعــات  از 
دریافــت کننــد. در حــال حاضــر زیان 
خودروســازان از ابتــدای ســال 7500 

میلیارد تومان است.
ë بانک های به دنبال باج خواهی

شاپور سامعی نایب رئیس انجمن 

مجموعه هــای  و  قطعــات  ســازندگان 
خودرو هم گفــت: هیچ زمانــی مانند 
امــروز صنعــت قطعه ســازی در تنگنا 
نبوده اســت. بانک های خارجی بویژه 
چینی هــا بــرای آنکــه بــا ما همــکاری 
کننــد، مرتــب به دنبــال بــاج خواهــی 
)ارزی(  هر جابه جایــی  در  و  هســتند 
درصدهایی اخــذ می کنند. وی با بیان 
اینکــه بانــک کونلــون چیــن همکاری 
خــود را با ما آغاز نکرده اســت، بانکی 
کــه در دولت دهم بواســطه پول نفت 
ایران بانک شــد، افزود: مــا می توانیم 
تحریم هــا را دور بزنیــم و اکنــون تنهــا 
مشکل ما نبود نقدینگی است. حداقل 
این امیدواری وجود دارد که با دریافت 

پولمان از خودروسازان نقدینگی برای 
خرید قطعه فراهم کنیم.

ë خواب خطوط تولید
سامعی ادامه داد: شرکت ها برای 
خریدهــای خارجــی یــک مــاه و نیــم 
تــا پنــج ماه زمــان نیاز دارنــد که چین 
کوتاه ترین زمان اســت؛ با این اوصاف 
در آینــده ای نزدیــک شــاهد خوابیدن 
خامــوش خطوط تولید خودروســازان 
خواهیــم بــود و همــان بایی ســر این 
صنعــت می آیــد کــه بــر ســر صنعت 
نساجی آمد. از ابتدای امسال به دلیل 
تحریم صنعت خــودرو، این صنعت 
وعــده  و  گرفــت  قــرار  فشــار  تحــت 

دولتمردان نیز محقق نشد.
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FATF موضوع تخصصی؛ نه فقاهتی
کارشناسان مذهبی در گفت و گو با »ایران« تأکید کردند:

گویا سّب قراردادهای بین المللی  کم کم 
تریبون هــای  برخــی  در  ســنت  یــک  بــه 
هفته هــای  در  می شــود؛  بــدل  مذهبــی 
گذشــته نوبت لوایح مرتبط با FATF بود 
کــه همراه حامیانــش در برخی تریبون ها 
از جمله نماز جمعه تهران و مشهد مورد 
انتقاد و چه بسا لعنت قرار می گرفتند که 
»می خواهند به عنوان مبارزه با پولشویی، 
اطاعــات مالــی و بانکی ما را به دشــمن 
نهادهــای  ســپاه،  می خواهنــد  بدهنــد. 

انقابی و قــرارگاه خاتم را تحریم کنیم«، 
»خروجــی کارگــروه ویــژه مالــی، ورودی 
داعش اســت، برای اینکه شما خودتان را 
از اقتدار تهــی می کنیــد«، »FATF امروز، 
همــان قانــون کاپیتواســیون اســت«، »با 
تصویــب FATF و CFT شــخصیت ایــن 
ملت را به پای اروپا می اندازید« و... عاوه 
بر روحانیونی که در این باره موضعگیری 
کردنــد، ســخنان حســن روحانــی رئیس 
جمهــوری کشــورمان دربــاره بدفهمی از 

اســام کدهای دیگری درباره مخالفت با 
این لوایح داد. او دوشــنبه گذشته در دیدار 
با مدیران ارشــد وزارت راه و شهرســازی با 
اشاره به مخالف خوانی با لوایح چهارگانه 
گفت: »می خواهیم با بانک های خارجی 
کار کنیــم. بــدون کار کــردن بــا بانک های 
خارجی مشــکل اقتصاد ما حل می شود، 
امــا بــا 20 درصــد گران تــر؛ یعنــی شــما 
جنــس را وارد می کنیــد از ایــن صرافی به 
آن صرافــی نهایتــاً 20 درصــد گران تــر به 

دســت مصرف کننــده می رســد. یک نفر 
نمی آید بگوید اگر FATF باشد 20 درصد 
ارزان تر کارها انجام می شــود و اگر نباشــد 
20 درصــد گران تــر. آن کســی کــه شــعار 
می دهد، بیاید هزینه اش را پرداخت کند. 
نمی شــود که یک نفر در کشور شعار دهد 
و آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند. 
می گویند برجام باشــد یا نباشــد. ترجمه 
کنید یعنی چه؟ برجام باشــد یعنی چه؟ 
برجام نباشــد یعنــی چه؟ بگوییــد بودن 

چقدر ســود دارد و نبودن آن چقدر ضرر؟ 
از مردم سؤال کنید. از مردم سؤال کنید که 
شما می خواهید زندگی کنید آیا آن را ارزان 
می خواهید یا گران؛ مگر می شود در دنیای 
امروز با بانک های خارجی کار نکنیم؟ یک 
نفر از یک گوشه ای که نمی دانیم کجاست، 
 FATF مــردم را تحریــک می کنــد که اگــر
امضا شــود یا با گروه اقدام مالی کار کنیم، 
اسام از دســت می رود. ای کاش اسام را 
می فهمید، بعد می گفت اسام از دست 

می رود.«  ســید حســین موســوی تبریزی 
دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه 
علمیــه قم، محمــد تقی فاضــل میبدی 
مدرس حوزه، هادی غفاری، عضو شورای 
مرکزی مجمع نیروهای خط امام، حسین 
انصــاری راد نماینــده مجلــس ششــم و 
محسن غرویان مدرس حوزه در گفت وگو 
با »ایران« به نقد دیدگاه مخالفان مذهبی 
حســن  ســخنان  از  رمزگشــایی  و   FATF

روحانی پرداختند که در زیر می خوانید... 

ضرر تحریک احساسات
اسام دو گونه حکم دارد؛ احکام اولیه و ثانویه. احکام اولیه 
مســائلی از اســام هســتند که همه آن را می داننــد و به آن 
عمل هم می کنند. اما مســائل ثانویه ای، مســائلی هســتند 
کــه حکم آنان متناســب با شــرایط جامعه و زمــان، تغییر 
می کنــد. بر این اســاس، گاهــی آنچه زمانی واجب اســت، 

می تواند حرام تلقی شود. 
یکــی از مثال های خوب در این زمینه »حج« اســت. زمانی 
که جمهوری اســامی با عربســتان به مشکل برخورد، حج 
که یک واجب اســامی اســت، تعطیل شــد؛ زیــرا در اینجا 
حاکم اســامی بــا توجه به قواعد فقهــی مانند تزاحم اهم 
بــا مهم، یا اضــرر و اضرار، تصمیم گرفــت جلوی حج را 
بگیــرد. حضرت امــام)ره( نیز بــا دیدگاه فقهــی بلندی که 
داشــتند، مجمع تشــخیص مصلحت نظام را تشــکیل دادند. تشکیل مجمع 
تشــخیص مصلحت نیز اساســاً برای پاسخگویی به شــکاف هایی بود که میان 
مجلــس به عنــوان رویکرد عرفی و شــورای نگهبان به عنــوان رویکرد فقهی به 
وجــود آمــده بود. امروز برخی با اســتناد به فقه و نظرات فقها و مراجع ســعی 
می کنند با FATF مخالفت می کنند؛ در حالی که باید از آنان خواست فرصت 
دهنــد تــا مطابــق رویکــرد امــام، مســائلی از این دســت در مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام بررسی شود. 
در چنین جلســه ای قطعاً متخصصان خبره هر حوزه حضور خواهند داشــت 
و درنهایــت مطابــق مصلحــت نظام و کشــور و مــردم و اســام تصمیم گیری 
می شــود، نه اینکه امــروز در تریبون های عمومی مانند نمازجمعه  ســروصدا 
شود؛ زیرا تحریک احساسات جز ضرر به جامعه چیزی نخواهد داشت. اساساً 
یکی از مشکات ما این است که هر اظهارنظر و هر مخالفتی به  نام دین انجام 
می شــود؛ درحالی که این امر درنهایت باعث ایجاد ضدیت با دین در جامعه 

شده و جوانان ما را نسبت به دین بدبین می کند.

  FATF مروری بر مخالفت ها با
از  بســیاری  می دهــد  نشــان 
آقایانی که در مــورد این لوایح 
را  آن  می کننــد،  نظــر  اظهــار 
دقیقاً مطالعه نکــرده و بدون 
بعضــاً  و  صحبــت  مطالعــه 
مخالفت می کننــد. باید توجه 
داشــت این صحبت هــا و این 
تطبیق هــا بــر کاپیتواســیون و 
امثال آن، اگر از روی مطالعه نباشــد حجیت و ارزشی 
ندارد. نکته اصلی این اســت که ما باید ببینیم جوهره 
 FATF اصلــی کنوانســیون های بین المللی از جملــه
چیست؟ صحبت این است جابه جایی پول های کشور 
باید شفاف و مشخص باشد. مشخص باشد این پول ها 

کجا خرج می شود؟ به دست چه کسانی می رسد؟
در اقتصــاد بین الملل همچنین در اقتصاد کشــورها 
ایــن موضــوع عــرف و جا افتاده اســت که بایــد کم و 
کیف پول هایی که در داخل کشورها یا سطح جهانی 
جا به جا می شــود، کاماً روشــن و شفاف باشد. حتی 
در کشــورهای اروپایــی و امریکایی می بینیم یک نفر 
اگــر می خواهد  ثروت خــودش را در بانک ها جابه جا 
کند، باید کاماً شفاف درباره سؤال های نظام بانکی 
کشــورش توضیح دهد.  حتی افــراد بیش از یک حد 
نمی توانند جابه جایی پول داشــته باشند. FATF نیز 
چنین مطالبه و توصیه ای دارد. نکته دیگر این است 
که بخش های اقتصادی کشورها به این قراردادهای 
بین المللــی وابســته اســت و اگر مــا الزامــات روابط 
اقتصای را رعایت نکنیم، حتی کشورهای همپیمان 

مــا مانند چین و روســیه نیز ناچار بــه قطع یا کاهش 
همــکاری خــود با ما هســتند. هزینــه ای که بــه گفته 
رئیس جمهوری کشورمان به مردم تحمیل می شود، 
 همینجاســت. چــون عاوه بــر کاهش اقــام، هزینه 
داد و ســتد بــاا رفتــه و هزینــه اش روی دوش مردم 
خواهــد بــود. بــر ایــن اســاس مصالح ملــت ایجاب 
می کند اگر پیوستن به قراردادی به لحاظ کارشناسی 
به سود ملت است، امضا و اجرایی شود. سخن آقای 
روحانی ذیل همین موضوع درباره بدفهمی درباره 
اســام هــم از این منظر قابل توجه اســت کــه گاه ما 
قرائت هایــی از اســام یــا تفســیرهایی می بینیم که 
خشک، منجمد و به ضرر مصالح ملت است. منظور 
روحانی این اســت که اســام را باید طوری تفســیر و 

اجتهاد کرد که به مصلحت ملت و کشور باشد. 

لوایــح FATF هیچ تقابلی با 
نص قرآن و شــریعت ندارد. 
اگر متخصصان و کارشناسان 
یا بــه تعبیــری، عقــای قوم 
و مصلــح اندیشــان کشــور بر 
این نظر هســتند که تصویب 
مصلحــت  بــه  لوایــح  ایــن 
کشــور اســت، واجــب اســت 
کــه تصویــب شــود. امــا اگــر 
متخصصــان  و  کارشناســان 
گفتند که نباید تصویب شود، واجب است که تصویب 
نشــود، هرچند امروز کارشناســان نظر اول را دارند. در 
ایــن میــان، به هیچ وجه نبایــد این مســائل را از فقیه 

پرســید، زیــرا اصــاً در  شــأن فقیه نیســت کــه در این 
موضوعات وارد شــود.  شــأن فقیه، حکم دادن است، 
درحالــی کــه این موضوعــات کاماً تخصصی اســت 
و بایــد کارشناســان نظر دهنــد. کارشناســان هم باید 
مصلحــت ملی و عقایــی را در نظر بگیرنــد و بر این 
اســاس بگویند که به نفع کشــور هست یا نیست. غیر 
از این، این طور با مســائل کشــور از طریق احکام شرع 
و فقــه و قــرآن بــازی کــردن، خاف شــرع اســت، زیرا 
می خواهیم به  نام دین کاری بکنیم که در دین نیست 
و رأی آن هــم خــاف دین اســت.برای نمونــه درباره 
مشق شــب اخیراً برخی توانســتند اظهارنظرهایی از 
برخی مراجع بگیرند. اما باید توجه داشــت که مشق 
شب روش تربیتی و آموزشــی است که هر روز در دنیا 

در حال تحول است. کما اینکه یک زمانی در مکتب ها 
درس می گفتند؛ تا زمانی که مرحوم رشدیه تخته سیاه 
را به کشور وارد کرد. در این هنگام برخی از علما تخته 
سیاه ها را می شکستند و این روش جدید درس را غلط 
و مغایر اسام می دانستند، اما درنهایت دیدیم که کم 
کم این روش جا افتاد. اکنون هم مسأله مشق شب و 
چگونگی برخورد با دانش آموز و اساساً نحوه تدریس، 
یک مســأله علمی و کارشناســی اســت و هیچ ربطی 
بــه فقه و فقاهت نــدارد. فقاهت تعریف مشــخصی 
دارد، اینکــه بخواهیم در همه چیز وارد شــویم، بویژه 
مسائلی که پایه اش بررســی های علمی و کارشناسی 
و تخصصی اســت، جز خــراب کردن اســام و بدبین 

کردن جوانان نسبت به اسام نتیجه دیگری ندارد.

یادداشت

محسن غرویان
مدرس حوزه 
علمیه قم

یادداشت

 محمد تقی 
فاضل میبدی
 عضو محققین و 
مدرسین حوزه 
علمیه قم

خرج از کیسه مردم بود...

FATF هیچ تقابلی با نص قرآن و شریعت ندارد

و  اســام  از  سوء اســتفاده 
مســلمانان،  اعتقــادات 
سابقه ای اندازه خود اسام 
همــان  در  چنانکــه  دارد. 
صدر اسام عده ای زبان به 
اعتراض گشــودند و دیانت 
امیر المؤمنیــن را زیر ســؤال 
بردنــد.  حضــرت علی)ع( 
بــه  و  بی دیــن  به عنــوان  را 
قصــد قربــت بــه شــهادت 
رســاندند؛ امــام حســین)ع( را بــرای رضای خدا 

شهید کردند. 
بجــز کســانی کــه پــول گرفتــه بودنــد بســیاری از 
لشــکریان یزیــد متدینــان بودنــد که اســام را بد 

فهمیده بودند.
اان ســلفی ها همیــن یاوه هــا را تکــرار می کنند و 
متأســفانه در داخــل هــم هســتند متدینانــی کــه 
اســام را بد فهمیده اند. اشــاره آقــای روحانی به 
این افراد اســت که قرائت و تفسیرشــان از اسام 

هم پوپولیستی است.
اگر حضرت امام)ره(درباره کاپیتواســیون اظهار 
زیــادی  کارشناســی  نظــرات  از  داشــتند  نظــری 
بهــره گرفتنــد. حتمــاً آقایان مســتحضر هســتند 
وقتــی امــام می خواســتند بــرای گورباچــف پیام 
معروفشــان را بفرســتند آقــای بشــارتی کــه آن 

موقــع معــاون آقــای وایتــی وزیــر امــور خارجه 
گفــت  و  رســید  امــام)ره(  خدمــت  بــود   وقــت 
مصلحــت نمی دانیــم اان ایــن پیــام فرســتاده 
شــود و امام)ره( هم  نفرســتادند. یک ســال بعد 
آقای بشــارتی دوباره خدمت امــام)ره( رفتند که 
اگــر می خواهید پیــام بدهید اان وقتش اســت و 
امــام)ره( نامه را فرســتادند. قرار بود یک ســالی 
من به کره شــمالی بروم؛ مانــور بزرگی بود و قرار 
بود از ایران من شــرکت کنم. برادران ما از وزارت 
خارجــه گفتنــد اان مصلحــت نیســت برویــد و 

به نام ما تمام می شود. 
به کره شمالی اطاع دادم و آنها اعتراض کردند 
کــه مقدمــات را چیدیــم و دیــدار گذاشــتیم و در 
پیونگ یانگ ســخنرانی هست. گفتم من وزارت 
خارجه را قبــول دارم؛ اان مصلحــت نمی داند. 
بعــد هــم دیدیم حــق بــا وزارت خارجه بــود که 
کســی از ایران شــرکت نکنــد.  موضــوع دیگر این 
است که گاه هر کدام از ما درباره هر چیزی حرف 
می زنیــم؛ در حالــی که هر حــوزه ای متخصص و 
کارشــناس خــود را دارد.در حالی که  شــأن برخی 
تریبون ها این نیست؛ مرحوم شیخ صدوق راجع 

به بحث تاریخی اظهار نظری کرده اند. 
شــیخ صــدوق بــه لحــاظ فقــه و اصول، تاج ســر 
ماســت و مــن دســت ایشــان را می بوســم؛ امــا 
معلــوم نیســت در تاریــخ هــم تخصص داشــته 

امــا  تاریــخ نیســت؛  ایشــان متخصــص  باشــند. 
متخصص روایات ماست. چرا باید روحانیون ما 
در کنفرانس های پزشــکی یا صنعتی ما صحبت 

کنند؟ 
اســت  فــواد  صنعــت  دربــاره  مراســم  وقتــی 
ســخنرانی یــک روحانــی چــه دلیلــی دارد؟ باید 
کســی که رشــته اش فواد و صنایع سنگین است 
حــرف بزند.یــا چــرا فــان بــرادر بــزرگ مــا کــه 
پزشــک عفونت های خونی است راجع به اسام 
نظریه پــردازی می کنــد؟ ما امروز دچــار کج روی 
شــده ایم وهمــه می خواهیــم کار همــه را انجــام 
بدهیم. در حالی که از قدیم در گوش ما خواندند 
و ما یاد گرفتیم همه چیز را همگان دانند نه یک 

نفر.
نکتــه ســوم اینکه مــا و برخی دوســتان در مظان 
اتهام هســتیم که زندگی خودمان آرام می گذرد؛ 
بچــه هایمــان رفــاه دارنــد و گرانــی خیلــی به ما 
فشــار نمی آورد. وضع مالی خیلی از دوســتان را 
می دانیــم امــا اینجا بحــث توده مردم اســت که 
اگر درباره لوایح یاد شــده تصمیم درست گرفته 
نشود، فشار مالی مضاعفی را متحمل می شوند. 
در پایــان بایــد گفت اگر مــا به قانــون معتقدیم، 
مخالفت راه دارد.بهتر بود کارشناســاِن مخالف، 
نماینــدگان را قانــع کننــد و نظــر نماینــدگان را 

برگردانند تا به پیوستن به FATF رأی ندهند.

گفتــــار

هادی غفاری
عضو مجمع 
نیروهای خط امام 

سندروم همه چیزدانی

امــام)ره(  حیــات  زمــان  در 
مجلس مصوباتی داشــت که 
بین مجلس و شورای نگهبان 
به محل اختاف تبدیل شــده 
بــود؛ مصوباتــی کــه مجلــس 
مصــر بــه تصویــب آن بــود و 
قانــون شــدن آن را مصلحت 
کشــور می دانســت و معتقــد 
بود اداره درست کشور نیازمند 
آن مصوبــات اســت. شــورای نگهبان هم بر اســاس 
برداشــتی که از شرع و اســام داشت، با آن مصوبات 
موافــق نبود. امام)ه( در یک مرحلــه فرمودند اگر دو 
ســوم مجلس به مصوبــه ای رأی بدهــد و موضوع از 
نظر کارشناســی هم بررسی شــده باشد، احتیاجی به 
داوری شــورای نگهبان نیست ودر این مرحله داوری 
شورای نگهبان محکوم مصلحت و مصوبات مجلس 
شــد. در یک مرحله هم بزرگان کشور حضرات آیات 
هاشــمی رفســنجانی، موســوی اردبیلی، خامنه ای و 
ظاهراً آقای میر حسین موسوی به امام نامه نوشتند 

کــه مســأله اختــاف بین شــورای نگهبــان و مجلس 
نیازمنــد اختیــار فوق العاده ای اســت و حتــی رأی دو 
ســوم نمایندگان هم حال مشــکل نیست.اینجا بود 
امام)ره( مجمع تشخیص مصلحت را تأسیس کرده 
و فرمودند اگر شورای نگهبان و مجلس با هم به وفاق 

نرسیدند داوری نهایی مربوط به مجمع است.
بعدها نیــز آقای ناطق نوری نامه ای دیگر نوشــتند و 
آنجا امام)ره( اختیارات ولی فقیه را منوط به مواقعی 
کردند که خطری اسام یا نظام را تهدید می کند؛ آن 
هم مشروط کردند به مشورت و نظر کارشناسان دانا. 
بنابراین آنچه برای اداره کشور مهم است مصلحت 
کشور و مردم است؛ یعنی حاکمیت مصلحت حتی 
بر قانون اساســی و نظر شــورای نگهبان مقدم است. 
بنابراین وقتی پای مسأله ای کارشناسی در میان است 
و نظر کارشناســان دانا این اســت که مصلحت کشور 
تصویــب مصوبه یا الحــاق به کنوانســیونی را ایجاب 

می کند، دیگر جای مخالف خوانی نیست. 
از  روحانیــون  از  شــماری  گذشــته  هفته هــای  در 
تریبون هــای مذهبــی از جملــه نمــاز جمعــه در این 

باره موضعگیــری کرده اند؛ من شــماری از این ائمه 
را می شناســم و بــا دیدگاه فقهی آنان آشــنا هســتم. 
اینکه ما بدون هیچ اســتدال کارشناســی شــده ای با 
یک ایحه در نماز جمعه مخالفت کنیم، جای بحث 
اســت. بویــژه کــه در اســام حتــی احکام شــرعی نیز 

تبصره هایی دارد.
 چه در تمام مواردی که یک حکمی از طرف شــارع 
مــا آمده قطعاً مشــروط به حفظ مصلحت اســت.

حکم شــرعی با مواردی که گفته می شود، فرق دارد 
اما فرضاً یک حکم شــرع یا فتوایی باشــد باز هم به 
دو شرط منوط است:مصلحت و عدم مفسده. برای 
مثال نماز واجب شــرعی اســت؛ امــا فرض بگیریم 
فرزنــد بنده نمــاز نمی خواند و اگر من فشــار بیاورم 
ممکن اســت یــا از خانه فــرار کند یا از اســام فراری 
شــود یا اصًا دیانتش تضعیف شود. حال که اسام 
درباره جاری شــدن احکام شرعی مصلحت و عدم 
مفســده را در نظر دارد، تکلیــف درباره تصمیماتی 
درباره اداره کشور روشن است: مصلحت، مصلحت 

و مصلحت.

یادداشت

حسین انصاری راد
 رئیس کمیسیون 
اصل 90 مجلس ششم

مصلحت کشور، نظر کارشناسان دانا 

گفتــــار
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متأســفانه کــه به جــای اســتقبال روزنامــه ارگان دولــت، از 
نظــرات مؤدبانــه و پیشــنهادهای مؤتلفــه بــه دولــت واژه 
»ساحل نشینی« را با لحن منفی به کار گرفته است. در حالی 
که پرســش های بعدی را روزنامه ایران می توانســت با رعایت احترام بپرسد. 
اگــر ارگان دولت که باید متعلق به همه ملت باشــد به جــای پذیرش انتقاد و 
پیشــنهاد و خواســته یک حزب که در دولت هیچ مسئولیتی ندارد به حمله رو 

بیاورد آنگاه چه انتظاری برای همکاری و حمایت خواهد داشت؟
اما پرسش هایی که پرسیده اید:

مؤتلفه بعداز 5 دهه حیات سیاسی چه سهمی در اداره جامعه دارد؟
همان ســهمی را دارد که یک حزب می تواند داشــته باشد که بحمداه سابقه 
قابل قبولی است از حضور فعال سیاسی در انقاب و پیروزی انقاب و تشکیل 
نظام و حضور مردمی در همه مراســم و موارد در حد حزب و به نوشــته شــما 
تربیت کادر که شــما در ســال 96 شــاهد برگزاری اجاس بســیار مهم  آی کپ 
با ســیصد و چند حزب در تهران توســط مؤتلفه اســامی بودید و ســایر موارد 
از جملــه برگــزاری کنگره باشــکوه اخیر که با حضور با نشــاط از سراســر کشــور 
برگزار شــد. ســؤال بعدی شــما کدام کادر و برنامــه عملی را برای اداره کشــور 
داشــته است؟ شــما که خود در مقاله نوشــته اید تربیت کادر در مؤتلفه انجام 
شــده اســت و بعد هم یاران مؤتلفه در هر جا مســئولیت داشــته اند با جدیت 
و پاکــی و امانتــداری خدمت کرده اند. ضمن آنکه شــما به نامه های مؤتلفه و 
پیشنهادهای مکتوب و غیرمکتوب به دولت جناب آقای روحانی مراجعه کنید 

جواب خود را خواهید یافت.
سؤال بعدی درباره معرفی نامزد مؤتلفه اسامی است

مؤتلفه اسامی در انتخابات گذشته نامزد خود جناب آقای مهندس میرسلیم 
را معرفی کرد که مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفت و در مناظرات 
صداوسیما هم شرکت کرد آقای میرسلیم استاد تمام دانشگاه، تحصیلکرده 
داخل و خارج کشور با سوابق مدیریتی مهم با پاکی و سامت مالی و اخاقی 
است و متانت و اخاق او مورد قبول همگانی بوده و هست. هر حزبی در تمام 
کشــورها پــس  از معرفی نامــزد در مراحل نهایی برحســب مصالح و شــرایط 
سیاسی اقدام می کند همان طور که اصاح طلبان درباره آقایان معین و عارف 
عمــل کردنــد. مؤتلفه نیز به وظایف خــود عمل کرد و نامزد مؤتلفه اســامی 
نیز تکلیف شــرعی خود را شــخصاً حضور در انتخابات دانست و این امر رونق 
انتخابــات بــود و باید مورد تقدیر قــرار گیرد نه اینکه ارگان دولــت اقدام درون 
حزبی مؤتلفه را ابزار تهاجم نسبت به یک حزب با سوابق درخشان در انقاب 
و نظام اســامی کند. شایســته بــود که ارگان دولت برگــزاری انتخابات مجمع 
عمومی و شورای مرکزی جدید را تبریک بگوید تذکری هم اگر دارد محترمانه 
بدهد در پاسخ به آسیب شناسی، بدیهی است مؤتلفه اسامی در موضوعات 
مهم کشــور به ارزیابــی اقدام کرده و می کند و آسیب شناســی هــم یکی از این 
راهکارهاســت. امیــددارم دولــت و نیز ارگان دولت به آسیب شناســی خویش 
اقدام کنند که چرا به جای محبوبیت، نارضایتی عمیق مردم را حاصل کارشان 
می یابند. و اینکه مردم نارضایتی و این همه مشــکات دارند ســخن شــخص 
رئیــس محتــرم دولت و افــراد حامی دولت می باشــد امیدوارم ایــن را دولت 
محترم چاره کند و من عاقه مندم که دولت تا پایان دوره مسئولیت خویش از 

تحسین مردم برخوردار باشد.
ان شاءاه چنین شود
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مهارت آموزی جایگزین تکالیف دانش آموزان  شد
هدی هاشمی

خبرنگار

اباغ نوبت دوم توزیع »بسته های 
حمایتی دولت« توسط رئیس جمهور   

وزیــر رفاه با اشــاره به روند توزیع بســته های حمایتی گفت: 
دســتور رئیس جمهوری برای شــروع نوبت دوم بسته های 
حمایتی سازمان های حمایتی چون بهزیستی و امداد اباغ 

شده است.
به گزارش ایســنا، محمد شــریعتمداری در حاشیه مراسم 
تودیــع و معارفه مدیرعامل شســتا با بیان اینکــه اصل اول 
در اداره امــور در دولــت تدبیــر و امیــد در شــرایطی که بنده 
مســئولیت به عهده گرفتم، شــفافیت اســت، گفت: سهام 
شــرکت ها در بورس اســت، اگــر هر چه کردیم بدرســتی به 

مردم اعام کردیم آنها هم پای کار می آیند.
وی افزود: اعام مدیران چندشــغله قدم خوبی بود و همه 
دســتگاه ها باید تصویر شــفاف از فعالیت شــان در معرض 
دیــد مــردم قــرار دهند.وزیــر رفاه با بیــان اینکــه ۶۲۲ عضو 
هیأت مدیره شســتا داشــتیم که ۱۰۷ نفرشان باای۶۰ سال 
ســن داشتند، گفت: ممکن است خیلی از اینها افراد فعال 
و خوبی باشــند اما برخی به سن بازنشستگی رسیده بودند 
و قرار شــد وقتشــان را به عنــوان مشــاور در اختیار مجموعه 

بگذارند و مسئولیت را به جوانتر ها بسپارند.
شــریعتمداری با بیان اینکــه برخی اظهاراتــی مطرح کردند 
مبنی بر اینکه چون شستاییم شامل قانون نمی شویم اما روح 
قانــون، حاکم اســت و اینکه افراد در دو ســه شــغل همزمان 
ننشینند عقلی و منطقی هم هست، گفت: تعدادی از اعضای 
هیــأت مدیره ها خودشــان آمدند اســتعفا را تقدیــم کردند و 
پذیرفتیم. در شســتا ۸۶ نفر در مرحله اول از مجموعه خارج 
شــدند.وی افزود: در ادامه مســیر باید بگوییم بــا دارایی های 
مردم چه می کنیم، چه می خریم و به چه کسی می فروشیم؟ 
رسانه ها نیز به انتشار شفاف اطاعات توجه و دقت دارند که 
بسیار خوب است. این یک کار تبلیغی و شوآف نیست و برای 
افزایش بازدهی بنگاه ها اســت و کمک می کند سرمایه بیمه 
شدگان را ارتقا دهیم.وزیر رفاه در ادامه درباره توزیع بسته های 
حمایتی گفت: توزیع بسته های حمایتی مددجویان بهزیستی 
و کمیته امداد تمام شد. کارمندان آموزش و پرورش هم گرفتند. دیگر وزارتخانه ها تک 
به تک با تأیید ذیحســابان دریافت می کنند. برای کلیه مددجویان بهزیستی و کمیته 
امداد و پشــت نوبتی ها هم اقدام شــد. در ادامه گروه سوم تمام کسان دیگری هستند 
که حقوق زیر سه میلیون دارند و بتدریج در گروه های مختلف ساماندهی شدند مثل 
رانندگان و کارگران ساختمانی؛ دستور رئیس جمهوری برای شروع نوبت دوم بسته های 

حمایتی سازمان های حمایتی چون بهزیستی و امداد اباغ شده است.
ë شستا« را از گذشتگان به ارث نبرده ایم«

مدیرعامل شســتا نیز  در این مراســم درباره حواشی شستا گفت: این طور نیست که 
مجموعه ای از هلدینگ ها در حوزه های مختلف در شستا متمرکز است و گستردگی 
در تمامی کشور دارد و مواقعی این گمان ایجاد می شود که تعدد پیگیری ها به معنای 
سهم خواهی است اما این طور نیست. به گزارش ایسنا، محمد رضوانی فر در حاشیه 
مراسم معارفه اش به عنوان مدیرعامل شستا با بیان اینکه متولد ۱۳۵۶ هستم و ۴۱ 
ساله ام گفت: شستا را از گذشتگان به ارث نبرده ایم و از آیندگان به عاریه گرفته ایم و 

باید طوری سرمایه گذاری کنیم که حداکثر بازده و اثرگذاری را داشته باشیم.

خبـــر

جنجال هــا بر ســر حذف مشــق شــب 
و  دوم  اول،  کاس  دانش آمــوزان 
ســوم ابتدایــی همچنــان ادامــه دارد. 
موضوع مشــق شــب دانش آموزان با 
یک اظهــار نظر داغ شــد. اواخر هفته 
گذشــته بــود کــه جمعــی از مدیــران 
انتشــارات کتاب هــای کنکــور و کمــک 
درسی به قم رفته و با شماری از علما 
و مراجــع تقلید دیدار کردند. ماقاتی 
کــه ســخنران اصلی اش مدیــر یکی از 
انتشــارات کتاب هــای کنکــور و کمــک 
درسی بود. او به سیستم حذف تکلیف 
در منزل اشــاره کرد و تأکید داشت که 
حذف مشق شب، برای دانش آموزان 
موجــب  و  دارد  جبران ناپذیــری  آثــار 
مجــازی  فضــای  بــه  آنــان  هدایــت 
می شــود. براســاس خبرهــای منتشــر 
شده در رسانه ها، برخی روحانیون نیز 
در این دیدارهــا، از یکی از برنامه های 
وزارت آمــوزش و پرورش برای حذف 
انتقــاد  دانش آمــوزان  شــب  تکلیــف 
کرده اند و آیت اه ســبحانی در جلسه 
درس خــارج در مســجد اعظم هم با 
انتقــاد بــه حــذف مشــق شــب اعام 
کــرد: »نبایــد بچه ها را ننر بــار آورد، با 
این شــیوه بچه ها به جایی نمی رسند؛ 
باید تکلیف داشــته باشند و مغزشان 
کار کند.«همیــن اظهــار نظــر موجب 
شد تا بسیاری از کارشناسان و کاربران 
شــبکه های اجتماعــی نســبت بــه آن 
واکنــش نشــان دهنــد و مشــق شــب 
دانش آمــوزان موضــوع مــورد بحــث 
رســانه ها شــد. مخالفان مشــق شــب 
اعــام کردنــد صاحــب یک مؤسســه 
کمــک  کتاب هــای  و  کنکــور  بــزرگ 
آموزشــی که هر زمان حــرف از حذف 
کنکور می شود شروع به فرافکنی های 

پیچیــده و پنهان می کنــد او این بار به 
کتابهــای  ناشــران  از  جمعــی  اتفــاق 
کمــک درســی بــرای مشــق شــب بــه 
قم رفته اســت. مخالفان مشــق شب 
ســوم  تــا  اول  کاس  دانش آمــوزان 
ابتدایــی بر ایــن باورند که شــگرد این 
مؤسســه کنکــور دادن اطاعــات غلط 
نماینــدگان  و  مدیــران  بــزرگان،  بــه 
مجلس اســت که با ایــن کار نظر آنها 
را برای مقاصد خــود می گیرد و مانور 
رســانه ای روی ایــن نظرات بــه وجود 
مــی آورد. با این همه معــاون ابتدایی 
وزیــر آموزش و پــرورش اعام کرد که 
پژوهش ها نشــان می دهد رونویسی و 
مشــق شــب تأثیر زیــادی در یادگیری 
نــدارد و برعکس به یــک برنامه تنش 
زا بیــن بچه هــا و والدین تبدیل شــده 

است.
رضوانه حکیم زاده تأکید کرد: بسیاری 
از کتاب های درســی بســتر مشــق های 
بچه های ابتدایی بوده است و بسیاری 
از دانش آمــوزان مجبــور بودند که هر 
شــب چنــد صفحــه از ایــن کتاب های 
کمــک آموزشــی را حــل کننــد همین 
موضــوع مجــال خوبــی بــرای فروش 
برخی از ناشــران کتاب درسی در بازار 
بود حاا این فرصت از بین رفته است 
و برخی ها به آمــوزش و پرورش ایراد 

می گیرند.
تکالیــف  طــرح  بــه  اشــاره  بــا  وی 
پــرورش  راســتای  در  مهارت محــور 
خاقیت محور به برخی برداشت های 
اشتباه در این مورد اشاره کرد و گفت: 
مــا چیــزی بــه اســم حــذف تکالیــف 
نداریم، بلکه منظــور جایگزین کردن 
مهارت هــای تکالیــف محور بــه جای 
مشق شب است. سال های سال است 
کــه بچه ها رونویســی می کننــد اما یاد 
نگرفتند که نظر، احســاس و فکر خود 
را بنویســند، این یعنــی دانش آموزان 

مــا  ندارنــد.  را  نوشــتن  مهــارت 
مهــارت  امــا  کردیــم  زیــاد  رونویســی 
نوشــتاری نداریــم. در طــرح تکالیــف 
مهارت محور قصد داشــتیم به سمت 
مهارت های خواندن و نوشتن حرکت 
کنیــم، یعنی امروز افــراد یک مهارت 
ســاده ماننــد گرفتــن اندازه یــک پرده 
را بلــد نیســتند امــا ایــن مهارت هــا را 
بچه هــا بایــد از طریــق دســت ورزی و 

مهارت یاد بگیرند.

ë  نمــی توان بــرای اثبات لــزوم تکلیف
شبانه دانش آموزان به قرآن استناد کرد

حجت ااسام محمدتقی رهبر، عضو 
جامعــه روحانیــت مبــارز هــم درباره 

معتقــد  دانش آمــوزان  شــب  مشــق 
ســند  قــرآن  از  نمی توانیــم  اســت: 
بیاوریم و بــرای دانش آموزان تکلیف 

شب معین کنیم. 
در قــرآن بــه جز نماز مغرب و عشــاء، 
هیــچ تکلیف شــبانه دیگــری نداریم. 
واجــب  کــه  هــــــــــــــــــــم  شــب  نمــاز 
نیســت و هــر کســی بخواند خوشــا به 

حال او.
شــاید  »انتخاب«گفــت:  بــه  وی 
بخواهنــد  آموزشــی  کارشناســان 
امــا  کننــد  بحــث  دیگــری  نــوع 
بــرای اثبــات لــزوم تکلیف شــبانه، 
اســتناد  قــرآن  بــه  نمی شــود 
نــدارد،  ارتباطــی  آن  بــه  و  کــرد 

شــبانه اش  تکالیــف  قــرآن  چــون 
عشاســت  و  مغــرب  نمــاز  همــان 
ســند  قــرآن  از  نمی توانیــم  لــذا  و 
و  دانش آمــوزان  بــرای  و  بیاوریــم 

کنیم. معیــن  تکلیف  دانشــجویان 
انتقــاد  ضمــن  رهبــر  حجت ااســام 
از تبلیغــات کتــب کمــک آموزشــی و 
در  افــزود:  صداوســیما  در  کنکــوری 
صداوســیما، بــرای تبلیغــات فروش 
ایــن کتاب هــا، چنــد میلیــارد پــول رد 
بــدل می شــود؛ آن هــم کتاب هــا و  و 
تبلیغاتــی کــه بچــه را دیوانــه می کند. 
مغز بچه ظرفیتی دارد و تدریس باید 
بــه گونه ای باشــد کــه او را متنفر و زده 

نکند.

ë  فروشــی آنتــن  بــرای  جنجال هــا 
صداوسیما

صداو ســیما  فروشــی  آنتــن  موضــوع 
بــرای کتاب هــای کمــک درســی هــم 
مــورد توجــه وزیــر آمــوزش و پرورش 
بــوده اســت تا جایــی که ســید محمد 
بطحایــی نامه ای بــه رئیس ســازمان 
صــدا و ســیما نوشــت و از او خواســت 
تبلیغات غیرقانونی مؤسســات کنکور 
رســانه  ایــن  از  را  آموزشــی  کمــک  و 
متوقف کند. مدیرکل دفتر انتشــارات 
و تکنولوژی آموزشــی درباره تبلیغات 
صدا و ســیما  در  آموزشــی  کتاب هــای 
و برخــی از تبلیغاتــی کــه قبولــی ۱۰۰ 
درصــد در مدارس تیزهوشــان را نوید 
می دهند، اعام کرد: متأسفانه بحث 
اختــال در امــر آمــوزش و پــرورش از 
همیــن جــا ناشــی می شــود و مطلقــاً 
اینگونه تبلیغات را نه تنها می پذیریم 
دلیلــش  می کنیــم؛  محکــوم  بلکــه 
روشــن اســت، زیرا یک جــور دوپینگ 
کــردن دانش آموزان اســت و چشــم و 
همچشــمی که در جامعه شــرایطش 

وجود دارد.
ایــن  بــه  پاســخ  در  ناصــری  محمــد 
پرســش که چنــد درصــد از کتاب های 
آموزشــی کــه در صــدا و ســیما تبلیــغ 
فکــر  گفــت:  دارنــد،  مجــوز  می شــود 
می کنــم خیلــی از این کتاب هــا مجوز 
ندارنــد و دلیلــش این اســت کــه آنها 
مذاکــره  وارد  پولــدار  مؤسســات  بــا 
می شوند و از آنها سفارش می گیرند و 
این در حالی اســت که ما هیچ ناشری 
را مطلقاً تأیید نمی کنیم بلکه کتاب ها 
را تأیید می کنیم؛ یعنی ممکن اســت 
مــا از یک ناشــر کتاب داشــته باشــیم 
که تأیید کرده باشــیم و در فهرستگان 
هــم بیاوریم اما به معنــی تأیید تمام 

کتاب های این ناشر نیست.

گزارش »ایران« از ادامه جنجال ها بر سر مشق شب دانش آموزان

افزایش قیمت دارو های 
بیماران ام .اس صحت ندارد

کیانوش جهانپور گفت: بخش عمده دارو های بیماران ام. اس 
تولید داخل بوده و قیمت دارو ها افزایش نداشته است.

 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سخنگوی سازمان غذا و 
دارو با اشــاره به برخــی ادعاهای اخیر، مبنی بر افزایش قیمــت داروهای بیماران 
ام.اس و عــدم حمایــت دولت و مســئوان از ایــن بیماران، ضمــن تکذیب موارد 
مطرح شــده، توضیح داد: داروهای این بیماران بیشــتر تولیــد داخل بوده و تحت 

پوشش بیمه های پایه هستند.
وی افــزود: داروهای برند خارجی و وارداتی درصد کمی از بازار دارویی را در اختیار 

دارند، لذا افزایش قیمت مطرح شده واقعیت ندارد.

پیشنهاد شهرک  سازی برای آسیب دیدگان زن
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه اعتراض های بسیاری 
در خصوص ایجاد خانه های امن برای زنان آسیب دیده به این سازمان شده  است، 
گفت: برخی پیشنهادها در خصوص ایجاد شهرک هایی برای زنان آسیب دیده یا 
در معرض آســیب مطرح شــده که ما بشــدت با این مدل های اردوگاهی مخالف 
هســتیم.به گزارش ایلنا، حبیب اه مسعودی فرید  با بیان اینکه در تهران دو مرکز 
برای مداخله در بحران در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته 
یک میلیون تماس با مراکز اورژانس اجتماعی برقرار شد و ۷۵ تا ۸۰ هزار پذیرش 
در مراکــز مداخلــه در بحران در کل کشــور صورت گرفت. همچنیــن حداکثر زمان 
نگهداری این افراد نیز در این مراکز بین دو هفته است، البته در مواردی خاص فرد 

آسیب دیده تا شش هفته نیز در این مرکز نگهداری شده است.
وی همچنین با اشــاره به خانه  های امن تصریح کرد: ۲۳ خانه امن نیز برای زنان 
در معرض خشــونت در نظرگرفته شــده اســت و در هر مرکز ظرفیتی بین 5 تا ۱۰ 
نفر برای نگهداری این زنان ایجاد شــده اســت و زنان می توانند تا شش ماه در این 
مراکــز بمانند. همچنیــن امیدواریم بتوانیم این مراکز را تا پایان ســال به ۳۰ مرکز 
افزایش دهیم و ۶ مرکز دیگر نیز ایجاد کنیم. تمام تاش ما این است که این افراد 
آسیب دیده به خانواده امن و مطمئن بازگردند. در حال حاضر نیز ۱۵ مرکز دولتی 
و ۹ مرکز خصوصی در این زمینه فعالیت می کنند.معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیســتی کشــور با اشــاره به راه اندازی ســامانه تصمیم در راســتای طرح کنترل و 
کاهش طاق در سراســر کشور، خاطرنشان کرد: فرآیندی که سازمان بهزیستی در 
این ســال ها داشــته، رو به جلو بوده اســت، اگرچه اعتراضات بسیاری در خصوص 
ایجاد خانه های امن به ما شــده اســت، اما به دلیل نیاز جامعــه این اقدام صورت 
گرفتــه و در حال افزایش اســت و همزمان در خصوص تحکیم بنیــان خانواده در 
بخش های دیگر نیز فعالیت می کنیم.مسعودی فرید با اشاره به ظرفیت محدود 
خانه  های امن برای نگهداری زنان در معرض آســیب و آسیب دیده گفت: برخی 
پیشــنهادها در خصوص ایجاد شــهرک هایی برای زنان آسیب دیده یا در معرض 
آســیب مطرح شــده که ما بشــدت بــا این مدل هــای اردوگاهی مخالف هســتیم و 
لزومی برای ایجاد مراکز خاص برای زنان سرپرست و انگ زدن به این زنان از این 
طریق، نمی دانیم، چرا که این کار نه اخاقی است و نه علمی. برای نگهداری این 

زنان باید از مراکز کوچک در تعداد زیاد استفاده شود.

   حجت ااســام محمدتقی رهبر، عضو جامعه روحانیت مبارز هم درباره مشــق شب 
دانش آموزان معتقد است: نمی توانیم از قرآن سند بیاوریم و برای دانش آموزان تکلیف 
شــب معین کنیم. در قرآن به جز نماز مغرب و عشــاء، هیچ تکلیف شــبانه دیگری نداریم. 

نماز شب هم که واجب نیست و هر کسی بخواند خوشا به حال او.

622
تعداد اعضای 

هیأت مدیره شستا

107
نفر اعضای 

باای 60 سال سن

86
نفر در مرحله اول از 

شستا  خارج شدند

2
درصد زنان در هیأت 

مدیره های شستا 
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قرار اســت علی اصغر شــاه زیدی خواننده 
پنجشــنبه 29  شــامگاه  ایرانــی  موســیقی 
آذرماه تازه ترین کنســرت خــود را با عنوان 
»شــب یادمان اســتاد علی تجویــدی« در 
تااروحــدت روی صحنــه ببرد. شــاه زیدی 
ردیف هــای  یادگیــری  ســالگی   13 از 
موســیقی ایرانی را آغاز کرد و در زمینه آواز 
به مدت 11 ســال به طور مســتمر ازمحضر 
جال الدین تاج اصفهانی بهره مند شــده 

اســت. همچنین از شیوه سید عبدالرحیم 
محمــد  ســید  رهنمودهــای  و  اصفهانــی 
طاهرپــور بهره برده اســت. با این حســاب 
می تــوان او را تنهــا بازمانده مکتــب آوازی 
اصفهان دانســت که با بهره گیــری و درک 
عمیق از ادبیات فارســی و تلفیق درســت 
ایرانــی،  اصیــل  آواز  بــا  آن  هنرمندانــه  و 
جایگاهــی رفیــع در موســیقی  بــرای خود 
قائــل شــده اســت. او درحاشــیه برگــزاری 

کنســرت یادمــان اســتاد علی تجویــدی با 
اشــاره بــه اینکــه در ســال هایی کــه اســتاد 
تجویدی در قید حیات بود افتخار دوستی 
نزدیکــی بــا وی را داشــته و فعالیت هــای 
زیادی را با هم انجام داده اند، بیان داشت: 
افتخــار می کنم کــه می توانم در کنســرتی 
به یاد این هنرمند بزرگ موســیقی ایرانی 
به عنوان خواننده حضور داشته باشم. این 
خواننــده آوازایرانــی چنــد روزی اســت که 

حال مســاعدی ندارد امــا به گفته خودش 
خود را مدیون استاد علی تجویدی می داند 
و از اینکه می تواند کارهای ایشان را بخواند 
باعــث افتخارش بــوده اســت. او می گوید: 
»امیدوارم شرمنده مخاطبان نشوم چون 
می دانم برای برگزاری این کنسرت زحمت 
بسیار فراوانی کشیده شده پس ازم است 
در بهتریــن و باکیفیت ترین شــکل ممکن 
حضور داشــته باشــم. ارکســتر ملــی ایران 

در تازه تریــن فعالیت خود ســاعت 21:3۰ 
روز پنجشــنبه 29 آذرماه تازه ترین کنسرت 
خود را با عنوان »شــب یادمان استاد علی 
تجویــدی« برگزار می کند. در این کنســرت 
که بــه رهبــری فریــدون شــهبازیان برگزار 
می شــود، علی اصغر شــاه زیدی خواننده 
حســین  و  ایرانــی  موســیقی  پیشکســوت 
علیشــاپور خواننــده و مــدرس موســیقی 

ایرانی به عنوان خواننده حضور دارند.

عرض احترام شاه زیدی به استادش
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بــا  روز  همایــش 1۰  هفتمیــن  اختتامیــه 
عکاسان ایران با تجلیل از زنده یاد »شاهرخ 
»عبــاس  شــفائیه«و  »هــادی  حاتمــی«، 
عطــار«و همین طور تقدیــر از انجمن های 

تخصصی عکاسی به کار خود پایان داد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور ســیف اه 
صمدیــان، رئیــس هیــأت مدیــره انجمن 
عکاسان ایران و مجید ناگهی، دبیر هفتمین 
همایش 1۰ روز با عکاســان ایران برپا شــد، 
از انجمن هــای عکاســان انقــاب و دفــاع 
مقــدس، عکاســان تبلیغاتــی و صنعتــی 
ایران، عکاســان ســینمای ایران، عکاســان 
خانــه تئاتر، صنفــی عکاســان مطبوعاتی 
ایران و عکاســی میــراث فرهنگی به عنوان 
تشــکل های تخصصــی حــوزه عکاســی با 

اهدای لوح قدردانی شد.
 ســیف اه صمدیان؛ رئیــس هیأت مدیره 
انجمــن عکاســان ایــران در ایــن مراســم 

گفت:»ایجــاد دبیرخانــه دائمــی 1۰ روز بــا 
عکاســان از برنامه هــای انجمــن اســت و 
فعالیــت دبیرخانــه ایــن همایــش ادامــه 
دارد تــا با برگزاری مجمع عمومی انجمن 
عکاســان ایــران و انتخــاب هیــأت مدیــره، 
دبیر هشتمین دوره 1۰ روز با عکاسان ایران 
از چند ماه قبل معرفی شــود. سال گذشته 
نمایشگاهی از عکاسان استان های خراسان 
رضــوی و آذربایجــان غربــی در 1۰ روز بــا 
عکاسان برگزار شــد و امسال در نظر داریم 
منتخبی از هفتمین دوره 1۰ روز با عکاسان را 
با توجه به اینکه تبریز در سال 2۰1۸ به عنوان 
پایتخت گردشــگری جهان اسام معرفی 

شده است، در این شهر برگزار کنیم.«
وی در ادامه با قدردانی از اداره کل هنرهای 
تجسمی در حمایت از عکاسان مهم ترین 
وظیفه دولت را حمایت و نظارت دانست 
تا از این طریق هنرمندان و تشکل ها قادر 

به برگزاری و اجرای برنامه های اینچنینی 
باشند. هادی مظفری، مدیر کل هنرهای 
تجســمی هــم از دیگــر ســخنرانان ایــن 
مراســم بود که گفت:»در 2۵ سال گذشته 
بازار هنر سعی کرده خود را تحمیل کند و 
در ایــران نیز باید بــه بازار هنر فکر کرد، اما 
نمی توان در حالی که هنوز به دنیای هنر، 
کیفیت و ارزش هنر فکر نکرده ایم به بازار 

هنر فکر کنیم.«
او ضمن گایه از برخی شایعاتی که درباره 
فعالیت های این اداره کل شنیده می شود 
ادامــه داد:»شــایعه ای وجــود داشــت که 
اداره کل هنرهای تجسمی با دوساانه ها 
تجســمی  انجمن هــای  رویدادهــای  و 
مخالف اســت کــه واقعیت نــدارد. تمام 
انجمن هــا رویدادهای خود را دارند و قرار 
نیست کســی به جای انجمن ها فکر کند 
و تصمیم بگیرد، انجمن ها ظرفیت ها و 

ویژگی های خودشان را دارند.«
مجید ناگهی، دبیر هفتمین همایش 1۰ 
روز با عکاسان ایران نیز از جمله سخنرانان 
این مراســم بود که گفت:»چرخــه ورود 
نیروهای با انگیزه و مؤثر و ارتقای توانایی 

و ایجــاد اســتانداردهای بااتــر از جملــه 
نیازهــای اجرایی این همایش اســت. به 
ایــن منظور طراحــی ســامانه داوطلبان 
برای مشارکت در امور اجرایی در سایت 
1۰ روز را از ابتدا در دســتور کار قرار دادیم 

که حاصلش دستیابی به جمع زیادی از 
جوانان عاقه مند و پرتوان شد که می باید 
در فرصت هــای بعــدی بــه ایــن جمــع 
اضافه شده و انجمن عکاسان ایران را از 

نگرانی های اجرایی فارغ کند.«
ایجــاد  و  »طراحــی  داد:  ادامــه  وی 
دیگــری  برنامــه  رادیویــی  پادکســت های 
اســت کــه فرصتی بهتــر را بــرای انعکاس 
جریانات فکری و در 1۰ روز و ارتباط عمیقتر 
بــا مخاطــب را فراهم آورد. دســتاوردی که 
انجمن عکاســان ایــران می توانــد از آن در 
طول ســال برای ارتباط با مخاطبان خود از 

آن بهره ببرد.«
بعــد از پخــش فیلم هــای کوتاهــی درباره 
گــزارش رونــد اجــرا و برنامه هــای 1۰ روز با 
عکاسان، افشین شاهرودی با قرائت متنی 
از افراد و نهادهایی که برای توسعه عکاسی 
تاش کرده اند، سپاسگزاری و قدردانی کرد.

برگزاری اختتامیه هفتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان

دو جایزه اسکار در یک حراجی
در یــک حراجــی نــادر 2 جایزه اســکار فیلم های »قــرارداد 
شرافتمندانه« محصول ســال 19۴۷ میادی و »شورش در 
بونتی« ســاخته ســال 193۵ به فروش رفت. طبق گزارش 
مهــر و به نقل از هالیوود ریپورتر، در این مراســم که جمعه شــب 1۴ دســامبر 
)23 آذر( در لس آنجلس برگزار شــد مجســمه بهترین فیلم مراســم اســکار 
سال 19۴۷ مربوط به فیلم »قرارداد شرافتمندانه« به قیمت ۵۰۰ هزار دار و 
مجسمه اسکار بهترین فیلم سال 193۵ که به فیلم »شورش در بونتی« تعلق 

گرفته بود به قیمت 2۴۰ هزار دار چکش خوردند.

آن سوی 
مــــــــرز

واکنش داروغه زاده به نامه ۲۰۰ سینماگر

روال قانونی را رعایت کنید
معاون ارزشــیابی و نظارت سازمان ســینمایی در واکنش به نامه 
جمعی از سینماگران برای لغو صدور پروانه ساخت، تأکید کرد که 
هر تغییری باید از روال قانونی دنبال شود نه در فضای رسانه ای. 
ابراهیم داروغه زاده معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در واکنش به نامه 
2۰۰ سینماگر مبنی  بر حذف پروانه ساخت از فرآیند فیلمسازی به مهر گفت: روال 
صدور پروانه ساخت در حال حاضر مبتنی بر قانون است و اگر تغییری هم نیاز باشد 
باید روال قانونی خودش را طی کند. او ادامه داد: طبعاً واکنش ما به این کنش های 
رســانه ای، ضمــن احتــرام به عزیزانی کــه در این روزهــا در این موضــوع اظهارنظر 
کرده انــد، ارجاع موضوع بــه مجاری مرتبط با خود در نظام صنفی و دولت اســت. 
داروغه زاده فارغ از نامه اخیر سینماگران، درباره اصل موضوع لغو پروانه ساخت در 
فرآیند تولید سینمای ایران هم معتقد است: اختیاری شدن پروانه ساخت موضوع 
تازه ای نیست و خاستگاه صنفی آن هم نظام تهیه کنندگی در سینمای ایران است. 
این نظر تاکنون چندین نوبت مورد بررسی قرار گرفته و تهیه کنندگان هم به فراخور 
دیــدگاه و منافــع و موانع آن نظراتشــان متفاوت اســت. او افزود: دولت به تســهیل 
رویه ها و روزآمدسازی آنها و حذف موارد دست و پاگیر در اجرای قانون معتقد است. 
با ساماندهی نظام تهیه کنندگی و یکپارچه سازی تشکل های تهیه کنندگان که در حال 
انجام اســت، قاعدتاً هم در دولت و هم در تشــکل یکپارچه تهیه کنندگی، شیوه ها و 
ساختارهای مرتبط با نظام تولید که پروانه ساخت هم یکی از آن هاست، مورد بحث 
قرار می گیرد. معاون ارزشــیابی و نظارت ســازمان ســینمایی در پایان تأکید کرد:  از 

هرگونه تغییری که به نفع سینمای ایران باشد استقبال خواهیم کرد.

سینمـــا

بیماری ناشناخته خواننده پاپ
صفحــه اینســتاگرام مجیــد خراطهــا، خواننــده و آهنگســاز 
موســیقی پــاپ، از وضــع وخیــم چشــمان او به دلیــل یــک 

بیماری ناشناخته خبر داد.

حکم تازه برای حیدریان در فرهنگستان هنر
گروه تخصصی ســینمای فرهنگســتان هنر با ریاست محمد مهدی حیدریان 
و با عضویت اســتادان این حوزه، با حکم علیرضا اســماعیلی، سرپرست این 

فرهنگستان، تشکیل شد.

نکوداشت احترام برومند و مصطفی رحماندوست
و هنــر، مصطفــی  آییــن نکوداشــت دو هنرمنــد صاحب نــام عرصــه ادب 
رحماندوســت و احتــرام برومند روزهای 2۶ و 2۸ آذرماه در بیســت و یکمین 

جشنواره بین المللی قصه گویی برگزار خواهد شد.

اجرای آثار انقابی توسط ارکستر ملی
فریدون شهبازیان رهبر دائم و مدیر هنری ارکستر ملی ایران در حاشیه تمرین 
ارکستر از حضور این مجموعه موسیقایی در افتتاحیه جشنواره موسیقی فجر و 

اجرای آثار انقابی به مناسبت چهل سالگی انقاب اسامی خبر داد.

تشکیل کمیته مشترک میان کتابخانه ملی و دانشگاه تهران
در نشست مشترک اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
و محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران طرفین برای عملیاتی کردن 
تمام موضوعات تفاهمنامه ای که میان دو مجموعه به امضا رسیده بود، گفت و گو 
کردند. در ادامه این نشست بر ایجاد کمیته مشترکی برای بررسی شرایط رشته های 

مرتبط با حوزه کتاب تأکید و نفرات حاضر در این کمیته معرفی شدند.

تمجید روزنامه سوئدی از اجرای مشترک 
پورناظری و بوشل مینگو

روزنامه دیلی نیوز که یکی از معتبرترین رســانه های ســوئد محسوب می شود، 
در شماره روز یکشنبه خود با اختصاص صفحه ای به اجرای مشترک موسیقی 
توسط تهمورس پورناظری و ژوزت بوشل مینگو به تمجید این اجرا پرداخت.

عدم نمایش »محمد رسول اه« در جشنواره فیلم کراا
جشــنواره فیلــم کراا که ریاســت بخش مســابقه بین الملــل آن را مجید مجیدی 
برعهــده دارد برخاف آنچه قبًا اعام شــده بود فیلم »محمد رســول اه)ص(« 
ساخته مجید مجیدی را به نمایش درنیاورد. فیلم »محمد رسول اه)ص(« پیش 

از این نیز به دلیل شیطنت برخی کشورها امکان پخش گسترده جهانی نیافته بود.

انتشار فراخوان پنجمین دوره »جایزه فرشته«
فراخــوان پنجمیــن دوره »جایــزه فرشــته« با موضــوع »جــاده« در دو بخش 
»داستاِن کوتاه« و »عکس« منتشر شد. عاقه مندان برای تکمیل فرم ثبت نام 
آنایــن و ارســال آثار خــود می توانند به وب ســایت جایزه فرشــته به نشــانی: 

http://jayezefereshteh.org مراجعه نمایند.

انتقاد مستندساز افغانستانی از دو مستند
ســامره رضایــی بازیگــر و مستندســاز افغانســتانی در واکنــش بــه نمایــش 
مســتندهای »خاتمــه« بــه کارگردانــی مشــترک مهــدی و هــادی زارعــی و 
»اکســدوس« بــه کارگردانــی بهمــن کیارســتمی در دوازدهمیــن جشــنواره 
»ســینماحقیقت« در یادداشــتی انتقادی نگاِه این مستندسازان به مهاجران 

افغانستانی ساکن ایران را مورد نقد قرار داد.

روی خـط 
خـــــــبر

هفته گذشته حجت ااسام احمد مازنی 
رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس بــا 
ســؤاات  بــه  ایــران  روزنامــه  در  حضــور 
متعــددی در حــوزه فرهنگ و هنر پاســخ 
داد. سؤااتی که دغدغه اصحاب فرهنگ 
و هنــر اســت. نبود قانــون حمایــت از آثار 
هنرمندان و نویسندگان. قانونی که قبل از 
انقاب در مجلس تصویب شد و هیچ گاه 
در ایران اجرایی نشــد و اکنون 4 سال است 
کــه ایحه ای بــا عنوان »ایحــه حمایت از 
مالکیت فکری« با پیشنهاد وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسامی تهیه و به مجلس تقدیم 
شده اســت اما تکلیف آن هنوز در هاله ای 

از ابهام است.
بحث عدم پیوســتن ایران به کنوانســیون 
جهانی بــرن که باعث قاچاق محصوات 
فرهنگــی و هنــری در ایران شــده اســت و 
تــوازن بــازار خریــد و فــروش محصوات 
فرهنگی را بشدت دچار چالش کرده است 
و نیز مباحث طرح حمایت از نظام جامع 
صنفی هنرمندان، اقتصاد فرهنــگ و... از 
موضوعاتی است که در گفت و گوی حاضر 

می خوانید.
ë  کپی کاری و قاچاق محصوات فرهنگی

و هنــری از قاچاق بازی های رایانه ای و فیلم 
گرفتــه تا کتــاب، نفــس اقتصــاد فرهنگ و 
هنر را بریده اســت. آیا مجلس پیوستن به 
کنوانسیون جهانی برن را تصویب خواهد 

کرد؟
اصــل مســأله حرف درســتی اســت که ما 
بایــد تابع قوانین و مقرراتــی برای رعایت 
کپی رایت باشیم.موضوع قانون مالکیت 
معنــوی دردســتور کار مجلــس اســت و 
بحث هــای آن در کمیســیون حقوقــی و 
قضایی دنبال می شود چون این مسأله را 
حقوقی دیدند هنوز به کمیسیون فرهنگی 
نرســیده تا ما ورود کنیم. من بارها گفته ام 
کــه چــه کپــی کتــاب و چه فیلــم و هــر اثر 
فرهنگــی و هنری و اســتفاده بــدون اجازه 
مالــک یک ســرقت محســوب می شــود. 
ایــن هــم نوعــی دزدی اســت. به نظر من 
بحث کنوانســیون ها را به طور کلی با همه 
ماحظاتی کــه قانون اساســی پیش بینی 
کرده باید دنبال کنیم و من نگاه بدبینانه ای 
به این کنوانســیون ها از جملــه برن ندارم. 
چــون اخیــراً کنوانســیون های دیگری هم 
در مجلس مطرح بود و حساســیت هایی 
هــر  معتقــدم  مــن  بــود.  برانگیختــه  را 
دارد. ضعف هایــی  نقطــه  کنوانســیونی 

ســازمان ملــل هــم نقطــه ضعف هــای 
اساسی دارد. مثل حق وتو اما ما عضو این 
سازمان هستیم. با ماحظه قانون اساسی 
و اصولــی کــه مبنایــش در قانون اساســی 
گذاشــته شده پیوســتن به کنوانسیون برن 
مشکلی ندارد. اما دولت باید در این زمینه 

ایحه بدهد تا ما بتوانیم تصمیم بگیریم.
ë  امــا به نظــر می رســد دولت با پیوســتن

به کنوانسیون برن مخالف باشــد.بارها در 
حاشیه جلســات معاونت حقوقی وزارت 
فرهنگ از همان بدوتشــکیل دولت تدبیر 
و امیــد هــم بــه آن اشــاره شــده اســت که 
چون بــدون در نظر گرفتن حق کپی رایت 
نویسندگان و هنرمندان خارجی آثارشان را 
بسیار کپی کرده ایم از نظر اقتصادی به نظر 

می رسد به نفع ما نباشد.
ممکــن اســت بدهــکار شــویم آن هــم به 
خاطر تخلفاتی که انجام شده است. اتفاقاً 
هر جا جلوی ضرر را بگیریم منفعت است. 
وقتی پذیرفتیم بدهکاریم برای ما که نظام 
اســامی و دینی داریم و فکــر می کنیم که 
مردم و مترجمان در این خصوص خاف 
کرده انــد، طبعاً باید هزینه اش را بپردازیم 
و اجــازه ندهیم ادامه پیدا کند. وقتی حرام 
وارد سفره شود برکت از سفره می رود و این 
فرقــی نمی کند چــه در مــورد رعایت کپی 
رایت باشد و چه در مورد بانکداری. به نظر 
من باید هر چه زودتر شفاف ســازی شود و 
آغاز آن هم ازدولت است. قوه مجریه باید 
قدم اول را بردارد و اگر قدمی هم برداشته 

به ما اطاع دهند تا پیگیری کنیم.
ë  مــا قانــون حمایــت از آثــار مؤلفیــن و

صاحبان آثــار را در ایــران داریم. قانونی که 
هیچ گاه اجرا نشده اســت و نیاز به اصاح 

هم دارد؟
مــواردی هــم کــه قانــون آن وجــود دارد و 
رعایت نمی شــود به ما گزارش شــود و ما 
آمادگــی داریــم به عنوان وظیفــه نظارتی 
اقدام کنیم. من معتقدم شــروع از دولت 
اســت. اگر دولت احســاس کند که در این 
خصــوص مشــکل وجــود دارد باید ایحه 

تدوین کند.
ë  وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ایحه

حقوق مالکیت معنوی را سالهاســت که 
تدوین کرده و به مجلس فرستاده است؟

اگراین ایحه را فرستاده اند پس دردستور 
کار کمیسیون قضایی است و باید از رئیس 

کمیسیون قضایی بپرسید.
ë  ما در کشورمان در حوزه مسائل فرهنگی

دچــار چالش هــای جدی هســتیم بــه نظر 
می رســد این حوزه در مجلــس هم غریب 
واقــع شــده اســت. چــرا کــه لوایحــی کــه 
طرح هایــی کــه از ســوی وزارت فرهنگ به 
مجلس داده می شــود مدت زمان بسیاری 
طول می کشد تا به ثمر بنشیند یا حتی سال 
های متمادی مثل ایحه مالکیت معنوی 
اصــاً به ثمــر نمی نشــیند و در کل قوانینی 
کــه در این حوزه نیــاز به بازنگــری و اصاح 
دارد با تأخیر مواجه است. به نظر می رسد 
نمایندگان مجلس هم به مسائل فرهنگی 

کمتر توجه دارند؟
مــا در مرحلــه نظــر در حــوزه فرهنــگ در 
عــرش قــرار داریــم و در مرحلــه عمل در 
فــرش قــرار داریــم. در جایــی هــم یکــی 
ازدوســتان گفتنــد که حتی زیر فــرش قرار 
داریــم. چــون مــا وقتــی وارد مرحله نظر 
و  و احادیــث  قــرآن  آیــات  از  می شــویم. 
مستندات و منابع دیگری هم که دراختیار 

داریم همچنین فرمایشات امام و رهبری 
هــر جا که ســخن از فرهنگ اســت در اوج 
اســت.مقام معظم رهبــری می فرمایند 
این طور نیست که فرهنگ در ذیل سیاست 
و اقتصــاد تعریف شــده باشــد. بلکــه این 
اقتصاد و سیاست است که در ذیل فرهنگ 
اســت. یکی از نمونه هایش بحث بودجه 
فرهنــگ اســت.بودجه فرهنگ بیــن 6 تا 
۷ دهم درصد کل بودجه ســال 9۷ است. 
این یعنی که در عمل ما به حوزه فرهنگ 
اهمیــت نداده ایــم. یعنی وقتــی اولویت 
مــا حوزه فرهنــگ نبوده، طبعــاً در دولت 
هــم اولویت با لوایح فرهنگی نخواهد بود 
وبرای مجلس هم در دستور کار قرار دادن 
لوایــح فرهنگــی در اولویت نخواهــد بود. 
این وضعیت کان کشــور اســت که باید از 
آن عبور کنیم. دلیل آن هم این اســت که 
هر چه در حوزه های فرهنگی هزینه کنیم، 
سرمایه گذاری است.اگر برای امر فرهنگ 
هزینــه نکنید ناچــار باید بــرای زنــدان ها 
هزینه کنیم. برای کمپ های نگهداری به 
وابستگان مواد و دارو یا در طاق و حاشیه 
نشــینی و فقر. وقتــی در این حــوزه هزینه 
کنیم سرمایه ای برای جامعه می شود تا از 

آسیب های اجتماعی جلوگیری شود.
ë  طرح حمایت از نظام صنفی هنرمندان

و پروسه طوانی مدت آن هم از این دست 
طرح هاست؟

این طــرح هنــوز به صورت ایحــه مطرح 
نشده است.در قانون برنامه ششم توسعه 
آمده اســت که تشــکیل نظام های صنفی 
فرهنــگ و هنــر وظیفــه دولت اســت. اما 
عمــاً دیدیم که اتفاقی نیفتاده اســت. در 
کمیسیون فرهنگی پیش نویسی تهیه شده 
اســت به عنــوان پیش نویس طــرح نظام 
صنفی هنر. آن را بررسی کردیم و اکنون در 
اختیار کارشناســان وزارت فرهنگ وارشاد 
اسامی و صنوف مختلف هنر است. خانه 
تئاتــر، موســیقی، انجمن هــای مربوط به 
هنرهای تجســمی، خانه هنرمنــدان و در 
کل مجموعــه صنفــی و تخصصــی که در 
حوزه هنر هســتند در نشست های ویژه ای 
در وزارت فرهنگ در حال بررســی اســت. 
در جلســه ای با آقــای دکتر صالحــی وزیر 
فرهنگ در مــورد چند موضــوع به توافق 
رســیدیم که با جدیت انجام دهیم و یکی 
از آنها نظام صنفی هنر اســت که باید آن 
را سرعت دهیم.چون هر چه ساختارها را 
در جامعه به سمت واگذاری کار به مردم 
پیش ببریم، نگران پیشبرد اهداف انقاب 
و مردمســااری نخواهیم بود.راه واگذاری 
کار به مردم روش پوپولیســتی نیســت که 
بگوییــم ما خــادم مردمیــم و عضو هیچ 
ســازمانی هم نیســتیم. درکارهای صنفی 
بایــد نظام صنفی تشــکیل دهیــم. نظام 
صنفی رسانه به صورت ایحه دردستور کار 
دولت بود. دولت چند ســال است که قول 
داده 2 ایحــه تقدیــم مجلس کنــد. یکی 
ایحــه مطبوعــات اســت و دیگــری نظام 
صنفی مطبوعات ورسانه است که بعد از 

مدت ها نامه نگاری و پیگیری عماً چیزی 
تاکنون به مجلس داده نشده است. بخش 
مطبوعــات را دولــت تــا حد زیــادی پیش 
برده است و به همین جهت ما در این کار 
وارد نشدیم.اما طرح نظام صنفی رسانه را 
دکتر وکیلی از طرف کمیســیون مأموریت 
گرفتنــد کــه تهیه کننــد و به مجلــس ارائه 
دادنــد. اعام وصول شــده و ما منتظریم 
در دستور کار کمیسیون فرهنگی و صحن 

مجلس قرار بگیرد.
ë  دولــت بــه  فرهنــگ  کار  گیــر  یعنــی 

برمی گردد؟
گیــر کار فرهنــگ بــه ریشــه های فرهنگی 
جامعــه ایــران برمی گــردد. دولــت مورد 
اعتماد مجلس اســت. رئیــس جمهوری 
منتخب مردم اســت و ما عصاره فضائل 
همین مردمیم.خروجی کار ما این اســت 
کــه اگر جایی مشــکل اقتصادی می بینیم 
فکــر می کنیم مهم اســت ولــی اگر جایی 
مشــکل فرهنگی ببینیم اهمیت برای آن 
قائل نیستیم چه بسا از فرهنگ می زنیم و 

به بخش های دیگر می پیوندیم.
ë  اگر مجلــس و دولــت به فرهنــگ و هنر

به شــکل همــان اقتصادی کــه می فرمایید 
هم نــگاه می کرد ایــران قابلیت زیــادی در 
حــوزه اقتصــاد فرهنــگ و هنــر دارد.حتی 
کمیســیون اقتصادی هم توجهــی به بعد 
اقتصادی فرهنگ و هنر نــدارد در حالی که 
این بخش می توانســت ســهم بســزایی از 
سود ناخالص ملی را تشکیل دهد و سودآور 
باشد. مهم ترین شــعار وزارت فرهنگ هم 
احیای اقتصاد فرهنگ و هنر بود که تاکنون 

به صورت اجرایی در نیامده اســت.آیا شما 
به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی در نظر 
داریــد در این خصــوص در مجلــس کاری 

انجام دهید؟
اقتصــاد  بــا  ارتبــاط  در  دارم.  قبــول  مــن 
فرهنگ اقداماتی هم انجام شــده اســت. 
دســتگاه های اجرایــی در بخــش صنایــع 
دســتی و گردشــگری و نیز در سینما و.. کار 
کرده اند. اما اقتصاد فرهنگ هم به مفهوم 
واقعــی اش مثل خود فرهنگ درســت جا 
نیفتاده اســت و درک مشــترکی هــم از آن 
وجود ندارد و از مســائلی است که در کشور 
مــا جزو موضوعات جدید تلقی می شــود.
دلیلــش هــم این اســت کــه ما وابســته به 
موهبت خــدادادی به نام نفت هســتیم و 
فکر می کنیم هیچ وقت تمام نمی شود تا 
آدمی مثل آقای ترامپ بیاید و محدودیت 
هایــی ایجاد کنــد، تا مــا متوجه شــویم که 
نمی توانیم همیشه به آن متکی باشیم. چه 
برسد به اینکه به اقتصاد فرهنگ فکر کرده 
باشــیم. ظرفیت اقتصاد فرهنگ در ایران 
بســیار بااســت. فکر می کنم ذیــل یکی از 
بخش های وزارت ارشاد این بخش باشد. 
مــا هم در کمیســیون فرهنگی طی شــش 
مــاه اخیر یکــی از اولویت هایمــان اقتصاد 
فرهنگ است. کمیته ویژه اقتصاد فرهنگ 

هم در کمیسیون تشکیل می دهیم.
ë  در حــوزه فرهنــگ نهادهــا و مؤسســات

بسیاری کار می کنند. وزارت فرهنگ، شورای 
فرهنــگ عمومــی، شــورای عالــی انقاب 
فرهنگــی، ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات 
اســامی و... امــا متأســفانه بــه قــول رهبر 

معظــم انقاب ما دچار ولنــگاری فرهنگی 
شدیم.به نظر می رســد مسئوان فرهنگی 
ما نتوانســتند بــه گونــه ای عمل کننــد، که 
جامعه دچــار ولنگاری نشــود.آیا شــما که 
کمیســیون فرهنگــی مجلــس را ریاســت 
می کنید، راهکاری برای رفع این مشکل ارائه 

کرده اید؟
اوا بــرای فرهنــگ بیــش از 5۰۰ تعریــف 
شده است. برداشت از فرهنگ در کشور ما 

هر کسی از ظن خود شد یار من.
در جایــی امــکان حضــور در پاســارگاد در 
جامعه میسر نیست و این را یک معضل 
می دانند که درجای خود هم محترم است.

در جایــی ولنگاری فرهنگی پوشــش زنان 
مطرح می شود یا رفتار پسران رفتار خوبی 
نیست. از این جهت نگرانند.ما هم ایرانی 
و هــم مســلمان باشــیم و هــم بــه میراث 
فرهنگیمان توجه داشته باشیم. اما بعضی 
چیزها قابل جمع نیســت. مثاً موســیقی 
کــه یک امــر فرهنگی اســت اگر قراراســت 
در خیابــان اجــرا شــود، چــرا جلــوی آن را 
می گیرند؟ اما در نقطه مقابل می گویند که 
این افرادی که با  آات لهو و لعب در کشور 
اسامی ظاهر می شوند چرا جلوی اینها را 
نمی گیرید؟ این تفاوت دیدگاه ها در حوزه 
فرهنگ و در همه حوزه ها است. ما راه حل 
این مسائل را در گفت و گو می دانیم. وقتی 
بحث موســیقی خیابانــی به مــن گزارش 
شد جلسه ای گذاشتیم با مسئوان ذیربط 
وتصمیم گرفتیم آیین نامه ای بنویسند که 
هم موسیقی اجرا شود و هم رعایت حریم 
قانون شود. بعد از مسیر گفت و گو وقتی به 
تفاهم رسیدیم باید فصل الخطاب قانون 
باشــد و اجرا شود. و اگر قرار است لغو شود 
قانــون بایــد آن را لغــو کنــد. تریبون هــای 
مذهبی و سیاســی و متعدد به جای قانون 

حق ندارند بنشینند.  
گفت و گــوی  نشســت های  سلســله  مــا 
فرهنگی را در کمیسیون فرهنگی طراحی 
کردیــم که ان شــاءاه دنبــال می کنیم. در 
کنار این کمیته ویژه دیپلماســی فرهنگی 
را تشــکیل دادیم.ما در حوزه دیپلماســی 
عمومــی و فرهنگــی ضعف هــای جــدی 
داریــم. وجهــه ایران در دنیــا چهره خوبی 
نیســت. مــا هــم نتواســتیم خــوب عمل 
کنیــم. چند نهاد متعدد فرهنگــی داریم. 
کمیته فضــای مجازی تشــکیل دادیم که 
تصمیماتــی بگیــرد. بحــث مــوازی کاری 
فرهنگی را هم در دســتور کار قــرار دادیم. 
کمیته ای به نام برنامــه و بودجه و اصاح 
اولین بــار  بــرای  دادیــم.  انجــام  ســاختار 
دســتگاه های فرهنگــی کشــور با ســازمان 
برنامــه و بودجــه و کمیســیون فرهنگــی 
نشســت مشــترکی داشــتند. درصددیــم 
جلســات بعدی در ســطح معاون رئیس 
جمهــوری و معاونان وزیــران برگزار کنیم 
تا تعــدد مراکز و اینکه چند مرکز پول های 
متعــدد بگیرنــد و یــک کار انجــام دهند و 
جامعه هدفشــان هم یــک گروه باشــد را 

اصاح کنیم.

نظام صنفی هنرمندان باید سریعتر شکل بگیرد 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در  گفت وگو با »ایران«:

مریم سادات گوشه
خبرنگار

نمایی از فیلم »قرارداد شرافتمندانه« به کارگردانی الیا کازان



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 - رگي در پوســـت ســـر- بزرگ ترين بنـــگاه آمارگيري جهان- 

بزرگوار
2- بدن ساز و بازيگر معروف هاليوود

3- شهر آتشكده آذرخش- وسيله اي براي پرواز- خوراكي معالج
4- پرتاب سنگ- تصديق عاميانه- موضعي در مناسك حج- غار ديدني نياسر

5- مخلوط كردن- شهري در بحرين- بوستان
6- نام »مالرو« نويسنده فرانسوي- محصول رنو- داغ كردن

7- ادعاي دروغين- پدر ليبراليسم كاسيك- رشته
8- پرداخت- نيكو- روستاي آدمك هاي سنگي

9- موقع تعجب مي خورند- نبودن آرامش- سوار
10- كام چوپان- متبحر- مركز كهگيلويه و بويراحمد

11- كتف- بزرگداشت- بخشي از فضا
12- حرف دوم يوناني- اشاره به دور- جنگل درخت- مربوط به تعداد

13- درخت خوش قامت زينتي- سهل- قالب شعر خيام
14- اثري از كنس دوسگور فرانسوي

15- بي كـــس- جلـــودار- راه  رفتن 
كودكانه

 عمودي:
1- گياهـــي طبـــي و معطـــر- نـــان 

لوله اي
2- امنيــت- رنــگ قرمــز قاليچه- 

وقت گذراني
3- پادشــاه انگليســي- كارباميد- 

شيخ نشين امارات
مثبــت-  مقابــل  شايســته-   -4

تعجب بانو- از ادات استفهام
5- چهره را زيباتر مي كند- در خور 

زن
6- گدايي- شناوري كه براي حمل 
و نقل اشياي بزرگ روي آب به كار 

مي رود- آبزي درودگر
7- از ديده  روان مي شــود- شهری 
غربــي-  آذربايجــان  اســتان  در 

شالوده
عــدد  ســرزنش گر-  نفــس   -8

ترتيبي- تنبل
9- ســريالي در ژانر جنايــي و درام 
بــه تهيه كنندگــي ديويد ســيمون- 

درمانگاه- عصبي
10- چرنــد و پرند- اشــاره رمزگونه 
به شخص ثالث- موجودي خيالي

11-  شعر ژاپني- گل جزاير قناري
12- اجرت- ســطح- بن درخت- 

قاطع
13- شهر ديدني استان اصفهان- 

زين ساز- ويرگول
14- از رنــگ هــا- فيلمــي بــا بازي 

آدام سندلر- انبوه مردم
15- خياباني در تهران- اثر گوركي
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   افقي:
1 - نگين انگشتري- شهري در سيستان و بلوچستان كه رشد خود را 

مديون موقعيت مناسب صيد و صيادي است- سنجش
2- دربرگيرنده مغز و طناب نخاعي است

3- به پايان رساندن- اقبال- سزاوار و شايسته
4- تعجب غليظ!- ضربان- آشكار- اشاره به فرد نامعلوم

 SIPG 5- عود- تولد بزرگان ديني- مهاجم شانگهاي
6- جمع مزيت- خود شخص- هرگز نه

7- مرطوب- پذيرش بهره گيري از خدمات يك مؤسسه براي مدت معين- نحس
8- همدستي و يكدلي- وجود- مهارت فوتبالي

9- قوم باستاني آريايي- مددرساني- تازه رسيده
10- نفس آدم چاق- قلب تاريخ است- حداد

11- نوعي هورمون- شهري بندري بر كرانه خليج فارس در استان بوشهر- اثر خيسي
12- غمگين- هر نوع فلز- لؤلؤ- نوعي آيينه

13- پرنده هزار آوا- داستان بلند- همراه غذا نوش جان كنيد
14- از نقاط ديدني استان مازندران كه در فاصله 18 كيلومتري مسير تنكابن واقع شده

15- سياره ما- از قبايل وحشي- سياهرگ

 عمودي:
خـــان  فتحعلـــي  از  1- اثـــري 
صبا در بيان معجزات پيامبر 
دليري هـــاي  و  اســـام)ص( 
روش  علـــي)ع(-  حضـــرت 

سالم پخت مواد غذايي
2- چيره دســت- گاز مرداب- 

درود
3- باقي مانده- يكتاپرســت- 

هافبك بايرن
4- پيشوندي برابر يك ميليون- 
هيأت دولت را تشكيل مي دهند- 

سنگريزه- مخفف ليكن
5- سنگيني معده بر اثر هضم 

نشدن غذا- تاج
6- كوچك- مانــدگار- جهان 

پهنا
7- جنازه- جعبه فلزي داخل 
اتــاق خــودرو- 24 مين حرف 

يوناني
8- برخورد كردن- تله ماهي- 

راهنمايي
9- اثر ماندگار استان شجريان 
در ماه مبارك رمضان- كودك 

2 تا 7 ساله- جد
خــودرو-  در  وســيله اي   -10

بني اسرائيل- نغمه و غنا
11- پسر محبوب- كوتاه

ســماق-  ورود-  ممنوعيــت   -12
جان پناه سرباز- ميوه باب لواشك

13- دانــه بــه دانــه- جزيره اي 
نزديك اوان- گردن كلفت

14- طايفــه اي از تاتــار- مــوزه 
پاريس- فقر و بي چيزي

15- چــك- بــه فرد خســيس 
گفته مي شود

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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حل جدول عادی شماره  6948

2 6 9 4 1 7 5 3 8
7 1 8 5 3 9 4 6 2
3 5 4 2 6 8 7 9 1
1 8 5 6 7 4 9 2 3
9 4 3 1 8 2 6 5 7
6 7 2 9 5 3 8 1 4
4 2 6 8 9 1 3 7 5
5 3 1 7 4 6 2 8 9
8 9 7 3 2 5 1 4 6

8 7 6 1 2 9 4 3 5
3 2 1 8 5 4 9 7 6
4 9 5 7 3 6 8 1 2
6 1 3 9 8 5 2 4 7
2 8 4 3 1 7 6 5 9
7 5 9 4 6 2 1 8 3
5 4 7 2 9 1 3 6 8
9 6 8 5 4 3 7 2 1
1 3 2 6 7 8 5 9 4

198
2765

581
924

749
759

9624
238

7613
97

4812
394

219
521

5478
68
3859

6 1 4 2 5 9 3 7 8
8 9 2 1 7 3 6 4 5
5 7 3 4 6 8 1 9 2
1 6 8 7 3 5 9 2 4
3 2 5 9 4 1 8 6 7
7 4 9 6 8 2 5 1 3
4 8 7 5 1 6 2 3 9
9 3 6 8 2 7 4 5 1
2 5 1 3 9 4 7 8 6

25
5342

89
823

9367
671

28
5146

76

آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
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چطور مقابل خشکسالی 
مقاومت می کنیم 

گزارشی از طرح های در حال اجرا در دانشگاه زابل

مريم طالشی
گزارش نويس

اينجا آبادترين جايی اســت كــه می توانيد 
بلوچســتان  و  سيســتان  منطقــه  كل  در 
پيــدا كنيــد؛ ســبزترين نقطــه. واردش كــه 
می شــويد ناگهــان از زمين هــای خشــک و 
بی گياه و نهرهــای خالی فاصله می گيريد 
و پــا بــه وادی ديگــری می گذاريــد. اينجــا 
دانشــگاه زابل اســت، بخشــی از دانشــگاه 
زابل بــا نام مجتمع تفريحــی، تحقيقاتی 
و آموزشــی بقيــه اه ااعظــم )عــج( چاه 
نيمه كه نزديک چاه نيمه های زهک واقع 
شــده و تا زابل چيزی كمتــر از 30 كيلومتر 
فاصله دارد، برای همين است كه در حال 
حاضر تنهــا مركز تفريحی مــردم منطقه 
به شــمار مــی رود چــرا كه هامون خشــک 
شــده و ديگر كرانــه ای ندارد. حــاا درياچه 
مصنوعی »هامونک« در مجتمع تفريحی، 
جايی اســت كه مــردم در روزهای تعطيل 
سراغش می روند و به ياد هامون خشكيده 

آه می كشند.
می گويند تاش شــده ساخت اين درياچه 
تداعی گــر درياچــه هامــون و نمــاد كاملی 
از آن باشــد و بــه هميــن خاطر اســمش را 
هامونــک گذاشــته اند تــا يــادآور خاطرات 
زيبای هامون پر آب برای مردم و خصوصاً 
جوان ترها باشــد چون ممكن اســت هرگز 

آبی در هامون نبينند.
»بايــد بــرای مقابلــه بــا خشكســالی روی 
خودمان حســاب كنيم.« ايــن را مهندس 
احمد ابراهیم زاده، كارشناس بخش علوم 
دامی دانشــگاه زابل می گويد، قبل از اينكه 

درباره گاو سيستانی توضيح دهد؛ نژاد گاوی 
كه مخصوص منطقه سيستان و بلوچستان 
و در دنيــا منحصربه فرد اســت. همين گاو 
سيستانی بوده كه از نی های هامون تغذيه 
می كرده. ظاهرش شبيه گاوهای معمولی 
نيست. ســياه رنگ است و كوهانی پشتش 
دارد. ابراهيم زاده می گويد: »گاو سيستانی 
از لحاظ گوشتی، بهترين نژاد گوشتی ايران 
است، هم از لحاظ ضريب تبديل گوشت و 
هم از لحاظ مقاومت به بيماری ها و انگل. 
اين گاو به گرمای 50، 60 درجه زابل مقاوم 
اســت. اصاً نياز به واكســن زدن ندارد و به 
لحاظ خوراک هم مقرون به صرفه اســت. 
توليد شــيرش پايين اســت اما چربی شير 
7 درصد اســت كه  سه برابر گاو هولشتاين 
اســت. اين نژاد گاو در حال حاضر فقط در 
اينجــا و مركــز تحقيقــات كشــاورزی زهک 
وجــود دارد. در واقع وقتی درياچه خشــک 
شــده، اين نژاد گاو هم رو به انقراض رفت. 
فلورميكروبــی شــكمبه گاو سيســتانی بــه 
شيوه ای است كه بسياری از علف های هرز 
منطقــه از جمله نــی كــه داری فيبر باايی 
است، هضم كرده و تبديل به شير و گوشت 
می كند كه بقيــه دام های بومی ايــران اين 
توانايــی را ندارنــد. مــا اان تمــام گاوهــا را 
جمــع كرده ايم تا كار تحقيقاتــی روی آنها 
انجــام دهيــم. قباً خيلــی از مــردم 100 تا 
200 رأس گاو سيســتانی داشــتند امــا حاا 
فقط 120 رأس باقی مانده. اين گاو در هيچ 
كجای جهان مشــابهی نــدارد و بقايای آن 
در شهرسوخته زابل كشف شده. فقط نژاد 
»برهمــا« در هند اســت كه ظاهری شــبيه 
به گاو سيســتانی دارد. ايــن گاو در فرهنگ 

سيســتان نمــادی از زورمنــدی، بــاروری و 
زندگی اســت و در تاريخ شمال سيستان و 
بلوچســتان هميشه بخشــی از زندگی و در 

كنار مردم بوده است.«
تنها گاو سيستانی نيست كه رو به انقراض 
اســت؛ خشكســالی به جان »َخَزک« هم 
افتــاده. خزک نــام مرغ محلی سيســتان 
اســت كــه پاهــای كوتاهــی دارد و بــه نظر 
می رســد كــه دارد روی زميــن می خــزد. 
مرغــی كه بــه بی آبی و گرما مقاوم اســت 
امــا آن هــم دارد منقرض می شــود. حاا 
امــا تمــام خزک هــا را از خانه هــای مردم 
جمــع آوری كــرده و بــه مركــز تحقيقــات 
دانشــگاه آورده اند تا بتوانند با جمع آوری 
اطاعــات، جلــوی انقراضــش را بگيرند. 
علمــی  هيــأت  عضــو  فرجــی،  هــادی 
پژوهشــكده دام های خاص دانشگاه زابل 
در اين باره می گويد: »اين مرغ برای توليد 
تخــم در مناطــق نگهــداری می شــود. ما 
اخيراً آن را از روستاها جمع آوری كرده ايم 
تا اطاعاتش را بگيريم. خزک بين 120 تا 
150 تخم در ســال می گذارد و از ســن 5 تا 
6 ماه هم شــروع به تخم گــذاری می كند. 
ما داريم بررســی می كنيم تا اگر بشود، كار 
اصاح نــژادی روی آن انجام دهيم چون 
ويژگی خــاص اين نژاد مرغ آن اســت كه 
چــون بومی منطقه اســت با شــرايط آب 
و هوايــی منطقــه و بيماری هايی كه وجود 
دارد، آداپته شده و به گرما مقاومت زيادی 

دارد كه ويژگی قابل توجهی است.«
تصور اينكه بشود در منطقه  ای به خشكی 
سيستان و بلوچستان محصولی مثل زيتون 
كشت كرد، كمی دشوار است. در منطقه اگر 

درختی پيدا شود، يا گز است  يا اكاليپتوس 
كه هردو با شــرايط خشكی سازگاری دارند 
امــا می گويند درختان حســودی هســتند، 
يعنی درخت ديگری نمی تواند كنارشــان 
دوام بياورد اما زيتون دوام آورده. حاا دارند 
تاش می كنند زيتون را كنار گز و اكاليپتوس 
بنشانند. فعاً در دانشگاه زابل زيتون كاشته 
می شــود. باغ ها بــه محصول رســيده اند و 

حتی دستگاه روغن كشی آورده اند. 
مزرعه زيتون دانشــگاه را با اشتياق نشانم 
می دهند؛ می گويند بياييد زيتون هايمان را 
ببينيد. درختان جوان در رديف های منظم 
انگار می خواهند با آدم حرف بزنند. بگويند 
دوام  می توانيــم  آورده ايــم.  دوام  ببينيــد 

بياوريم.
محســن دهمــرده، مســئول باغ هــای 200 
هكتاری دانشــگاه زابل در اين باره اين طور 
توضيح می دهــد: »ما توانســته ايم در اين 
منطقه كشــت زيتون را بيشتر كنيم. اينكه 
زيتون توانسته در زابل به اين خشكی دوام 
بيــاورد، خيلــی اهميت دارد. امســال البته 
چــون تنش خشكســالی داشــتيم از لحاظ 
ميوه دهــی ضعيف تــر بــود. در واقــع فقط 
توانســته ايم زيتــون را اينجــا حفــظ كنيم. 
فعاً توليد در حد مصرف اســتانی است و 
روغن گيــری. در حال حاضر 20 رقم زيتون 
را در نهالســتان پــرورش داده ايــم و داريم 
مطالعه می كنيم كه كدام ارقام با شــرايط 
آب و هوايی منطقه سازگارتر است كه نتايج 
خوبی را هم به دســت آورده ايم. اان رقم 
زيتونی داريم كه يكساله به بار نشسته. توت 
هم اينجا كشــت می كنيــم و كاً در منطقه 
زهک تــوت محصــول می دهد. همچنين 

70 رقــم گيــاه دارويــی كشــت داده ايــم كه 
سازگاری شان با منطقه بيشتر است.«

گياهان دارويی با توجه به بازار گســترده ای 
كــه در دنيا دارد می تواند گزينه خوبی برای 

كشــت و كار در منطقه سيســتان باشد، آن 
هــم در شــرايطی كه كشــاورزی كــه عمدتاً 
شــامل كشــت جــو و گندم بــوده بــه دليل 
خشكســالی تعطيــل شــده و بســياری از 

تصور اينكه بشود در منطقه  ای به خشكی سيستان و 
بلوچستان محصولی مثل زيتون كشت كرد، كمی دشوار 

است. در منطقه اگر درختی پيدا شود، يا گز است يا 
اكاليپتوس كه هردو با شرايط خشكی سازگاری دارند اما 

می گويند درختان حسودی هستند، يعنی درخت ديگری 
نمی تواند كنارشان دوام بياورد اما زيتون دوام آورده. حاا 

دارند تاش می كنند زيتون را كنار گز و اكاليپتوس بنشانند. 
فعًا در دانشگاه زابل زيتون كاشته می شود. باغ ها به 

محصول رسيده اند و حتی دستگاه روغن كشی آورده اند

كشاورزان شغل خود را از دست داده اند.
عیسی خمری، رئيس پژوهشكده كشاورزی 
دانشــگاه زابل معتقد است كشت گياهان 
دارويــی می تواند اقتصاد مــردم منطقه را 
متحــول كنــد. او می گويــد: »روی بيشــتر از 
200گونه گياهی در منطقه سيستان تحقيق 
كرده ايــم و بر اســاس نتايج اين تحقيقات  
100 گونــه گياهــی بــا شــرايط آب  و هوايــی 
منطقه سيســتان ســازگار بوده اند. با توجه 
به شرايط منطقه و خشكسالی در منطقه، 
كشــت گياهــان دارويی بايد بــه عنوان يک 
اولويت مورد توجه قرار گيرد چرا كه كشت 
ايــن گياهان نياز به آبياری فراوان ندارد و با 
ميزان كــم آب هم براحتی می تــوان آن را 
كشت كرد. البته به هرحال اين گياهان نياز 
بــه آبياری دارند و از آنجا كه تأمين اين آب 
برای مردم تضمين شــده نيست، در حال 
حاضــر نمی تواننــد زمين هــای كشــاورزی 

خــود را به كشــت ايــن گياهــان اختصاص 
دهند. نكتــه جالب درباره گياهــان دارويی 
منطقه سيستان اين اســت كه ماده مؤثره 
آنهــا از گياهــان دارويــی تمام نقاط كشــور 
بيشــتر اســت. از جملــه گياهــان دارويــی 
ارزشمند منطقه بايد به سنا، نعناع فلفلی 
و خارمريــم اشــاره كــرد كــه خود گيــاه خار 
مريــم ارزش دارويــی بســيار زيــادی دارد و 
بــرای بســياری از مســموميت های كبــدی 
مؤثر اســت و داروهای زيادی از آن ســاخته 

می شود.«
موقــع برگشــت از باغ هــای زيتــون، نمای 
درياچــه مصنوعــی بــاز از دور بــه چشــم 
می آيــد. مثــل لكــه ای آب در دل بيابانــی 
خشــک؛ نمادی از هامون كه  ديگر نيست. 
روی  خشكســالی  بــا  مقابلــه  بــرای  بايــد 
خودمان حساب كنيم. اين جمله تو ذهنم 

تكرار می شود. 
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جنگ خانمانسوز اول بین الملل، برای ایران که رسماً 
بی طرفــی خــود را در آن اعام کرده بود ســوغاتی بجز 
قحطی، ناامنــی، بیمــاری، هرج ومرج سیاســی و... به 
همراه نداشت. این جنگ و سرایت آتش آن به داخل 
خاک ایــران، تبعــات منفی و عــوارض بســیاری برای 
کشورمان به ارمغان آورد که مورد بررسی قرار می گیرد.

نقض آشکار حاکمیت سیاسی کشور و تحقیر ایرانیان
نقــض حاکمیــت سیاســی و تمامیــت ارضــی ایــران، 
اگرچــه در خال جنگ جهانی اول به اوج خود رســید، 
اما پنج سال قبل از آغاز جنگ نیز نیروهای روسیه  تزاری، در جهت اجرای 
مقاصد استعماری و بر اساس قرارداد ۱۹۰۷میادی، در آذربایجان مستقر 
شــده بودند و عثمانی ها نیز که از قدیم اایام چشم طمع به ایالت زرخیز 
آذربایجــان داشــتند، از ۱۹۰۵میادی، بــه بهانه اختاف مــرزی، در حدود 
ایران تاخت وتاز می کردند.)۱( انگلیســی ها هم در جنوب کشور فرمانروایی 
می کردنــد و ُحکم دولت ایران فقط در مناطقی کــه به عنوان »بی  طرف« 
تعیین شــده بود، خوانده می شد. اما تحقیر ایران به همین جا ختم نشد، 
بلکــه طی قــرارداد ۱۹۱5میادی، همــان منطقه بی طرف نیز بــرای ایران 

نادیده گرفته شد و محل یکه تازی قوای متجاوز شد.
آشفتگی و هرج ومرج سیاسی کم نظیر

اساساً در آن ایام، ایران فقط در ظاهر، کشوری مستقل و باثبات به حساب 
می آمــد. فن هنتیک، سرپرســت هیــأت اعزامی آلمان به افغانســتان در 
جریان جنگ، می گوید: »در اول ژوئن ۱۹۱5 از بغداد خارج و پس از هشت 
روز وارد خاک ایران شدیم. در ایران دولتی وجود نداشت و هرکس در محل 
خود حکومت می کرد. شــمال دست روس ها، جنوب دست انگلیس ها و 
ایــراِن مرکــزی دســت آلمان ها بــود، اّما ظاهــراً ایران نــام دولت بی طرف 
را داشــت!«)2( بی نظمی هــای مکرر در برگــزاری انتخابــاِت ادوار مختلف 
مجلس و نیز آمدوشدهای پربسامِد کابینه های گوناگون، تصویری بی ثبات 
و پرهرج ومرج را از کارکرد ارکان حاکمیتی قاجار مخابره می کرد؛ به نحوی 
که در فاصله  شعله ور شدن آتش جنگ جهانی و تعطیلی مجلس سوم 
تــا شــروع مجلس چهارم )در بــازه ای حدوداً ۷ســاله(، »نــوزده کابینه« بر 
ســر کار آمدند. در این مدت، عاوه بر جنگ جهانی اول، قرارداد ]حســن[ 
وثوق الدوله و کودتای ســوم اسفند ]۱2۹۹[ هم بر آشفتگی محیط سیاسی 
ایران و نفوذ اجانب افزود.)3( این حجم از آمد و شدهای کابینه های گوناگون 
در کنــار ادوارِ کوتــاه و بی نظــم مجالس ملی، همچنین حضور پادشــاهی 
نوجوان و بی تجربه در رأس حکومت این کشور که از قدرت و اختیارات ازم 
نیز برخوردار نبود، همه وهمه دست  به  دست هم می داد تا آن روزگار را به 
دورانی کم نظیر از حیث آشفتگی سیاسی در تاریخ ایران بدل کند؛ اوضاعی 

که یکی از اسباب مهم  آن، آتش خانمان سوِز جنگ بین الملل بود.
گرسنگی و بیماری در کشور

بــا تهاجــم قــوای روس، انگلیس و عثمانی به خاک کشــورمان و اشــغال 
نظامی ایران، کشور نزدیک به سه سال پیاپی، گرفتار انواع مشکات داخلی 
شــد که قحطی، گرسنگی و بیماری های واگیر، از جمله این مشکات بود؛ 
خصوصاً قحطی رخ داده در خال جنگ که به تعبیر برخی پژوهشــگران 
تاریخ، عنوان »قحطی بزرگ« را در تاریخ معاصر ایران به خود اختصاص 
داد.)4( اگرچه علل و عوامل مختلفی، اسباب بروز قحطی را در کشور فراهم 

کــرد )عللی چون کمبود بارش، شــیوع بیماری های واگیــر و نیز آفت های 
کشــاورزی، بی کفایتــی مســئوان امــر و حاکمــان محلــی، نبــودن راه های 
مواصاتی مناسب و امن و...(، اما بواقع باید حضور دشمِن متجاوِز خارجی 
در داخل خاک کشــور را به عنوان »علت العلل« بروز این قحطی گســترده 
به حســاب آورد؛ قحطی ای که به تعبیر نویســنده  کتاب »قحطی بزرگ«، 
»هولوکاســت واقعی« تاریخ بوده و در آن، حــدود 4۰ درصد از مردم ایران 
به کام مرگ فرورفتند! اگرچه اعاِم این حجم از کشــتار، منتقدان خاص 
خود را نیز داشته)5(، اما به هر ترتیب، برآوردهای حدودی از میزان تلفات 
آن قحطی ســخت، حکایت از بی نظیر بودن آن در چند ســده اخیر تاریِخ 

کشورمان دارد.
شیوع ناامنی گسترده در راه های کشور

ـ اگرچه  ـ به عنــوان یکــی از مصادیــق بــارز ناامنــی در کشــور  ناامنــی راه هــا 
کم وبیــش تا قبل از جنگ هم وجود داشــت، امــا با انتقال جنگ به داخل 
خاک ایران، این ناامنی ها تشدید یافت. گزارش یک شاهد عینی از رابطه 
مستقیم میان افزایش آتش جنگ با تشدید ناامنی در راه های مواصاتی، 

تنها دو سال پس از آغاز جنگ جالب  توجه است:
»راه ها که کمال اغتشــاش را دارد. مال التجاره وارد نمی شود. اگر هم کسی 
جنســی بخواهد، در بین راه سرقت می کنند و سالم وارد نمی شود. به این 

لحاظ اجناس خارجه قیمتش یوماً فیوما در ترقی و ازدیاد است....«)6(
تبعات اقتصادی و بازرگانی جنگ

از مهم تریــن تبعات جنگ بــرای ایران، تبعات اقتصادی آن و آســیب به 
حوزه کشــاورزی و بازرگانی بود. ِخّســت آســمان و کاهش نزوات جّوی در 
اواخر ســال ۱2۹5 و اوایل ۱2۹6 هجری شمســی، منجر به بروز خشکسالی 
سختی در بخش های زیادی از کشور شده بود و در این میان، بروز آفت های 
گیاهــی نیز میزان برداشــت محصــول در این مــدت را کاهش مــی داد.)۷( 
گذشــته از این، بســیاری از انبارهای دولتــی که َغّات در آنها ذخیره شــده 
بود، به سبب بی کفایتی مسئوان و بازدید نکردِن پیوسته  آنها، اغلب دچار 
آفِت سن زدگی و حمله موش و حشرات شده بود)8( و لذا همان محصولی 
هــم که به زحمت، از بای خشکســالی جاِن ســالم به در برده بــود، در اثر 
این آفات، نابود می شــد. ضمن آنکه باید وارد آمدن خسارات گسترده به 
زمین های کشــاورزی در اثر بمباران هوایی انگلیســی ها را نیز به سیاهه  باا 
افزود. در حوزه  بازرگانی نیز تّجار ایرانی، متحمل خسارات سنگینی شدند. 
به دلیــل ناامنی ایجاد شــده در اثر جنگ، بســیاری از بازرگاناِن کشــورهای 
مختلــف که برای تجــارت به ایــران آمده بودند، رأســاً یا به دســتور دولت 
متبوع شان، به کشور خود بازگشتند. همچنین خطوط تلگرافی که نیاز مبرم 
تّجــار بــرای ارتباط گیری با بــازار جهانی بود، به تصــرف نیروهای خارجی 
درآمده و برای اهداف نظامی به کار گرفته شــد. به عاوه، غارت و تســخیر 
اداره  گمرکات شــهرهای مختلف نیز ضربات اقتصادی و تجاری سنگینی 

به این مناطق وارد آورد.)۹(
مراجع:
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ایران و جنگ جهانی اول سوغات شوم از جنگ بیگانگان

با اینکــه دولت ایــران در آغاز جنگ 
را  خــود  بی طرفــی  اول  جهانــی 
رســماً اعان کــرد، نیروهای نظامی 
دول متخاصــم که شــامل متفقین 
)بریتانیــا، روســیه، فرانســه، ایــاات 
متحــده امریکا، صربســتان و غیره( 
)آلمــان،  مرکــزی  دولت هــای  و 
عثمانــی،  اتریش،مجارســتان، 
بلغارستان( بودند، وارد ایران شدند 
و بــه نبرد در خاک ایــران پرداختند. 
پس از آغاز جنگ در پایان ماه ژوئیه 
ســال ۱۹۱4 میــادی، کابینــه میــرزا 
حســن خــان مســتوفی الممالــک 
بی طرفــی ایــران را اعــان کــرد. امــا 
حــدود 5 مــاه پــس از ایــن اعــان، 
بی طرفــی ایــران نقض شــد و تبریز 
توســط نیروهای ترک و ُکرد اشــغال 
شــد و اتبــاع دولــت روس  بــه ناچار 
تبریــز و اردبیــل را تخلیــه کردند. در 
طهران نیز اوضاع به نفع دولت های 
مرکــزی بــود؛ دولــت و مجلــس در 
دســت دموکرات ها بود کــه طرفدار 
آلمان ها بودند و نیروهای ژاندارمری 
دولتی که تحت فرماندهی افســران 
سوئدی قرار داشتند، نیز از آلمانی ها 
حمایــت می کردنــد؛ در جنــوب نیز 
آلمانی هــا همراه با نیروهای محلی 
شــروع به فعالیــت علیــه نیروهای 
بریتانیایی کردند که منجر به اشغال 
نظامی بوشــهر توســط بریتانیا شد. 
در ایــران، شــرایط تا ماه هــای پایانی 
ســال ۱۹۱5 به نفع دولت های مرکزی بود، تا اینکه نیروهای کمکی 
روســیه از مســیر انزلی بــه ایران اعــزام و در قزوین متمرکز شــدند. 
نیروهای روس به فرماندهی ژنرال نیکای باراتف قصد داشتند که 
با عزیمت به سمت طهران شرایط را در پایتخت به نفع خود تغییر 
دهنــد. پس از اعــزام نیروهــای روس، آلمانی ها مرکــز فرماندهی 
نیروهای خود را به اصفهان تغییر دادند و دموکرات ها و فرماندهی 
ژاندارمری، احمدشاه جوان را ترغیب به تغییر پایتخت به اصفهان 
و ترک طهران کردند، اما محمدولی خان تنکابنی )سپهدار اعظم( 
ژنرال باراتف را از عزیمت به طهران منصرف کرد و سفرای روس و 
انگلیس هم تضمین کردند که نیروهای روس از کرج بیشتر پیشروی 
نکنند. نیروهای روس تحت فرمان ژنرال باراتف به نبرد با نیروهای 

ملی و قشون عثمانی در خاک ایران پرداختند و نیروهای عثمانی 
را عقــب راندنــد. دولت های روس و انگلیس براســاس توافقی که 
پیش تر میان خودشان حاصل شده بود، دولت ایران را تحت فشار 
قرار دادند تا افزایش نیروهای تحت فرمانشان را در مناطق شمال و 
جنوب ایران بپذیرد. رئیس الوزرای وقت )محمدولی خان تنکابنی( 
این توافق را پذیرفت، اما نوشت که بواسطه فورس ماژور آن را امضا 
می کند و آن را منوط به تصویب مجلس کرد. بدین ترتیب کابینه 
بعــدی که کابینه میرزا حســن خان وثــوق الدوله بود ایــن توافق را 
نپذیرفت. اما روس و انگلیس به کار خود ادامه دادند؛ روس ها قوای 
قــزاق را که از بدو تأســیس تحت فرماندهی و آموزش مستشــاران 
روس بود، توسعه دادند و انگلیسی ها در جنوب ایران پلیس جنوب 

)S.P.R( را تأسیس کردند.
در اوایــل تابســتان ۱۹۱6، ترک هــا در اثر حمــات روس ها به جبهه 
بین النهرین عقب نشینی کردند، اما در ماه آگوست روس ها مورد 
هجوم نیروهای ویژه عثمانی قرار گرفته و ناچار به عقب نشــینی از 
خانقین در بین النهرین تا آوج در راه همدان - قزوین شدند. بتدریج 
وضعیت به نفع قوای متفقین تثبیت شد، اما خطر نیروهای عثمانی 
زمانــی از بین رفت که بریتانیا در مارس ۱۹۱۷ بغداد را تصرف کرد. 
مدتی بعد انقاب روسیه به  وقوع پیوست که تأثیری عمیق بر روند 
جنگ گذاشت؛ ژنرال های ارتش تزاری هر کدام حکومتی موقت در 
بخش هایی از روسیه تشکیل دادند و روسیه دچار جنگ داخلی شد؛ 
دولت مرکزی روســیه نیروهایش را فراخواند و عملیات در شــمال 
ایــران بر عهده بریتانیایی ها افتاد که نزدیکتریــن یگان های آنها در 
بیــن النهرین بودند. بــا خروج و اضمحال نیروهــای روس، دولت 
انگلیس نیروهایی را در بخش های ایران تأســیس یا تقویت کرد که 
بتواند اوضاع را تحت کنترل داشــته باشــد؛ قوایی از طایفه جیلو در 
شمال غربی ایران تشکیل شد که در برابر قشون عثمانی مقاومت 
می کردند؛ قوایی داوطلب از روس های سفید )تزاری( مأمور حفظ 
خط ارتباطی میان نیروهای بریتانیا با دولت موقت ژنرال دنیکین 
در قفقــاز بودند؛ نیروهایی از قشــون هند بریتانیا برای پشــتیبانی از 
پلیس جنوب در فارس مســتقر شــدند که به زد و خورد با نیروهای 

صولت الدوله قشقایی و سایر نیروهای محلی می پرداختند.
با خروج نیروهای روس از شرق ایران، بریتانیا نیروی جدیدی را در 
خراسان و سیستان به بهانه جلوگیری از ورود آلمانی ها به افغانستان 
ایجاد کرد. قوای ژنرال دانسترویل انگلیسی موسوم به دانسترفورس 
نیــز مأمور عزیمت به ســوی قفقاز برای کمــک به حکومت موقت 
روس هــای ســفید در قفقــاز از راه ایــران بود که در گیــان با جنبش 
جنگل روبه رو شد و در مسیرش متوقف شد. نیروهای بریتانیا بخشی 
از شــمال ایران را اشــغال کردند و نیروهای عثمانی نیز که بار دیگر 
وارد آذربایجان شــده بودند، با آنها درگیر شــدند تا اینکه در نهایت 
جنــگ جهانــی اول در نوامبــر ۱۹۱8 رســماً پایان یافــت و نیروهای 

عثمانی ایران را ترک کردند.

دکتر مجید تفرشی/ مورخ و سندپژوه
هومن زال پور/ پژوهشگر تاریخ نظامی

گروه تاریخ - همایش ایــران و پایان جنگ جهانی اول به همت انجمن مطالعات قاجار، غامرضا 
عزیزی، رئیس پژوهشــگاه اســناد و مجید تفرشــی، دبیر علمی همایش در 11 آذر مــاه 1397 در محل 
سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران برگزار شد. در این همایش یک روزه شانزده سخنرانی برگزیده ایراد 
گردید. »ایران و جنگ جهانی اول« و »بررســی برخی تبعات منفی جنــگ جهانی اول برای ایران« 

عنوان دو سخنرانی از این همایش است که متن آنها  تقدیم حضورتان می شود.
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یاور مسعود خان )نفر چهارم از راست(، یاور علیقلي خان )نفر پنجم از راست( و سایر افسران ایراني در زمان جنگ اّول جهاني
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در تمام کشورهای توسعه یافته دنیا، جناح چپ و راست با اسم های 
مختلفی مانند محافظه کار و دموکرات فعالیت می کنند و بنیان های 
نظری شان ثابت است. مانیفست اقتصادی این احزاب آنقدر روشن 
است که سیاستمداران سوار روی همین ایده های اقتصادی به قدرت 

می رسند اما در ایران ملغمه ای از ایده ها، اقتصادها، مکتب ها 
ونحله های نظری وعملی در هم آمیخته اند و زمانی که بحث از 

محافل دانشگاهی فراتر می رود و به سازمان های سیاستگذار می رسد، 
دیگر آن منطق صفر و صدی حاکم بر تفکر دانشجویان وجود ندارد.

ادعــا  می گوییــم  مــا  امــروز  آنچــه  نیلــی:   مســعود 
داریــم کــه آموزه هــای اصیــل علــم اقتصــاد اســت 
تدریــس  دنیــا  اقتصــاد  دانشــکده های  در  کــه 
در  کــه  پرچمــی  بگویــم  می خواهــم  می شــود. 
دســت ماســت پرچــم بزرگ تــری به نــام »جریــان 
اصلــی علــم اقتصــاد« اســت. عملکرد ایــن جریان 

ایجــاد  رانــت،  حــذف  چــون  دســتاوردهایی  چیســت؟  متعــارف  و  اصلــی 
نظــام تک نرخــی ارز، کاهــش متوســط نــرخ تــورم دنیــا بــه زیــر 2 درصــد یا 
 کاهــش نــرخ بیــکاری در تمــام کشــورهای دنیــا بــه حــدود 6درصــد، نتیجه 

همین اقتصاد است.

بخشــی  گذشــته  دهه هــاى  طــی  طبیبیــان:  محمــد 
از تشــکیات سیاســی شــبه حزبی و برخــی از افــراد 
مقام جــو خــود را »نهادگــرا« معرفــی می کردنــد و 
هرگــز هم حاضــر نشــدند در مقابل این پرســش که 
اصول فکرى شما مشخصاً چیست و نسخه سیاست 
اقتصادى شما براساس آن اصول فکرى کدام است 

توضیحی ارائه کنند و آنچه را که نظریات و کاربرد آن اســت، در چند صفحه 
معرفی کنند تا دیگران هم بدانند. متأسفانه هرگز چنین نشد. 

آغاز سخن

جنگ مکتب ها
آیا اقتصاد ایران از مکتب های علمی دنیا بهره می برد؟
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 سرعت گیرهای اقتصاد  
آیا اقتصاد ایران وارد رکود تورمی شده است؟ 
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ســرمایه دار زالوصفت می بینند. در آن سوی 
آزاد معتقدنــد  اقتصــاد  طیــف، طرفــداران 
محصــول  اقتصــاد،  امــروز  آشــفته بازار  کــه 
بنــگاه داری  و  دولــت  مــداوم  دخالت هــای 
عریض و طویل اوســت. به اعتقاد آنها، هیچ 
دولتی جسارت آزادســازی و دست شستن از 
بازار را نداشــته و حــاا آوار همین بزدلی روی 
مؤلفه هــای مختلفــی ماننــد نــرخ ارز ریخته 
اســت و به جــای آنکه قیمــت ارز در نقطه ای 
به تعادل برسد، به شکلی کاذب باا می رود. 
در تمام کشــورهای توســعه یافته دنیا، جناح 
چــپ و راســت بــا اســم های مختلفــی مانند 
محافظــه کار و دموکــرات فعالیت می کنند و 
بنیان های نظری شان ثابت است. مانیفست 
اقتصادی این احزاب آنقدر روشــن اســت که 
سیاســتمداران ســوار روی همیــن ایده هــای 
اقتصــادی بــه قــدرت می رســند امــا در ایران 
ملغمــه ای از ایده هــا، اقتصادهــا، مکتب هــا 
ونحله های نظری وعملی در هم آمیخته اند 
و زمانی که بحث از محافل دانشــگاهی فراتر 
می رود و به سازمان های سیاستگذار می رسد، 

پشــت حیاط یکی از دانشــکده های دانشــگاه 
تهــران، چنــد جــوان دانشــجو روی چمن هــا 
داده انــد.  شــکل  گعــده ای  و  نشســته اند 
و  دارنــد  به دســت  ســیگار  بعضی هایشــان 
حــرارت بحث شــان هــم بااســت. بعضــی 
کلمــات میــان صحبت هایشــان بارهــا تکرار 
می شــود؛ یکــی از لیبرالیســم حــرف می زند 
و دیگــری بــه ایــن هــم قانــع نیســت و مدام 
از نئولیبرالیســم صحبــت می کنــد. دیگــری 
تکیــه کامــش سیاســت های نجات بخــش 
سوسیالیسم اســت و مدام از سلطه قدرت بر 
تمــام ارکان زندگــی فــردی و اجتماعی مثال 
می زنــد. پســری اغرانــدام که بــا ریش مدل 
پروفســوری کوتاه، پالتوی بلند مشــکی و کاه 
کج مشــکی پوشــیده اســت، دســت هایش را 
تندتنــد تــکان می دهــد و انگار کــه خطابه ای 
انقابی ایراد می کند، می گوید: »نئولیبرالیسم 
افسارگســیخته ای که در ایران وجــود دارد، در 

دیگــر آن منطــق صفــر و صــدی حاکــم بــر 
تفکر دانشــجویان وجود ندارد. پویــا ناظران، 
اقتصــاددان جوانی کــه از بازی های سیاســی 
در ایران جداســت، چند وقت پیش به طعنه 
در کانال تلگرامی خود نوشته بود:»هفته اول 
ژانویــه هــر ســال، کنفرانس ســه روزه انجمن 
اقتصاددانــان امریکا برگزار می شــه. چندین 
هزار اقتصاددان از سراسر امریکا و همین طور 
کشــورهای دیگه، تو یه شــهر جمع می شــن، 
چندین هتل مجــاور رو هم اجــاره می کنند و 
به ارائه مقاات علمی و مباحثه در مورد اونها 
می پردازند. پارســال حــدود 1۰۰۰ تا مقاله در 
ســه روز ارائه شــد. منتها تمام ایــن چند هزار 
اندیشمند، به یک زبان منطق و در چارچوب 
یک علم بحث می کنند، علم اقتصاد. در بین 
این هزار مقاله، اثری از نگاه مکتبی به اقتصاد 
نمی بینیــد. حــاا نــگاه کنیــم بــه ایــران. یک 
دوجین مکتب اقتصادی داریم. اقتصاد آزاد 
داریم، اقتصاد لیبرال داریم، اقتصاد نیاوران 
داریم، اقتصاد جهادی داریم، اقتصاد جریان 
اصلــی داریــم... »تعلــق فکــری نداشــتن به 

هیچ جای دیگر جهان نیســت. سرمایه داری 
بــه منحط ترین شــکلش در ایــران رواج دارد 
و همــه ما را می بلعــد. آموزش و بهداشــت، 
همــه چیزهایی کــه در کشــورهای دیگر برای 
مــردم رایــگان اســت، در اینجــا کاایی شــده 
اســت.« دانشــجوی دیگری دنباله حرفش را 
می گیرد و می گوید:»همین نئولیبرالیســمی 
که از آن حرف می زنی، در این ســال ها چطور 
به وجــود آمــد؟ مگــر ســال های اول انقــاب 
بیشــتر تفکر و دیدگاه های چــپ حاکم نبود؟ 
از دلش همین نئولیبرالیستی درآمد که حاا 
می گویــی.« جنگ مکتب هــا و نحله ها، هیچ 
وقت در محیط های دانشجویی تمامی ندارد. 
از یک طرف آن هایی که نگاه شــان به اقتصاد 
سوسیال نزدیک تر است، معتقدند که دولت 
باید کنترل اقتصاد را با عدالت تمام در دست 
داشــته باشــد، به وضعیت کارگران رسیدگی 
کند و مسائل رفاهی مردم را به بهترین شکل 
در اختیارشــان قــرار دهد، آنهــا معتقدند که 
خصوصی سازی بای جان طبقه کارگر است 
و کارفرما را اساساً نه یک کارآفرین، بلکه یک 

جریان اصلی اقتصاد« تو کشور شده یه برند. 
آخه این همه علم ستیزی تا کی؟«

ë چه مکاتب فکری در ایران وجود دارند؟
از دو دهــه روشــن نیســت  هنــوز هــم پــس 
کــه عنــوان »مکتــب نیــاوران« از یــک ایــده 
ژورنالیستی به ادبیات محافل اقتصادی نفوذ 
کــرد یا اینکــه واقعیــت برعکس بوده اســت. 
»مکتب نیــاوران«، »مکتب دیــن و اقتصاد«، 
»مکتــب بهشــتی« و حتی مکتــب اصفهانی 
همگــی نام هــای جــذاب جعلــی بــرای صدا 
کردن موضوعات تکراری است. مؤسسه عالی 
آمــوزش وپژوهــش مدیریــت وبرنامه ریــزی 
عنــوان مرکزی در دل منطقه سرســبز نیاوران 
است که تقریباً از انواع گرایش های اقتصادی 
و سیاســی در دوره هــای زمانی مختلف در آن 
حضور و مدیریت داشــته اند. در این مؤسســه 
هم محمــد طبیبیان با دیــدگاه اقتصــاد آزاد 
تدریــس کــرد و هــم علیرضــا علــوی تبــار در 
دوره ای کــه تعلــق خاطــر بیشــتری بــه نــگاه 
اقتصــادی چپ داشــت، حضور یافته اســت. 
ریاست مؤسســه به تازگی از مســعود نیلی به 
محمــد نهاوندیــان رســیده کــه هیچ نســبت 
فکــری، سیاســی و حتــی خاســتگاه مشــترک 
اجتماعــی هــم ندارنــد. ایــن قاعــده در مورد 
سایر واژه سازی ها درباره مؤسسات اقتصادی 
هــم معنــا دارد. پایان دولــت محمد خاتمی 
برخــی  موقــت  بازنشســتگی  بــا  مصــادف 
مدیــران اقتصــادی بــه حســاب می آمــد. در 
ایــن دوره زمانــی هر گروهی تاش کــرد برای 
همفکرانش پایگاه دســت و پا کند. راه اندازی 
مؤسسه مطالعاتی و آموزشی در مرکز تهران 
توســط طبیبیان و عبده تبریــزی و مدتی بعد 
تأســیس ســایت »رســتاک« با مقاله مفصل 
مســعود نیلی در معرفی این رسانه، برگزاری 
جلسات در مؤسسه دین و اقتصاد با محوریت 
فرشاد مؤمنی و عموماً با موضوعات تاریخی 
ماننــد گرامیداشــت مرحــوم عالــی نســب یا 
محصــول  همگــی  جنــگ  اقتصــاد  بررســی 
فراغــت مدیرانــی بــود که ســابقه حضــور در 
دولت هــا را داشــته اند و بــه غیــر از رفتارهــای 
بروکراتیــک میــراث دیگــری از خــود برجــای 
نگذاشتند. دامنه مکتب سازی ها حتی تا مرکز 
تحقیقات اســتراتژیک که ریاست آن برعهده 
حسن روحانی و استادان آن افرادی همچون 
حجاریــان و عبدی بودند هم پیــش رفته بود 
ولی تمــام این مرکزها در هیــچ دوره تاریخی 
خروجــی ندادنــد کــه بتــوان آن را محصــول 
تفکرات منســجم جمعی دانست؛ چه اینکه 
در همان مؤسســه ای که ســعید حجاریــان از 
سیاســت می گفــت، حســام الدین آشــنا هــم 

حضــور داشــت و علــی ربیعی هم کــه پایگاه 
فکری اش به خانه کارگر نزدیک اســت، مقاله 

چاپ می کرد.
بازی مکاتب جعلی طی شــش ســال گذشته 
از یادهــا رفتــه بود تا اینکــه بازهم خروج نیلی 
و حضــور نهاوندیــان فرامــوش شــده ها را بــه 
یــاد آورد. اما احتمــااً نهاوندیان هم تغییری 
اساســی در ســرفصل ها و حتــی اســتادان این 
مؤسسه به نســبت دوره حضور مسعود نیلی 
ایجــاد نمی کند و نیلــی هم به قیــاس رئیس 
اسبق این مؤسسه کارمندی را جابه جا یا اخراج 
نکرده بود. اساساً این مؤسسه توسط کارمندان 
رســمی دولت اداره می شــود کــه جابه جایی و 

تغییر آنها نزدیک به محال است.
وضعیت مؤسســه دین و اقتصاد هم با وجود 
ذات خصوصــی آن متفــاوت از ایــن مؤسســه 
نیســت و هیــچ کدام از ایــن مکاتــب از واژه به 
مفهــوم بــدل نشــده اند که اگــر اتفاقــی غیر از 
ایــن رخ داده بــود، یــک دهه قبل مؤسســه ای 
که طبیبیان با اعتبار خود ســاخته بود به دلیل 
گرفتــاری مالیاتــی تــن بــه تعطیلــی و زیــان 
نمی داد و اکنون مکتبی رشد کرده بود که واقعاً 
خروجی آن مدیران با گرایش فکری مشخص 
بــود. مــرور تمــام ایــن اســامی و چهره هــای 

دیگــر، نشــان می دهــد کــه آنهــا در دوره های 
مختلفی در دولت ها حضور و ســمت داشتند 
یــا از چهره هــای نزدیک بــه دولــت بودند اما 
هیچ دولتی تفکر یکپارچه اقتصــادی را پیاده 
نکرده است و به همین دلیل هم، مسائلی که 
اقتصاد ایران را گرفتار خود کرده، ملقمه ای از 
بحران های مختلف اســت. موســی غنی نژاد، 
چهره شــاخص مدافعــان اقتصــاد آزاد چند 
ســال پیش در گفت و گو با دنیای اقتصاد گفته 
بود:»اگــر بخواهیــم ایــن موضــوع را از لحــاظ 
واقعیت هــای تجربی و تاریخی مــورد واکاوی 
قــرار دهیم، به این نتیجه می رســیم که آنچه 
بعــد از انقــاب اســامی ایــران اتفــاق افتــاد، 
حاصل تصمیم های ملهم از مکاتب مختلف 
رایج در علم اقتصاد نبود، بلکه حاصل تفکری 
بــود کــه به صورت روشــن بیــان نشــده، اما در 
تمام این ســال ها در پشت صحنه حاضر بوده 
و نقش تعیین کننده ای داشته است. این تفکر 
که شــکل ایرانی آن را نمی تــوان در هیچ کدام 
از دســته بندی های مکاتــب جا داد، ریشــه در 
تئوری ای دارد که در دهه های ۶۰ و 7۰ میادی 
توســط نظریه پردازان مارکسیست که عمدتاً 
روســی بودند، مطرح شــد. این تئوری بعدها 

»راه رشد غیر سرمایه داری« نام گرفت.«

ریحانه یاسینی
خبرنگار

فرشاد مؤمنی: وقتی مصاحبه آقایان طبیبیان و غنی نژاد 
را ماحظــه می کنیــد پــی بــه نکته های شــگفت انگیزی 
از تناقض گویی هــای آشــکار می بریــد. برای مثــال اینها 
از یــک طــرف به نقــد دائمــی برنامه تعدیل ســاختاری 
اســتناد می کنند و از طرف دیگر اتهامات و دروغ هایی به 
ما نســبت می دهند که حکایت از این دارد که بیشــتر به 

شنیده ها توجه دارند و حتی یک بار هم آثار ما را نخوانده اند.

موسی غنی نژاد:  هرجا که بخواهد یک جریان علمی 
ایجــاد شــود، اصحــاب ایدئولوژی هــای کــج محــور 
می آیند و آن را خــراب می کنند. این ایدئولوژی های 
چپگــرا، بنا به ماهیت خود ضد اقتصاد آزاد و به طور 

کلی ضد آزادی های فردی اند.

حسین راغفر:  برای ابهام زدایی از اینکه آیا طرفدار اقتصاد 
دولتی هســتم یا کمونیســتی، این اعتراف ضروری است 
کــه تعلــق خاطر بــه هیچ مکتب اقتصــادی نــدارم و هر 
آنچه را که پاسخی باشــد به آام تن رنجور اقتصاد وطن 
برمی گزینم، چه از آدام اسمیت باشد یا از کارل مارکس، 

چه از میلتون فریدمن باشد یا از توماس پیکتی.

دانشکده اقتصاد دانشگاه عامه ؛ پرچمدار نهادگرایی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف؛ پرچمدار اقتصاد بازار

 گفت و گو با امیرحسن کاکایی
 با یادداشت هایی از سید رضی حاج آقا 

میری و ابوالفضل خلخالی دوم
ده 

رون
راز کاهش محبوبیت خودروسازانپ

ریشه یابی مشکات و تنگناهای اقتصادی ایران در میزگرد »ایران« با 
حضور لطفعلی بخشی، کامران ندری و جعفر خیرخواهان
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6 چالش اقتصاد ایران

پس از اعام رسمی استعفای مسعود نیلی از سمت دستیار 
اقتصــادی رئیس جمهــوری وی در گفت و گویــی با محســن 
جالپور رئیس مستعفی اتاق بازرگانی ایران در مجله تجارت 
فردا ضمن اشاره به دایل استعفای خود مهم ترین مشکات اقتصادی ایران را نیز 

برشمرد.
درحالی که بسیاری از رسانه ها و حتی دولتمردان تولد دار 4200 تومانی را ناشی از 
یک تصمیم جمعی میان اقتصاددانان و مشاوران و وزیران می دانند، وی اعتقاد 
دارد که هیچ نقشــی دراین قیمت گذاری نداشــته اســت. به طــوری که اخیراً نیلی 
خواســتار انتشار فایل صوتی جلســه ارز 4200 تومانی شده اســت تا تمام ابهامات 

برطرف شود.
1   نبایدهای اقتصاد ایران

مســعود نیلی در ابتدای صحبت های خود به مجموعــه ای از چالش های اقتصاد 
کشور در ابتدای دولت یازدهم اشاره کرد که بیشتر از جنس »نبایدها« بود: رها شدن 
از بی انضباطــی مالــی، عدم دســت اندازی دولت به بانک مرکزی، عــدم واگذاری 
بنگاه های دولتی به بخش های شبه دولتی و مواردی از این قبیل. به گفته او کاهش 
نرخ تورم که بر اســاس تغییر انتظارات در آن زمان شــکل گرفت، فرصتی را پدید 

آورد که با این »نبایدها« بتوان دستاورد بزرگی در زمینه کاهش تورم ایجاد کرد.
2   نیاز به اشتراک نظر در مسائل مهم

اینکه در اولویت های مهم و در سطح باای تصمیم گیری اشتراک نظر وجود داشته 
باشــد، از اهمیت باایی برخوردار اســت که البته تأکیــد صورت گرفته درخصوص 
اهمیت وفاق در سطح جامعه و نظام تصمیم گیری نیز به همین دلیل بوده است. 
به گفته نیلی، بعد از به نتیجه نرســیدن پروژه اصاح نظام بانکی، یعنی از اواخر 
سال ۱۳۹۵، احساس می کردم که دیگر نمی توانم اثربخشی مورد انتظار خودم را 

داشته باشم.
3   تمایل دولت ها به کاهش نرخ ارز

بحث دیگری که در گفت وگوی نیلی، به عنوان نقطه اختاف با رئیس جمهوری به 
چشم می خورد، موضوع نرخ ارز بود. نیلی در این زمینه به مثالی درخصوص نرخ 
ارز اشــاره کرد: »تا آنجا که به خاطر دارم، بدون استثنا، همه رؤسای دولت های ما، 
در زمینــه نــرخ ارز قائل به ارتباط میان تورم و نرخ ارز نبوده اند و تمایل جدی قلبی 
آنهــا، حتــی کاهش نرخ ارز بوده اســت.« او در بخش دیگــری از صحبت های خود 
درخصــوص نگاه دولت دوازدهم به نرخ ارز گفت: در دولت دوازدهم، مســأله ارز 
در کشــور مهــم و اثرگــذار بود. نظرم این بود که ســرکوب نــرخ ارز باعث جهش آن 
می شــود، قاعدتاً آقای روحانی چنین نظری نداشــتند و معتقــد بودند که اگر نرخ 
ارز کاهش پیدا نمی کند، حداقل افزایش پیدا نکند. نیلی تأکید کرد: سیاستمداران 
به طور طبیعی، جایگاهشــان به این سمت می کشــد که نه تنها ارز با تورم افزایش 
پیــدا نکنــد، بلکه عامــل تعدیل تورم هم باشــد. آنهــا فکر می کننــد اقتصاددانان 
سیاست را نمی فهمند و فقط روی موضوعات دانشگاهی اصرار می کنند درادبیات 
سیاستمداران، واژه دانشگاهی به معنی غیرقابل اجرا یا در بهترین حالت یکسویه 

دیدن مسأله تلقی می شود.
4   ابرچالش های ششگانه

دستیارسابق اقتصادی رئیس جمهوری همچنین درباره ابرچالش های اقتصاد ایران 
گفت:» من واژه ابرچالش را در سال ۱۳۹5 مطرح کردم و واقعاً هم ارزیابی که داشتم 
این بود که ابعاد مشکات شش گانه ای که مطرح کردم به اندازه ای بزرگ هست که 
بتوان چنین صفتی را به آنها اطاق کرد. وقتی آقای روحانی در انتخابات ریاســت 
جمهوری سال ۱۳۹6 رأی آوردند، یکی دو جلسه خصوصی با ایشان داشتم و درباره 
ابعاد مشکاتی که دولت دوازدهم با آنها مواجه خواهد بود و چگونگی حل وفصل 
ابرچالش های اقتصادی با ایشان صحبت کردم. تأکید من این بود که برای حل این 
مسائل ترتیبات ویژه ای نیاز است که هم مناسبات دولت با محیط پیرامونی خود را 
دربر می گیرد هم ترتیبات داخلی شامل تیم اقتصادی و سازوکارهای تصمیم گیری. 
طرح مسأله ابرچالش ها از طرف من با این هدف بود که نوعی تمرکز بر موضوعات 
اصلی از میان انبوه مشکات، هم در سطح جامعه هم نظام تصمیم گیری شکل 
بگیرد تا شــاید بتوان با وفاق در سطح تصمیم گیری و جامعه، قدم هایی برای دور 
شــدن از مشکات غیرقابل حل برداشــت. همواره نظرم این بوده که برای تقویت 
بنیان های اقتصادی کشور باید سازمان برنامه و بودجه نقش محوری ایفا کند. چون 
منطق این ســازمان می طلبد که به عنوان نهادی در کنار رئیس جمهوری فعالیت 
کند. آینده را ببیند و نقش فعالی در سیاستگذاری اقتصادی داشته باشد. این را من 
به اصطاح با گوشــت و پوست و خون حس کرده ام که سازمان برنامه و بودجه اگر 

ضعیف باشد حتماً مشکات حل نخواهد شد.«
5   افول ظرفیت اجتماعی بر اصاحات

نیلی یکی دیگر از چالش های فعلی اقتصاد ایران را افول سرمایه اجتماعی عنوان 
می کند. وی اظهار داشــت: » بدون شــک دولت دوازدهم فرصتی دســت نیافتنی 
برای چند اصاح ساختار بود و تحلیل من این است که شاید بعد از این دولت دیگر 
مجال اصاحات ســاختاری در اقتصاد ایران فراهم نشود. چون معتقدم ظرفیت 
اجتماعــی بــرای اصاحات اقتصادی بشــدت افول کرده اســت. مــردم می گویند 
چند دهه است این شعارها تکرار می شود و در نهایت هم به نتیجه نرسیده است. 
معتقدم که ما در ارتباط برقرار کردن با جامعه موفق نبودیم.، قطعاً یک جای کار 

ما اشکال دارد.«
»در یک سال گذشته شرایط کشور به گونه ای پیش رفته که جایگاه دولت از یک نهاد 
سیاستگذار به نهاد اجرایی منفعل تنزل یافته است. دولت در کشور ما معادل دولت 
در کشــورهای دیگر نیســت. در کشــور ما مؤلفه های اصلی امور جدا جدا مدیریت 
می شــود و جایی هم نیســت که بشــود جزایر مختلف را به هم وصل کرد. همین 
تشــکیل شورای هماهنگی اقتصادی ســه قوه، بیانگر آن است که نظام حکمرانی 
اقتصادی ما اشکال دارد. ضمن اینکه فضای مجازی، در فقدان رسانه های اصولی، 
به محلی برای درد دل های اجتماعی و جهت دهی بیشــتر احساســی تبدیل شده 

است که به نظر من در دنیا این اندازه از اثرگذاری کم سابقه است.«
6   عدم موفقیت در اقتصاد کان

وی درباره ششــمین مشــکلی که اقتصاد ایران از آن رنج می برد، گفت:» اقتصاد 
ایــران در طــول چند دهه گذشــته، به رغم اینکــه در یک طیف گســترده و بزرگی از 
پروژه هــا موفــق بــوده، در اقتصــاد کان موفقیت حاصــل نکرده اســت. یعنی در 
بهداشت و درمان، آموزش یا توسعه راه ها و جاده های بین شهری و روستایی شاهد 
افزایش چشمگیری هستیم اما در اقتصاد کان درجا می زنیم. مثاً هیچ وقت توازن 
بودجه نداشته ایم؛ نظام بانکی ما همواره مشکات جدی داشته و با ریسک مواجه 
بوده اســت یا غیر از یک دوره کوتاه تک نرخی شــدن نظام نرخ برابری ارز که بسیار 
استثنایی بود، در بقیه زمان ها ذات کارکرد اقتصاد ما کاماً با نظام چندنرخی سازگار 
شــده و قادر به هضم نظام تک نرخی نیســت، مگر وفور درآمد نفتی وجود داشته 
باشد. نظام تجارت خارجی ما ناکارآمد است؛ در هیچ جای دنیا قاچاق جاروبرقی 
و یخچال ندارید و اگر صحبت از قاچاق بکنید اذهان منحصراً معطوف به قاچاق 
انســان، مواد مخدر و اسلحه می شــود نه قاچاق لباس و اینها. یعنی ما در اقتصاد 
کان نتوانسته ایم الزامات اولیه ای را که علم امروز دنیا به آن رسیده است، فراهم 
کنیم. به همین خاطر اســت که من فکر می کنم ما هویت خودمان را باید بیشــتر 
بــا علم اقتصــاد معرفی کنیم تا مفهوم اقتصاد آزاد. چون در ادبیــات امروز ایران، 
واژه اقتصــاد آزاد این شــائبه را ایجــاد می کند که ما یک مکتب خاص را نمایندگی 

می کنیم. در حالی که مسائل امروز ما بسیار گسترده است.« 

نقــد نامه

جعفر خیرخواهان: ما به یک قرارداد 
اجتماعی جدید نیاز داریم و باید قرارداد 

اجتماعی که تاکنون بین حکومت و مردم 
وجود داشته است تغییر کند. در قرارداد 

اجتماعی موجود حکومت با تسلط بر رانت 
نفت و سایر ثروت ها و دارایی های همگانی 
همه کاره اقتصاد و دخالت گر در همه امور 
سیاسی و اجتماعی بوده است و اداره تمام 

مسائل را در اختیار دارد

ë  بیــش از چهــار دهــه از پیــروزی انقاب
اســامی می گــذرد، ولــی بــا وجــود تمام 
طرح هــا و برنامه هایــی کــه بــرای اصاح 
نظام اقتصادی کشور صورت گرفته است؛ 
همچنان در بسیاری از بخش ها با تنگناها 
و مشــکات عدیده ای روبه رو هســتیم. در 
همین راســتا طبــق اعــام اقتصاددانان 
هم اکنون اقتصاد ایران با شش ابرچالش 
مهم مواجه اســت. طی این ســال ها چه 
عواملی باعث شده است تا اقتصاد کشور 

کارایی ازم را نداشته باشد؟
کامران ندری: ســاختار 
اقتصاد ما در 40 ســال 
نوعــی  بــه  گذشــته، 
دولتــی بوده اســت. در 
ابتدای انقــاب دولت 
مالکیــت بنگاه های بــزرگ اقتصــادی را 
برعهده داشــت که این رونــد برای مدت 
طوانی و تا قبل از اباغ سیاست های کلی 
اصــل 44 قانــون اساســی )در خصــوص 
واگــذاری بنگاه هــای دولتــی بــه بخــش 
خصوصــی( ادامه داشــت. در ایــن دوره 
بخــش  دولتــی  مالکیــت  به واســطه 
خصوصی رشد قابل توجهی نداشت.در 
این اقتصاد دولتی از آنجا که تولید عمده 
کااها توسط دولت انجام می شد، دولت 

قیمت گذاری را نیز انجام می داد.
اگر خاطرتان باشد در آن زمان قیمت ها 
هم به گونه ای تعیین نمی شد که در بازار 
تعــادل ایجاد کند. در بخــش عمده ای از 
ایــن دوران به دلیــل اینکه قیمــت کااها 
کمتر از نرخ واقعی بازار تعیین می شــد، 
شــاهد صف های طوانی در مراکز توزیع 
بودیــم. چــون قیمــت دولتــی پایین تراز 
قیمــت بــازار بــود، همــواره تقاضا بیش 
از عرضــه بــود و بــا مــازاد تقاضــا روبه رو 
بودیــم و دولــت به این تقاضــای مازاد با 

سهمیه بندی پاسخ می داد.
پس از جنگ تحمیلی بــه ابتکار مرحوم 
ایــن  تــاش شــد  رفســنجانی  هاشــمی 
اقتصاد دولتی به ســمت اقتصــاد بازار و 

متشکل از بخش خصوصی حرکت کند.
ابــاغ  بــا  دوره  آن  در  گفــت  می تــوان 
سیاســت های کلــی اصل ۴۴ یــک تغییر 
نگرش مبنایی، البته به ظاهر، به ســمت 
اقتصاد بازار اتفاق افتاد. اما در عمل این 
سیاست های کلی به جای اینکه به تقویت 
بخش خصوصی کمک کند، باعث شــد 
تا بخش جدیدی در اقتصاد ایران شــکل 
بگیــرد کــه آن را بــا عنوان»بخــش شــبه 
دولتی« یــا »خصولتی« می شناســیم. از 

آنجایــی کــه این  بخــش  شــبه دولتی به 
همان اندازه اقتصاد دولتی ناکارآمد بود، 
از همان ابتدا امکان آن وجود نداشت که 
با اتکا به تولید در بخش غیرنفتی و صرفاً 
از طریــق ارزش افــزوده خلــق شــده در 
اقتصاد، کشــور را اداره کرد. نظام آرزوها 
و اهدافی برای اقتصاد و رفاه و معیشت 
مــردم داشــت که تحقــق این اهــداف با 
تکیــه بر ارزش افــزوده ناچیز و بهره وری 
پایین در این ســاختار شــبه دولتی میسر 
نبــود و بر همین اســاس سیاســتمداران 
و سیاســتگذاران بــرای پاســخگویی بــه 
مطالبات مردم و حفظ قدرت سیاســی 
و  نفتــی  منابــع  از  اســتفاده  به ســمت 
طبیعــی حرکــت کردنــد که ایــن باعث 
وابســتگی اقتصــاد بــه نفت شــد. عاوه 
بر این، این سیســتم بــرای بقای خود به 

منابــع نظام بانکــی بویژه بانــک مرکزی 
نیز نیازمند بود. این دو ویژگی یعنی اتکا 
به درآمدهای نفتی و منابع بانک مرکزی 
به نوعی منجر به تورمی ساختاری، یعنی 
برآمــده از ســاختار نظــام اقتصــادی، در 

کشور شد.
اقتصاد شــبه دولتی به دلیــل ناکارآمدی 
بــرای بقای خود و به بهانه حفظ ســطح 
اشــتغال و تولید به یک اقتصــاد رانتی با 
حداقــل شــفافیت و فســادی گســترده و 
سیستمی تبدیل شد و بتدریج و در طول 
ســالیان اقتصاد ایــران به شــکل امروزی 

خود درآمد.
به طور خاصه، اقتصاد ایران شبه دولتی، 
نفتی، متکی به خلق پول و ویژه خواری و 

انحصارطلبی است.
این ساختار اقتصادی به دایل فوق الذکر 
دچار برخی مشــکات حاد و مزمن شده 
اســت که تحت تأثیــر فشــارهای بیرونی 
ماننــد تحریم هــا بشــدت آســیب پذیر و 

شکننده است.
من شــرایط امروز اقتصــاد را تحت تأثیر 
تفکر دولتی می دانم که از ابتدای انقاب 
شکل گرفت. البته برای اصاح آن تاشی 
هم برای حرکت به سمت اقتصاد بازار و 
بخش خصوصی انجام شــد که شکست 
خورد و ماحصل آن اقتصاد شــبه دولتی 
شــد به طــوری کــه می تــوان گفــت نظام 
حاکم و مســلط بر اقتصاد ایــران در حال 
اســت.  رفاقتــی«  حاضر»ســرمایه داری 
چاره اندیشــی بــرای ایــن اقتصــاد شــبه 
دولتی و ســرمایه داری رفاقتی به مراتب 
دشــوارتر از اصــاح یــک اقتصــاد دولتی 

است.

یک سیکل با نوسان زیاد حرکت می کند 
یعنی وقتــی رانت نفتی افزایش می یابد 
بودجــه دولــت و هزینه ها باا مــی رود که 
بــا فشــارهای مختلــف سیاســی صــرف 
یارانه دهــی بــه فعالیت هــای ناکارآمد و 
ســاخت پروژه هــای کم بــازده می شــود. 
زمانــی هم کــه درآمد هــای نفتی کاهش 
می یابد، دچار افت خدمات دهی دولت 
و کســری بودجــه و تــورم و کاهش قدرت 

خرید و رفاه مردم عادی می شویم.
درست اســت که کشــورهای دارای نظام 
بــا مالکیــت و مدیریــت دولتــی ماننــد 
شوروی شکست خوردند اما تاش برای 
خصوصی ســازی اقتصــاد هــم احتمــال 
دارد بــه بیراهــه بــرود که در ایــران باعث 
شکل گیری و قدرت گیری زیاد بخش  شبه 
دولتی شــد. طبــق آمــار از کل بنگاه های 
دولتــی واگــذار شــده تنهــا ۱2 درصــد آن 
نصیــب بخــش خصوصی واقعی شــده 

است.
در زمینه توســعه کشــور هــم هدفگذاری 
مشــخص و مناســبی تعییــن نکرده ایم. 
بــرای مثال کشــور چین، در ابتــدای ورود 
بــه مســیر رشــد و توســعه در دهــه ۱۹80 
راهبــرد مشــخصی در عرصــه اقتصادی 
تعریف کرد و با اعطای جایزه به مدیران 
و بنگاه هایــی کــه در رشــد تولیــد موفــق 
عمل کردند یک مسابقه رشد اقتصادی 
در کشــور خود ایجاد کرد. ولی ما با تعدد 
نهادهای تصمیم گیری و تغییر پی درپی 
اهداف از مســیر اصلی دور شــدیم. البته 
که در مســیر توسعه اقتصادی کشور تنها 
دولــت و قوه مجریــه تأثیرگذار نیســت و 
ســایر قــوا و نهادها نیز بایــد در این زمینه 
نقش آفرین باشند، قوه مقننه با نظارت 
مؤثر و تصویب قوانین درست و به هنگام 
و قوه قضائیه با صیانــت از حقوق مردم 
و بخــش خصوصی می تواننــد به فرایند 

توسعه کمک کنند.
لطفعلی بخشی: اوایل 
انقــاب به دلیــل نفوذ 
گروه های چپ یک جو 
ضــد ســرمایه داری در 

کشور ایجاد شده بود.
در ایــن جــو قانــون اساســی بــه تصویب 
رســید و اصــل 44 هــم در آن گنجانــده 
شــد. در حالــی کــه اکثــر کشــورها در آن 
زمان به سمت خصوصی سازی و تقویت 
بخــش خصوصــی پیــش می رفتنــد، در 
عکس این مسیر حرکت کردیم و بسیاری 

از صنایع و بنگاه ها  ملی و دولتی شد.

بــه  بنگاه هــا  از  بســیاری  دوره  ایــن  در 
دولت ســپرده شــد و دایــره نفــوذ دولت 
بــه میزان زیادی افزایــش یافت. مدیران 
اداره  بــرای  کافــی  تجربــه  کــه  جــوان 
بنگاه هــای اقتصــادی نداشــتند هدایت 
ایــن مجموعه هــا را در اختیــار گرفتنــد و 
در نتیجــه تولید بســیاری از ایــن بنگاه ها 
کاهــش یافــت. ایــن در حالــی اســت که 
همچنان تقاضا در جامعه وجود داشت 
و به نوعی عدم تعادل در عرضه و تقاضا 
به وجــود آمــد. بدین ترتیــب وقتی تولید 
کاهــش و تقاضــا افزایش یافــت به جای 
اینکــه بــا مکانیســم بــازار این شــرایط را 
متعــادل کنیــم به ســمت قیمت گذاری 
دســتوری و ســهمیه بندی پیــش رفتیــم 
و وزارت بازرگانــی مســئول ایــن کار شــد. 
برای مثال با قیمت گذاری این وزارتخانه 
ماشین لباسشــویی در ازای حواله 7 هزار 
تومــان فروختــه می شــد در حالــی که در 
بازار 20 هزار تومان قیمت داشت. وزارت 
بازرگانــی بــرای بســیاری از کااهــا حواله 
مــی داد که قیمتــی بســیار ارزانتــر از بازار 
داشت. برای مثال قیمت هر تن سیمان 
حوالــه ای 500 تومــان و آزاد آن 5 هــزار 
تومان بود. از اینجــا پایه رانت در اقتصاد 
گذاشــته شــد و پرونده بخش خصوصی 
در واقع بســته شــد. در این شرایط دولت 
به جای اینکه با استفاده از مکانیسم های 
اقتصــادی وضعیــت را کنتــرل کنــد، بــر 

قیمت گذاری و سهمیه بندی اصرار کرد.
این رویه اقتصاد را به رانت و فســاد آلوده  
کرد و هنوز هم همین تفکر را داریم. وقتی 
قیمــت کاایی باا می رود، دولت ســعی 
می کند به صورت مصنوعی آن را کاهش 
دهــد. عاوه بــر ایــن بســیاری از مدیران 
تفکــر  و  اقتصــادی  دانــش  اقتصــادی 
اقتصادی نداشــتند و براســاس تفکرات 
شــخصی خود عمل کرده انــد. در بخش 
بازرگانی خارجی هم دولت همین روش 
دســتوری را اجرا کرد و ایــن دولت بود که 
تعییــن می کرد چه کاایــی با چه قیمتی 

وارد کشور شود.
همچنیــن در طــول چهــار دهه گذشــته 
سیاســت پاییــن نگهداشــتن نــرخ ارز که 
رانــت عظیمی بــرای وارد کننده داشــت 
و بــه ضرر تولید کننده تمام شــده اســت، 
ادامه داشته است. این در حالی است که 
طی ماه های اخیر افزایش نرخ ارز موجب 

کاهش ورود قاچاق به کشور شده است.
در واقع این روش غیرعلمی همچنان بر 
سیاست های اقتصادی کشور سایه افکنده 

 سیاوش رضایی
خبرنگار

سرعت گیرهای اقتصاد
ریشه یابی مشکات و تنگناهای اقتصادی ایران در میزگرد »ایران« با حضور لطفعلی بخشی، کامران ندری و جعفر خیرخواهان 

بیش از چهار دهه از پیروزی انقاب اســامی می گذرد. درطول این ســال ها، 12 
دولت و 10 مجلس ســرکار آمده اند و شــش برنامه پنج ساله توسعه نیز تدوین و 
اجرا شده اســت.اما با وجود تمام تاش هایی که برای اصاح روند انجام شده 
است، هنوز اقتصاد ایران از کاستی ها و مشکات بسیاری رنج می برد. به طوری 
که اقتصاددانان حداقل شــش ابرچالش پیش روی اقتصاد کشــور برشمرده اند 
که هر یک به تنهایی یک بحران محســوب می شــود. حال پیش از آنکه راه حلی 
بــرای اصاح نظام اقتصادی و تغییر وضعیت آن ارائه دهیم پرســش مهم این 

است که چرا اقتصاد دربرابر اصاحات مقاوم بوده است؟
بــرای پاســخگویی بــه این پرســش در یــک میزگرد بــا حضور لطفعلی بخشــی 
عضــو هیأت علمــی دانشــگاه عامــه طباطبایــی، کامــران ندری عضــو هیأت 
علمــی دانشــگاه امــام صــادق)ع( و جعفرخیرخواهــان عضــو هیــأت علمــی 
دانشــگاه فردوســی مشــهد چرایی این وضعیــت را بــه بحث گذاشــته ایم. به 
اعتقــاد ایــن کارشناســان اقتصــاد صددرصــد دولتی ایــران در ابتــدای انقاب 
دریک تحــول تاریخی قرار بود از طریق سیاســت های اصل 44 قانون اساســی 
و خصوصی ســازی بــه ســمت اقتصــاد بــازار بــا اولویــت بخــش خصوصــی 
هدایت شــود، روندی که شکســت خورد و از دل این شکســت موجودی به نام 
ســرمایه داری رفاقتی متولد شد که هیچ کدام از ویژگی های سرمایه داری رقابتی 
و آزاد را ندارد. دراین نوع از سرمایه داری تصدی امور اقتصاد از دولت به بخش 
عمومی غیردولتی که با عنوان بخش شبه دولتی یا خصولتی شناخته می شود، 
انتقــال یافتــه اســت و همچنان بــا روش هــای اقتصاد دولتــی اداره می شــود. 
همچنــان قیمت گذاری و بهره مندی حداکثــری از درآمدهای نفتی وجود دارد، 

ویژگی هایی که به رانت و فساد دامن زده است.

چرا اقتصاد ایران دوباره وارد تورم های باا شد؟

رسیدن به چنین رشــد باایی در اقتصاد 
ایران شــد. در این مقطع نظام سیاسی و 
شخص شــاه از دخالت در اقتصاد و امور 
تولیــدی و صنعتــی خــودداری کــرد و بــا 
حضور گروهی از افــراد واقعاً متخصص 
از قبیل رضــا نیازمند کارها و تصمیمات 
اصلی به دست کســانی افتاد که شایسته 
بودند. یعنی یک هماهنگی بسیار عالی 
در رأس نظام تصمیم گیری برای بهبود 
و پیشرفت واقعی اقتصاد کشور به وجود 

آمد که پس از آن هرگز تجربه نکردیم.
نظــام  دوره  ایــن  در  دیگــر  طــرف  از 
منطقــه ای و بین الملل هــم دارای ثبات 
بود و محدودیتی بر اقتصاد ایران اعمال 
نمی کرد و ایران توانست با همه کشورهای 
جهــان در شــرق و غرب ارتباط سیاســی 
و اقتصادی مطلوبی داشــته باشد. نفت 
هم هنوز نقش و ســهم باایی در اقتصاد 
نداشت تا برنامه ریزی ها را به دنبال خود 
بکشــد. امــا پــس از شــوک اول نفتــی و از 
ابتــدای دهــه 50 بــا افزایــش درآمدهای 
نفتی اقتصاد به این درآمدها وابسته شد 
و تصمیم گیران پیش از انقاب با تکیه بر 
درآمدهای سرشار نفتی، مسیر اقتصاد را 
تغییر دادند و بــه یک دولت رانتی نفتی 

غیرپاسخگو تبدیل شدیم.
پــس از انقــاب نیــز درآمدهــای نفتــی 
ســهم و نقش غالــب را در اقتصاد حفظ 
کرده اســت. در واقع با اتکا به درآمدهای 
نفتی نظام سیاســی دیگر نیازی به ســایر 
درآمدها که از طریق کار تولیدی به دست 
می آیــد احســاس نمی کنــد و برهمیــن 
اساس از پاسخگویی نهاد دولت نیز کاسته 
می شود. اقتصاد نفتی ایران همواره روی 

جعفر خیرخواهان: به 
نکات اصلی درباره این 
دکتــر  آقــای  پرســش 
کردنــد.  اشــاره  نــدری 
اقتصاد ایران از پیش از 
انقاب به درآمدهای نفتی وابسته شد و 
بــا وجــود تأکیــد تمام مســئوان پــس از 
انقــاب بــر ضــرورت جدایــی اقتصــاد از 

نفت، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
برای اصــاح نظام اقتصادی کشــور هم 
هــر دولتــی طــرح و نســخه ای ارائــه داده 
اســت امــا هیچ کــدام از این نســخه ها به 
درمان بیماری اصلی اقتصاد ایران منجر 
نشــده اســت. البتــه در طول این ســال ها 
محدودیت های بین المللی و تحریم نیز 
بر مشکات اقتصادی کشور افزوده و آنها 

را پیچیده تر کرده است.
انجمــن  همــت  بــه  گذشــته  هفتــه 
اقتصاددانــان ایــران و در اتــاق بازرگانــی 
ســال  نخســتین  مناســبت  بــه  تهــران 
درگذشــت »رضــا نیازمنــد« کــه معمــار 
توســعه صنعتــی ایــران در دهــه ۱۳40 
شمسی بود جلسه ای برگزار شد. بررسی 
عملکــرد اقتصادی ایــران و وجــود افراد 
صالح و شایسته زیاد مانند آقای نیازمند 
کشــور  توســعه  بــه  را  مــا  دوران  آن  در 
امیدوار می کنــد. در دهــه ۱۳40 دولت با 
رفــع موانــع و محدودیت هــا و تشــویق و 
حمایــت از بخش خصوصی بــرای ورود 
بــه صنایــع کشــور، رشــد اقتصــادی را به 
بــاای ۱0 درصــد رســانید و بــا تورمــی که 
2 تــا ۳ درصد شــد شــرایط بی نظیری به 
وجود آمد. باید بررسی شود چه عواملی 
باعث فراهم شدن محیط و شرایط برای 



دولــت یــا حاکمیــت اســت و اگــر بخش 
باشــد  داشــته  وجــود  هــم  خصوصــی 
به واسطه ارتباط با حاکمیت و به طفیلی 

آن وارد عرصه اقتصاد شده است.
کــه  اســت  درســت   
کشورهای دارای نظام 
با مالکیــت و مدیریت 
دولتــی مانند شــوروی 
اما  شکســت خوردنــد 
تاش برای خصوصی سازی اقتصاد هم 
احتمال دارد به بیراهه بــرود که در ایران 
باعــث شــکل گیری و قــدرت گیــری زیاد 
بخش  شــبه دولتی شــد. طبق آمار از کل 
بنگاه هــای دولتــی واگــذار شــده تنهــا 12 
درصــد آن نصیــب بخــش خصوصــی 

واقعی شده است.
در زمینه توســعه کشــور هــم هدفگذاری 
مشــخص و مناســبی تعییــن نکرده ایم. 
بــرای مثال کشــور چین، در ابتــدای ورود 
بــه مســیر رشــد و توســعه در دهــه 1980 
راهبــرد مشــخصی در عرصــه اقتصادی 
تعریف کرد و با اعطای جایزه به مدیران 
و بنگاه هایــی کــه در رشــد تولیــد موفــق 
عمل کردند یک مسابقه رشد اقتصادی 
در کشــور خود ایجاد کرد. ولی ما با تعدد 
نهادهای تصمیم گیری و تغییر پی درپی 
اهداف از مســیر اصلی دور شــدیم. البته 
که در مســیر توسعه اقتصادی کشور تنها 
دولــت و قوه مجریــه تأثیرگذار نیســت و 
ســایر قــوا و نهادها نیز بایــد در این زمینه 
نقش آفرین باشند، قوه مقننه با نظارت 
مؤثر و تصویب قوانین درســت و بهنگام 
و قوه قضائیه با صیانــت از حقوق مردم 
و بخــش خصوصی می تواننــد به فرآیند 

توسعه کمک کنند.
در دنیا کشــورهای شــبیه ایران با ساختار 
نــاکارا  و  معیــوب  نهــادی  و  انحصــاری 
کــه  تعــداد کشــورهایی  و  زیــاد هســتند 
سرمایه داری رقابتی و کارآفرینانه در آنها 
وجــود دارد انــدک اســت. در کشــورهای 
گــروه دوم دولت به عنوان نهادی که امور 
حاکمیتــی را در اختیــار دارد از فعالیــت 
ســرمایه گذاران خصوصی حمایت کرده 
و بســتر و بازارهــای داخلــی و جهانــی را 
بــرای آنها فراهــم می کند، ســایر قوا هم 
در همیــن مســیر گام بر می دارنــد. برای 
مثال کــره  جنوبی حدود پنــج دهه پیش 
شــرایطی مشــابه ما و حتی بدتر داشــت 
اما با یک تصمیم جــدی و راهبرد دقیق 
و عملیاتی توانست از اقتصاد شبه دولتی 
اقلیــت  و  نظامیــان  نفــوذ  تحــت  کــه 
فرادســتان بود،کشــور را خارج کند. اما در 
کشــور مــا به دلیل بســترهایی کــه فراهم 
نشــده اســت یا موانع مختلفــی که پیش 
روی سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار 

دارد، این تحول نتیجه نداد.
در ایــن میــان رانت نفــت و ســایر منابع 
طبیعی هــم در باقی ماندن اقتصادمان 
در شــرایط ضدتولیــدی نقــش مهمــی 
داشــته اســت. چــرا کــه دولت بــا تکیه بر 
ایــن درآمــد به جــای تولیــد و حمایــت 
از ســرمایه گذاران، اداره بیشــتر کارهــا را 
خــود برعهده گرفته اســت و نیاز کمتری 
بخــش  ســرمایه گذاران  و  ســرمایه  بــه 
خصوصــی داخلــی و خارجی احســاس 
می کنــد. متأســفانه رانت و فســاد هم که 
از نتایــج اقتصاد دولتی اســت شــرایط را 

دشوار تر کرده است.
ســر  بــر  کــه  مدیرانــی 
انحصــار  ســفره 
نشستند، بتدریج گروه 
ایجــاد  را  خاصــی 
کرده اند که شرایط را به 
میل خود و در راســتای منافع خود تغییر 
می دهند و همچنــان در بدنه دولت و در 
پســت های مختلــف حضــور دارنــد. این 
گــروه حتــی فیلترهایی بــرای ورود ســایر 
مدیران بــه این مجموعه طراحی کردند 
که ورود غیر را به این دایره دشوار می کرد.
ابتــدای  از  خصوصی ســازی  موضــوع 
انقاب مطرح شد ولی همین گروه برای 
اجــازه  خــود  منافــع  از  حراســت 
خصوصی سازی واقعی را نمی دهند و اگر 
هم بنگاهی واگذار شد به شرایط دشواری 
دچار شد.این گروه حتی با تصویب قانون 
منــع به کارگیــری بازنشســتگان هــم کنار 
در  مختلــف  ترفندهــای  بــا  و  نرفته انــد 
پســت های خود باقی مانده انــد. اگر هم 
مجبور به کناره گیری شــوند جــا برای ژن 
خوب بازشــد و فرزندان و وابستگان آنها 

مدیریت را در دست گرفته اند.
از  بخشــی  گــروه  ایــن  ترتیــب  بدیــن 
مهم ترین پست های اقتصادی و صنعتی 
را در اختیار گرفته اند. در این میان شــاهد 
گردش برخی از مدیران هســتیم. به این 
معنا که تنها ســمت آنهــا تغییر می کند 
ولی همچنــان در پســت های مهم باقی 
می ماننــد. در واقــع افــراد فقــط جابه جا 
می شــوند. چند هفته پیش نــام اعضای 
هیــأت مدیره شــرکت های زیر مجموعه 
شستا اعام شد. که تا پیش از آن هیچ گاه 
نــام آنهــا اعــام نشــده بــود. بنابراین در 
کنار فهرســت های دولتی تعــداد زیادی 

در شــرکت های اقمــاری و زیــر مجموعه 
شــرکت های بزرگ پســت های مدیریتی 
دارنــد. بــرای مثــال هــزار و 100 نفر عضو 
هیأت مدیره شــرکت های اقماری ســایپا 
هســتند. این تعــداد در شــرکت های زیر 
نفــر   1500 بــه  ایران خــودرو  مجموعــه 
می رســد کــه از حقــوق و مزایــای خاصی 
برخوردارند. وجود همین مدیران اســت 
که باعث افزایش قیمت تمام شده کااها 
می شــود. حلقه بســته ای که وجود دارد و 

همچنان باقی می ماند.
نــام ایــن تفکــر را دولــت رانتی یــا همان 
ســرمایه داری رفاقتی می توان گذاشــت. 
در واقع شایسته سااری در به کارگیری این 

دسته از مدیران اعمال نشد.
ë  تاش هــای اخیــر  ســالیان  طــول  در    

زیادی برای تغییر این تفکر و رویه از ســوی 
اقتصاددانان یا حتی بخشــی از دولت ها 
انجام شــد. گاه بــا ورود برخــی از مدیران 
یــا مشــاوران به بدنه دولت ســعی شــد تا 
مســیر دولت تغییر کند و براساس اصول 
اقتصــادی حرکــت کنــد. بــرای مثــال در 
خصــوص نــرخ ارز بارهــا اقتصاددانان و 
برخی از مدیران دولتی با هشدار به دولت 
درباره تبعات منفی پایین نگهداشتن نرخ 
ارز ســعی کردند که این رویه اصاح شود. 
به اعتقاد شــما آیا این تاش برای اصاح 

موفق بوده است؟
من ضمن اینکه با نظر 
اقتصاددانان برجســته 
مــورد  در  کشــور 
اقتصاد  ابرچالش های 
موافقــم ولی این را هم 
می پذیرم که اعمال اصاحات اقتصادی 
در بســتر ســرمایه داری رفاقتــی کاری بــه 
غایت صعب و دشوار است. مشکل اصلی 
اقتصاد ایران به ساختار آن بر می گردد که 
پایــه و اســاس آن ســرمایه داری رفاقتــی 
است. البته این بدان معنا نیست که تمام 
اقتصاد ما دچار این وضعیت است چرا که 
کارآفرینــان کاربلــد بخــش خصوصی در 
برخی صنایع کوچک و متوسط به صورت 
محــدود و قابــل دفاعــی فعــال بــوده یــا 
هســتند. اما جنبــه غالب بــر کل اقتصاد، 

سرمایه داری معظم رفاقتی است.
همــان گونه که اشــاره شــد این سیســتم 
اقتصــادی به دلیــل ناکارآمــدی، منابــع 
طبیعی را می بلعد، می فروشــد و صرف 
پوشــش ناکارآمدی هــای خــود می کنــد. 
ایــن سیســتم بــرای اینکه به معیشــت و 
رفــاه مــردم هم توجــه کنــد واز همراهی 
برخــوردار  سیاســت  عرصــه  در  مــردم 
باشد، به سمت سیاست های پوپولیستی 
حرکت می  کند و به همیــن دلیل، تن به 
اصاحات قیمتی و ساختاری نمی دهد 
چرا که هم به خود آســیب می زند و هم 
نمی توانــد رضایت مــردم را جلب کند. 
در واقع، خاســتگاه اصاحات ساختاری 
و قیمتــی که اقتصادانــان بر پایه تعالیم 
پیشــنهاد  اقتصــاد  علــم  آموزه هــای  و 
می دهند، »سرمایه داری رقابتی« است؛ 
نه »سرمایه داری رفاقتی« و نباید انتظار 
داشــت که اصول اقتصاد رقابتی در این 

ساختار براحتی مورد پذیرش قرار گیرد.
بنابرایــن طبیعــی اســت که در 40 ســال 
گذشته نتوانسته ایم بر فرض مثال نظام 
بانکــی یا مالیاتی خــود را اصاح کنیم یا 
شــش ابرچالشــی را که دکتر نیلی به آن 
اشاره می کنند، درمان کنیم. در واقع این 

چالش ها ریشه در ســاختار سرمایه داری 
رفاقتــی دارد که اصًا این اصاحات را بر 

نمی تابد.
معلوم اســت که ایــن نوع ســرمایه داری 
بانــک مرکــزی مســتقل را بــر نمی تابــد 
چرا که اگر با مشــکل مواجه شود و بانک 
مرکــزی مســتقل جلــوی برداشــت غیــر 
اصولــی از منابــع پولی را بگیــرد، چگونه 
قــادر خواهــد بــود مشــکل خــود را حــل 
کند؟ بانــک مرکزی مســتقل اجــازه این 
نــوع رفتارها را نمی دهــد. بنابراین بقای 
ســرمایه داری رفاقتــی بــه ایــن اســت که 
یــک بانک مرکزی وابســته وجود داشــته 
باشــد. تا زمانی که ســاختار اقتصادی ما 
مبتنی بــر این نوع ســرمایه داری اســت، 
وابســتگی به درآمدهای نفتی هم از بین 
نخواهد رفت. چون این سیستم با اتکا به 
درآمدهای نفتــی ناکارآمدی های خود را 
پنهان می کند. چالش محیط زیست هم 
کــه در چالش های شــش گانه دکتر نیلی 
وجــود دارد هیــچ گاه حل نمی شــود؛ این 
نظام برای رفع مشــکات خــود نیاز دارد 

که از منابع طبیعی استفاده کند.
از آنجا که شالوده»سرمایه داری رفاقتی« 
رفاقــت اســت، نــه رقابــت، لــذا قوانیــن 
رقابت آزاد ممکن اســت در این سیستم 
فاجعه بیافریند. از این رو، در این سیستم 
راه کســب رضایــت مــردم این اســت که 
قیمت کااها، بخصوص قیمت کااهای 
اساســی را دستوری کنترل کنند. بنابراین 
به اعتقاد من مهم ترین چالشی که دکتر 
نیلــی بــه آن اشــاره نکرده اســت، همین 
ساختاری است که اجازه هیچ اصاحی را 
نمی دهد.متأسفانه سرمایه داری رفاقتی 

تا زمانی که منابع طبیعی و دسترسی آزاد 
به منابع پولی وجود داشته باشد می تواند 

به حیات خود ادامه می دهد.
نظــام  و  نهادهــا 
اقتصادی کــه طراحی 
هــم  اســت  شــده 
جهــت  در  می توانــد 
توســعه حرکــت کند و 
هــم می توانــد در جهــت عکــس باشــد. 
به نظر می رسد ســاختار سیاسی و به تبع 
آن ساختار اقتصادی کشور درست چیده 
نشده است. در واقع برخی از بخش های 
چنیــن نظــم اجتماعــی علیه نــوآوری و 
خاقیــت و تولید عمل می کنــد. البته در 
عــده ای  و  بخش هــا  سیســتمی  چنیــن 
هســتند کــه بــرای تولید و توســعه کشــور 
تــاش می کننــد اما ایــن سیســتم اجازه 
آنهــا  بــه  را  شــدن  بــزرگ  و  شــکوفایی 

نمی دهد.
نهادهــای  شــدن  چیــره  بــا  بنابرایــن 
نامناســبی که وجود دارند انتظــار زیادی 
بــرای اصــاح نمی تــوان داشــت. در این 
میان جــای احزاب قوی که با کادرســازی 
و حضــور بــا برنامه در صحنــه انتخابات 
در نظــام اقتصادی تأثیرگذار باشــند هم 
خالی اســت. به دلیل عدم نظــام حزبی 
قوی برای مثال در مجلس، خواسته های 
نماینــدگان جنبــه شــخصی و انفــرادی 
پیدا می کنــد در حالی که در قالب حزب، 
برنامــه  و خواســته های عمومــی کانالیزه 
می شــود و حــزب هــم بایــد نســبت بــه 

عملکرد خود پاسخگو باشند.
فشار و غلبه گروه های خاصی که از وضع 
نــاکارای فعلــی منتفــع می شــوند اجازه 
اصاح این نظــام اقتصادی را نمی دهد. 
همــان گونــه کــه دوســتان اشــاره کردنــد 
بسته بودن دایره مدیران اقتصادی اجازه 
ورود افــکار نــو و تفکــرات اصاحی مفید 
را نمی دهد. این مدیران ســعی می کنند 
برای حفظ منافع شخصی و باندی خود 

وضعیت ناکارای موجود را حفظ کنند.
در ادامــه بحــث قبلی 
خود یکی از ویژگی های 
گــروه خــاص کــه اداره 
دســت  در  را  اقتصــاد 
دارند پاســخگو نبودن 
کــه  مــواردی  در  راســتا  ایــن  در  اســت. 
خطاهایــی ایجــاد شــده ایــن گــروه هیچ 

پاسخی نمی دهند.
تاش هــای  اخیــر  دهــه  چهــار  البتــه، 
زیــادی بــرای اصاح نظــام اقتصــادی از 

ســوی برخــی دولت هــا و مدیــران انجام 
شــد کــه به دلیــل اینکــه آنهــا در اقلیــت 
بوده انــد هیچ گاه ایــن تاش  ها به نتیجه 
خــورده  شکســت  و  نرســیده  مثبتــی 
اســت. اما شــرایط برای این گــروه خاص 
به همین صورت باقی نمی ماند و با توجه 
به حجم مشــکات دیگر ایــن روند قابل 

دوام نیست و باید تغییر کند.
ســؤال  خصــوص  در 
شــما یک توضیح نیاز 
اســت. توصیه هایی که 
از ســوی کارشناســان و 
اقتصاددانان به دولت 
ارائه می شود، در شرایطی عملیاتی است 
کــه اقتصــاد در شــرایط رقابتی باشــد. در 
واقع پیــش فرض اقتصاد متعــارف این 
اســت که اقتصــاد رقابتی اســت. بدیهی 
اســت که این توصیه ها در ســرمایه داری 
رفاقتــی اجرایی نیســت. بنابرایــن وقتی 
گفته می شود که فرمول های اقتصادی در 
تــا  نیســت  چاره ســاز  چنــدان  کتاب هــا 
بســتر  چــون  اســت.  درســت  حــدودی 
سیاســی ازم برای عملکرد مناسب این 
فرمول ها یک اقتصاد رقابتی است. شاید 
بر همین اساس است که مسئوان کشور 
به دنبال مدلی بومی برای حل مشکات 
اقتصــادی هســتند. یعنــی الگویــی کــه 
شــکل  رفاقتــی  ســرمایه داری  پایه هــای 
گرفته در کشور را متزلزل نکند؛ و پر هویدا 
اســت که نســخه های علــم اقتصــاد، که 
مروج سرمایه داری رقابتی است، در اینجا 

چندان کارساز نباشد.
فرمول هــای  و  توصیه هــا  بدین ترتیــب 
اقتصــاد متعــارف، گرچــه می توانــد در 

مــواردی بــه ســرمایه داری رفاقتــی هــم 
یــا  بحران هــا  چــاره  ولــی  کنــد،  کمــک 

مشکات اساسی کشور نیست.
ë  با توجه به تمام مشــکاتی کــه در طول  

بحث به آن اشــاره شد، چه راهکاری برای 
تغییر این وضعیت پیشنهاد می دهید؟

من برای رفع ریشــه ای 
معضــات اقتصــادی 
راه حل اقتصادی سراغ 
نــدارم. راه حــل هــای 
ایــن  در  اقتصــادی 
سیستم اثربخشی ازم را ندارد چرا که پایه 
و اساس مشکل سیاســی است. برای این 
منظــور نیازمند یک عزم جدی هســتیم. 
چــرا که تغییر پارادایم به ســمت رقابت، 
شفافیت و پاسخگویی در تضاد و تعارض 
با منافع گروه هایی است که سرمایه داری 
رفاقتــی را می پســندند. لــذا بــرای تغییر 
در  سیاســی  عــزم  نیازمنــد  پارادایــم، 
حاکمیت برای تغییر شــرایط در راستای 
منطقی کردن جایــگاه گروه های خاص و 

حذف تبعیض های اقتصادی هستیم.
قــرارداد  یــک  بــه  مــا 
نیاز  اجتماعــی جدیــد 
داریــم و بایــد قــرارداد 
اجتماعــی کــه تاکنــون 
بیــن حکومــت و مردم 
وجود داشته اســت تغییر کند. در قرارداد 
اجتماعــی موجــود حکومت با تســلط بر 
رانت نفت و ســایر ثروت هــا و دارایی های 
همگانی همه کاره اقتصاد و دخالت گر در 
همه امور سیاسی و اجتماعی بوده است و 
اداره تمــام مســائل را در اختیــار دارد. این 
رویــه بایــد تغییــر کنــد و راه ورود بخــش 
و  فکــر  صاحبــان  و  واقعــی  خصوصــی 
ایده هــای نو در اقتصاد باز شــود. قــرارداد 
اجتماعی موجود جواب نمی دهد. ایجاد 
شــغل با اســتخدام در ارگان هــای دولتی 
دیگر جواب نمی دهد و تمام شده است و 
بخــش  در  اشــتغال  ســمت  بــه  بایــد 
خصوصــی برویم. میزان بیــکاری در بین 
جوانان و زنان بسیار باا است. دولت باید 
تغییرات زیادی در سیاست ها و رویه های 
خود نسبت به بخش خصوصی بدهد. در 
بین آنها مهم ترینش باز کردن فضا برای 
و  بخش هــا  همــه  در  منصفانــه  رقابــت 
صنایع است به نحوی که بنگاه های نوپا و 
استارتاپ ها بتوانند رشد کنند و شغل های 
مولد ایجــاد کنند.دراین میان رســانه  های 
آزاد هم نقش مهمی دارند و با پرسشگری 
و تحقیــق و تفحــص و ایجــاد شــفافیت 

می توانند شرایط را به نفع اصاحات تغییر 
دهند. در واقع باید محیط را برای انجام هر 
نوع کســب و کار و فعالیت اقتصادی برای 
تمام مــردم فراهــم کنیــم و فرصت های 
برابری به وجــود آوریم تا هر فرد و گروهی 
فارغ از هر برچسبی که به او زده می شود بر 
اســاس استعداد و توانایی هایی که دارد در 
بزرگ کردن کیک اقتصاد ســهیم شود. در 
این راســتا برای بهره گیری هر چه بیشتر از 
انواع مزایای فراوان کشور مانند موقعیت 
جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی، نیروی 
بایــد  و...  تحصیلکــرده  و  جــوان  کار 
محدودیت ها و موانع سیاسی کاهش یافته 
و سیاست های اقتصادی اصاح شود تا این 
مزیت ها از قوه به فعل درآیند و در مســیر 

توسعه اقتصادی کشور استفاده شوند.
 این نــوع ســرمایه داری 
رفاقتی یا رانتی براساس 
رانت و انحصار به بقای 
می دهــد.  ادامــه  خــود 
بــرای اینکــه ایــن رونــد 
تغییر کند تنها راه شفافیت و آگاهی عموم 
اســت که یکــی از پیش نیازهــای هر تحولی 
اســت. شــفافیت تنهــا راه مقابله با فســاد 
اســت. راه دیگــری کــه باید رفت پاســخگو 
بودن نهادهــای اقتصادی اســت که نقش 
مهمــی در اصــاح امــور دارد.در کنــار همه 
اینها، تجدید نظردر روابط با جهان اســت. 
ایــن روابط ســهم بزرگــی در موفقیت های 
اقتصادی دارد. هرچه با کشورهای خارجی 
روابط مســتحکم تری داشته باشیم ضمن 
حمایت های سیاسی در عرصه بین الملل 
می تــوان از طریق دریافت تکنولــوژی روز و 

سرمایه برای توسعه اقتصاد استفاده کرد.
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اقتصاد چشم به راه کارشناسان کارآمد
اقتصــاد ایــران مراحل پرپیچ و خمــی را از دهه 1330 
چالش هــای  آغــاز   30 دهــه  اســت.  پیمــوده  تاکنــون 
جدی نفتــی بود، دهه 40 آغاز مــوج جدید صنعتی با 
پشــتوانه درآمدهای نفتی بــود. دهه 50 دوره بازنگری 
اســتراتژی های توســعه و آغــاز وقوع بیمــاری هلندی 
اســت. دهــه 60 اقتصــاد درونگرای جنگــی و مدیریت 
بحــران بــود. دهــه 70 و اوایل دهــه 80 آغاز گشــایش 
بازار و ســرعت بخشــیدن به رشــد و بازســازی قلمداد 

می شود. 
و  تحریــم  فشــارهای  آغــاز  تاکنــون   80 دهــه  اواخــر 
چالش هــای نفتــی اســت. در تمــام ایــن ادوار تاریــخ معاصــر، رد عوایــد 
نفتی، مدیریت ناپیوســته اقتصادی به چشــم خورده و اقتصاد ایران ابعاد 
جهانی تــر گرفــت و جهانی ســازی بــر بســتر اقتصاد تــک پایه نفتی شــکل 
گرفــت. تجربیات تلخ و شــیرین سیاســتگذاری های اقتصــادی آموزه های 
گرانبهایــی را بــه ارمغــان آورد که راهنمــای برون رفت از شــرایط ناپدیدار 

کنونی است. 
برخــی مشــکات کنونــی را ناشــی از ماهیت شــوم منابــع نفتــی می دانند 
و برخــی دیگــر مدیریــت ناکارآمــد منابع را دلیــل اصلی ایــن ناپایداری ها 
می شــمارند. هــر چند نفت منبع ایجــاد رانت،  تمرکزگرایی، فســاد مالی و 
بیماری هــای صعب العــاج اقتصــادی چــون تورم و کاهش ســهم بخش 
مولد اســت، لیکن تجربیات سیاســتگذاری اقتصادی اوایل دهه سی، بعد 
از تحریم ناشــی از ملی شــدن نفت و دوره جنگ تحمیلی نشــان می دهد 
که مدیریت اقتصادی در اوج بحران ها هم نقش  آفرین است و می توان از 

پیچ های تند به سامت عبور کرد. 
تجربــه نیمــه دوم دهــه هفتــاد و مدیریــت هیــأت امنایــی منابــع نفتــی 
موفــق  تجربــه  از  اســتفاده  بــا  ارزی  ضمانــت  صنــدوق  شــکل گیری  و 
بــرای  گرانبهایــی  درس هــای  منطقــه  نفتــی  کشــورهای  برخــی  و   روز 

امروز ماست. 
در سال های مذکور با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی به دایل تحریم 
یا کاهش قیمت نفت، شــاهد ثبات نســبی بازارها و ایجاد زیرســاخت ها و 

نهادهای توسعه ای بودیم. 
مخــرج مشــترک تجربیــات موفــق مذکــور، ترمیــم ســرمایه اجتماعــی یا 
اعتمادســازی و بکارگیــری تصمیــم اقتصــادی دلســوز، کارآمــد و مجــرب 
بود. بدون شــک عقبه کارشناســی کشور بزرگ ترین و ارزشمندترین داشته 

اقتصاد ماست که به غیر از مقاطع کوتاهی از آن، کم بهره بودیم.
راه بــرون رفــت از مشــکات اقتصــاد ایــران در درجــه اول بکارگیــری ایــن 
نیروهــای کارآمــدی اســت کــه در مقاطــع بحران گذشــته اقتصاد کشــور را 
بــه ســامت رهنمون کردند. در شــرایط کنونی از مهم تریــن اقدامات ازم 
بازگردانــدن اعتماد عمومی و همراه کردن آنان در فرآیند تصمیم ســازی 
مدبرانــه و همزمــان ایجاد فضای آرامــش در عرصــه بین الملل و کاهش 
تنش هــای منطقــه ای اســت. اقتصــاد ایــران تحمــل ایــن حجم وســیع از 

تنش ها را ندارند.
تجربــه طرح ســاماندهی اقتصاد در اواســط دهه هفتاد نشــان می دهد که 
بهتریــن راهــکار برای بهبود اوضــاع اقتصاد برخــورداری از تجربیات همه 
صاحبنظــران بدون توجه به رویکردشــان و رســیدن به یــک جمع بندی از 
میان نظرات مشترکشــان اســت. هــر مکتب فکری در اقتصاد چشــمانش 
را بــه ســمت الگوهــای فکــری خــود مــی دوزد. تجربــه بکارگیــری روش 

آینده پژوهی با به  کار بستن همه نظرات صاحبنظران توصیه می شود. 
در حــال حاضر دولت باید در بهره بــرداری از منابع ارزی به مثابه لنگرگاه 
بودجه، منافع بلندمدت و کان کشور را در نظر گیرد. بهره گیری از لنگرگاه 

ارزی، گسل های اقتصاد ایران را فعال تر می سازد. 
شرایط کنونی بسیاری از سیاستگذاران را به سمت راهکارهای بخشی نگر، 
دفع الوقتی و مســکنی ســوق می دهد کــه در صورت ناســازگاری با اهداف 

کان و انسجام درونی پیامد مطلوبی نخواهد داشت. 

 ضرورت بازنگری در رفتار 
مدیریت اقتصادی 

مشــکاتی کــه اقتصاد ایــران این روزها با آن دســت و 
پنجــه نــرم می کند، ناشــی از سیاســت هایی اســت که 
شــاید در نیم قرن گذشته اتخاذ شده و پیدایش آن به 

امروز و دیروز برنمی گردد. 
شرایط فعلی اقتصاد ما برآیند خیلی از سیاست هایی 
اســت که در طول سالیان گذشته اخذ شده و تنها یک 

سیاست اشتباه منشأ معضات کنونی نیست. 
در  اکنــون  سیاســتگذاران  غلــط  سیاســت های  تمــام 
حــال بروز خــود در ظــرف اقتصاد اســت و نمی شــود 
یــک عامل را مشــخص کــرد. بخش هــای مختلفی از 
روابــط خارجــی گرفته تا سیاســت های داخلــی را در برمی گیــرد. ازجمله 
سیاســت های انحصــار گرایانه دولت و نقشــی کــه بــه آن در اقتصاد داده 
شــده اســت. ایــن موضــوع را در تجربــه کشــورهای موفق به هیــچ عنوان 
نمی تــوان دیــد. اینکه بخش خصوصــی و فعاان بــازار را کنــار بگذارند و 

دولت جای آنها بنشیند.
امــا بــرای مشــخص کردن مشــکل حاد اقتصــاد ایــران و راه حــل آن باید 
زمان را نیز در نظر گرفت. اینکه می خواهیم مشــکات قابل حل در کوتاه 
مدت را بررســی کنیم یا مشــکات قابل رفع در بلند مدت. لذا افق زمانی 

اهمیت ویژه ای در بررسی این موضوع دارد.
اگــر روی کل اقتصــاد بحــث باشــد، تصور می کنــم که بزرگ ترین مشــکل 
اقتصاد ما این است که توانایی تولید ثروت را ندارد. یعنی نمی توانیم در 
این اقتصاد، از عوامل تولیدی که در اختیار داریم، درســت و بجا اســتفاده 

کنیم تا ثروت جدید ایجاد شود. 
تا زمانی که این افزایش ثروت را نداشــته باشــیم، تقریباً مشکات بنیادی 
اقتصــاد نیــز نــه تنها قابــل حل نیســت بلکه هر روز بیشــتر هم می شــود. 
مهمتر آنکه اقتصاد ایران به هدف غایی خود یعنی ایجاد رفاه اجتماعی 
نخواهــد رســید. هدفــی که در هــر اقتصادی یــک اصل و دســتاورد نهایی 
اســت. لذا بااترین مشــکل اقتصاد ایران بحث نتوانســتن ثــروت آفرینی 

است.
برای حل مشــکات، نوع نگاه تصمیم ســازان کشــور نباید ســاده انگارانه 
باشــد. اینکه بگوییم مشــکلی پیش آمده، باید حل شــود و در کوتاه مدت 

قابل حل است، فقط یک شعار خواهد بود. 
دامنه مشکات اقتصاد ایران آنقدر وسیع است که ذکر آن و راه حل هایش 
در یــک یــا دو صفحه هــم نمی گنجد. امــا آنچه که به صــورت کلی به نظر 
می آید، این اســت که ما باید یک بازنگری در رفتار مدیریتی کشــور داشته 
باشــیم و ببینیــم که این مشــکات را چگونه می توانیم حــل کنیم و نقش 
بیشــتری به بخــش خصوصی بدهیم. فراموش نشــود آنجایــی که دولت 
دخالت می کند، باید کارایی داشــته باشــد، وگرنه حضورش در آن بخش 

ازم نیست و باید آن قسمت به فعاان اقتصادی سپرده شود.
اما درباره اینکه چه اتفاق هایی در ماه های آتی برای اقتصاد ایران خواهد 
افتاد، عائم خوبی دریافت نمی شود. با این حال باید امیدوار بود و ما نیز 
امیدواریم که عائم درســت نباشد. شــرایط بهتر خواهد شد اگر مسئوان 
به توصیه ها گوش کنند و در روابط خارجی و سیاســت های داخلی تجدید 

نظر کنند.
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لطفعلی بخشی: شفافیت تنها راه مقابله با 
فساد است. راه دیگری که باید رفت پاسخگو 

بودن نهادهای اقتصادی است که نقش 
مهمی در اصاح امور دارد.در کنار همه 

اینها، تجدید نظردر روابط با جهان است. 
این روابط سهم بزرگی در موفقیت های 

اقتصادی دارد. هرچه با کشورهای خارجی 
روابط مستحکم تری داشته باشیم ضمن 
حمایت های سیاسی در عرصه بین الملل 
می توان از طریق دریافت تکنولوژی روز و 
سرمایه برای توسعه اقتصاد استفاده کرد

 کامران ندری : در ابتدا تفکر غالب این بود 
که صنایع بزرگ و بانک ها باید دولتی باشد. 

در واقع تفکر این بود که دولت باید بنگاه های 
کلیدی و بزرگ اقتصادی را اداره کند.پس از 

جنگ که ناکارآمدی این اقتصاد دولتی آشکار 
شد، تصمیم گرفته شد که بنگاه های بزرگ از 

دست دولت خارج شود. اما متأسفانه ماحظات 
سیاسی بر اقتصادی غلبه کرد و این تفکر غالب 

شد که نباید اقتصاد به دست نااهان بیفتد
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ران
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اســت. هنوز سرکوب قیمت ها ادامه دارد 
و سازمان هایی برای این منظور فعالیت 

می کنند.
ë  در چهــار دهــه اخیــر فکــر غالبــی که در  

اقتصــاد ایران حاکــم بوده چیســت؟ آیا 
این تفکر نشأت گرفته از مکاتب اقتصادی 

مرسوم در دنیا بوده است؟
در ابتــدا تفکــر غالــب   
ایــن بــود کــه صنایــع 
بــزرگ و بانک ها باید 
دولتی باشــد. در واقع 
تفکر این بود که دولت 
باید بنگاه های کلیدی و بزرگ اقتصادی 
را اداره کند.پــس از جنگ کــه ناکارآمدی 
این اقتصاد دولتی آشــکار شــد، تصمیم 
گرفته شــد که بنگاه های بزرگ از دســت 
متأســفانه  امــا  شــود.  خــارج  دولــت 
ماحظات سیاسی بر اقتصادی غلبه کرد 
و این تفکر غالب شد که نباید اقتصاد به 
دســت نااهــان بیفتــد. لــذا در تملــک 
بنگاه هــای تولیــدی خــواص و گروه های 
نزدیک به حاکمیت دست باا را گرفتند و 
بخش قابل توجهی از بنگاه های دولتی به 
بخــش عمومــی غیــر دولتــی یــا همــان 
شــبه دولتی ها واگــذار شــد. ایــن بخــش 
امــا  نیســت،  دولتــی  هرچنــد  عمومــی 
وابستگی و نزدیکی زیادی به حاکمیت و 

دولت دارد.
در واقــع بــا ایــن تحــول، اقتصــاد دولتی 
بــه »ســرمایه  داری رفاقتی« تبدیل شــد 
کــه تا امــروز هــم ادامــه دارد. ناکارآمدی 
ایــن اقتصاد و برخورداری کشــور از منابع 
طبیعــی باعــث شــد تــا بــرای پوشــش 
ناکارآمدی هــا و بهــره  وری نامناســب، از 

درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مانند 
نفت استفاده شود.

لــذا بن مایه اقتصاد کشــور را رانت جویی 
و انحصــار فراگرفــت کــه در مقطعی در 
اختیار دولت بود و سپس به شبه دولتی ها 
منتقــل شــد. آنچــه ایــن اقتصــاد را بــا 
تمام ناکارآمدی هایش ســرپا نگه داشته 
درآمدهــای نفتی و اســتفاده غیر اصولی 
از منابــع بانکــی بوده اســت. هــرگاه نرخ 
تورم از آســتانه تحمل جامعه فراتر رفته 
دولت در استفاده از منابع بانکی امساک 
کرده ولی در شرایط معمولی بدون پروا از 
این منابع بهره  برده است. البته استفاده 
غیر اصولی از منابع نظام بانکی دو دوره 
داشــته اســت . دوره اول تــا قبــل از پایــان 
جنگ بــود که به طــور مســتقیم از منابع 
بانــک مرکــزی برداشــت می شــد یعنی 
اســتقراض مســتقیم از بانک مرکــزی. از 
دهــه 70 به بعد شــیوه اســتفاده از منابع 
بانــک مرکــزی متفــاوت شــد، دولــت و 
بخــش غیــر دولتــی از طریــق تکالیــف 
بودجه ای یا دور زدن قوانین و مقررات از 
منابع بانک ها استفاده می کنند و بانک ها 
وقتی بــا کمبــود منابع مواجه می شــوند 
می کننــد.  برداشــت  مرکــزی  بانــک  از 
درواقــع در ایــن دوره برداشــت از منابــع 
بانک مرکزی توســط دولت و الیگارشــی 
اقتصادی به صورت غیر مســتقیم انجام 
شده است.این ســاختار نه در ایران بلکه 
در سایر کشورهای شبیه ما، ماهیتی رانتی 
و فسادخیز دارد و ما نمونه بومی آن را در 

کشور تجربه کرده ایم.
ایــن نوع ســرمایه داری به صــورت عمده 
در اختیــار گروه ها و نهادهــای نزدیک به 



اما به جای اینکه در کشــور ما تأکید بر درست 
رانندگــی کــردن باشــد در تصادفــات خــودرو 

به عنوان متهم شناخته می شود.
ë  در کــه  فضایــی  معتقدیــد  شــما  واقــع  در 

آن مســأله خــودرو بخوبــی آنالیز شــود مثًا 
رفتارهــای کاربــر در خســارت ها و تصادفــات 
گم نشــود وجــود نــدارد. مــا مثــًا می گوییم 
در آلمــان ایــن همه تصــادف رانندگی وجود 
نــدارد امــا نمی گوییــم آنجــا رفتــار رانندگی 
 چگونه اســت. فقــط می گوییــم کیفیت بنز 

و بی .ام .و  بااست.
بلــه، همین طور اســت. بســیاری از مردم 
نمی دانند اگر در یک خودرو بنشینند و کمربند 
ایمنی شــان را نبندند و با سرعت 50 کیلومتر 
در ســاعت تصادف کنند احتمال مرگ وجود 
دارد ایــن دیگر ربطی به کیفیت خودرو ندارد. 
شــما چند وقت پیــش دیدید کــه در تصادف 
خــودرو دو نفــر از مســئوان جــان خــود را از 
دســت دادند در حالی که خودرو آنها لندکروز 
بود یعنــی خودرویی کــه کیفیت باایــی دارد 
اما وقتی اصــول رانندگی مراعات نشــود یک 

فاجعه رقم می خورد.
می خواهم بگویم بســیاری از داوری هایی 
کــه حتی در رســانه ها دربــاره خــودرو صورت 
علمــی  و  همه جانبــه  داوری هــای  می گیــرد 

نیســت و بیشتر احساســی و غیرعلمی است. 
مثًا مدام شــما می شنوید که می گویند با این 
پول در فان کشــور چه خودرویی می توانستی 
بخــری اما توجــه نمی کنند که شــما در ایران، 
خــودرو را پــاک شــده و بــا مالیــات و بیمــه 
می خریــد در حالی که هزینه همــه این موارد 
در دنیــا جدا حســاب می شــود. شــما در ایران 
به خاطر مکانیسم های غلط بانکی مجبورید 
10ســال کار کنید تا خــودرو بخرید امــا در دنیا 
یــک خــودروی 20 هــزار داری را می توانید با 
1500 دار و به صــورت قســطی با بازپرداخت 
طوانــی و بهره کــم خریداری کنیــد اما توجه 
کنیــد که باز همین قیاس هم بــدون توجه به 

اضاع دیگر نارساست.
ë در این باره به نمونه ای اشاره می کنید؟ 

مثًا اینکه در ایران مکانیسم خرید خودرو 
به گونه ای است که شما در آغاز قیمت باایی 
بــرای خریــد پرداخــت می کنیــد امــا همیــن 
خــودرو بعد از خرید برایتــان ارزان درمی آید 
چون تقریباً بیمه، بنزین و عوارض شهرداری 
مجانــی اســت در حالی کــه در دنیــا برعکس 
اســت، یعنی صرف نمی کند شــما خودرویی 
داشــته باشــید که بــه خاطر کهنگــی مصرف 
ســوخت باایی داشــته باشــد در حالــی که در 
ایران به خاطر اینکه پول بنزین تقریباً مجانی 
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پرونده دوم  چرا خودروسازها محبوب نیستند
 

خودروسازها راهبرد ندارند
این درســت است که خودروسازهای ایرانی بین مردم  

محبــوب نیســتند اما ایــن محبوب نبودن نــه به خاطر 
خودروســاز بودن کــه به خاطــر اداره دولتی آنهاســت 
و همچنــان کــه تجــارب کشــور مــا و کشــورهای دیگــر 
در ایــن زمینــه نشــان داده هــر زمــان کــه دولــت وارد 
صنعــت و حرفــه ای شــده و از قدرت خود بــرای اداره 
آن اســتفاده کرده به یک سرنوشــت مشــابه رســیده و 
آن هــم ناکارآمــدی و رقابت ناپذیری اســت، بنابراین 
وضعیــت فعلــی نبایــد از دریچــه خودروســاز بــودن 
نگریســته شود چون در همه صنایع دولتی وضعیت چنین است در صورتی 
کــه اگر فــی المثل بخش خصوصی اداره ســایپا یــا ایران خــودرو را بر عهده 
می گرفت سرنوشــت این دو خودروســاز و محصوات آنها کامًا با وضعیت 
امروز متفاوت بود چون در آن صورت ایران خودرو و ســایپا به شــکل واقعی 
احســاس رقابــت می کردنــد بنابرایــن بــا تنوع محصــوات و کیفیت ســعی 
می کردنــد نظر مصرف کننده را به ســمت خود جلب کننــد و حتی وقتی که 
محصولــی از محصول دیگر گران تر بود این گرانی معطوف به دایل کیفی، 
آپشــن ها و قابلیت هــای واقعــی آنها بود . بدین جهت مشــتری ریشــه های 
منطقــی آن گرانــی را کامًا حس می کرد و بنابراین راضی بود برای رســیدن 
بــه محصولــی بهتــر، هزینــه بیشــتری هم صــرف کند امــا توجه کنیــد آیا در 
شــرایط فعلی فروش خودرو در ایران از سوی خودروسازها این استانداردها 
مراعات می شــود و شــفافیت در برخورد با مصرف کننده به چشم می آید؟ 
بــا فــرض خصوصی بودن ایــن دو خودروســاز دیگر نیازی بــه کنترل قیمت 
نیســت چــون خودروســاز خصوصــی بــه شــکل واقعــی نیازمنــد مشــتری 
 اســت بنابرایــن این وابســتگی اجازه نمی دهد کــه خارج از قاعــده قیمت را 

باا ببرد.
امــا دربــاره این پرســش که ســهم سیاســتگذار بــه عنــوان نهاد باادســتی و 
بنگاهدار به عنوان خودروســاز در چالش های خودروســازها چقدر است باید 
گفــت اصــًا تفکیکی در این باره نمی توان قائل شــد به خاطر این که اساســاً 
خودروســازهای داخلــی وجــه بنگاهــی ندارند و نمی تــوان خودروســازهای 
کشــور را با بنگاه های بخش خصوصی مقایســه کرد. وقتــی دولت مدیر این 
بنگاه هــا را تعییــن می کنــد و اقتضائــات سیاســی در ایــن باره تعییــن کننده 
اســت در آن صــورت بنگاهــدار و سیاســتگذار یکی اســت در حالــی که آنچه 
در بخــش خصوصــی مطــرح اســت قابلیت هــا و کارآمدی هــای تخصصی، 
مدیریتی و فنی اســت. از همین رو می بینیم که در بخش دولتی زیان پنهان 
ابراز نمی شــود و با رانت پوشانده می شــود اما بخش خصوصی از این رانت 
برخوردار نیســت بنابراین نمی تواند بــه تداوم بنگاه زیان ده فکر کند، یعنی 
یا آن بنگاه کنار می رود یا این که به این فکر می کند که در کارکردها، روش ها، 
تعریــف و تولید محصول و بازاریابی چــه نوآوری ها و اصاحاتی انجام دهد 
کــه در نهایــت بنــگاه از زیــان دهی خارج شــود اما بــه خاطر وجــود رانت در 
بخش دولتی عمًا احساس نیاز به این تقاها و نوآوری ها حس نمی شود. 

نتیجه این رویکرد در خودروســازی این اســت که شــما قطعات را به صورت 
CKD از خــارج وارد می کنیــد و بــه همدیگــر وصــل می کنیــد و بخشــی را در 
طول زمان داخلی ســازی هم می کنید بدون این که راهبرد و استراتژی برای 
خلق محصول وجود داشته باشد و شما می بینید آنچه در این خودروسازی 
تولیــد می شــود هیــچ ریشــه، گذشــته و آینــده ای نــدارد و حتــی در بازتولید 
همان محصولی که ریشــه داخلی ندارد هم با چالش های متعددی روبه رو 
هســتیم. پرسش این است که آیا می توان اسم این وضعیت را خودروسازی 

گذاشت؟

 زایش خودروساز خصوصی 
از دل زنجیره تأمین

مهم ترین ریشه عدم محبوبیت خودروسازهای ایرانی  
بویژه دو خودروســاز بزرگ ما - ایران خودرو و سایپا – 
که تأثیر بیشــتری در بازار دارند به ســاختار دولتی آنها 
برمی گردد. این ســاختار بر اســاس مدل های مرسوم 
بنگاه های اقتصادی که مبتنی بر هزینه و ســود هستند 

عمل نمی کنند. 
و  کیفیــت  مراعــات  و  وری  بهــره  افزایــش  بنابرایــن 
محصول قابل رقابت هم مدنظر نیســت. در حقیقت 
دولــت  کارمنــد  را  خــود  خودروســازها  ایــن  مدیــران 
می داننــد و ســودآور نبــودن بنگاه ها، اقتصــادی نبودن تولیــد و کاهش بهره 
وری باعث می شــود ســرانجام آنچه به عنــوان محصول وارد بازار می شــود 
اقتصــادی و رقابتــی نباشــد. در حقیقت مــا پول نفــت را وارد مجموعه های 
خودروســازی می کنیــم تا فقط میزان اشــتغال را بــاا ببریــم بنابراین وقتی 
مجموعه ای بر اســاس کســب درآمد و ســود مبتنی بر نوآوری و تولید کیفی 
شــکل نمی گیرد کاایی هم که به دســت مردم می رسد متأثر از همین نگاه، 
قیمت تمام شــده باا در کنار کیفیت نازل را داراســت و به تبع آن نمی تواند 
در کنــار خودروســازهای بــزرگ رقابت کنــد و وارد بازارهای جهانی شــود. از 
همین روســت که شــما در صنایع خودروســازی ما »تحقیق و توســعه« را به 
مفهــوم واقعــی کلمــه نمی بینید چون نیــازی به رقابت و توســعه محصول 
حــس نمی شــود از همین رو هم خودروســازهای ما همیشــه بــا فاصله ای از 

شرکت های دانش بنیان، مراکز پژوهشی و دانشگاه ها حرکت می کنند.
البته وضعیت زنجیره تأمین و قطعه سازهای ما در این میان متفاوت است 
و مــا به عینه می بینیــم که چون زنجیره تأمین متعلــق به بخش خصوصی 
اســت بهــره وری بیشــتری دارنــد و حتــی قابلیــت صادراتی هــم دارند و در 
همیــن قطعه ســازها میل به همــکاری با پژوهشــکده ها و مراکــز تحقیقاتی 

بسیار بااتر است.
مــا اگــر بخواهیــم بــه ســمت صنعــت خودروســازی پویــا بــا اقبال از ســوی 
مشــتریان حرکــت کنیم خودروســازی مــا بایــد از دل همین زنجیــره تأمین 
و قطعــه ســازها برخیــزد و ســاختار خصوصــی داشــته باشــد بــا ایــن همــه 
نمی تــوان همه صنعت خودروســازی را بــا یک چوب نواخت چــون در کنار 
همــه ضعف ها و چالش هایی که وجود دارد باز می بینیم همین صنعت در 
شــرایط تحریــم به تولید ادامه می دهــد و گاه محصولی تولید می کند که 80 

درصد داخلی سازی شده است. 
از طرفــی توجــه کنیم قوانین کار، مالیات، بیمــه و قوانین مربوط به واردات، 
صــادرات و گمــرگات و تغییــرات نــرخ ارز بــه گونــه ای نیســت کــه وضعیت 
تولیــد را در شــرایط بســامانی قرار دهــد. در حقیقت بخش تولیــد برای یک 
ســرمایه گذار واقعــی جذابیتــی نــدارد. بنابرایــن بنگاه های تولیدی از ســوی 
دولت اداره می شــود و تجربه هم نشــان داده وقتی این بنگاه ها به اصطاح 
خصوصی هم می شــوند بافاصله به مشــکل برمی خورنــد و دولت دوباره 
مجبــور می شــود عهــده دار اداره آنهــا شــود. البته اخیــراً با افزایــش نرخ ارز 
فرصت هایــی بــرای تولیدکننــدگان به وجــود آمده امــا اوًا ایــن را نمی توان 
بــه حســاب تدبیر سیاســتمداران گذاشــت و در ثانــی وقتی بســترهای کیفی 
و رقابتــی وجــود نــدارد می بینیــد کــه از همیــن فرصت هــا هــم بــه درســتی 

بهره برداری نمی شود. 
بنابرایــن ضرورت اصاح ســاختار در خودروســازی ما از یک ســو و واگذاری 
امور به کسانی که عشق، اهلیت و عاقه به تولید را دارند می تواند دگردیسی 

مطلوبی را در صنعت خودروسازی ما پدید آورد.

خودروسازی قربانی سیاستگذاری 
گفت وگو با امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت

 سیدرضی 

حاج آقامیری
عضو اتاق بازرگانی 
ایران

ابوالفضل خلخالی
عضو هیأت علمی 
 دانشگاه

 علم و صنعت

ë  انــگار قانــون نانوشــته ای در ایــران وجود 
دارد که خودروســاز ایرانی محبوب نیســت. 
به شــکل ســنتی در جامعه ایران قیاس هایی 
مشــتریان  می دهــد  نشــان  کــه  دارد  وجــود 
داخلی از خودروساز ایرانی ناراضی بوده اند 
و البتــه ایــن نارضایتــی در یک ســال اخیر و 
در شــرایط تحریم تشــدید هم شــده اســت. 
ریشــه های این نارضایتــی را در کجا می بینید 
و چقــدر ایــن نارضایتــی و قیاس هــا منطقی 

است؟
واقعیت این است که دولت و خودروسازها 
در زمینــه خودروســازی چنــدان خــوب عمل 
نکردنــد و بی جهــت وعده هایــی دادنــد و بــر 
اســاس همان وعده ها ســطح توقعــات را در 
میــان افکار عمومی باا بردند. به عنوان مثال 
بعــد از برجــام تبلیغات وســیعی بــرای ورود 
محصــوات جدیــد به بــازار صــورت گرفت و 
به گونه ای تبلیغ می شــد انــگار دو تا چهار ماه 
دیگــر ایــن محصــوات به دســت مشــتریان 
خواهد رســید در حالی که زمان نشان داد این 
گونه نشــد یــا وقتی ما دربــاره خــودروی ملی 
یــا موتــور ملی ســخن می گوییــم در حالی که 
ملی بــودن خودرو یا موتور را بدرســتی تبیین 
نمی کنیم افکار عمومــی این حس و دریافت 
را دارنــد کــه بــه بازی گرفتــه شــده اند. مثًا ما 
ســال ها درباره داخلی سازی سخن گفتیم اما 
در همیــن تحریم ها متوجه شــدیم که همین 

داخلی سازی هم کامًا به ارز وابسته است.
البتــه همه مــا از دولتمردان تا رســانه ها و 
مردم در شکل گیری این وهم مقصر هستیم 
از خــودروی  چــون وقتــی فی المثــل ســخن 
ملــی بــه میــان می آید همــه لــذت می بریم 
و رفتارهــای احساســی داریــم امــا از آن ســو 

نمی خواهیم باور کنیم که رسیدن به خودروی 
ملی به مســیری طواتی و سخت نیاز دارد. از 
سویی واقعیت این اســت که صنعت خودرو 
حتــی در کشــورهایی مثــل ژاپــن و آلمــان که 
امروز از پیشــروترین کشــورها در خودروسازی 
هستند بی نیاز از مبادات میان کشورها نیست 
و اگر همین امروز ژاپن و آلمان تحریم شــوند 
دست کم در تأمین مواد اولیه با چالش جدی 
مواجــه خواهند بود چون این طور نیســت که 
یک کشور بتواند همه مواد اولیه یک خودرو را 

در محدوده مرزهای خود تولید کند.
نکتــه دیگر اینکه امروز مشــتریان خودرو و 
مردم عادی دسترســی جدی تــری به تصویر 
خودروها بویژه خودروهای کانســپت که حتی 
ممکن اســت هیــچ وقت تولید انبوه نداشــته 
باشــند دارند و همین تصاویر ســطح توقع ها 
را بــاا می بــرد بنابرایــن شــما بــا دیــدن ایــن 
تصاویــر از خودرویتــان لــذت نمی بریــد. در 
حقیقــت اینجــا دیگر بحــث روانــی و جامعه 
شــناختی اســت. روزی که پراید به ایران آمده 
بود خــودروی محترم و قابــل اعتنایی بود اما 
بعــد از دو دهه آنقدر علیــه این خودرو تبلیغ 
شــده که کسی در آن احساس راحتی و امنیت 
نمی کند. این نشــان می دهد که درک مفهوم 
کیفیت ترکیبی از مفاهیم عینی و ذهنی است 
وگرنه چطور می شود که پراید دو دهه گذشته، 
خودرویی کامًا مدرن و خوب تلقی می شد اما 
اان در افــکار عمومی به جعبه تابوت ملقب 
شــده است. توجه کنید که پراید یک خودروی 
شــهری اســت امــا مــردم از آن در جاده هــا با 
ســرعت های باا اســتفاده می کننــد. از طرف 
دیگر این خودرو تیراژ باایی داشــته و طبیعی 
اســت میزان تصــادف این خــودرو باا باشــد 
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آیا خودرو صرفاً یک آهن پاره شیک است که با اجی مجی ناگهان ظاهر می شود و همه 
دوست دارند یکی از بهترین هایش را داشته باشند و پایشان را روی پدال گاز فشار دهند 
طوری که انگار سرشــان بیرون از ابرهاســت یا نه خودرو هم داســتان پیچیده ای دارد و 
سایه بســیاری از مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی و سیاســی یک جامعه روی آن می افتد. 
ســؤال این اســت که چرا خودروســازهای ما بعد این همه ســال نتوانســته اند رضایت 
مشــتریان خود را جلــب کنند، از طرفــی خودرو و خودروســازان ایرانی بــا چه ذهنیتی 
نگریســته می شــوند و چقدر این ذهنیت می تواند در درک مســأله کمک یا مانع تراشی 
کنــد. آنچــه در ادامه می آیــد گفت و گوی ما بــا امیرحســن کاکایی، عضو هیــأت علمی 

دانشگاه علم و صنعت است.

است هر چقدر هم که خودرویتان کهنه باشد 
در حقیقت از یارانه بیشتری استفاده می کنید.

ë  مشــکات خودروســازان را چقدر از  سوی 
سیاستگذاری می دانید؟

ســاختار  کــه  اســت  واقعیــت  یــک  ایــن 
اقتصــادی ما ضد بهره وری و توســعه اســت. 
شما تا حاا دیده اید خودروسازهای ما اقدام 
جــدی بــرای داخلی ســازی انجــام بدهنــد؟ 
چرا؟ برای اینکه اساســاً نوع سیاســتگذاری ها 
آنها را نسبت به چنین کاری تشویق نمی کند 
بلکه برعکــس نوع سیاســت هایی که اعمال 
می شــود به گونه ای اســت که اگر می خواهند 
از معافیت گمرکی استفاده کنند باید خودرو 
مونتــاژ کنند و مجموعــه ای از عوامل دســت 
به دســت هــم می دهد که خودروی ســاخت 

داخل گران تر تولید شود. 
ظاهــراً  مــا  سیاســت های  حقیقــت  در 
حمایــت از خودروســازی را تجویــز می کنــد 
در حالی که اتفاقاً برعکس اســت. شــاید این 
سیاســت حداقلی از داخلی سازی را حمایت 
کنــد امــا وقتــی خودروســاز بــه  ســمت عمق 
داخــل مــی رود هزینه های تولید بشــدت باا 
مــی رود. خیلی هــا فکــر می کنند  تنــدر 90 به 
ایــن علــت صــادر نشــد کــه در داخــل کشــور 
مصرف باایی داشــت اما چطور می شــود که 
شرکت رنو رومانی را به عنوان پایگاه صادراتی 
محصول خود انتخــاب می کند چون رومانی 
همان محصــول را ارزان تر از ما تولید می کند 
لــذا رنــو، خــودروی خــود را از رومانــی صــادر 

می کند نه ایران.
ë  ،اقتصــادی ســاختار  شــما  حقیقــت  در 

سیاســی و اجتماعــی را اصــل می دانید مثًا 
وقتی ایران تحریم می شــود قاعدتاً مثل یک 
کشــوری که مجبور اســت طیف وســیعی از 
محدودیت هــای مالی و ارتباطــی را بپذیرد 

نیست.
ایــن ســال ها دیــده ام کــه  بلــه، مــن در 
همواره مدیران خودروسازی متهم شده اند 
امــا برآوردهــا نشــان می دهــد کــه ســاختار 
اقتصادی ما اشــکال دارد و مناســب توسعه 
و داخلی ســازی محصــوات نیســت. البتــه 
ســاختار خودروســازی ما هم خالــی از ایراد 
نیســت امــا شــما فقــط توجــه کنیــد کــه مــا 
چند ماه اســت درگیر قیمت گــذاری خودرو 
ســیب زمینی  ایــن  ســازمان ها  و  شــده ایم 
داغ را بــه دامــان همدیگــر می اندازنــد. در 
حقیقت با این شــیوه از سیاســتگذاری مدام 
حــل چالش های خودروســازان را به تعویق 
می اندازیم. ما چنــد وقت پیش بدون هیچ 
علــت روشــنی و به صــورت ناگهانــی جلوی 
واردات خــودرو بــه کشــور را گرفتیــم. خــب 
معلوم اســت ایــن تصمیــم ناگهانی چقدر 
می تواند تنش زا باشد و بازار را به هم بریزد. 
در چنین شرایطی خودروساز تکلیف خود را 
نمی داند از آن ســو دولــت در عزل و نصب 
مدیران خودروســازی همچنــان نقش خود 
را ایفــا می کنــد و نمی گــذارد کــه مدیــران با 
دســت باز رفتار کنند یعنی به محض اینکه 
خودروساز می خواهد دست به رفتاری بزند 
کــه نشــان دهنــده بخش خصوصــی بــودن 

است، دولت جلوی او را می گیرد. 
ســایپا  کــه  بــود  زمانــی  نمونــه اش 
را  خــود  محصــوات  قیمــت  می خواســت 
بــاا ببرد کــه یکدفعه دســتور دادند متوقف 
شــود. یا مثــًا دولت خودروســازها را مجبور 
بــه پیش فروش محصوات خود می کند در 
چنین جوی حتی مدیری که بهترین ایده ها 
را دارد می توانــد به بهره وری برســد؟ وقتی 
همــه جــا مه آلــود اســت طبیعتاً تشــخیص 
ســره از ناســره ممکــن نیســت. حــال اگر ما 
بخواهیــم این وضعیت را تغییر دهیم یا به 
قول یکی از مسئوان باید دِر خودروسازی را 
ببندیم که البته این هم راه حل نیست بلکه 
پــاک کــردن صورت مســأله اســت یــا اینکه 
تغییــرات ســاختاری در صنعــت خــودرو را 
قبول کنیم که همین تغییرات هم مستلزم 
اصاحــات جــدی در ســاختار اقتصــادی و 

بانکی کشور است.

روایت کوتاه تاریخ از صنعت خودرو 

کارخانه جیپ احداث شد که کار آن مونتاژ خودرو بود.1337
کارخانه ایران ناســیونال برای تولید داخلی خودرو به همت 
برادران خیامی با سرمایه 2 میلیون تومانی و با هدایت رضا 
نیازمند و وامی که از ســوی دولت در اختیارشــان گذاشت، 

تأسیس شد .
شرکت ســایپا با نام اولیه »شــرکت ایرانی تولید اتومبیل 
ســیتروئن ایران« تأســیس شد و دو ســال بعد به مرحله 

بهره برداری رسید .
با شرکت روتس برای تولید پیکان قرارداد بسته شد .

چهار خودروی پیکان، آریا، شاهین و ژیان در ایران ساخته می شد که 
تیراژ پیکان، 12هزار دستگاه و بقیه خودروها 2 هزار دستگاه بود .
بیش از 432 هزار دســتگاه پیکان در این سال در ایران 

تردد می کردند .
شرکت ایران خودرو و سایپا ملی شدند و در اختیار سازمان 

ملی صنایع زیر مجموعه وزارت صنایع قرار گرفتند .
با پایان جنگ، ایران خودرو با شرکت پژو برای تولید پژو 405 

قرارداد بست .
پراید برای اولین بار با تیراژ حدود 1500 دســتگاه خودرو 

تولید شد .
تولید انبوه خودرو سمند به عنوان خودرو ملی در سال ۱۳۸۱ 

آغاز شد .
تولید ال نود با حضور نمایندگانی از شــرکت رنو در شرکت 

پارس خودرو آغاز شد .
تحت تأثیر تحریم هــا و افزایش هزینه ها به خاطر اجرای 

طرح هدفمندسازی یارانه ها تولید خودرو بشدت کاهش 
یافت، تقریبًا نصف شــد و به 606 هزار و 371 دستگاه 

رسید .
با اجــرای برجام، شــرکت های رنو و پــژو قراردادهای 
جدیدی با خودروسازان داخلی بستند. تولید خودروهای 
جدیــد آغاز شــد و چهره شــهرها با محصــوات جدید 
بخصوص از ســوی رنو، مانند ساندرو، داستر، کپچر و... 

تغییر کرد .
امریکا از برجام خارج شد، با وضع مجدد تحریم ها پژو و رنواز 
ایران رفتند و همچنین با منع واردات خودرو، قیمت ها بشدت 
افزایش یافت، خودروها کمیاب شــدند و صنعت دوباره در 

رکود فرو رفت . 
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همواره مدیران خودروسازی متهم شده اند اما 
برآوردها نشان می دهد که ساختار اقتصادی 

ما اشکال دارد و مناسب توسعه و داخلی سازی 
محصوات نیست. البته ساختار خودروسازی ما هم 

خالی از ایراد نیست اما شما فقط توجه کنید که ما 
چند ماه است درگیر قیمت گذاری خودرو شده ایم و 
سازمان ها این سیب زمینی داغ را به دامان همدیگر 
می اندازند. در حقیقت با این شیوه از سیاستگذاری 

مدام حل چالش های خودروسازان را به تعویق 
می اندازیم



ë خداحافظی در ژوئن
ــاندر  ــ ــنامه الکس ــ ــتین نمایش ــ ــــی در ژوئن« نخس »خداحافظ
ــــت که توسط مژگان صمدی  ــنده روسی اس ــ وامپیلوف، نویس
ــر کرده است. نامی که  ــ ــر مرکز آن را منتش ــ ــده و نش ــ ترجمه ش
ــنده بر او نهادند برگرفته از نام شاعر روس  ــ والدین این نویس
ــــت. پدرش مدتی پیش از تولد وی در  ــاندر پوشکین اس ــ الکس
ــر  ــ ــــت: »احتمال می دهم پس ــته اس ــ نامه ای به مادر وی نوش

ــود چرا که مرتب خواب نویسندگان را می بینم.«  ــ باشد و می ترسم که نویسنده ش
ــاندر به ادبیات و موسیقی عاقه داشت و در رشته ادبیات روسی در دانشگاه  ــ الکس
ایرکوتسک سیبری تحصیل کرد. او قصه نویسی را از همان سال اول دانشکده شروع 

و نوشته هایش را در روزنامه ها منتشر می کرد.
وامپیلوف حدود سی و پنج سال داشت که در دریاچه بایکال غرق شد. او در فرصت 
اندکی که برای زندگی داشت چهار نمایشنامه بلند و سه نمایشنامه کوتاه نوشت و 
ــــی و تئاتر روسی تحولی ایجاد کرد که نسلی  با همین نوشته ها در نمایشنامه نویس
ــته های خود قرار داد. نقطه قوت سبک او  ــ از نمایشنامه نویسان را تحت تأثیر نوش
توجه به جنبه اخاقی وجود انسان و ارتباط متقابل بین ایده آل و واقعیت است. او 
تقابل میان اوج احساسات و عمل گرایی، تقابل میان ویژگی های واا و َپست انسان 

معاصر و مبارزه میان نیمه های مرده و زنده روح انسان را دقیق بررسی می کرد.
در نمایشنامه »خداحافظی در ژوئن« که قهرمان اصلی با ویژگی های منفی درگیر 
مبارزه ای درونی است، تقابل درام وامپیلوف با درام سفارشی معمول در شوروی 
که همیشه قهرمان اصلی و مثبت ماجرا بوده، بخوبی نشان داده می شود. از آنجا 
ــده که در آن همه چیز  ــ ــــاس می کرد جامعه به بازاری تبدیل ش که وامپیلوف احس
ــــت، ابتدا نام »بازار مکاره« را برای این نمایشنامه انتخاب  قابل خرید و فروش اس
ــده، از حال و هوایی  ــ ــته ش ــ ــرده بود. »خداحافظی در ژوئن« در قالب کمدی نوش ــ ک
ــــصت، نوع روابط و روحیات و تا  ــاد برخوردار است و فضای دانشجویی دهه ش ــ ش
ــــجویان را هنگام فارغ التحصیلی و  ــاده و غالباً رمانتیک دانش ــ اندازه ای نوع نگاه س
آستانه ورود به جامعه توصیف می کند. »کالیسف« قهرمان اصلی این نمایشنامه، 
ــــجویی با اراده، مصمم، عاقه مند به رشته تحصیلی  و در حال کار روی یک  دانش
ــیدن به  ــ ــــی اش را انتخاب کرده و برای رس ــیر علمی زندگ ــ ــــت. او مس پروژه ویژه اس
ــــیطنت های خاص  ــــف ش هدف خود آمادگی درگیری با هر مانعی را دارد. کالیس
ــان دهنده جرأت، جسارت، اعتماد به نفس و خاقیت  ــ خودش را هم دارد که نش
وی در برخورد با مسائل است. اگر چه این رفتارها به دلیل عدم تطبیق با معیارهای 
ــوم در جامعه برایش دردسرآفرین است، اما به همین دلیل ایجاد جذابیت  ــ مرس
کرده و او را مورد توجه سایر دانشجویان و استادان دانشگاه قرار می دهد.نمایشنامه 
»خداحافظی در ژوئن« در دو  پرده نوشته شده که خیابان، خوابگاه، گردش خارج 

از شهر و آپارتمان، پرده نخست و باغ و دانشگاه پرده دوم آن را تشکیل می دهد.
ë سارتر در ایران

ــــوف، اگزیستانسیالیست،  ــارل ایمار سارتر« فیلس ــ »ژان پل ش
رمان نویس، نمایشنامه نویس و منتقد فرانسوی بود. بررسی 
ــارتر در اندیشۀ روشنفکران ایران و  ــ نقش تأثیرگذار ژان پل س
ــنفکری در دهه های چهل و پنجاه  ــ شکل گیری کافه های روش
ــــط  ــــت که توس ــارتر در ایران« اس ــ موضوع کتابی با عنوان »س
ــر اختران آن را  ــ ــده و نش ــ ــته ش ــ ــــخی لنگرودی نوش احمد راس

ــنایی خود با سارتر را مرهون  ــ ــنده که در ابتدای کتاب آش ــ ــر کرده است. نویس ــ منتش
علی شریعتی ذکر کرده، در هفت فصل تحت عناوین فیلسوف عصر؛ زندگی نامه، 
ــنفکران ایران؛ شعاع اندیشه سارتر بر منتقدین؛  ــ ــایه سارتر بر روش ــ آرا و نظرات؛ س
ــارتر و نهضت های آزادی بخش و نقش سارتر در  ــ ــارتر بر ادبیات ایران؛ س ــ سایه س
شکل گیری کافه های روشنفکری به بررسی موضوع پرداخته است. وی در مقدمۀ 
این کتاب نوشته است: »این مجموعه قصد ندارد که سارتر را از حد معمول خود 
فراتر جلوه دهد و تبلیغی برای اگزیستانسیال یا »سارترگرایی« به این جغرافیای 
ــنفکری ایران را تحت تأثیر خود قرار داد،  ــ ــود و دو دهه از تاریخ روش ــ فکری راه گش

بی ارتباط با شرایط کشور و جهان نبود...«
در فصل پنجم کتاب از نویسندگان و شعرایی نام برده شده که ملهم از افکار و آثار 
ــیر دارای چهره ای ماندگار شدند.  ــ ــارتر به خلق آثار ادبی پرداختند و در این مس ــ س
بر همین اساس، اگزیستانسیالیسم سارتر بیشترین تأثیر را بر سبک داستان نویسی 
ــته و مشهورترین شخصیت های آن  ــ که مکتب تهران و اصفهان نام گرفت، گذاش
ــــنگ گلشیری،  افرادی چون صادق هدایت، جال آل احمد، بهرام صادقی، هوش
ــاعدی و... بوده اند. البته نویسنده خاطرنشان کرده که ورود ژان پل  ــ غامحسین س
سارتر به ایران در قالب ادبیات داستانی مدیون صادق هدایت است که نخستین 
بار در نقش پدر داستان نویسی نوین ایران سارتر را با کتاب بسیار خواندنی »تهوع« 
ــناخت. ظاهراً هدایت و دکتر ناتل خانلری به دلیل تنگنای مالی این کتاب را به  ــ ش
ــــت تومان از کتاب فروشی ابن سینا می خرند تا به نوبت آن را مطالعه  قیمت بیس
کنند. هدایت برای نخستین بار داستان کوتاه دیوار سارتر را از زبان اصلی به فارسی 
ترجمه و در مجلۀ سخن چاپ کرد. همچنین در ادامۀ همین فصل به احمد شاملو 
و مهدی اخوان ثالث نیز به عنوان شعرایی که تحت تأثیر ادبیات سارتر قرار گرفتند، 
ــاره شده است. فصل آخر کتاب نیز به چگونگی شکل گیری کافه نشینی و رونق  ــ اش
ــــی و رزنوار پرداخته که مطالعۀ خاطراتی از  کافه هایی چون نادری، فیروز، فردوس

افرادی که به این محافل رفت و آمد داشتند، خالی از لطف نیست.
ë در خانه ما کسی یانگ را دوست نداشت

ــتان ها نیز اهالی  ــ عاقه مندان حوزه ادبیات همواره در شهرس
ــــخت ترین شرایط جذب نموده و برای  فرهنگ و ادب را در س
ــــی  ــــن گونه محافل از هیچ تاش ــتن چراغ ای ــ ــــن نگه داش روش
فروگذار نمی کنند. از جمله این اقدامات برگزاری جشنواره های 
داستانی و انتشار آثار برگزیده این جشنواره هاست.»در خانه 
ــــت« عنوان کتاب مجموعه  ــــت نداش ــــی یانگ را دوس ما کس

ــــت، دوم و سوم جایزه داستان کوتاه سیمرغ  داستان های منتخب دوره های نخس
ــــت که به تازگی توسط مصطفی بیان گردآوری شده و نشر داستان آن را منتشر  اس
کرده است. این مجموعه شامل 17 داستان کوتاه برگزیده سال های 94 تا 96 جایزه 
ــتان آن با عناوین بازی، فنس پاره و در خانه ما  ــ ــتان سیمرغ است که سه داس ــ داس
ــــت. همچنین دو داستان  ــــی یانگ را دوست نداشت اثر معصومه دهنوی اس کس
ــــت و مارماهی نیز که  ــــن مجموعه با نام های در فاصله چند نخی که میان ماس ای
ــــت. زهره احمدیان، کیان  ــده نوشته نجمه باغشینی اس ــ در این مجموعه چاپ ش
درجزی، هدی امینیان مقدم، جواد دهنو خلجی، محمد اسعدی، سلیمان آهی، 
علی بوتیمار، فریده ترقی، هستی بشروتنی و سولماز اسعدی، از سایر نویسندگان 
داستان های این مجموعه هستند.تنها ویژگی مشترک داستان های این کتاب محل 
تولد یا سکونت نویسندگان آن یعنی شهر نیشابور است. نکته قابل توجه دیگر در 
این مجموعه داستان، انتشار داستان های دّره مهربانی نوشته امیرمحمد سلیمانی 
ــاله( و داستان سفر در زمان نوشته پوریا دارابیان )12 ساله( است که شایسته  ــ )9 س

تقدیر بخش کودک و نوجوان دومین دوره این جایزه شناخته شده اند.
در داستان عفت نوشته هدی امینیان مقدم می خوانیم: »... به دست هایش نگاه 
کرد که محکم روی شکم سفتش به هم کیپ شده بودند. به اسمش در این سال ها 
ــــتش داشت. مردی که  ــده بود و به مردی که دوس ــ ــا ش ــ فکر کرد. به عفتی که پریس
ــنبه پیش بی خبر از همه جا رفته بود پی آرزوهایش. پریسا نترس بود.  ــ همان یکش
ــود تا هنوز بتول برنگشته ساکش را بردارد و بچه  ــ یک لحظه ویرش گرفت بلند ش
ــــتش داشت نگه دارد. آب، لباس هایش را تا کمر خیس  مردی را که آن همه دوس
ــه لبش  ــ ــــرش باا و پایین کرد. گوش کرده بود. چند لحظه همه چیز را دوباره در س
لرزید و شروع کرد لبش را جویدن...«جایزه مستقل داستان کوتاه انجمن داستان 
ــده و با حمایت های معنوی استادان و  ــ ــال 94 پایه گذاری ش ــ ــیمرغ نیشابور از س ــ س
ــان حرفه ای به تشویق و ترغیب نویسندگان و ایجاد فضایی مناسب  ــ داستان نویس

برای کشف استعدادهای حوزه ادبیات داستانی شهر نیشابور می پردازد.
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رها آوا
نویسنده و منتقد ادبیات تازه های نشر

 نقل دروغ های درخواستی 
روی صحنه زندگی

نگاهی به رمان »نّقال فیلم«

»نّقـــال فیلم« عنـــوان رمانی نوشـــته ارنـــان ریورا 
لتلیئر نویســـنده اهل شیلی اســـت که توسط بیوک 
بوداغی ترجمه شـــده و نشـــر آگه آن را منتشر کرده 
اســـت. آنچه از زندگینامه این نویســـنده در دست 
است، حکایت از شـــباهت های متعدد بین فراز و 
نشیب زندگی شـــخصی وی و بخش قابل توجهی 
از رخدادهای ایـــن رمان دارد. فقر، فقـــدان مادر در 
دوران کودکـــی، زندگی در شـــهری معدنی و رویکرد 
 شـــخصیت اصلی داســـتان به هنر از جمله همین 

شباهت هاست.

رمان در چهل و چهار فصل با استفاده از راوی 
اول شـــخص به نمایش اعمـــاق ذهن و افکار 
شخصیت اصلی داستان می پردازد که با توجه 
به موضوع داســـتان انتخابی مناســـب به نظر 
می رسد. راوی، دختر یک خانواده فقیر به نام 
ماریا مارگریتاست که سن او در ابتدای داستان 
زیر هفت ســـال است و خواننده او را تا جوانی، 
آنجا که داســـتان به پایان می رســـد، همراهی 
می کند. در واقع پیرنگ داســـتان شـــامل روند 
زندگی این دختـــر طی دوره هایـــی از کودکی، 
نوجوانی و جوانی اســـت. شـــخصیت پردازی 
داســـتان به گونه ای اســـت که با وجـــود تعدد 
افراد خانواده و همســـایگان و اهالی شـــهرک 
محل ســـکونت راوی، خواننده را دچار مشکل 
و  شـــخصیت ها  بیـــن  انســـجام  و  نمی کنـــد 
کشمکش های درون متن، نظم مورد انتظار از 

پیرنگ را تأمین کرده است.
ماریا مارگریتا تنها دختر خانواده ای اســـت 
که چهار پســـر دیگر به عاوه پـــدری که در اثر 
ســـانحه ای فلج شـــده و ازکار افتـــاده اعضای 
آن را تشـــکیل می دهنـــد. مادر خانـــواده بعد 
از ایـــن حادثه، همســـرش را در بهـــت و اندوه 
همیشگی با اندک مستمری و پنج فرزند رها 
کرده و ناپدید شـــده است. در چنین وضعیتی 
کـــه هر یک از اعضای خانـــواده به نوعی دچار 

مشـــکات ناشـــی از رفتن مادر هســـتند، تنها 
دلخوشی آنها تماشـــای فیلم های اکران شده 
در سینمای شهرک اســـت. اما از آنجا که پول 
کافی برای تماشـــای همه فیلم ها توسط همه 
بچه هـــا وجود ندارد، ماریا کـــه از قدرت نّقالی 
شـــگفت انگیزی برخـــوردار اســـت، انتخـــاب 
می شود تا هر هفته به سینما برود، فیلم جدید 
را ببیند و آن را در خانه برای دیگران نقل کند. 
او چنـــان در ایـــن کار ماهـــر و خّاق اســـت که 
بزودی آوازه نّقالی اش به همسایگان، ساکنان 
بلوک های مجاور و سرتاســـر شـــهرک منتقل 
شـــده و اجـــرای وی بـــه منبع درآمـــدی برای 

خانواده نیز تبدیل می شود.
گذشـــته از فراز و نشـــیب روند زندگی ماریا 
به عنـــوان عضوی از یـــک خانواده نابســـامان 
اما دوست داشـــتنی که از همان اوایل داستان 
خواننده را به فضای تاریـــک و تلخ اما توأم با 
تاشی زیبا برای ادامه زندگی بر اساس عایق 
خانوادگی هدایت می کند، موضوع قابل توجه 
رمان اثرگـــذاری رســـانه هایی چون ســـینما و 
تلویزیون بر زندگی مردم این شـــهرک است. 
اینجاســـت که به نظر می رســـد توالـــی کارکرد 
ســـینما و پـــس از آن تلویزیـــون و تلفیق آن با 
ادبیات داستانی از طریق بستری که بشدت با 
هنرهایی چون نمایش و نّقالی نیز پیوند دارد، 

»ایران«:  »جامعه شناسی مردم مدار در کارزار 
عمـــل« کتابی به قلم گروهـــی از صاحبنظران 
حوزه جامعه شناســـی چون مایکل بـــوراووی، 
فرانســـیس پیون، ســـاری حنفی و... است که با 
برگردان بهرنگ صدیقی و روح اه گلمرادی از 

سوی نشر نی منتشر شد.
جامعـــه شناســـی مردم مـــدار بـــه منزله یکی 
از چهـــار نوع جامعه شناســـی اســـت که بحث 
و مشـــاجره بســـیاری در ســـطح جهـــان بیـــن 
صاحبنظران برانگیخته اســـت. این چهار نوع، 
یعنی جامعه شناســـی های حرفه ای، انتقادی، 
سیاســـتگذار و مـــردم مـــدار صرفاً چهـــار وجه 
یا چهـــار گرایش در جامعه شناســـی نیســـتند. 
بلکه چهارراه کاربســـت جامعه شناسی اند این 
چهارراه نوعی تقســـیم کار و تخصص گرایی را 
در این حیطه شـــکل داده اند. جامعه شناســـی 
مردم مـــدار ایده  جدیدی نیســـت. همـــواره در 
عرصـــه جامعه شناســـی فراخوان هایـــی برای 
جلب توجه بوده اســـت که نخستین آن همان 
عبارت مشهور مارکس درباره لزوم تغییر جهان 
در عین فهم آن بوده است و همچنین مدعای 
دورکیم مبنی بر اینکه جامعه شناسی اگر صرفاً 
نظر ورزی باشد ارزش یک ساعت صرف وقت 
هم ندارد.جامعه شناسی مردم مدار به اعتقاد 
مترجـــم تاکنـــون از موضع اخـــاق نکوهش یا 
ســـتایش شـــده، اما در کردوکار آن موشـــکافی 

صورت نگرفته است.
به دلیل همیـــن کمبود، مجموعـــه مقااتی در 
ایـــن کتـــاب گردآمده تـــا مطالعات ایـــن حوزه 
عمیق تر بررســـی و شـــناخته شـــوند. مقاات را 
کسانی نوشته اند که در این میدان حضور داشته 

و از چالش ها و دشواری های کار جامعه شناسی 
و در  واقعـــی  زمانـــه ای  و  مردم مـــدار در دوره 
مکان های واقعی گفته اند. چرا که سازمان و طرز 
اجرای جامعه شناسی مردم مدار در کشورهای 
مختلـــف، متنـــوع و متفـــاوت اســـت. مایـــکل 
بـــوراووی گردآورنده مقاات کتاب می نویســـد: 
»جامعه شناســـی مردم مدار و سیاســـتگذار به 
سبب فعالیت شـــان در میدان سیاست باید به 
جامعه شناسی های حرفه ای و انتقادی پاسخگو 
باشـــند. ایـــن فقط در صورتی میســـر اســـت که 
میدان های آکادمی و سیاست با یکدیگر تاقی 
پیدا کنند. بنابراین مهم اســـت که مشخصات و 
نقاط تاقی میدان های سیاســـت و آکادمی در 
بافت و بســـترهای ملی متفاوت، مورد به مورد 
شناســـایی شـــوند. در میـــدان آکادمـــی فعاان 
جامعه شناســـی حرفـــه ای بر جامعه شناســـان 
انتقـــادی مســـلطند. در حالـــی کـــه در میـــدان 
کـــه  سیاســـتگذار  جامعه شناســـان  سیاســـت، 
به قدرت وصلند بر جامعه شناسان مردم مدار 

مسلطند که با جامعه مدنی ارتباط دارند.«
مطالبی که در این کتاب آمده جامعه شناســـی 
مردم مدار را به عنوان جامعه شناسی دوزیست 
می نامد و تنگناها و امکان های جامعه شناسی 
مردم مدار را توضیـــح می دهد. مقاله درگیری 
انتقـــادی در میدان هـــای قـــدرت، چرخه های 
اکتیویسم جامعه شناختی در آفریقای جنوبی 
از  حرکـــت  می کنـــد.  بررســـی  را  پســـاآپارتاید 
جامعه شناســـی سیاستگذار به جامعه شناسی 
مردم مـــدار در دنیـــای عـــرب، اتحـــاد کارگـــر- 
روشـــنفکر: مداخله فرامرزی جامعه شناختی 
و کارزار جهانـــی، مداخـــات جامعه شناســـی:  

ورود به رســـانه و سیاســـت در مقام دانش پژوه 
اجتماعـــی از دیگـــر مطالب این کتاب اســـت 
و بر تجـــارب به کارگیری ایده جامعه شناســـی 
مردم مدار در عمل و در میان افراد کشـــورهای 
گوناگـــون، تـــا نظـــر ورزی در ایـــن خصوص در 
مسیر تغییر جهان تأکید دارد. مرور این تجارب 
می تواند مسیر تازه ای پیش پای جامعه شناسی 
و جامعه ایران قـــرار دهد. در عصر بنیادگرایی 
بـــازار، ایـــن ایده کـــه در قالب جامعه شناســـی 
اوج  جهـــان  اقصی نقـــاط  در  مردم مـــدار 
چشمگیری داشته است. دراین بزنگاه تاریخی 
کـــه بازارهـــا راه حـــل تمامی مســـائل دانســـته 
می شوند، از فقر گرفته تا تغییرات اقلیمی و از 
رکود اقتصادی گرفته تا بی ثباتی سیاسی نه تنها 
بقای جامعه شناسی که زیست اجتماعی افراد 

بیش از هر زمانی تهدید می شود.

به آفرینش رمانی درخور توجه در حوزه تاریخ 
رسانه منتج شده است.

 نویســـنده بـــا اشـــاره بـــه انـــواع فیلم های 
محصول کشـــورهای مختلف، هنرپیشه های 
معروف، توصیف فضای سینما و آپارات خانه 
و نحـــوه نمایـــش فیلـــم و همچنیـــن عاقه و 
هیجان وافر مردم شـــهرکی که در صحرا واقع 
شده و جز کار در معدن نیترات هیچ سرگرمی 
و دلخوشـــی ندارند، به تأثیـــرات پیدایش هنر 
هفتـــم به عنوان یـــک ابزار رســـانه ای مهم در 
این جامعه می پردازد. در بخشـــی از داستان 
که راوی خاطرات ســـینما رفتن خانواده قبل 
از غیبت مادر را روایـــت می کند، می خوانیم: 
»آن وقت هـــا فیلـــم، فیلم هنرپیشـــه ها بود. 
ستاره ها بودند که به فیلم ها اعتبار می دادند. 
ما بهتریـــن لباس های خود را می پوشـــیدیم. 
حتی کفش هم می پوشـــیدیم. مادرم موهای 
برادرهایم را شـــانه می کرد. طـــوری برای آنها 
فرق بـــاز می  کرد کـــه انگار خط کش گذاشـــته 
است و بعد به موهایشان شلپ شلپ آبلیمو 
مـــی زد ... مـــا هم مثـــل بقیه آدم هـــای اینجا 
درست در وسط خیابان های پرگرد و خاک راه 
می رفتیم، رو به ســـمت خورشیدی که غروب 
می کرد... تـــا به نبش خیابان می رســـیدیم با 
شـــنیدن صدای موسیقی از بلندگوهای خش 
خشـــی آن از شـــادی بـــال درمی آوردیم. کنار 
ســـالن ســـینما توی چرخ دســـتی نقل و نبات 
می فروختند. مادر برای خودش و پدر مروارید 
قنـــدی می خریـــد و بـــرای هر کـــدام از ما یک 

پاکت ذرت بوداده...« )ص 16(
می بینیم که ســـینما به عنوان یک رســـانه 
دیـــداری عـــاوه بـــر هنـــر، عامـــل فعالیـــت 
اقتصادی نیز هســـت. بـــه گونه ای کـــه مردم 
شـــهرکی دورافتـــاده و غـــرق فقر را که شـــاید 
هنـــوز به نـــدرت از کفـــش اســـتفاده می کنند 
و جـــاده آســـفالت ندارنـــد، به نـــوع جدیدی 

از خـــوردن و پوشـــیدن و تفکـــر و رفتار ســـوق 
می دهد. پـــدر خانواده شـــیفته بـــازی مرلین 
مونرو اســـت؛ مادر دائم جلـــوی آیینه در حال 
ژســـت گرفتن و تغییر مدل موهایش اســـت؛ 
برادرهـــا در تغییر میمیک صـــورت و تعریف 
فیلم استادند؛ اهالی فقیرند و پول کافی برای 
حضور مداوم و مســـتمر در سینما ندارند، اما 
حاضرند با پرداخت مبلغی کمتر هر شب در 
اتاقی محقر با وسایلی ســـاده پای نّقالی ماریا 
حاضر شوند. گویی اطاع از ماجرای فیلم تازه 
به منزله واجب بودن نان شـــب اســـت و البته 
دلیلی نیز که در داســـتان بابـــت این موضوع 
به آن اشاره می شود، نانی است که ادبیات به 
ســـینما قرض می دهد: »همـــان روزها بود که 
فهمیدم همه آدم ها دوســـت دارند داســـتان 
بشـــنوند. می خواهنـــد حتی چنـــد لحظه هم 
شـــده از واقعیت فرار کنند و در دنیای خیالی 
فیلم ها، نمایشـــنامه های رادیویـــی یا رمان ها 
زندگی کنند. حتی می شـــد به آنها دروغ گفت 
به شرطی که دروغ ها خوب روایت می شدند. 
بی خـــود نیســـت کـــه آدم هـــای حاضرجواب 
این قدر موفق هســـتند. من بدون اینکه خودم 
در ایـــن مورد زیـــاد فکر کرده باشـــم، عمًا به 
موجودی تبدیل شـــده بودم که برای دیگران 

یک دنیای دروغین خلق می کرد.« )ص 71(
قصه گویی کهن ترین شـــکل ادبیات است 
که شـــاید از زمانی که انســـان های نخستین در 
کنار آتش گرد یکدیگر می نشســـتند به اشکال 
مختلف وجود داشته است. قصه گویان ماهر، 
افســـانه ها را بـــرای دیگران نقـــل می کردند و 
نّقالـــی از همان زمـــان رواج پیدا کرده اســـت. 
انسان های رمان »نّقال فیلم« از بخش عمده 

زندگی خود خســـته اند. آنها ترجیح می دهند 
بخش هـــای کوتاه اما قابـــل توجه زندگی خود 
را به گونه ای که خودشان می خواهند ببینند و 
بشنوند و چه بهتر از اینکه دختری خوش ذوق 
در اِزای مبلـــغ کمتـــری از بلیـــت ســـینما این 
شـــرایط را در منزل خودشـــان برایشان فراهم 
کند. ماریـــا گاهی به فیلم های ســـفارش داده 
شده برای نّقالی دسترســـی ندارد اما با توجه 
به معنـــی و مفهـــوم آنچـــه از او می خواهند، 
فیلم را برایشـــان نقـــل می کنـــد: »کارم وقتی 
مشـــکل می شـــد که که فیلم درخواستی آنها 
مـــال عهد بوق بود یا فیلمی که ندیده بودم... 
پیرزن که ظاهراً کمی قاطی داشـــت در بســـتر 
مرگ بود، می خواســـت برایش یک »مووی« 
با بازی لیبرتادامارک تعریف کنم. نام فیلم 
بوســـه های جاوگران بود و خانـــم فیلیورتا در 
حالـــی که ســـفیدی چشـــمانش دودو می زد، 
با شـــور و هیجان می گفت فیلـــم خاطره یک 

عشق ابدی را در او زنده می کند.« )ص 59(
اما نقطه اوج این داســـتان رسانه ای، ورود 

تلویزیون به شـــهرک معدن نیترات است. با 
استقرار نخســـتین تلویزیون در قنادی شور به 
سینما رفتن و شوق دیدن و شنیدن نقالی ماریا 
در مردم فروکش می کند. نویسنده به گونه ای 
هوشمندانه همزمان به روایت زوال تدریجی 
ســـینما و از هم پاشـــیدگی زندگی ماریا بعد از 
مرگ پـــدر، متفرق شـــدن بـــرادران به دایل 
مختلف و ناپدید شـــدن مـــردی که با اختاف 
ســـّنی بســـیار، تنها چاره تنهایی و بی پناهی او 
بود، می پردازد. حاا نقش تلویزیون به عنوان 
یـــک صنعت پیشـــرو ُپررنگ شـــده و مردم را 
مجذوب می کنـــد. جامعه شناســـان بیگانگی 
مـــردم بـــا ســـینما و تأتـــر، برخی آســـیب ها و 
جنبه های مخرب تلویزیون در جامعه، ترویج 
راحتـــی و تنبلـــی در میـــان مـــردم، غفلت از 
دنیای ســـّنتی پیرامون و کاهش اشتیاق برای 
از  را  اجتماعـــی  مشـــارکت در فعالیت هـــای 
اثرات ظهور تلویزیون در جوامع برمی شمرند. 
البته رسانه شناســـان بر این اعتقـــاد بودند که 
تلویزیون نیز ماننـــد هر تکنولوژی مدرن دیگر 
بعـــد از مدتی از رونـــق اولیه افتـــاده و جایگاه 
متعادلی خواهد یافت. آنها اعتقاد داشتند که 
احساس و شور دیدن تلویزیون بعد از گذشت 
پنج ســـال از خرید اولین دســـتگاه تلویزیون از 
میـــان می رود که همین گونه بود، اما داســـتان 
دختر نقّال فرصتی برای ادامه به موازات این 
تحول را نداشـــت. ماریا که در ایام نوجوانی به 
تقلید از اغلب هنرمندان مشهور نام مستعار 
»فـــه دلکیـــن« به معنـــای پری را بـــرای خود 
برگزیده بود، در پایان داســـتان زنی اســـت که 
تک و تنها در یک روســـتای شـــبح زده زندگی 
می کند. او از راه نشـــان دادن بقایای شـــهرک 

نیترات به گردشگران و تعریف کردن ماجرای 
دختری که سال ها قبل در آنجا به نّقالی برای 
اهالی می پرداخت امرار معاش می کند و این 

سکانس آخر داستان زندگی ماریاست.
عاوه بر ســـینما و تلویزیون، رادیـــو، کتاب و 
مجله نیز از جمله مواردی هســـتند که به عنوان 
مهم ترین ابزارهای رسانه ای در این رمان به وفور 
یافت شده و کارکرد داستانی دارند. اثرات وسایل 
ارتباط جمعی بسیار گسترده و گوناگون است و 
ممکن است در کوتاه مدت یا درازمدت رخ داده 
و ضعیف یـــا قـــوی و دارای جنبه های مختلف 
روانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد. آنچه 
در رمان »نّقال فیلم« به رشته تحریر درآمده نیز 
متأثر از همین اصل و در قالب داستانی منضم 
به جذابیت های ادبیاتی شکل گرفته تا نمادی از 
کل زندگی ما در عصر حاضر باشد: »هر غروبی 
به تصویـــر پانوراما در پایان یک فیلم شـــباهت 
دارد. یک فیلم رنگی و سینماســـکوپ. فیلمی 
که هر روز مکرر می شود. گاهی غم انگیز و گاهی 

اندکی غم انگیز.« )ص 94(

»ایران«:  رمان »اولیس کامران« نوشـــته علی 
کرمی توســـط نشـــر نون منتشـــر شـــده است. 
این رمان، روایت مرد عکاســـی به نام اولیس 
کامران است که وقایع روزمره زندگی اش را با 
اســـتفاده از تک گویی و در دو بخش با استفاده 

از شیوه سیال ذهن مخاطب قرار می دهد.
نویســـنده برای پیشـــبرد روایت های تو در تو و 
خـــرد و کان به زوایای مختلـــف زندگی راوی 
پرداخته اســـت. راوی، حوادث ایـــام تولدش 
از نـــگاه یـــک جـــوان ایرانـــی و درگیری هـــای 
ذهنـــی اش را که عامل خرده روایت های رمان 
هســـتند، شـــرح می دهد. زلزله، بـــازی فوتبال 
ایـــران و آرژانتین، هیجان پســـر نوجوانی از به 
دنیا آمدن نوزاد، شـــنیده شـــدن نغمه سه تار 
از بلندگـــوی بیمارســـتان و... از جملـــه ایـــن 

رخدادهاست.
نقش انواع خودروها، آواها، اشیا، غذاها، بوها، 
لباس ها، جانوران، رنگ هـــا و عناصری از این 
قبیل در این رمان بسیار ُپررنگ است. از پراید 
و پژو 2۰6 و پیکان تا ژیان زردی که تا دم مرگ 
بـــا پـــدر راوی همراه بوده اســـت. ســـگ ها نیز 
محور کلیدی بخش دوم این داستان محسوب 
می شـــوند و نقش آنهـــا در توصیـــف مفصل 
جزئیات ســـفر به مشهد در ذهن خواننده این 

رمان باقی خواهد ماند.
البتـــه  و  می شـــود  آغـــاز  تهـــران  از  رمـــان 
پراکنده گویـــی روایـــات، خواننـــده را همچون 
همسفری با راوی از تهران تا مشهد و اصفهان 
و حتی افغانســـتان هم می برد. زبان داستان 
ادبـــی اســـت و عباراتی چون »چـــای با طعم 
آتش و خورشید«؛ »ته نشینی ُدرد سرخ غروب 

در افق جاده«؛ »تهران پوشیده شده با پیراهن 
ســـیاه منجوق دوز« و اشعاری که در صفحات 
مختلـــف کتـــاب به چشـــم می خـــورد، قطعاً 

مخاطبان خاص خودش را خواهد داشت.
در بخشـــی از داســـتان می خوانیم: »...تهران 
مادربزرگی بود که ما را در آغوش می کشـــید. 
نوازنده نرمه نای می نواخت و ما مثل لخته ای 
خون در رگ قلب ترافیک تهرانی که از شادی 
دیـــدار دوباره مان ســـکته می کرد گیـــر افتاده 
بودیـــم. ترافیـــک و پیاله ای چـــای، ترافیک و 
چهار ســـگ ولگـــرد کنـــار کامیون هـــای پارک 
شـــده در خاکی، ترافیک و دختری سفیدروی، 
ترافیک و مینی بوس آبی بنز، ترافیک و چراغ 
گردان ســـرخ پلیس، ترافیک و ون مسافرکش 
سبز خاک آلود و اتوبان و صد و بیست کیلومتر 

بر ساعت...«
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 ارنان ریورا لتلیئر

ویکتور خارا، هنرمند بزرگ شیلیایی در کنار کودکان کارگران شهری که می تواند همانی باشد که ریورا داستانش را نقل می کند

زهره مسکنی
 روزنامه نگار



فرزندم سرش را به دیوار می کوبد!
ë  پسری ســـه ســـاله دارم که هرگاه عصبانی یا ناراحت

می شـــود ســـرش را به دیوار می کوبد. درواقـــع او با این 
شـــیوه تاش می کند خواســـته خود را به مـــن و پدرش 
تحمیل کند. این رفتار فرزندم مرا بشدت نگران می کند 
به گونه ای کـــه گاهی مجبور می شـــوم برای پیشـــگیری 
از آســـیب دیدگی او خواســـته اش را بپذیـــرم. لطفاً مرا 

راهنمایی کنید که چه باید بکنم؟
بســـیاری از کـــودکان در هنـــگام عصبانیـــت، ناراحتی 
و حتـــی برای رســـیدن به خواســـته ای غیرمنطقی ســـر 
خـــود را بـــه دیـــوار یـــا زمیـــن می کوبنـــد. خوب اســـت 
بدانیـــد کـــه آنها همیشـــه شـــدت ضربه های سرشـــان را به گونـــه ای کنترل 
 می کنند که دچار درد زیادی نشـــوند پس بهتر اســـت نگران آسیب دیدگی

 او نباشید.
 معمـــوًا رفتارهایی از این دســـت به این دلیل اتفـــاق می افتند که کودکان 
شـــیوه های صحیح ابراز احساســـات را نیاموخته اند. از این رو نوع رفتار پدر 
و مـــادر می تواند به کودک بیاموزد که احساســـش را چگونه بیان کند. البته 
رفتار اشـــتباه والدین در مواجهه با این اتفاق می تواند به تشدید این رفتار و 
دائمی شـــدن آن نیز منجر شود، به همین دلیل والدین باید در مواجهه با 

این رفتار فرزندشان خونسردی خود را حفظ کنند.
در گام بعدی، باید هنگامی که کودک ســـر خود را به دیوار یا زمین می کوبد 
نســـبت به رفتار او بی تفاوت باشند و واکنشـــی نشان ندهند. چراکه هرگونه 
توجـــه یـــا تاش بـــرای ممانعـــت از کوبیدن ســـر بـــه دیوار باعـــث تقویت 
رفتـــار کودک خواهد شـــد. بدانید که فرزند شـــما بخوبی متوجـــه نگرانی و 
دســـتپاچگی شما می شود. بنابراین هرگونه تاش برای منصرف کردن او و 
حتی تنبیه کردنش برای ترک رفتار می تواند نتیجه ای عکس داشته باشد.

در گام بعدی سعی کنید در خال بازی هایی که  طی روز با فرزندتان انجام 
می دهید به او بیاموزید که هنگام عصبانیت یا ناراحتی چگونه احساســـات 

خود را بیان کند.

 یک متخصص در گفت و گو با »ایران«:
 با تغذیه سالم 

غول دیابت را ازپای درآورید
ســـال  در  دیابـــت  بیمـــاری 
هـــای اخیر با چنان ســـرعتی 
بـــر تعـــداد مبتایـــان خـــود 
می افزاید که توانســـته عنـــوان بزرگترین اپیدمی 
قـــرن را به خـــود اختصاص دهد. ایـــن فاجعه تا 
جایی پیش رفته که مدیر برنامه کشوری پیشگیری 
و کنتـــرل دیابت وزارت بهداشـــت اعام کرده در 

حال حاضر ۴۲۰ میلیون فرد ۲۰ تا ۷۰ ساله در دنیا به بیماری دیابت نوع دو 
 مبتا هســـتند و این آمار تا سال ۲۰۴۵ به بیش از ۶۹۰ میلیون نفر در جهان
 خواهـــد رســـید. هرچنـــد راه کنترل ایـــن بیماری کشـــف شـــده و در زمینه 
داروهای کنترل کننده هیچ مشـــکلی وجود نـــدارد اما این بیماری می تواند 
در عملکـــرد بســـیاری از اعضـــای بـــدن اختال ایجـــاد کنـــد. حقیقت این 
اســـت که ایـــن بیمـــاری چنان ناتـــوان کننده اســـت کـــه می توانـــد زندگی 
بســـیار دردناکـــی را بـــرای فـــرد مبتـــا بـــه دنبـــال داشـــته باشـــد از این رو 
 آشـــنایی با دایـــل ابتا به دیابت می تواند در پیشـــگیری از بروز آن بســـیار 

مؤثر باشد.
دکتر علی اکبر رئوف صائب، دیابتولوژیست در گفت و گو با »ایران« می گوید: 
همان طور که می دانید دیابت به چهار دســـته تقسیم می شود. دیابت نوع 

یک که بیشـــتر در میان کودکان و نوجوانان دیده می شود. دیابت نوع دو که 
شایع ترین نوع دیابت محسوب می شود و بیشتر قربانیان آن را افراد باای 
۲۰ سال تشکیل می دهند. سومین دسته، دیابت بارداری و در نهایت دسته 

چهارم، دیابت همراه با برخی بیماری ها است. 
این پزشـــک دیابت بـــا تأکید بر این کـــه ناآگاهی بزرگتریـــن تهدید بالفعل 
برای افراد جامعه اســـت خاطرنشـــان می کند: افراد چاق بیش از سایرین 
در معرض ابتا به دیابت نوع دو هستند این درحالی است که این بیماری 
با اصاح شـــیوه زندگی تا ۸۰ درصد قابل پیشگیری است. در واقع می توان 
با تغذیه ســـالم و انجام فعالیت های بدنی و مدیریت اســـترس از ابتا به 

دیابت نوع دو پیشگیری کرد.
وی در ادامه به عوامل ابتا به دیابت اشـــاره می کند: عوامل زیادی در ابتا 
به این بیماری مؤثر اســـت که از میان آنها می توان به چاقی و اضافه وزن، 
ژنتیک و ســـابقه خانوادگی، اســـترس، بارداری و مصرف برخـــی از داروها 

اشاره کرد.

درمان موفق بیمار با تشخیص بموقع سرطان
نفـــر  هـــزار  بـــه۵۰۰  نزدیـــک 
در ایـــران بـــا ســـرطان زندگی 
می کنند. این درحالی است که 
بر اساس اعام سازمان بهداشت جهانی تا 1۵ سال 
دیگر تعداد مبتایان جدید به سرطان در کشورمان 

به دو برابر خواهد رسید.
به گزارش »ایران«، دبیر انجمن کلینیکال آنکولوژی 
می گوید: متأســـفانه آمار ها حاکی از حقیقتی تلخ 
است. به گونه ای که ساانه حدود ۹۵ تا 1۰۰ هزار نفر 
به جمع مبتایان به انواع ســـرطان ها می پیوندند 
و از ایـــن تعداد حدود 3۰ تـــا 3۵ هزار نفر هم جان 
خود را از دست می دهند. این درحالی است که این 
افراد می توانند با استفاده از مصرف غذاهای سالم، 

تحرک بدنی و ورزش تا حدود زیادی از ابتا به این 
بیماری پیشگیری کنند.

دکتر حسین فودازی، خاطرنشان می کند: افزایش 
تعـــداد مبتایـــان به ایـــن بیمـــاری دو دلیل مهم 
دارد. نخســـت بـــاا رفتن هرم ســـنی جمعیت در 
کشـــور و حرکـــت از جوانی به ســـمت میانســـالی و 
دوم، مجموعـــه مشـــکات ناشـــی از آلودگی هاى 
زیســـت محیطی، تغذیه و ســـبک زندگی ناسالم. 
بنابرایـــن می تـــوان گفـــت اصاح ســـبک زندگی و 
گرایش به زندگی سالم مهم ترین گام در پیشگیری 
از بروز این بیماری اســـت.وی توصیه می کند: افراد 
در سنین مختلف باید در صورت مواجهه با هرگونه 
تـــوده قابل لمـــس در بدن، خونریـــزی در مدفوع، 

کاهش وزن شدید و سرفه هاى بی دلیلی که بیش از 
دو هفته طول بکشد، حتماً به پزشک مراجعه کنند 
و پیگیری های ازم را انجام دهند. چرا که در صورت 
تشخیص بموقع و زودهنگام سرطان شانس کنترل 

و درمان سرطان بسیار زیاد است.

غلبه بر چاقی با تغییر سبک زندگی

شـــلغم با خواص فوق العاده در درمان بســـیاری از بیماری های فصل سرما مؤثر است به طوری که متخصصان طب سنتی آن را درمان هر دردی 
می دانند. شلغم با مقادیر زیادی فیبر، پاک کننده قوی روده ها محسوب می شود. از سوی دیگر خواص تسکین دهنده شلغم، آن را به خواب آوری 
طبیعی تبدیل کرده اســـت. این گیاه معجزه گر منبعی غنی از ویتامین c به شـــمار می آید از این رو می تواند از تشـــکیل رادیکال هـــای آزاد در بدن 
جلوگیری کرده در درمان سرماخوردگی، برونشیت، مشکات تنفسی و آسم نقشی مؤثر ایفا کند. اگر به گلو دردهای باکتریایی دچار هستید می توانید با قرقره کردن آب شلغم 
درد خود را تســـکین دهید. فســـفر موجود در شلغم نیز به تقویت حافظه و سیستم عصبی کمک می کند. متخصصان تغذیه، توصیه می کنند برای حفظ خواص این گیاه 

معجزه گر آن را به صورت بخارپزاستفاده کنید.
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 پرکاری و کم کاری تیروئید 
مشکل ساز می شود

مهم ترین  از  ــــی  یک تیروئید 
غدد درون ریز بدن است که 
هرگونه اختال در عملکرد 
آن بر سامت سایر اعضا تأثیر گذاشته و بدن را 

با مشکات بسیاری مواجه می کند.
ــــدن  کم کاری یا پرکاری تیروئید و حتی بزرگ ش
تیروئید همگی مشکاتی است که تحت عنوان 

ــــد حدود ۲ تا ۶  ــود. کم کاری تیروئی ــ ــد از آن یاد می ش ــ ــای تیروئی ــ بیماری ه
ــــت و حدود ۰.۵ تا یک درصد  ــد افراد بالغ جامعه را درگیر کرده اس ــ درص

بالغان جامعه هم با پرکاری تیروئید دست به گریبان هستند.
ــهرام علمداری در گفت و گو با »ایران« می گوید: کم کاری تیروئید  ــ دکتر ش
ــایع ترین  ــ ــد از دیابت یکی از ش ــ ــای غدد درون ریز بع ــ ــان بیماری ه ــ در می
ــبی از هورمون  ــ ــه تیروئید نتواند میزان مناس ــ ــــت. هنگامی ک بیماری ها اس
ــــم کاری تیروئید و عوارض آن مواجه  ــورد نیاز بدن را تولید کند فرد با ک ــ م
ــــی  ــــک و همچنین عوامل مختلف ایمنی شناس ــود. کمبود ید، ژنتی ــ می ش

باعث بروز این بیماری می شود.
ــتر در میان  ــ ــه اینکه کم کاری تیروئید بیش ــ ــاره ب ــ این متخصص غدد با اش
ــد: البته  ــ ــــت، می افزای ــایع اس ــ ــال جامعه ش ــ ــالمند و میانس ــ ــــت س جمعی
ــه طوری که آمارها  ــ ــــت ب ــــن خاصی نیس بیماری های تیروئید مربوط به س
ــوند یک نوزاد  ــ ــان می دهد از هر 1۰۰۰ تا 3۰۰۰ نوزادی که متولد می ش ــ نش
ــود، البته این بیماری در همان  ــ به کم کاری تیروئید مادرزادی دچار می ش
ــــت خون پاشنه پای نوزاد قابل  ــه روز نخستین بعد از تولد با انجام تس ــ س

تشخیص است.
ــتگی، افزایش  ــ ــانه های این بیماری را چنین توضیح می دهد: خس ــ وی نش
ــــت، چاقی و افزایش وزن  ــــت، یبوس ــــکی پوس ــرما، خش ــ ــــیت به س حساس
ــترول خون،  ــ بی دلیل، ضعف ماهیچه های بدن و ریزش مو، افزایش کلس
ــانه های ابتا به این  ــ ــــکی یا ورم مفاصل از نش ــــش ضربان قلب و خش کاه

ــانه های این بیماری در کودکان  ــ ــاان است و از میان نش ــ بیماری در بزرگس
ــورت، زبان بزرگ و  ــ ــــم ها، پف کردن ص ــه زردی صورت و چش ــ ــوان ب ــ می ت

بیرون زده، پرخوابی یا خواب بیش از حد و همچنین یبوست اشاره کرد.
ــا انجام معاینات  ــ ــــخیص کم کاری تیروئید ب ــه دکتر علمداری، تش ــ به گفت
ــون و در برخی از موارد  ــ ــــن انجام آزمایش های خ ــــق بالینی و همچنی دقی

سونوگرافی و اسکن تیروئید امکان پذیر است.
ــاره به راه درمان و کنترل کم کاری تیروئید می گوید:  ــ این متخصص با اش
ــاری از دوزهای  ــ ــــدت بیم ــان این بیماری معموًا با توجه به ش ــ برای درم

مختلف قرص لووتیروکسین استفاده می شود.
ــرکاری تیروئید  ــ ــد را چنین تعریف می کند: پ ــ ــه پرکاری تیروئی ــ وی در ادام
ــد طبیعی و  ــ ــده تیروئید بیش از ح ــ ــه در آن غ ــ ــود ک ــ ــــی گفته می ش به حالت
ــــح کند. افزایش ضربان قلب، بی قراری و تحریک  نیاز بدن هورمون ترش
ــــی، لرزش غیر ارادی   ــــاس گرما و ُگرگرفتگ پذیری، افزایش تعریق و احس
دستان و انگشتان، ضعف عضات، کاهش وزن با وجود تغذیه مناسب و 
افزایش تحرکات دستگاه گوارش، نشانه هایی هستند که بیمار هنگام ابتا 
ــود. تأخیر در درمان، این نشانه ها  ــ به پرکاری تیروئید با آنها مواجه می ش
ــانه ها هم به مرور از بین  ــ ــــش داده و با آغاز درمان بیماری این نش را افزای

رفته یا بسیار کم می شوند.
دکتر علمداری با تأکید بر اینکه اما پرکاری تیروئید بیشتر در میان جوانان 
و میانساان دیده می شود، اظهار می کند: برای تشخیص پرکاری تیروئید 
ــــی از آزمایش های خون برای  ــــم می توان عاوه بر معاینات دقیق بالین ه
ــــت ید  ــونوگرافی و تس ــ ــون موجود در خون، س ــ ــزان هورم ــ ــــری می اندازه گی

رادیواکتیو بهره برد.
ــد را چنین  ــ ــرکاری تیروئی ــ ــان پ ــ ــای درم ــ ــــن راه ه ــــص همچنی ــــن متخص ای
ــیوه های  ــ ــــدت آن از ش ــته به ش ــ ــان بیماری بس ــ ــرای درم ــ ــمارد: ب ــ برمی ش
ــتین گام دارو  ــ ــول در نخس ــ ــه طور معم ــ ــود اما ب ــ ــتفاده می ش ــ مختلف اس
ــود. اگر بیمار به  ــ ــتفاده از داروهای ضد تیروئید تجویز می ش ــ درمانی و اس
ــبی ندهد در گام بعدی از درمان مصرف ید  ــ ــــخ مناس درمان دارویی پاس
رادیواکتیو استفاده می شود. اما اگر این بیماری با درمان ید رادیواکتیو هم 
ــود در نهایت از عمل جراحی برای کنترل و درمان این بیماری  ــ کنترل نش

استفاده می شود.
ــه به صورت خوراکی به بیمار  ــ ــان تأکید می کند: ید رادیو اکتیو ک ــ وی در پای
ــود به کوچک شدن گره های سمی که هورمون تیروئید تولید  ــ تجویز می ش
ــدارد چرا که  ــ ــــری برای بیمار ن ــود. این درمان خط ــ ــد، منجر می ش ــ می کنن
اشعه تولید شده توسط ید تنها باعث تخریب سلول های تیروئید می شود 

و به سایر نقاط بدن آسیب نمی رساند.
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هرو

س: ب
عک

ــیرین  ــ ــای چرب و ش ــ ــا غذاه ــ ــــم تره قدی
ــود. کره،  ــ ــفره های ایرانی ب ــ ــای ثابت س ــ پ
ــــی هم کله  ــیر و گاه ــ ــا، خامه و سرش ــ مرب
ــبی  ــ ــــی خوراکی های دلچس ــه، همگ ــ پاچ
ــوان صبحانه و  ــ ــــی به عن ــه زمان ــ بودند ک
ــروی ازم برای فعالیت  ــ فراهم کننده نی
ــای روزانه مورد توجه  ــ و جنب و جوش ه
ــایه  ــ ــا در س ــ ــد. آن روزه ــ ــرار می گرفتن ــ ق
ــه و زندگی پرتحرک،  ــ فعالیت های روزان
ــــده چنان مصرف  کالری های دریافت ش
ــون فکر  ــ ــه چربی خ ــ ــــی ب ــد که کس ــ می ش
ــــی از مرض قند ناله  نمی کرد و کمتر کس
ــینی  ــ می کرد. اما این روزها به دنبال ماش
ــکان فعالیت  ــ ــــدن زندگی و کاهش ام ش
فیزیکی برای افراد و همچنین مصنوعی 
ــــوش طعم  ــه پرکالری و خ ــ ــــدن و البت ش
شدن غذا ها، سیستم زندگی انسان ها به 
گونه ای تغییر کرده که بسیاری از آنها در 
ــاری جدیدی به نام  ــ معرض ابتا به بیم

چاقی قرار گرفته اند.
آمارها نشان می دهد چاقی به عنوان 
ــرن  ــ ــای ق ــ ــــن بیماری ه ــــی از مهم تری یک
ــترش یافته  ــ ــر جهان گس ــ چنان در سراس
ــــی«  ــوان از واژه »اپیدم ــ ــر نمی ت ــ ــه دیگ ــ ک
برای آن استفاده کرد و متخصصان واژه 
ــــن پدیده انتخاب  »آندمیک« را برای ای
ــاری یا  ــ ــود دائمی بیم ــ ــه وج ــ ــد. ب ــ کرده ان
ــاری زا در یک منطقه یا گروه  ــ عامل بیم

جمعیتی آندمیک گفته می شود.
دکتر محمد طالب پور فوق تخصص 
ــو  ــ گفت و گ در  ــــکوپی  اپاراس ــــی  جراح
ــــی در جهان  ــیوع چاق ــ ــه ش ــ ــران« ب ــ با»ای
ــاره کرده و می گوید: متأسفانه تعداد  ــ اش
افراد مبتا به چاقی در جهان رو به تزاید 
ــــت. به گونه ای که پیش بینی شده در  اس
ــال ۲۰۲۰ در امریکا، حدود ۶۷ درصد  ــ س
افراد به چاقی مبتا باشند. آمارها نشان 
می دهد در کشور ما نیز با وجود تمایل به 
اغری و اغر ماندن، تعداد مبتایان به 

چاقی روبه افزایش است.
ــــی به  ــــی معضل ــد: چاق ــ وی می افزای
ــــت  ــــرطان اس ــــب خطرناک تر از س مرات
ــر بیماری های خطرناک  ــ چرا که عاوه ب
ــار  ــ ــــت، افزایش فش ــــمی مانند دیاب جس
ــندروم  ــ ــــش چربی خون وس ــون، افزای ــ خ
ــــکات روحی و  متابولیک، عوارض و مش
ــراه دارد. وی با تأکید بر  ــ روانی نیز به هم
ــه بهتر از درمان  ــ اینکه پیشگیری همیش

است، ادامه می دهد: برای پیشگیری باید 
ــــبک های قدیمی زندگی بازگردیم.  به س
ــتفاده از مواد  ــ ــــن معنا که ضمن اس به ای
غذایی طبیعی و ارگانیک، فعالیت های 
ــود را افزایش دهیم  ــ فیزیکی و تحرک خ
ــته  ــ ــه را مد نظر داش ــ ــــن نکت ــواره ای ــ و هم
باشیم که چاقی »ام اامراض« است. این 
امراض تنها جسمی نیست و بسیاری از 
ــــکات روحی و  مبتایان به چاقی با مش
ــوند. این دسته از  ــ روانی هم درگیر می ش
ــواً در روابط کاری و  ــ ــراد جامعه معم ــ اف
ــه باید مورد  ــ محیط اجتماعی آنچنان ک
ــــس از مدتی با  ــه قرار نمی گیرند و پ ــ توج
ــه، کم کم به عزلت  ــ کناره گیری از جامع
ــینی روی آورده و بیشتر وقت خود را  ــ نش
ــــت  در خانه می گذرانند. در این موقع اس
که شادابی خود را از دست داده و بسیاری 
ــردگی و  ــ از بیماری های روحی مانند افس
انزواطلبی به سراغشان می آید. از سوی 
ــود آنها محروم  ــ ــه نیز از وج ــ دیگر جامع

می شود.
   باتاق چاقی در مسیر زندگی انسان ها

ــــت  ــع بازگش ــ ــــی از مواق ــا در خیل ــ  ام
ــنتی  ــ ــــی و س ــــی قدیم ــــبک زندگ ــه س ــ ب
ــان عصر  ــ ــــت. انگار انس امکان پذیر نیس
ــده  ــ تکنولوژی در چنان باتاقی گرفتار ش
ــــبک زندگی اش را تغییر  که نمی تواند س
ــــغله  ــان و افزایش مش ــ ــد. کمبود زم ــ ده
امکان پیاده روی های روزمره یا استفاده از 
غذاهایی را که زمان زیادی برای تهیه آنها 
ــراد جوامع امروزی  ــ ــود از اف ــ صرف می ش
گرفته است. به گونه ای که بسیاری از آنها 
ناخواسته با مشکل ابتا به چاقی مواجه 
ــــی مختلف و  ــده اند و رژیم های غذای ــ ش
ــته مشکل آنها  ــ گاهی زجرآور هم نتوانس

ــؤال مطرح  ــ ــد. در اینجا این س ــ را حل کن
می شود که برای این دسته از بیماران چه 

باید کرد.
ــفانه  ــ ــر طالب پور می گوید: متأس ــ دکت
این دسته از افراد جامعه به واسطه یک 
اشتباه ناخواسته در سبک زندگی نه تنها 
دچار مشکات جسمی و روحی می شوند 
بلکه به مرور زمان دیگر آنچنان که باید 
ــود و به  ــ ــد ب ــ ــفکر نخواهن ــ ــال و خوش ــ فع
عبارت ساده تر از جامعه گرفته می شوند.

ــــت مبتایان  ــرای بازگش ــ ــــن رو ب  از ای
ــــی و خروج  ــــی طبیع ــــی به زندگ به چاق
ــال درمان  ــ ــــاق بیماری باید به دنب از بات
ــــی بود. اگرچه درمان اصلی همان  اساس
ــا برای  ــ ــــت ام ــــت رژیم و ورزش اس رعای
کسی که به دلیل عادت های نادرست غذا 
خوردن، دچار بزرگی بیش از حد طبیعی 
معده شده سخن گفتن از رژیم و ورزش 

بیهوده و بی ثمر است.
ــتر  ــ ــراح، معده بیش ــ ــه این ج ــ به گفت
مبتایان به چاقی به اندازه یک و نیم لیتر 
فضا و ظرفیت دارد در حالی که ظرفیت 

معده طبیعی به مراتب کمتر است.
   دوئل برای زندگی

وی تأکید می کند: البته باید بدانیم که 
جراحی به عنوان یک درمان کمک کننده، 
خطرات خاص خود را دارد. به این معنا 
ــرای جراحی  ــ ــــری که ب ــر 3۰۰ نف ــ که از ه
ــز  ــ ــه مراک ــ ــــی ب ــرایط منطق ــ ــــی در ش چاق
استاندارد جراحی مراجعه می کنند یک 
ــه مراقبت ها به دایل  ــ نفر علی رغم هم
ــود را از  ــ ــته جان خ ــ ــناخته و ناخواس ــ ناش

دست می دهد.
این فوق تخصص جراحی درون بین 
ــای جراحی های اغری  ــ ــاره به مزای ــ با اش

ــده از یک  ــ ــر فضای مع ــ ــد: تغیی ــ می گوی
ــــی که  ــــی س ــر به حدود ۵۰ س ــ ــــم لیت و نی
حجم متداولی است طی اعمال چاقی 
ــیری کاذب برای  ــ ــاد س ــ ــد به ایج ــ می توان
ــه مطالعات  ــ ــود. هم ــ ــاران منجر ش ــ بیم
ــــن  ــد از ای ــ ــــش وزن بع ــان داده کاه ــ نش
جراحی ها کاماً فیزیولوژیک است یعنی 
ــــی که  به دلیل تغییرات هورمونی فاحش
برای بیمار ایجاد می شود، کبد می آموزد 
که چربی ها را با حجم زیاد بسوزاند. این 
لیپولیز تسریع یافته می تواند بعد از یک 
ــاله ۷۵ درصد از وزن یک فرد  ــ دوره یکس
ــرایط خطر  ــ چاق را کاهش داده او را از ش
ــــت، کاهش  ــــکل دیاب ــد. رفع مش ــ دور کن
ــــاح  ــون، اص ــ ــار خ ــ ــــل و فش درد مفاص
ــون، کاهش احتمال  ــ تغییرات چربی خ
ــینه و دهانه رحم در  ــ ــــرطان س ابتا به س
کنار افزایش تمایل به زندگی و احساس 
رضایت از مزایای اعمال جراحی زیبایی 

برشمرده می شود.
دکتر طالب پور با تأکید بر اینکه افراد 
چاق 1۰ تا ۲۰ سال کمتر از افراد معمولی 
ــان می کند: در  ــ ــر می کنند، خاطرنش ــ عم
ــــم نمی تواند مانند  ــــرطان ه حالی که س
چاقی رها شده و درمان نشده بر کیفیت 
ــذارد،  ــ ــراد تأثیر بگ ــ ــــی اف ــــت زندگ و کمی
ــد چاق ها و  ــ ــــک درص ــا ی ــ ــفانه تنه ــ متأس
ــــن به  ــــی ت ــــل جراح ــه عم ــ ــدان ب ــ نیازمن

جراحی می دهند.
وی در خاتمه تصریح می کند: افرادی 
ــتفاده  ــ که از عمل های جراحی اغری اس
ــد که هرچند کوچک  ــ می کنند باید بدانن
کردن حجم معده تأثیر شگرفی در اغر 
شدن دارد اما اغر ماندن در طول زمان 

منوط به سبک زندگی افراد است.
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پرستو رفیعی
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درحالــی کــه کمتــر از یــک ســال از فیلتــر 
تلگرام می گذرد همچنان بهانه های عدم 
رشــد پیام رســان های داخلی حول محور 
این شــبکه اجتماعی می چرخد و بتازگی 
امــام جمعــه مشــهد طــی اظهارنظــری 
عدم موفقیــت این پیام رســان ها را کافی 
نبــودن پهنــای بانــد اختصــاص یافته به 
آنهــا ازســوی وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات دانســته اســت. امــام جمعــه 
مشــهد در ایــن خصوص گفــت: »پهنای 
بانــدی کــه بــه تلگــرام در این کشــور داده 
شــده، 500گیگابایــت اســت در حالــی که 
پهنای باند اختصاص یافته به شبکه های 
اجتماعی، تنها 32گیگابایت است یعنی 
بــه دشــمن اتوبــان چهاربانده داده شــده 
ولی بــرای مدافعان داخلی جــاده خاکی 
می دهند. رهبــری فرمودند تلگرام فیلتر 
و تعطیل شــود که به صورت اسمی فیلتر 
شــد. «این اظهارنظــر در فضــای مجازی 
بازتاب ها و واکنش های متعددی داشت. 
ازایــن رو روزنامه ایران ســراغ فعاان این 
حوزه رفــت تا دریابد براســتی عدم اقبال 
کاربران به پیام رسان های داخلی به دلیل 
تخصیــص نیافتن پهنای باند اســت و آیا 
پیــام رســان های داخلــی در جــاده خاکی 

هستند؟
ë دعوای جناحی با پیام رسان ها

پیــام  از  یکــی  مدیــر  انجیدنــی  مهــدی 
رســان های داخلی با بیــان اینکه موضوع 
پیام رســان های داخلی بســیار تخصصی 
و فنی است و نباید در تریبون نمازجمعه 
یا از طریق حزبی و سیاسی به آن پرداخته 
شــود به »ایران« گفت: این گونه بحث ها، 
تنهــا بــه پیــام رســان های داخلــی لطمه 
می زنــد چون مشــکات پیام رســان های 

داخلی باید فنی بررسی شود.
وی گفــت: اینکــه برخــی دغدغــه پیــام 
رسان های داخلی را دارند خوب است ولی 
نباید هر کسی در این زمینه نظر کارشناسی 
بدهــد، گفــت: چــون ایــن گونــه بحث ها 
موجب می شــود تا مشــکات اصلی پیام 
رســان های داخلــی مغفول بمانــد، بهتر 
اســت مســئوان مربوطــه دغدغــه دیگر 
مشکات پیام رسان های داخلی را داشته 

باشند.
مدیر این پیام رســان داخلی افــزود: برای 
اینکــه یــک پیــام رســان بــه شــرایط ایده 
آل برســد بایــد مجموعــه ای از مــوارد و 
شرایط مهیا شود. اینکه می گویند به پیام 

رســان های بومــی پهنــای بانــد مناســب 
نداده اند مانند این است که فردی بخواهد 
تنهــا بــا 1000 کیلوگــرم نخــود بــرای یــک 
مراســم، غذا تهیه کند و این کار، نشــدنی 

است.
این فعال در زمینه پیام رسان های داخلی 
همچنیــن گفــت: اینکه همه بــه موضوع 
پهنای باند چسبیده اند اشتباه بزرگی است 
چون شــکل گیری یک پیام رســان خوب، 
تک بعدی نیست و باید فاکتورهای زیادی 
مانند زیرساخت، دیتا سنتر، اعتماد کاربر، 
تجربه خوب کاربری و... وجود داشته باشد 

تا از آن استفاده شود و رشد کند.
انجیدنی افزود: مشکلی که در بحث پهنای 
باند وجــود دارد، نبــود پایداری در شــبکه 
اســت که کاربر را خســته می کند به عنوان 
مثال نباید در پیام رسان ها قطعی یا کندی 
به وجود بیاید چون باعث دلزدگی کاربران 
شــده و آنها محیــط را تــرک می کنند. وی 
ادامــه داد: وزارت ارتباطات باند مورد نیاز 
را ایجاد کرده است ولی این باند، آسفالت 
نیست یعنی بر پهنای باندی که از طریق 
اپراتورها در اختیار پیام رسان های داخلی 
قــرار می گیــرد، نظارتــی نــدارد. نبایــد در 
پیام رســان ها قطعی وجود داشــته باشد 
وکاربــر با تأخیــر زمانی مواجه شــود چون 
بــه این ترتیــب قطعی ها به چشــم کاربر 
می آید و نارضایتی ایجاد می کند، این گونه 

مشکات باید با نظارت رفع شود.
ایــن فعــال حــوزه فنــاوری همچنیــن از 
مســئوان خواست تا در زمینه ارائه محتوا 
ســختگیری نکنند چــرا که ســختگیری ها 
موجــب می شــود کاربــران خودبــه خــود 
به ســمت اســتفاده از محتوای موجود در 

شبکه های خارجی سوق داده شوند.
محسن غفاری مدیر یکی از پیام رسان های 
داخلی  نیز  به »ایران« گفت: درست است 
که پیام رســان های داخلی دارای اهمیت 
زیادی هستند و دغدغه مسئوان به شمار 
می رود ولی نباید آن را حزبی و سیاسی کرد 
و باید به این موضوع به دیده فنی نگاه کرد 
و مشکات پیام رسان های داخلی را فنی 
برطرف کرد چون مشــکات بــا دعواهای 

حزبی و سیاسی برطرف نمی شود.
غفــاری بــا اشــاره بــه اینکــه بارهــا اعــام 
کرده ایــم کــه مشــکات پیــام رســان های 
داخلی تنها مربوط به پهنای باند نیست، 
افزود: مشــکات ما شامل مجموعه ای از 
موارد مانند سرور، دیتا سنتر و پهنای باند 
با کیفیت و... اســت که باید به همه آنها با 

هم پرداخته شود.
مدیر این پیام رســان با تأییــد اینکه واقعاً 

وزارت ارتباطات پهنای باند و زیرســاخت 
داده  قــرار  رســان ها  پیــام  اختیــار  در  را 
اســت، گفــت: مشــکل اصلــی این اســت 
کــه اپراتورهایی که باید این پهنــای باند را 
در اختیار پیام رســان ها قــرار می دهند به 
وظیفه خود عمل نمی کنند و پهنای باند 
با کیفیت در اختیار پیام رسان های داخلی 
قرار نمی دهند. البته وزارت ارتباطات هم 
از ایــن موضوع مطلع اســت و قرار اســت 
اپراتورهایــی را کــه در این زمینــه کم کاری 

می کنند، جریمه کند.
ë  کاربــران ناراضــی از افزایــش پهنای

باند
حمیــد فتاحــی معــاون وزیــر ارتباطــات 
نخســتین  از  یکــی  اطاعــات  فنــاوری  و 
مســئوان دولتی بود که نســبت به اظهار 
نظــر امــام جمعه مشــهد واکنش نشــان 
داد. وی در حســاب توئیتری خود نوشت: 
مشــکل پیــام رســان های داخلی مســیر4 
بانــده و6  بانده نیســت. با ایــن حال برای 
اثبات این موضوع تا دو هفته آتی، بیش از 
1000 گیگابایت بر ثانیه)معادل بیش از دو 
برابر همه شبکه های اجتماعی خارجی( 
از ظرفیت شبکه ملی اطاعات را به پیام 
رسان های داخلی اختصاص خواهیم داد.

به دنبال این توئیت معاون وزیر، کاربران 
زیــادی وارد میــدان توئیتــر شــدند و بــه 
موضوع از جنبه های مختلف نگاه کردند 
ولــی جالب اینجاســت که بیشــتر کاربران 
از اختصــاص پهنای باند بیشــتر بــه پیام 
رســان های داخلی، آن هــم درحالی که با 
حمایــت همه جانبه تاکنــون به موفقیت 
چندانی دســت نیافته اند، ابراز نارضایتی 
کرده اند. به عنوان مثال یک کاربر در پاسخ 
توئیتــری بــه فتاحــی نوشــته اســت: مگر 
همیــن پهنــای باندی کــه تا اان بهشــون 

تخصیص داده بودید را استفاده کردند که 
حاا می خواهید چند برابر اضافه کنید؟

هــم  ارتباطــات  وزیــر  معــاون  فتاحــی 
بافاصله پاســخ داد: نکته من هم دقیقاً 
همین اســت هنوز بخش بزرگی از پهنای 
باند رایگان تخصیصی استفاده نشده اما 
در هر حال برخی بنا دارند علل رشد پیام 
رســان های خارجی را در عدم اختصاص 
پهنای باند به داخلی ها جست و جو کنند، 
با رفــع این بهانه منتظر بهانه جویی های 
بعدی هستیم. مشکل جای دیگری است.

یکــی دیگــر از کاربــران که خــود از فعاان 
حــوزه فناوری محســوب می شــود هم در 
پاســخ به فتاحی کــه از اختصاص پهنای 
باند اضافه به پیام رسان های داخلی تا دو 
هفته دیگر خبر داده بود، نوشت: وقتی تو 
این شــیلنگ، »محتوا« و »کاربر« نیست، 
ایــن تخصیص پهنــای باند چــه فایده ای 

دارد؟
یــک کاربر دیگــر نیز بــه اعتماد نداشــتن 
مخاطبان به شبکه های اجتماعی داخلی 
اشــاره و توئیت کرده است: جناب فتاحی 
مشــکل اصلی از عدم اطمینــان مردم به 
شــبکه های اجتماعی بومی اســت. بحث 
جامعــه شناســی رها شــده و همــه دنبال 
پهنای باند و سرور و زیرساخت رفتن... آب 

در هاون کوبیدن است.
یک کاربردیگــر در حســاب توئیتری خود 
نوشــت: واقعــاً پهنــای بانــد بــه چــه درد 
پیــام رســان هایی می خــوره کــه منتظــر 
چند میلیــون کاربر کم مصرف هســتند؟ 
وقتــی شــبکه اصــاً پایــدار نیســت و یک 
ســاختار درســت نــداره؟ حکایــت همون 
اینترنــت 16 مگ هســت که شــرکت های 
ADSL می دادنــد و کاربــر آنقــدر قطعی 
و نویز داشــت که عماً نمی تونست هیچ 

استفاده ای از حجم و سرعت بکنه...!
برخــی کاربــران هــم بــه وضعیــت پیــام 
رســان های بزرگ جهــان اشــاره کرده اند. 
به عنوان مثــال یکی از آنها نوشــت: آقای 
حمید فتاحی این همه از بین بردن بودجه 
برای چه واقعًا؟ فکر کرده اید مشکل پیام 
رســان های داخلی پهنای باند و... است؟ 
گوگل با اون همه پهنا و زیر ساخت قوی دو 
پیام رسانش با وجود فضای تبلیغاتی زیاد 
جمع کرد واقعاً چرا؟ چون انتخاب مردم 
نبود کاش این پهنای باند در جاهای دیگه 

صرف بشه.
یــک کاربر دیگر نوشــت: ایــن همه هزینه 
برای کاری که آخرش شکست می خوره؟! 
بــرادر مــن اول بایــد اطمینــان مخاطــب 
جلب بشه، باید به کاربرش امکانات خوب 
و تشــویق کننده بده. شما مثاً برو مسنجر 
QQ رو ببین بعد با این برنامه های داخلی 

مقایسه کن.
یکــی دیگــر از کاربــران هــم نگاه بــه پیام 
رســان ها را سیاســی و جناحــی دانســته و 
توئیــت کــرده اســت: مشــکل مســئوان 
اینجاســت که همــون دیدی که به رســانه 
ملی دارن به پیام رسان داخلی هم دارن، 
تک بعدی و مختص به یک جناح خاص.

ë  در بانــد  پهنــای  10درصــدی  تأثیــر 
موفقیت پیام رسان ها

مرتضــی برجــی کارشــناس شــبکه های 
اجتماعی نیز درباره اظهارنظر امام جمعه 
مشــهد به »ایــران«، گفت: پهنــای باندی 
کــه در اختیار پیام رســان های داخلی قرار 
گرفتــه، خیلی هم کم نبوده اســت و البته 
باید گفت که از همین مقدار هم استفاده 
مناســبی نکرده اند. ازســوی دیگر اگر قبل 
از فیلتر تلگرام چنین حرفی زده می شــد 
شــاید به نوعی قابــل توجه بــود ولی حاا 

دسترســی به تلگرام بســیار سخت شده و 
قاعدتاً شرایط پیام رســان های داخلی در 

بازار فعلی بسیار بهتر از تلگرام است.
وی گفــت: عوامل متعــددی در موفقیت 
یک پیام رســان دخیل هســتند که پهنای 
بانــد یک جزء از موارد فنی اســت و شــاید 
بتــوان گفت تنهــا 10درصــد می توانــد در 
موفقیــت یــک پیام رســان مؤثر باشــد نه 
بیشتر. این کارشــناس ادامه داد: از عوامل 
ایــن موفقیت می تــوان به فرهنگســازی، 
اعتمــاد بــه شــبکه های اجتماعــی ایرانی 
و بعــد فنــی اشــاره کــرد کــه خــود چنــد 
دســته بندی جداگانه دارد. تکنولوژی های 
طراحــی رســان،  پیــام  در  رفتــه  کار   بــه 
) UI user interface( بــه ایــن معنــا کــه 
نمــای نرم افزار چگونه باشــد و همچنین 
قابلیت هــای نــرم افــزار بخشــی دیگــر از 
عوامــل موفقیــت یــک شــبکه اجتماعی 
محســوب می شوند. اینکه یک پیام رسان 
داخلی قابلیت و یک برتری ویژه نسبت به 
تلگرام، واتس اپ و... داشــته باشد تا کاربر 
جذب آن شــود بســیار مهم است. برجی 
درادامــه یادآور شــد: اینکه در نــرم افزار از 
چه دیتا بیسی استفاده شده، به مراتب از 

بحث پهنای باند خیلی مهم تر است.
کار  یــک  کشــور  از  خــارج  در  افــزود:  وی 
زیربنایــی انجــام شــده و مــا خیلی ســاده 
می خواهیم فقــط از آن یــک کپی برداری 
انجــام دهیــم. فکــر می کنیــم کــه برنامه 
خیلــی ســاده ای اســت و پیام هــا می روند 
و می آینــد ولــی پشــت ایــن برنامــه فکر و 
زحمت زیادی وجود داشته است. ساختار، 
توپولوژی شبکه، موتورهای برنامه نویسی 
بــرای بهینــه شــدن کدهــا و... هریــک در 
موفقیــت یــک پیــام رســان تأثیــر دارنــد 
پس نمی توان همــه چیز را به پهنای باند 
نســبت داد. برجی افزود: اگر کدهای شما 
و موتورهایــی کــه در پیام رســان اســتفاده 
شده بهینه نباشد و از تکنولوژی های خوبی 
اســتفاده نشــود شــما حتی پهنای باند به 
مراتب بیشتر از این هم در اختیارتان باشد 
هیــچ تضمینــی وجود نــدارد که ســرعت 

عملکردشان بهتر باشد.
اجتماعــی  شــبکه های  کارشــناس  ایــن 
همچنین یادآور شــد: اظهارنظر از ســوی 
افراد غیرمتخصص ســبب ریزش بیشتر 
کاربران پیام رســان های داخلی می شــود 
چــون نگاه آنهــا منفی تر می شــود. چنین 
اظهارنظرهایی مثل این است که مثاً یک 
خودرو ســاخته اید خراب اســت و مشکل 
فنی و طراحی دارد ولی بگویید چون جاده 

خیس بوده خودرو حرکت نکرده است.

آذری جهرمی خبر داد

اتصال بانک ها و فین تک ها به سامانه شاهکار 
در آینده ای نزدیک

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات از اتصال فین تک ها به سامانه 
شــاهکار خبــر داد و گفــت: ظرفیــت ازم بــرای اپلیکیشــن ها و 
فین تک های متقاضی دسترسی به سامانه شاهکار ایجاد شده و 
روند اتصال بزودی آغاز می شود. به گزارش »ایران« ،محمدجواد آذری جهرمی درباره 
موضوع  متصل نشدن برخی بانک های کشور و شرکت های فین تک به سامانه شاهکار 
که متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات اســت، گفت: بانک ها می توانند به 
صورت مســتقیم برای اتصال و دسترســی به ســامانه شاهکار درخواســت کنند. ازم 
نیست به صورت غیر مستقیم و به صورت واسط این دسترسی داده شود؛ این موضوع  
از سوی  وزارت ارتباطات پیگیری می شود تا مشکل بخش کوچکی از شبکه بانکی برای 

دسترسی به سامانه شاهکار برطرف شود.
وزیر ارتباطات با بیان این که هیچ نگرانی در زمینه اتصال شــرکت ها و اســتارتاپ های 
فین تکی به سامانه شاهکار وجود ندارد و مشکل خاصی مطرح نیست، گفت: مشکل 
فین تک ها برای دسترسی به سامانه شاهکار از سوی سازمان فناوری اطاعات در حال 
پیگیری اســت و بزودی برطرف خواهد شــد. درخواســت اتصال به سامانه شاهکار از 
سوی سازمان فناوری اطاعات ایران برای فین تک ها و شرکت های بخش خصوصی 
که به این سامانه دسترسی ندارند و از سویی نیاز به اتصال به شاهکار برای احراز هویت 
دارند ارسال شده است. وی با اشاره به اینکه در این زمینه اقداماتی انجام شده، افزود: 
ظرفیت های ازم نیز برای اپلیکیشــن ها و فین تک ها ایجاد شــده که در مجموع این 
ظرفیت 100 هزار اســتعام به صورت روزانه اســت و در آینده ای نزدیک روند اتصال 

اپلیکیشن های متقاضی آغاز خواهد شد.
گفتنی است سامانه شاهکار به عنوان شبکه احراز هویت کاربران ایران، سامانه ای 
بــرای احــراز هویت کاربران اینترنت در ایران اســت که  از ســوی ســازمان تنظیم و 
مقــررات ارتباطــات رادیویــی به عنوان زیــر مجموعــه وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطاعــات تولیــد  و در ســال 13۹۴ به صــورت آزمایشــی راه اندازی شــده اســت. در 
همین راســتا با توجه به هدف یکپارچه ســازی و احراز اصالت ســرویس گیرندگان 
سرویس های ارائه شونده از سوی سرویس دهندگان پس از راه اندازی این سامانه، 
تمــام اپراتورهــا و... در ایــران موظــف بــه اســتفاده در سیســتم های خود شــدند و 
ســازمان های دولتی و خصوصی و همچنین شرکت های دولتی و خصوصی برای 
احراز هویت با توجه به در اختیار داشتن اطاعات بخش اپراتورهای تلفن همراه و 
ثبت احوال نیاز به دسترسی به این سامانه برای احراز هویت )احراز هویت در ایه 
اول( دارند که این دسترســی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات در اختیار 

مجموعه های دولتی و خصوصی قرار می گیرد.

ارتباط گمرک با سامانه همتا   قطع شد
گمرک ایران در اطاعیه ای خطاب به مسافران و متقاضیان ثبت اطاعات تلفن 
همراه مسافری اعام کرد: با توجه به اینکه سامانه همتا به علت مسائل داخلی 
خود، ارائه خدمات و استفاده از سرویس های ارائه شده توسط گمرک را به منظور 
دریافت اطاعات تلفن همراه مسافری به حالت تعلیق درآورده است، به همین 
دلیل ســازمان گمرک در راســتای جلوگیری از بروز وقفه و زیان مســافران تا زمان 
برقراری ارتباط برخط بین ســامانه ها، اطاعات ثبت شــده در ســامانه گمرک را 
هر 3 روز یکبار به ســامانه همتا ارســال 
می کنــد تا در ســامانه همتا نســبت به 
فعال سازی اقدام شود و در این حالت 
نیــازی بــه ثبــت مجــدد اطاعــات در 

سامانه همتا نخواهد بود.
به گزارش »ایران« ســعید احمدخانی 
ســازمان  عمومــی  روابــط  کل  مدیــر 
گمــرک در تکمیــل این خبــر گفت: در 
حقیقــت ســامانه همتا تعلیق نشــده 
اســت و این ســامانه به کار خــود ادامه 
می دهــد. پیش از این ســازمان گمرک 
اطاعات خود را مســتقیم به ســامانه 
همتا می فرســتاد و کار کد فعال سازی 
موبایل مسافری نیز انجام می شد ولی 
این اتفاق اکنون متوقف شده و قرار است گمرک اطاعات خود را هر سه روز یکبار 

به سامانه همتا ارائه دهد تا کار فعال سازی کد تلفن همراه دچار وقفه نشود.
احمدخانــی افــزود: از آنجایی کــه گمرک صحت و ســقم اطاعات مســافران را 
درباره وارد کردن تلفن همراه  نمی دانست به عبارتی گمرک اطاعات پاسپورت 
مسافران مبنی بر اینکه به چه میزان می تواند تلفن همراه وارد کشور کند ، نداشت 
از این رو از مسئوان مربوطه درخواست کرد تا اطاعات پاسپورت مسافران برای 
تأیید صحت و سقم اطاعات در اختیار گمرک قرار بگیرد ولی با این درخواست 
موافقت نشد به همین دلیل مقرر شد تا اطاعات مسافران به صورت مستقیم در 

اختیار خود سامانه همتا قرار بگیرد.
وی در ادامه گفت: به همین دلیل فعًا گمرک به صورت مستقیم در فعال سازی 
تلفن همراه نقشی ندارد و تنها اطاعات مربوطه را به سامانه همتا ارسال خواهد 
کرد بنابراین مسافران برای فعال سازی تلفن همراه خود باید مستقیم به سامانه 

همتا مراجعه کنند تا ارتباط برخط گمرک نیز دوباره برقرار شود. 

گوگل تکنولوژی فروش تشخیص چهره را 
متوقف کرد

گوگل به کارمندانی که نگران تبعات منفی استفاده از  فناوری 
تشخیص چهره  هستند، قول داده است فعاً آن  را به فروش 
نرســاند. به گزارش انتخــاب، این غول جســت وجو می گوید 
که ابتدا باید روی »تکنولوژی و سؤاات مهم مرتبط با سیاست های خود« کار کند 

سپس درخصوص به اشتراک گذاری فناوری تشخیص چهره خود فکر کند.
درواقع به نظر می رسد گوگل از فروش محصوات تشخیص چهره خود  تا زمانی 
که بتواند سیاســت هایی را پیش بینی کند که از سوءاستفاده از تکنولوژی جلوگیری 
کنند، متوقف کرده اســت. این غول تکنولوژی در حــال کار با گروه هایی دیگر برای 
شناسایی مسائل مربوط به تشــخیص چهره است. مسائلی مثل تکنولوژی هایی 
کــه بــه یک دوربین متصل  شــده و اجازه می دهد یک عکس از یــک فرد را به یک 
پایگاه داده ارســال کنید. »کنت واکر« معاون ارشد امور بین الملل گوگل می گوید: 
مانند بسیاری از فناوری هایی که کارکردی چندگانه دارند، تشخیص چهره ارزشمند 
است اما ابتدا باید اطمینان حاصل شود که استفاده از آن با اصول و ارزش های ما 

مطابقت داشته باشد و از سوء استفاده و نتایج مضر جلوگیری شود.
امــا همه شــرکت های فناوری مثل گــوگل درخصوص از بین بردن تجاری ســازی 
تکنولوژی تشــخیص چهره فکر نمی کنند. برای مثال در سایر شرکت های فناوری 
مثــل آمازون و مایکروســافت ارتباطاتی بیــن مدیران و ســازمان های مهاجرتی و 
ادارات نظامــی دولتــی وجــود دارد که حتی کارمندان را نگران کرده اســت. جالب 
اســت که این موضوع حتی ســتارگان هنری را برآشــفته کرده و »تیلور ســوییفت« 
خواننده مشهور امریکایی نیز روز چهارشنبه با انتقاد از نرم افزار تشخیص چهره در 

یک کنسرت از وضع موجود انتقاد کرد.
تشخیص چهره می تواند برای برنامه های مثبتی مانند باز کردن قفل گوشی شما 
مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به یافتن گم شده ها یا افرادی که اختال حافظه 
دارند کمک کند اما همزمان نیز می تواند تبدیل به ابزار جاسوسی شود. اعام گوگل 
از انصراف توسعه فناوری تشخیص چهره پس از آن منتشر می شود که کارکنان این 
غول جست وجو، اعتراض خود را نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در مسائل 

سیاسی ابراز کردند.  

اخـــــبار

آن سوی 
خـــــــبر

مرکز ماهر با انتشــار به روزرسانی مرورگر 
گــوگل کــروم از کاربــران خواســت بــرای 
جلوگیری از آســیب پذیری ایــن مرورگر، 

آن را به روزرسانی کنند.
تازگــی  بــه  »ایــران«،  گــزارش  بــه 
آســیب پذیری های چندگانــه در مرورگر 
کروم کشف شــده است که کمترین آنها 
می تواند به مهاجم اجازه دهد کد دلخواه 
را در متن مرورگر اجرا کند. بر این اساس 

بســته بــه امتیــازات مربــوط بــه برنامه، 
مهاجم می تواند برنامه ای را نصب کند، 
به داده ها دسترســی داشــته باشــد، آنها 
را تغییــر دهــد  یا حذف و حتی حســاب 
کاربری جدیدی برای خود ایجاد کند. در 
صورتــی که کاربری یک صفحه ســاخته 
شــده از ســوی مهاجــم را مشــاهده کند، 
این آســیب پذیری قابلیت سوء استفاده 
خواهد داشت. مرکز ماهر تأکید کرد، اگر 

ایــن برنامه با حقوق کاربــری پایین تری 
پیکربنــدی شــده باشــد، بهره بــرداری از 
این آســیب پذیری، تأثیر کمتری خواهد 
داشت. سطح ریسک این آسیب پذیری 
برای سازمان های دولتی و خصوصی در 

حد متوسط و زیاد ارزیابی شده است.
ایــن مرکــز اعام کــرد، در حــال حاضر 
هیچ گزارشی از سوء استفاده از این باگ 
امنیتی دریافت نشده است. با این حال 

به کاربران گوگل کروم توصیه می شــود 
که آخرین نســخه را به روزرســانی کنند. 
اثــرات  کاهــش  بــرای  دیگــر  ســوی  از 
ســطح  بــا  نرم افزارهــا  تمــام  حملــه 
دسترســی پاییــن اجرا شــود. همچنین 
بــه کاربــران تأکید شــده اســت کــه وب 
سایت های غیرقابل اعتماد را باز نکرده 
و  نامشــخص  منبــع  بــا  لینک هایــی  و 

غیرقابل اعتماد را دنبال نکنند. 

مرکز ماهر هشدار داد

گوگل کروم را به روزرسانی کنید

 یــک شــرکت تجــاری در امریکا بــه مــردم قــول داده که اگر 
بتوانند یک سال بدون گوشی هوشمند زندگی کنند، جایزه ای 
صدهزار داری دریافت خواهند کرد.به گزارش مهر، شرکت 
»ویتامیــن واتــر« روش شــرکت در ایــن رقابــت را نیز اعام کــرده اســت. کاربران 
عاقه مند باید پستی را در توئیتر یا اینستاگرام خود ارسال کنند. البته آنها می توانند 

برای این کار از گوشی هوشمند خود استفاده کنند.
این پست باید حاوی هشتگ هایی مانند#nophoneforayear و #contest باشد. 
همچنین کاربر باید توضیح دهد که اگر نتواند به وعده اش عمل کند چه اقدام 
جایگزینی را انجام می دهد. آخرین فرصت برای شرکت در این رقابت ۸ ژانویه 
سال 201۹ است.شرکت »ویتامین واتر« در تاریخ 22 ژانویه افراد شرکت کننده در 
این رقابت را انتخاب می کند و به آنها یک گوشی تلفن همراه قدیمی مدل سال 
1۹۹۶ خواهد داد.افراد شــرکت کننده در رقابت تا پایان ســال 201۹ حق استفاده 
از هیچ گوشــی هوشــمند یا تبلتی را نخواهند داشــت؛ حتی اگر این گوشــی ها و 
تبلت هــا متعلق به افراد دیگری باشــند.البته این افراد می تواننــد از لپ تاپ یا 
رایانه های رومیزی اســتفاده کنند. همچنین اســتفاده از گوگل هوم یا آمازون اکو 
هم بدون اشــکال اســت.افرادی که بتوانند یک ســال بدین شــکل زندگی کنند 
100 هزار دار و اشــخاصی که شــش ماه بدون گوشــی های هوشمندشان قادر به 
زندگی باشند 10 هزار دار جایزه دریافت خواهند کرد. افرادی که مدعی رعایت 
قوانین این رقابت باشند بعد از پایان مدت زمان اعام شده باید در یک آزمون 

آشکارساز دروغ هم شرکت کنند.

سوسن صادقی- میترا جلیلی
خبرنگار

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com
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»باک چین« رمز موفقیت قاره آفریقا
تریــن  محبــوب  از  یکــی  آفریقــا  قــاره 
ســرزمین ها بــرای توســعه سیســتم های 
رمزنگاری شــده مبتنــی بر فنــاوری باک 
چین به شمار می رود. بسیاری از محققان 
امیدوارند فنــاوری باک چین در آینده ای 
نزدیک راه حلی مناسب برای کمک رسانی 
به کشــورهای آفریقایی ارائه کرده و فســاد 
بــرای  را  دولتــی  دســتگا های  در  موجــود 

همیشه حل و فصل کند.
به گزارش »ایران آنایــن«، امروزه فناوری 
بــاک چین به دلیــل »غیرمتمرکز بودن« 
و شــفاف بودن« جایگاه ویژه ای را در میان 
دولت و ملت ها به دســت آورده اســت. در 
همین راســتا بســیاری از کشــورها از باک 
چیــن به عنــوان یــک فنــاوری انقابــی و 
باشکوه یاد می کنند که توانایی حل بسیاری 
از مشکات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
را دارد. همیــن امــر نیــز انگیــزه ازم برای 
توسعه مشــارکت دولت ها با شرکت های 
فناورانــه در حوزه صنعــت را فراهم کرده 
اســت. شــرکت هایی که برای کســب سود 
بیشــتر در تــاش هســتند تــا محیط هــای 
بالقوه برای توسعه این فناوری را شناسایی 
کرده و حضور فعال خود در سرزمین های 

دیگر را به نام خود ثبت کنند.
ë  تحــرک اقتصادی باک چین در قاره

سیاه
از  یکــی  حاضــر  حــال  در  آفریقــا  قــاره   

پرطرفدارترین ســرزمین ها برای توســعه 
فنــاوری بــاک چیــن بــه شــمار مــی رود. 
بسیاری از شرکت های صنعتی متخصص 
در حوزه رمزنگاری در تاش هســتند تا راه 
به بازار قاره ســیاه پیدا کرده و سیستم های 
مبتنی بر هوش مصنوعی و باک چین را 
در میان کشورهای این قاره توسعه دهند. 
در همین راســتا شاهد بودیم که تنها چند 
هفتــه پــس از راه انــدازی سیســتم بــاک 
چیــن Binance، یــک پلتفــرم رمزنــگاری 
شــده بریتانیایــی )لوونــو( از افتتــاح دفتــر 
منطقه ای خود در ژوهانســبورگ آفریقای 
جنوبــی خبر داد. حتماً برای شــما نیز این 
سؤال مطرح شده است که چرا قاره آفریقا 
یکــی از محبــوب تریــن ســرزمین ها برای 
توســعه سیســتم های رمزنگاری شــده به 
شــمار می رود؟ به بیانی دیگر چه عواملی 
راه ورود سیســتم های بــاک چیــن را بــه 
قاره ســیاه هموار کرده اســت. در پاســخ به 
این ســؤال باید چند مؤلفه اساسی را مورد 

بررسی قرار دهیم.
ë زیر ساخت های ناکافی

قاره آفریقا به علت فقدان زیرساخت های 
کافــی در بخش های مختلــف اقتصادی، 
چالش هــای بســیاری را در طــول تاریــخ 
تجربــه کــرده اســت. به عنوان مثــال، تنها 
43 درصد از جمعیت کشــورهای جنوبی 
دارای حســاب های بانکی هســتند، این در 

حالی است که میانگین استاندارد جهانی 
63 درصــد تعیین شــده اســت. از ســویی 
دیگر آفریقا به عنوان قــاره ای بزرگ از 55 
کشور تشکیل یافته است که هر یک از آنها 
دارای بازارهای مجزا از یکدیگر هستند. در 
نتیجه تجارت داخلی در قاره سیاه محدود 
بوده و همین امر نیز زیر ساخت های مالی 
و اقتصــادی آنها را تحت فشــار قــرار داده 
اســت. در همین راستا فناوری باک چین 
به دلیل وجــود مؤلفه غیر متمرکــز بودن، 
می تواند راهگشای تجارت مفید و توسعه 
پرداخت های مرزی در میان کشورهای قاره 
ســیاه باشــد. در این میان نیز شــرکت های 
فناورانه با توسعه و افزایش درآمد خود، با 
بهره گیری از سیستم های رمزنگاری شده 
قادر به افزایش توسعه اقتصادی در میان 
جمعیت فقیر این قاره خواهند بود. گفتنی 

اســت در حــال حاضــر خدمــات عمومی 
عرضه شــده توســط دولت های آفریقایی 
به دلیل وجود بوروکراســی، هزینه های باا 
و شــیوه های متعدد فساد در حداقل ترین 
وضعیــت اســتاندارد قــرار دارد. در همین 
راستا بســیاری از شــرکت های صنعتی به 
فکر توسعه سیســتم های رمزنگاری شده 
در کشورهای آفریقایی افتاده و فقر موجود 
را فرصت مناســبی بــرای حضــور پررنگ 
خــود در قاره ســیاه تلقــی کرده انــد و برای 
تحقق چنین توسعه پایداری، حکومت ها 
و رهبــران این ســرزمین باید تمرکز اصلی 
خــود را بر افزایش سیســتم های مبتنی بر 
هوش مصنوعی و باک چین قــرار داده و 
از فناوری موجود برای ارائه تجزیه  وتحلیل، 
قیمت گــذاری، فروش و حسابرســی های 

خود استفاده کنند.

پیام رسان های داخلی در جاده خاکی نیستند 
بر خاف اظهار نظر امام جمعه مشهد 
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 جایزه صد هزار داری برای قهر یکساله 

با تلفن هوشمند
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باران پول در بزرگراه 
تصــادف خــودرو حمل پــول و ریختن دارهــا در یکی 
از جاده هــای ایالت نیوجرســی امریکا، باعث تصادف 

زنجیره ای شد.
به گــزارش رویتــرز، به دنبال ایــن تصادف در آســتانه 
کریســمس، بارانــی از پــول در جــاده بــه راه افتــاد و 
رانندگان با دیدن این صحنه خطر را به جان خریدند 
بــه  اقــدام  از پیــاده شــدن از خودروهایشــان  و پــس 

جمع آوری دارها از کف جاده کردند.
هنوز مشــخص نیست که چه مقدار پول از این خودرو 
به کف جاده ریخته شــد اما بنا بــر گزارش های محلی 
این تصادف موجب یک تصادف زنجیره ای شد. یکی 
از مسافران در این مورد گفت: »مسافران و رانندگان از 
خودروها پیاده شده بودند و در حال جمع آوری پول ها 
بودند. برخی خودروها از میان آنها عبور می کردند اما 
مســافران یک اتوبوس با خنده از آنها می خواستند تا 

توقف کرده و پول جمع کنند.«
گفتنی است؛ هنوز پلیس محلی روترفورد در مورد این 

حادثه اظهارنظر نکرده است.

آرزو کیهانحوادث جهان
مترجم

یل
ی م

دیل

    

 کاهبرداری 

با سرطان دروغی
 تقدیر از پسر 4 ساله 

به خاطر نجات مادر

پســر 4 ســاله انگلیســی با تیزهوشــی و اقدامی 
بموقع جان مادر باردارش را از مرگ نجات داد. 
به گزارش اسکای نیوز، مادر این پسربچه به دلیل 
اســتفاده از داروهــای صبحگاهی دچار ضعف 
و بیهوشــی شــده بود اما »ســیری« بافاصله با 
شماره 999 تماس گرفته و وضعیت مادرش را 
اطاع داده است.در پی تماس این پسر شجاع  
تیم امداد خود را به محل حادثه رسانده و موفق 
شــدند تا مادر 29 ساله این پســر بچه را از مرگ 
نجات دهند و پلیس نیز به »سیری« لوح تقدیر 

و شجاعت داد. 

به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
اواخر مرداد ســال گذشــته »هــادی« 51 
ســاله پشــت میــز کارش دچــار دل درد 
ناگهانــی و حالــت تهــوع شــدید شــد. با 
صــدای نالــه او همکارانــش بــه کمک او 
آمدنــد امــا هیچ کــس کاری از دســتش 
برنمی آمــد. حــال »هــادی« لحظــه بــه 
لحظــه وخیم تر می شــد. کم کــم درد به 
قفسه ســینه او ســرایت کرد. حتی نفس 
کشــیدن هــم برایش ســخت شــده بود. 
و حضــور  اورژانــس  بــا  تمــاس  از  پــس 
و  شــد  معاینــه  »هــادی«  امدادگــران 
وضعیتــش به گونــه ای بــود کــه او را بــه 
بیمارســتان انتقــال دادنــد. بــا توجــه به 
عائــم تنگــی نفــس، دل درد و حالــت 
تهــوع بیمار، پزشــکان بافاصله دســتور 
و  ســونوگرافی  ریــه،  از  عکســبرداری 

آندوسکوپی را دادند.
دو مرحله اول بدون هیچ مشکلی انجام 
شــد اما وقتی کادر درمانی قصد داشتند 
بــرای انجام آندوســکوپی لولــه را داخل 
گلــوی »هــادی« کننــد، او با همــان حال 
ممانعــت کرد و حاضر به این کار نشــد. 
مقاومــت بیمار به قدری بود که پزشــک 
معالــج از پرســتار خواســت متخصــص 
بیهوشــی را خبر کند. پزشک بیهوشی بر 
بالین بیمار حاضر شــد و چون نتوانست 
او را آرام کنــد بــا در نظر گرفتن شــرایط، 
او  بــه  را  از داروی بیهوشــی  دوز پایینــی 
بــدون  تــا کار آندوســکوپی  کــرد  تزریــق 

آسیب جدی به بیمار انجام شود.
امــا شــرایط آن طور که بایــد پیش نرفت 
مــرد  دارو،  تزریــق  از  پــس  لحظاتــی  و 
و  شــد  قلبــی  ایســت  دچــار  میانســال 
پــس از احیــا به کمــا رفــت. در حالی که 
بررســی ها بــرای یافتن علت ایــن اتفاق 

ادامه داشــت »هادی« پــس از دو روز در  
آی سی یو تسلیم مرگ شد.

ë احراز قصور کادر درمانی
پرونــده مــرگ  آغــاز تحقیقــات در  بــا 
مشــکوک »هــادی«، نخســتین جلســه 
کمیســیون پزشــکی ســه ماه پس از این 
اتفاق با حضور ســه کارشــناس تشکیل 
شــد و اعضــا پــس از شــنیدن اظهارات 
بررســی  درمانــی،  کادر  و  دم  اولیــای 

گزارش کالبدشــکافی، آسیب شناسی و 
سم شناســی، با توجه به شرایط بالینی 
بیمــار، انجــام آندوســکوپی را ضروری 
اعــام کردنــد امــا از بابت اینکــه پیش 
از ایــن اقــدام مشــاوره و ارزیابــی کافــی 
انجام نشــده بود، پزشــک معالج را به 
میزان 4 درصد، فوق تخصص گوارش 
بیهوشــی  متخصــص  و  درصــد   3 را 
 92 شــناختند.  مقصــر  درصــد  یــک  را 
به دلیــل  نیــز  را  باقیمانــده  درصــد 
بیمــاری زمینه ای)قلبی-ریــوی( بیمار 
 و ریســک آندوسکوپی اورژانسی مربوط 

دانستند.
بــا اعتراض طرفین به ایــن رأی، دومین 
جلســه کمیســیون پزشــکی ایــن بــار بــا 
حضــور 5 کارشــناس پیگیری شــد و این 
بــار اعضــا پس از بررســی ســوابق بیمار، 

بــه گــزارش خبرنــگار حوادث»ایــران«، ســردار 
عباســعلی محمدیان فرمانده انتظامی استان 
البــرز صبح دیــروز درجمــع خبرنــگاران گفت: 
چنــد روز قبــل مرد جوانــی به پلیــس مراجعه 
کرد و از دو مرد ودو زن که به عنوان مســافر سوار 
خودرواش شــده بودند شکایت کرد. وی گفت: 
ایــن چهــار زن و مرد بــا تهدید اســلحه کمری، 
خــودرو و گوشــی تلفــن همراهــم را به ســرقت 
بردنــد. بدین ترتیــب تیم ویــژه ای از کارآگاهان 
برای شناســایی متهمان تشکیل شــد. درحالی 
کــه تــاش کارآگاهــان بــرای بــه دام انداختــن 
متهمان متواری ادامه داشت چند فقره سرقت 
مشابه در نقاط دیگر اســتان البرز وغرب تهران 
رخ داد. بــه دنبال اقدامــات اطاعاتی پاتوق دو 
تــن از ســارقان در فردیس کرج شناســایی شــد 
و طولی نکشــید که با دســتگیری ایــن دو متهم 
مخفیگاه همدســتان دیگر آنهــا در پرند هم لو 
رفت و چهار متهم دیگر دستگیر شدند. ساناز، 
فرانــک، اردشــیر، فریــد، نیمــا و آرش  6 عضــو 
این باند بودند که دســتگیر شدند. سرکرده این 
بانــد یک مجــرم ســابقه دار به نام اردشــیر بود 
کــه ســوابق متعدد کیفــری دارد. وی ســناریوی 
ســرقت های به عنف و مسلحانه را طراحی و با 
همدســتی 5 دختر و پســر دیگر آنهــا را اجرایی 
می کــرد. در جریــان دســتگیری ایــن متهمــان 
یــک خــودروی ســرقتی، دو قبضه ســاح کلت 
کمری، تعدادی افشانه ، وسایل داخل خودرو ، 
مقادیر قابل توجهی طا وپول نقد و کارت های 
عابر و مدارک مالباختگان کشــف شــد. ســردار 
محمدیان گفــت: دو متهم اصلی ایــن پرونده 
دارای ســوابق متعــدد کیفــری هســتند. آنهــا 
به عنــوان مســافر طعمه هــای خــود را انتخاب 
کرده و ســپس در بین راه نقشــه خود را اجرایی 
می کردنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکه شــهروندان 
بهتــر اســت ســعی کننــد بــرای جابه جایــی از 
خودرو هــای عمومــی اســتفاده کنند یا اگــر قرار 
اســت با توجه به شرایط اقتصادی مسافرکشی 
کنند در مســیرهای مشخص و کم خطر این کار 

ان 
ان 

سی 

مرگ دو مسافر تراموا

واژگونــی تراموا در شــهر لیســبون پرتغال 28 زخمی و 2 کشــته بر جا 
گذاشــت. به گزارش دیلی میل، کشته شده ها دو توریست بریتانیایی 

بوده اند که در زمان حادثه،داخل تراموا بودند.
گزارش های رسیده نشان می دهد که حادثه در ساعت 6 بعدازظهر 
جمعــه رخ داده و امدادگــران افراد زخمی را به بیمارســتان منتقل 

کردند.  
یکی از رســانه های محلی نوشــته که بیش از 50 آتش نشــان در محل 
حادثــه حضوریافتــه تا افراد زخمــی را از میــان آهن پاره هــای تراموا 
بیرون بکشــند. پلیس اعام کرده اســت علت اصلی تصادف مشکل 

در ترمز تراموا عنوان شده است.  

پزشــکان ویتنامی موفق شدند تا مورچه ای را از 
حفره گوش یک مرد بیرون بکشند.

بــه گزارش ســان، ایــن مــرد در خواب بــوده که 
مورچه گرسنه وارد مجرای گوشش شده است و 

با حرکت بی وقفه مانع خوابیدن این مرد شده است. تصاویر منتشر شده از داخل گوش مرد 
نشان می دهد که حرکت این حشره مرد ویتنامی را بشدت آزار داده است.

یک متخصص بیمارســتان بیان کرد که ورود حشــرات به گوش انسان پدیده ای نادر نیست و 
اغلب هنگام خواب صورت می گیرد.

 مورچه ای 
در گوش یک مرد

نجات دزد از درون 
هواکش رستوران

دزد چینی هنگام سرقت از یک رستوران امریکایی دو 
روز در هواکش چرب آنجا گیر افتاد.

بــه گــزارش اســکای نیــوز، مأمــوران پلیــس آاماندا 
کالیفرنیا موفق شــدند ایــن ســارق را پــس از دو روز از 

هواکش بیرون بکشند.

گزارش های پلیس نشــان می دهد کــه این مرد هنگام 
دزدی پایش ســر خورد و درون هواکش گیر کرد تا اینکه 
یک رهگذر با شنیدن صدای گریه هایش موضوع را به 

پلیس گزارش داد.

سارق پس از نجات به بیمارستان منتقل شده است و 
پس از بهبودی باید روانه زندان شود.

گروه حــوادث- معصومه مرادپــور/ 6 دختر و 
پســر جوان که برای تأمین هزینه ازدواجشان 
بــه عضویت یک باند ســرقت مســلحانه در 
آمده بودند در عملیات پلیس آگاهی اســتان 

البرز دستگیر شدند.

 عمل جراحی نفسگیر 
برای نجات کارگر چینی

 غذای نذری 
جان 11 هندی را گرفت

خوردن برنج مســموم در معبــد هندوها جان 11 
زائر را گرفت. به گزارش دیلی میل، این حادثه در 
شهر میسور در ایالت »کارناتاکا« رخ داد و تاکنون 
93 نفر با عائم مسمومیت به بیمارستان منتقل 
شدند. همچنین 11 نفر نیز جان باختند. »پراساد« 
از افسران پلیس در این باره گفت: »اکثر بیماران 
دچار استفراغ، اســهال و اختاات تنفسی شده 
و به بیمارستان منتقل شدند. قربانیان به منظور 
دعاخوانی وارد معبد شده و از غذای رایگان معبد 

خورده اما همگی مسموم شده اند.«  

جراحــان چینی 10 میله فلــزی را از کتف و پشــت یک 
کارگر چینی خــارج کردند. به گــزارش دیلی میل، این 
کارگــر در کارخانه ای واقع در اســتان هنان مشــغول به 
کار بوده که به علت درست کار نکردن روبات کارخانه 
ناگهان دچار سانحه شــد. تصاویر کارگر 49 ساله نشان 
می دهد که میله ها چگونــه به بدن کارگر فــرو رفته و او 
را مجروح کرده اســت. بنا بر گزارش های رســیده این 
کارگــر از حادثــه جان ســالم بــه در برده اســت.یکی از 
پزشکان بیمارستان بیان کرد که وضعیت بیمار بسیار 
بد بود و به دلیل وجود میله های فلزی تصویر برداری با 
اشعه ایکس نیز دشوار بوده است با وجود این پزشکان 

تاش خود را کرده و این مرد را از مرگ نجات دادند. 

 عکسبرداری معده

قلب بیمار را از کار انداخت
برای تأمین هزینه ازدواج  سرقت های  مسلحانه

را انجــام دهند، گفت: تعــداد قابل توجهی از 
مالباختگان به خاطر اینکه آنها مبالغ زیادی 
به عنوان کرایه به رانندگان پیشنهاد می دادند 
فریــب ایــن متهمــان را خــورده و در دام آنها 
گرفتار شده اند. در حال حاضر بازجویی از این 

متهمان برای تکمیل پرونده ادامه دارد.

گفت و گو با یکی از متهمان
ë خودت را معرفی کن؟

ساناز هستم. 27 سال سن دارم.
ë چرا سرقت می کردی؟

ماجرا از وقتی شروع شد که من با پسری به نام 
فرید آشــنا شــدم از طریق برادرم با او دوســت 

شدم و می خواستیم با هم ازدواج کنیم.
ë شغل فرید چه بود؟

شاگرد قهوه خانه ای در فردیس بود.
ë می دانستی نامزدت اعتیاد دارد؟

بله ولی قرار بود ترک کند.
ë خودت هم کار می کردی؟

بله قبًا در یک عکاسی کار می کردم اما چون 
حقوق اش کم بود از آنجا بیرون آمدم. وقتی 
من وفرید تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم آهی 
در بســاط  نداشــتیم. هیچ پولی بــرای هزینه 
عروســی و اجــاره خانــه نداشــتیم. چنــد ماه 
گذشــت مــن و بــرادرم و فریــد خیلــی تاش 
کردیــم درآمــدی پیــدا کنیــم ولــی همــه اش 
بــا در بســته روبــه رو شــدیم. تا اینکه یــک روز 
فریــد بــا مــردی به نــام اردشــیر آشــنا شــد او 
راهی پیشــنهاد داد که می توانستیم یک شبه 
پولدار شــویم. ما هم قبول کردیم. اردشــیر با 
بــرادرم و فرید و من و یک دختر و پســر دیگر 
در پاتوقی که اردشــیر آنجا بود جمع شدیم و 
نقشه سرقت ها را کشیدیم. او از ما دو میلیون 
وپانصد هزار تومان جمع کرد تا اسلحه بخرد. 
وقتی اسلحه خرید اولین سرقت را از فردیس 

شروع کردیم.
ë اولین سرقت را چگونه انجام دادید؟ 

شــب بــود کنار جــاده ایســتادیم. وقتــی برای 

خودرو دســت تکان دادیم راننده ایستاد به او 
گفتیم که به هشــتگرد می رویــم. راننده قبول 
نکرد ولی وقتی پیشنهاد کرایه بیشتری دادیم 
پذیرفت. من و برادرم و فرید و اردشــیر ســوار 
شدیم بین راه بود که اردشیر اسلحه را بیرون 
آورد و بــه طرف راننــده گرفت بعد که خودرو 
متوقف شــد راننده را پیاده و جیب او را خالی 
کرده و بعد پشت فرمان نشست و خیلی زود 
از آنجــا متــواری شــدیم، من از ترس داشــتم 

سکته می کردم.
ë پدر و مادرت کجا هستند؟

مــادرم بیمارســتانه واصــًا خبــر نــدارد ما در 
آگاهی بازداشتیم اما پدرم همین جاست...

ë نقش تو در سرقت ها چه بود؟
مــن فقط در خــودرو می نشســتم و اصًا کاری 
نداشتم نه حرف می زدم و نه کاری می کردم...

ë فرانک چطوری وارد باند شما شد؟
او بی تقصیر اســت از دوســتان قدیم من بود و 

فریب ما را خورد...

زن انگلیسی که با ادعای دروغین ابتا به سرطان مبلغ 
250 هزار پوند به جیب زده بود دستگیر و زندانی شد.

به گزارش اســکای نیوز، »جاسمین میستری« پول ها 
را از شــوهرش، اعضای خانــواده، کمک های دولتی و 

اعضای شورای شهر به دست آورده است.
اطاعــات پلیــس نشــان می دهد ایــن کاهبــرداری 
ظرف ســال های 2015 تا 2017 میــادی صورت گرفته و 
»جاسمین« ادعا کرده برای درمان بیماری سرطانش 

نیاز به پول دارد تا به امریکا سفر کند. 

قتل عام فجیع گرگ ها
 دو شــکارچی قــزاق 10 گــرگ را کشــته و قلبشــان را خــام خــام خوردنــد. 
بــه گــزارش دیلی میــل، تصاویــر عجیب لحظه خــوردن قلــب گرگ ها در 

فضای مجازی با واکنش های متفاوتی روبه رو شده است. 
بســیاری از کاربــران انزجار خود را نســبت بــه رفتار غیرمتعارف شــکارچیان 

نشان داده اند. 
در فیلم دیده می شــود که گرگ ها مدتی قبل به گله گوســفندان حمله کرده 
و آنهــا را خورده اند و شــکارچیان به خاطــر انتقامجویی و عصبانیت به جان 

گرگ ها افتاده و آنها را کشته اند. 

ستار
لی ا

دی

ماهی نئونی
موجــودات دریایــی نورانــی یکی 
هســتند  جاندارانــی  زیباتریــن  از 
نورهــای  بازتــاب  خاطــر  بــه  کــه 

رنگارنگشان شهرت دارند.
بــه گزارش  دیلی میل، »ســیمون 
پیــرس « 39 ســاله ایــن عکــس 
در  دریــا  اعمــاق  از  را  دیدنــی 

ماداگاسکار گرفته است.  

ران
ای

گروه حوادث- زهــره صفاری/ مرد میانســال وقتی برای تشــخیص علت دل درد 
ناگهانی اش به بیمارســتان منتقل شد در جریان آندوســکوپی ایست قلبی کرد و 

جان باخت.

اعــام کردنــد از آنجــا کــه مرد میانســال 
در زمــان مراجعه عائم نارســایی قلبی 
پیشــرفته داشــته و متخصــص قلــب آن 
را تشــخیص نداده اســت، پزشــک قلب 
بــه میــزان 4 درصــد، پزشــک معالــج 2 
درصد، متخصص بیهوشــی یک درصد 
و متخصص گوارش یک درصد مرتکب 

قصور شده اند.
قانونــی  پزشــکی  نظریــه  بــه  توجــه  بــا 
کیفرخواســت پرونده با عنوان مشــارکت 
از قصــور  ناشــی  عمــدی  شــبه  قتــل  در 
پزشــکی صادر و موضوع برای رســیدگی 
به شعبه 1043 دادگاه کیفری 2)مجتمع 

قاضــی  ریاســت  بــه  قدوســی(  شــهید 
محبوب افراسیاب ارسال شد.

قاضــی پس از بررســی شــواهد و مدارک 
چهــار  طرفیــن،  اظهــارات  شــنیدن  و 
متهــم پرونــده را بــا اتهــام مشــارکت در 
قتل غیرعمدی ناشــی از قصور پزشــکی 
تعییــن  بــر  عــاوه  و  شــناخت  مقصــر 
مبلــغ 10 میلیــون تومــان جــزای نقــدی 
جایگزین یک ســال حبــس برای هر یک 
از متهمــان، متخصــص قلــب، پزشــک 
معالــج، متخصــص بیهوشــی و گوارش 
را بــه ترتیــب بــه پرداخــت 4، 2، یــک و 
یــک درصــد دیه کامــل انســان، به عاوه 
یک ســوم دیه های مقرر بر دیه اصلی به  
دلیــل ارتکاب جرم در ماه حرام محکوم 

کرد.

ë شکایت از کادر درمانی

با تأیید مرگ »هــادی«، خانواده او که مدعی بودند قصور پزشــکان و کادر درمانی 

بیمارســتان ســبب ایــن فاجعه هولناک شــده اســت، شــکایت کرده و خواســتار 

تعییــن علت مرگ مرد میانســال شــدند. با توجه به شــکایت خانــواده »هادی« و 

صورتجلســه کانتری 179 خلیج فارس، پرونده ای در شــعبه اول دادسرای ناحیه 19 

تهران)دادســرای جرایم پزشــکی و دارویی( تشــکیل شد و با دســتور بازپرس پرونده 

جسد برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت.
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 سال بیست وچهارم  شماره 6949
 یکشنبه  25آذر 1397

5 نفر در سمند سوختند
گروه حوادث/ برخورد خودرو سمند با یک تریلی در کیلومتر 

105 جــاده طبس-یــزد، منجــر بــه انفجــار خودرو ســواری و 
مرگ هر 5 سرنشین آن شد.

در ایــن حادثــه کــه ســاعت 14 و 25 دقیقه دیــروز رخ داد 5 سرنشــین خودرو 
سواری زنده در آتش سوختند و 2 سرنشین تریلی نیز روانه بیمارستان شدند.

علت حادثه در دست بررسی است.

رمال کاهبردار نسخه اینترنتی می داد
گــروه حوادث/ رمــال قابی که بــه بهانه فالگیــری و رفع مشــکات در فضای 

مجازی از شــهروندان کاهبرداری می کرد، به دام افتاد.
ســرهنگ منوچهــر نصیــری، فرمانده انتظامی شهرســتان یــزد گفت: چندی 
قبل مطلع شدیم فردی در فضای مجازی به بهانه فالگیری و رفع مشکات، 
اقدام به کاهبرداری و سوء اســتفاده از شهروندان کرده است. در بررسی های 
تخصصــی مشــخص شــد این فرد با تشــکیل یــک کانال در فضــای مجازی و 
عضوگیــری اقــدام به رواج خرافــه گرایی، رمالی و فال گیری و سوء اســتفاده از 
شــهروندان کرده اســت. به این ترتیب تحقیقات تخصصی برای شناسایی او 
آغاز و کارآگاهان موفق به دســتگیری او شــدند. متهم با دســتور قضایی روانه 

زندان شــده است و تاش برای شناسایی مالباختگان ادامه دارد.

پسر جوان، عروسی را عزا کرد
گروه حوادث/ تیراندازی در مراســم عروسی روستای »کوران سفلی« ایرانشهر، 

پسر 22 ساله را به کام مرگ برد.
ســرهنگ محمــود ســعادتی، فرمانــده انتظامی ایرانشــهر گفت: ســاعت یک 
بامداد دیروز گزارش مرگ مشکوک پسر جوانی در روستای »کوران سفلی« به 
پلیس گزارش شــد. با اعام این موضــوع بافاصله تیمی از مأموران انتظامی 
بخش»دامــن« فرماندهــی انتظامــی شهرســتان ایرانشــهر بــه محــل اعــزام 
شــدند. بررســی های مقدماتی نشــان می داد مقتول در جشــن عروســی و پس 
از تیراندازی های مرســوم از ناحیه ســر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و ضارب 
که پســری 27 ســاله بود نیز متواری شــده اســت. به این ترتیب تحقیقات برای 

دستگیری ضارب آغاز شد.

فروش سؤاات امتحان آیین نامه رانندگی جرم است
رئیــس پلیس راهور ناجا جابه جا کردن ســؤاات امتحان آیین نامه راهنمایی و 

رانندگی را جرم دانست.
ســردار تقی مهری درباره برخورد با فروشــندگان ســؤاات آیین نامه راهنمایی 
و رانندگــی در فضــای مجازی به تســنیم اظهار کرد: فروش ســؤاات آیین نامه 
راهنمایی و رانندگی جرم محسوب می شود و قطعاً پلیس با متخلفان برخورد 
می کند. سؤاات امتحان آیین نامه راهنمایی و رانندگی به نحوی طراحی شده 
که در بســیاری از مراکز برگزاری آزمون، از ســامانه رایانه ای اســتفاده می شود و 
کنترل صورت می گیرد؛ تعداد سؤاات طراحی شده به صورت نرم افزاری بسیار 

باا بوده و رایانه به صورت سیستمی سؤاات را به داوطلبان ارائه می دهد.
وی ادامه داد: در شهرک آزمایش، هنگام برگزاری آزمون، سؤاات هر فرد با فرد 
کناری اش متفاوت است. جابه جا کردن سؤاات امتحان آیین نامه راهنمایی و 
رانندگی جرم محسوب می شود البته طراحی به گونه ای صورت می گیرد که این 

نوع اقدامات بی اثر باشد و در برخی استان ها با متخلفان برخورد شده است.

بازداشت سرکرده های 
شبکه » دی جی بندها«

سرکرده های یک شبکه سازمان یافته ترویج فساد و فحشا که با عنوان »دی جی 
بندها« فعالیت می کردند توســط سربازان گمنام امام زمان)عج( سپاه فارس 

در شیراز دستگیر شدند.
 به گزارش ایســنا، روابط عمومی ســازمان اطاعات ســپاه فارس اعــام کرد: 11 
نفــر از ســرکرده های این شــبکه که در زمینــه تولید و اجرای موســیقی مبتذل و 

راه اندازی مراسم مختلط و پارتی ها فعالیت می کردند، بازداشت شدند.
 اعضای این شبکه سازمان یافته با هدف ابتذال فرهنگی اقدام به برگزاری پارتی 
و تهیه کلیپ از آن کرده و سپس تصاویر این مجالس فحشا را در فضای مجازی 
بویژه اینســتاگرام منتشــر می کردند. دســتگیری این تعداد از سرکردگان شبکه 

مبتذل یاد شده با هماهنگی و دستور مقام قضایی انجام شده است.

مرگ زیر چرخ های تراکتور
مــرد روســتایی در حال تعمیــر تراکتورش بود کــه ناگهان تراکتور بــه راه افتاد و 

صاحبش را زیر گرفت.
این حادثه که در شهرستان مانه و سملقان رخ داد، موجب مرگ وی شده و گاز 

روستا را نیز قطع کرد.
رئیس بیمارســتان پورســینای شــهر آشــخانه در این باره به ایرنــا گفت: حادثه 
شامگاه جمعه در روستای »بیار« زمانی که این مرد 43 ساله روستایی مشغول 

تعمیر تراکتور خود بود، روی داد.
دکتر حســن برآبــادی افزود: تراکتور به نــاگاه به حرکت درآمده و از روی قفســه 
سینه مرد روستایی عبور کرده و عاوه بر مجروح کردن شدید وی، بر اثر برخورد 

با علمک گاز، باعث قطعی 2 ساعته گاز روستا شد.
 مرد روســتایی که دچار آســیب دیدگی از ناحیه قفسه ســینه، قلب و پارگی ریه 
شــده بــود بافاصله بــه اورژانس بیمارســتان انتقال یافت اما به علت شــدت 

جراحات وارده درگذشت.
 

 گــروه حوادث/ کارگر افغان در بزم شــبانه ای که در یک 

دامداری ترتیب داده بود دوستش را به قتل رساند و از 
محل متواری شــد.به  گزارش خبرنگار جنایی »ایران«؛ 
ســاعت 1:30 بامــداد، 23 آذر مأمــوران کانتــری 159 
بیســیم در تمــاس بــا بازپرس کشــیک قتــل پایتخت 
از مــرگ مرمــوز مــرد جوانــی در یکــی از درمانگاه های 
پایتخــت خبــر دادند.دقایقــی بعــد از اعــام این خبر 
محســن مدیرروســتا؛ بازپــرس ویــژه قتــل پایتخت به 
همراه تیم بررسی صحنه جرم تحقیقات را آغاز کردند. 
بررســی ها نشــان می داد که مرد جوانــی در دامداری با 
ضربه چاقو مجروح شده و در راه بیمارستان جان خود 

را از دست داده است.
بررسی ها نشــان می داد که شــب حادثه یک دورهمی 
در دامــداری برپا شــده بود و مقتــول به همراه صاحب 
دامداری و یکی از دوســتانش و کارگران دامداری در آن 
میهمانــی حضور داشــتند. در این میــان کارگر افغانی 
دامــداری به دلیلی نامعلوم از مقتول دلخور شــده و با 
او درگیر می شــود. در این میان مقتــول به کارگر افغان 
ســیلی می زند و مرد جوان نیز چاقویی به قلب مقتول 
وارد کرده و از محل متواری می شود.به دستور بازپرس 
مدیرروستا از شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران 

تحقیقات برای دستگیری متهم فراری ادامه دارد.

جنایت در دامداری

گروه حوادث/ همزمان با کشــف جسد پسر 

دانش آمــوز در یکــی از بوســتان های شــرق 
تهــران تحقیقــات جنایی بــرای افشــای راز 

مرگ وی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، ســاعت 
6 بعد از ظهر چهارشنبه گذشته مرد جوانی 
به کانتــری 128 تهران نو رفــت و از ناپدید 
شــدن پســر 17 ســاله اش به نام شهاب خبر 
داد.پــدر شــهاب در تشــریح ماجــرا گفــت: 
پسرم دانش آموز ســال دوم دبیرستان بود. 
حــدود ســاعت 11 صبح با همســرم تماس 
گرفــت و گفــت کــه او و یکــی از دوســتانش 
به نام آرش با معلمشــان  بحث و مدرســه 
را تــرک کرده انــد. بعــد بــه مــادرش گفــت 
که بــرای بازی رایانــه ای به یــک مرکز بازی 
رفتــه و از آنجــا بــه خانــه مــی رود. امــا در 
آخریــن تماس هایش گفت که شــارژ تلفن 
همراهش تمام شده است. هر چه همسرم 
منتظــر مانــد شــهاب به خانــه بر نگشــت.

پدر شــهاب گفت: آن روز تا ســاعت 6 عصر 
منتظــر ماندیــم اما چــون شــهاب تلفنش 
را جــواب نمــی داد نگــران شــدم و موضوع 
را بــه پلیــس خبــر دادیــم. از طرفــی مــدام 
بــا پــدر آرش در تماس بــودم امــا او خیلی 
خونســرد می گفــت اصــًا موضــوع مهمی 
نیســت و پســرم قبل از این هــم چندین بار 
خانــه را ترک کرده بــود. پــدر آرش از اینکه 
حتــی برای پســرش اتفاقی هــم بیفتد ابراز 

نگرانی نمی کرد. شهاب تنها پسرم و رفیقم 
بود. کشتی گیر و فوتبالیست بود. او همیشه 
احتــرام زیــادی بــرای مــن و مــادرش قائل 
بــود. امــا آرش از نظر من و خانواده ام پســر 
موجهی نبود به همین خاطر بارها از پسرم 

خواسته بودم با او ارتباط نداشته باشد.
او ادامــه داد: وقتی از پســرم خبری نشــد به 
مدرســه رفتم و آنجا بود که فهمیدم ماجرا 
چیــز دیگــری بــوده، روز چهارشــنبه 21 آذر 
آرش مقابل مدرســه پســرم را دیــده و به او 
گفته با پدرش بر ســر خرید موتورســیکلت 
دعوایــش شــده و از خانــه فرار کرده اســت. 
او از پســرم می خواهــد آن روز بــه مدرســه 
نروند و با هم باشــند. پســر من هــم آن روز 
اصًا مدرسه نمی رود و برای اینکه همسرم 
نگران نشــود به او می گوید که با معلمشان 
بحــث کــرده  در صورتی که اصــًا آن روز به 

مدرسه نرفته بودند.
ë جسدی داخل پارک

با شــکایت مــرد جــوان، تحقیقات از ســوی 
مأمــوران پلیــس آغــاز شــد. درحالــی کــه 
بررســی ها در ایــن خصــوص ادامه داشــت 
رهگذران یکــی از بوســتان های تهرانپارس 
با پلیس تماس گرفته و از کشــف جسد پسر 
جوانــی خبــر دادند.بدین ترتیــب مأموران 
کانتــری در تماس با بازپرس کشــیک قتل 
موضــوع را اعــام کردنــد و بــرای بررســی 
ماجرا راهی محل شدند. به دستور بازپرس 

شعبه ششــم دادســرای امور جنایی تهران 
جســد برای مشخص شــدن هویت و علت 

مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.
ë سرنوشت مبهم

در ادامــه تحقیقــات از آنجایــی کــه از زمان 
مــرگ بیــش از 24 ســاعت می گذشــت واز 
سویی مشخصات جسد پیدا شده با شهاب 
شباهت زیادی داشــت این احتمال مطرح 
شد که جســد متعلق به پسر نوجوان باشد. 
بدین ترتیب با شناســایی جسد از سوی پدر 
شهاب راز ناپدید شــدن پسر 17 ساله برما 
شــد. این درحالی بود که سرنوشت دوست 
شــهاب به نام آرش همچنان نامعلوم بود. 
اما در بررســی های صورت گرفته از خانواده 
چهارشــنبه  آرش  کــه  شــد  مشــخص  وی 
شــب درحالی که حال مســاعدی نداشته با 
خانــواده اش تمــاس گرفتــه و از آنها کمک 
خواســته اســت. به دنبــال ایــن تمــاس پدر 
آرش او را به بیمارســتان منتقل کرده و پسر 
نوجوان تحت مراقبت های ویژه قرار گرفته 
است. بررسی های اولیه نشان می داد که دو 
پســر نوجوان قرص ترامادول مصرف کرده 
و از هوش رفته بودند اما پس از مدتی آرش 
به هوش آمده و به سختی با پدرش تماس 
گرفتــه و توســط او بــه مرکــز درمانی منتقل 

شده است.
پدر شــهاب در ادامه گفــت: من چندین بار 
به آرش گفتم که دست از سر پسرم بردارد، 

اما او گوشش به این حرف ها بدهکار نبود. با 
اینکه فاصله خانه مــان زیاد بود ولی بازهم 

مدام به سراغ پسرم می آمد.
مــن از آرش و پــدرش شــکایت دارم چــون 
چهارشــنبه شــب که پدر آرش او را پیدا کرد 
بایــد بــه مــن خبر مــی داد. امــا آنهــا حدود 
ســاعت 10 و نیــم صبــح روز پنجشــنبه 22 
آذر با همســرم تماس گرفتــه و گفته اند که 
آرش پیدا شده و پسرم نیز در همان حوالی 
بی هوش افتاده است. آنها اگر همان موقع 
به من می گفتند پســرم را پیــدا می کردم. از 
طرفی گوشی تلفن همراه، مدارک و وسایل 
مدرســه پســرم به ســرقت رفته و سر پسرم 
شکســته بود و لب و دهانش ورم کرده بود. 
این احتمال را می دهم که برای او حادثه ای 

رخ داده باشد.
او ادامــه داد: پســری به نام طاهر دوســت 
مشــترک آرش و پســرم اســت که آنها روز 
حادثــه بــه ســراغ او می روند. طاهــر برای 
آنهــا قرص ترامادول تهیه می کند و شــب 
حادثــه نیز طبــق تحقیقات اولیه پســرم و 
آرش قــرص ترامــادول مصــرف کرده اند. 
او گفت که آرش برای او صدایی فرســتاده 
که در صدا می گوید می خواهیم خودکشی 

کنیم.
 در حــال حاضــر پرونــده برای رســیدگی به 
شــعبه ششم بازپرسی دادســرای جنایی به 

ریاست بازپرس مدیر روستا فرستاده شد.

 دستگیری عامان سرقت 10 تن ریل راه آهن
دزدانی که 10 تن ریل راه آهن را سرقت کرده بودند توسط مأموران پلیس شهرستان دورود 
دســتگیر شدند.سرهنگ نبی اه قاســمی فرمانده نیروی انتظامی دورود به تسنیم گفت: 
چندی قبل خبر رســید که یک انبار در شهرســتان دورود اقدام به نگهداری اموال مسروقه 

می کند. 
در پی این گزارش مأموران وارد انباری شده و بیش از 10هزار کیلو آهن آات و ادوات ریلی 
مســروقه را در این انبار کشــف کردند و در این رابطه 2 نفر دســتگیر شدند.مأموران پلیس 
دورود همچنیــن 4 دســتگاه خودرو حامل بار قاچــاق را توقیف کردند و در بازرســی از این 

خودروها کااهایی به ارزش بیش از یک میلیارد و 500 میلیون ریال کشف شد.

معمای مرگ مرموز   پسر دانش آموز

گــروه حــوادث/ مــرد عصبانــی کــه در جریــان 

اختاف مالی با برادرش باعث سوختن و مرگ 
وی شــده بــود در حالــی صبــح دیــروز پــای میز 
محاکمه ایســتاد که خانــواده اش از قصاص وی 

چشم پوشی کرده بودند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به 
این پرونده از دوســال قبل به دنبال آتش سوزی 
آزادی  شــهرک  در  بســته بندی  کارگاه  یــک  در 
نــام ســیاوش در  بــه  شــروع شد.پســر جوانــی 
اثــر شــدت ســوختگی بــه بیمارســتان منتقــل 
شــد وطولی نکشــید کــه در اثر عمــق جراحات 
درگذشــت.در تحقیقات جنایی مشــخص شــد 
ســیاوش روز حادثــه بــا بــرادرش مازیــار درگیر 
شــده و وی بــا ریختــن بنزیــن در کارگاه باعــث 
آتش ســوزی و مرگ سیاوش شــده است. بدین 

ترتیب مازیار به اتهام قتل عمد بازداشت شد.
او در تحقیقــات جنایــی گفت: برادرم ســیاوش 
به من بدهکار بود. خودم بشــدت مشکل مالی 
داشــتم از او خواســتم بدهــی ام را پــس بدهــد 
امــا او گفــت پولــی نــدارد و از مــن خواســت به 
جــای طلبــم جنس هــای کارگاهش را بــردارم. 
روزحادثــه درگیــری بــه خاطــر همیــن شــروع 
شــد وقتــی رفتــم کارگاه او جنس هایــی را کــه 
می خواســت به من بدهــد را مقابــل در ورودی 
جمــع کــرده بــود تا به مــن بدهــد اما مــن پول 

نیاز داشــتم و نمی توانســتم این جنس را قبول 
کنــم. وقتــی دیــدم گــوش اش بدهــکار نیســت 
عصبی شــدم خواســتم جنس هــا را آتش بزنم 
به همین خاطر بنزین را برروی اجناس ریختم 
وگفتم پولــم را هم نمی خواهم این جنس ها را 
هــم آتش می زنــم. وقتی اجنــاس آتش گرفت 
کارگاه را ترک کردم. برادرم آن موقع سالم بود. 
امــا چند ســاعت بعد متوجه شــدم کــه برادرم 
بشــدت ســوخته اســت. برادر دیگــر مقتول هم 
که در صحنه درگیری حضور داشــت گفت: من 
ندیدم کــه مازیار بنزین برروی بــرادرم بریزد او 
روی جنس ها بنزین ریخت حتی در بیمارستان 
هم وقتی از سیاوش سؤال کردم او گفت خودم 
پایم ســر خورد و به روی آتش افتادم....بدنبال 
بازجویــی از این متهم اولیــای دم که پدرو مادر 
متهــم بودنــد از حــق قصــاص خــود گذشــت 
کردند.بنابرایــن صبــح دیروز ایــن متهم از نظر 
جنبه عمومی جرم در شعبه دوم دادگاه کیفری 
پای میز محاکمه ایســتاد.در آغاز جلســه متهم 
در جایگاه ایســتاد و با اظهار ندامت و پشیمانی 
گفت: آنقدر مشــکات مالــی اعصابم را به هم 
ریخته بود که نمی فهمیــدم چه کار می کنم اما 

هرگز قصد کشتن برادرم را نداشتم.
پس از پایان اظهارات متهم قضات برای صدور 

حکم وارد شور شدند.

گــروه حوادث/ شــاگرد مکانیکــی که خــودروی گران قیمت 

یکــی از مشــتری ها را بی اجازه ســوار شــده و بــا آن تصادف 
کــرده بــود بــرای فــرار از پرداخت خســارت نقشــه عجیبی 

طراحی کرد.
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، چند روز قبل زن جوانی 
به شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران رفت و از ربوده 
شــدن پســرش خبر داد. او گفت: پســرم در یــک تعمیرگاه 
خــودرو کار می کند اما ســه روز اســت که صاحــب کارش او 
را در تعمیرگاه حبس کرده اســت و برای آزاد کردن پســرم 
25 میلیون تومان خواسته است. این مرد مرا در این مدت 
تهدیــد کرد کــه اگر به پلیس حرفی بزنم بایی ســر پســرم 
مــی آورد. برای همین تا امروز ســکوت کــردم اما از آنجایی 
که نتوانستم پول آزادی بهزاد را فراهم کنم تصمیم گرفتم 

موضوع را به پلیس خبر دهم.
با شــکایت زن جوان به دســتور بازپرس رضوانی تحقیقات 
آغاز شد. در نخستین گام مأموران پلیس به سراغ صاحب 
تعمیــرگاه رفتنــد و درباره بهزاد ســؤال کردنــد اما در کمال 

ناباوری پسر 15 ساله را در حال کار در تعمیرگاه یافتند.
در ادامــه تحقیقات صاحب تعمیرگاه گفت: آدم ربایی در 
کار نیســت، من پولی از مادر بهزاد نخواســته ام اصًا بهزاد 
مادری نــدارد که من بخواهم با او تماس بگیرم. وی ادامه 
داد: ماجرا از این قرار اســت که چند وقت قبل یک مشتری 

خــودروی »بــی ام و« گرانقیمتــش را برای تعمیــر به اینجا 
آورد. امــا بهــزاد بــدون آنکه به مــن حرفی بزند، خــودرو را 
برای تفریح سوار شد و از تعمیرگاه بیرون رفت. این تفریح 
با تصادف خودروی »بی ام و« و خسارت شدید همراه شد. 
صاحــب خــودرو که مرا مســبب ایــن موضوع می دانســت 
گفــت خودروام 25 میلیون تومان خســارت دیده اســت. از 
آنجا که من مقصر نبودم از بهزاد خواستم که پول را بدهد. 
چون او توانایی مالی نداشت باهم قرار دادی بستیم که این 

هزینه را از حقوقش بردارم.
بدنبــال اظهــارات صاحــب تعمیــرگاه، مأموران به ســراغ 
بهــزاد رفتند. وی گفت: وقتی مجبور به پرداخت هزینه 25 
میلیون تومانی خســارت خودروی بی ام و شــدم، نقشه ای 
طراحی کردم. من مادر ندارم اما به زن نیازمندی 100 هزار 
تومان دادم تا نقش مادرم را ایفا کند. نقشه ام این طور بود 
کــه از او خواســتم با پلیــس تماس بگیــرد و بگوید صاحب 
کارم مرا ربوده و قرار شــد از فردای روزی که مادر دروغینم 
شــکایت کــرد مــن هــم ناپدیــد شــوم. بعــد از آن صاحب 
تعمیرگاه بازداشــت می شد و مادرم هم شرط می گذاشت 
در صورتــی رضایت می دهــد که او 25 میلیــون تومان پول 
بدهــد. اما نمی دانســتم که همان روزی که شــکایت انجام 
می شــود مأموران به سراغ صاحب کارم می آیند و نقشه ام 

لو می رود.

نقشه عجیب شاگرد مکانیک 
برای فرار از پرداخت خسارت

سوختن برادر 
در آتش اختا ف مالی 

گــروه حــوادث- معصومــه مرادپور/ ســه مرد کــه متهم 

هستند در جریان خرید و فروش عتیقه دست به جنایت 
زده اند پس از شــش ســال درشــعبه یکم دادگاه کیفری 

البرز پای میز محاکمه ایستادند.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونــده از ســال 91 وقتــی کلید خــورد که مــرد جوانی با 
مراجعــه بــه اداره پلیــس آگاهی اســتان البــرز ماجرای 

ناپدید شدن برادرش ناصر 43ساله را اطاع داد.
او به افســر پرونده گفت: دو روز پیش برادرم به خانه ما 
آمد یک زن ناشناس در خودرو اش نشسته بود که پیاده 
نشــد. بعــد از چند دقیقه بــرادرم رفــت و دیگر اطاعی 
از او نداریم.خیلــی زود تیم ویــژه ای از کارآگاهان مبارزه 
بــا جرایم جنایی برای پیدا کردن ناصر تشــکیل شــد اما 
طولــی نکشــید کــه جســد مــرد ناشناســی در مزرعه ای 

حوالی محدوده خیابان چمن در کرج کشف شد.

با شناســایی هویت جسد کشف شــده مشخص شد این 
جسد متعلق به مرد گم شده است.

به دســتور بازپرس کشیک قتل جسد به پزشکی قانونی 
انتقال یافت.گزارش کارشــناس پزشــکی قانونی نشــان 
داد ناصــر در اثر برق گرفتگی و اصابت جســم نوک تیز 
به قتل رسیده اســت.کارآگاهان در گام بعدی با رد یابی 
آخریــن تماس هــای تلفنــی مقتــول بــه چنــد مظنــون 
رســیدند. بافاصلــه ایــن افــراد بــرای بازجویــی احضار 
شــدند اما هیچ کدام اعترافی نداشــتند تا اینکه دو سال 
بعــد از جنایت یکی از مظنونان پرونــده لب به اعتراف 
گشــود....او ادعــا کــرد مقتول توســط ســه مرد که بر ســر 

عتیقه با هم درگیری داشتند کشته شده است.
این ســه مــرد که از دوســتان مقتــول بودنــد مدتی بعد 
بازداشت شدند ولی هیچ کدام قتل را به گردن نگرفتند. 
ایــن در حالی بود که پرینت تماس های تلفنی و حضور 

این سه مظنون در محدوده جغرافیایی محل قتل ناصر 
نشان می داد آنها می توانند عامل قتل باشند.

همچنیــن آثــار دیگــری هــم همزمــان بــا کشــف ایــن 
اطاعات وجود داشت. پیدا شدن اثر خون در خودروی 
متهمــان و تناقض اظهارات آنها درباره حضورشــان در 
زمــان قتل در شــهری دیگر نشــان می داد که ایــن افراد 

می توانند ارتباط مستقیمی با قتل ناصر داشته باشند.
ســه متهــم کــه هــر کــدام قتــل را بــه گــردن دیگــری 
می انداختند با صدور کیفرخواســت به اتهام مشــارکت 
و معاونــت در قتل ناصر در شــعبه یکــم دادگاه کیفری 
در اســتان البــرز پای میــز محاکمه قرار گرفتنــد. در آغاز 
جلســه رســیدگی به این پرونده که شــش ســال از زمان 
وقوعش گذشــته بود قاضی دهقانی متن کیفرخواست 
عامــل  قصــاص  خواســتار  دم  اولیــای  خواند.آنــگاه  را 
قتل شــدند و از دادگاه خواســتند زودتــر عامل قتل را به 

مجازات قانونی اش برسانند.سپس دو متهم ردیف اول 
که اتهامشان مشــارکت در قتل بود به دفاع از خودشان 

پرداختند اما هیچ کدام اتهام قتل را نپذیرفتند....
همچنیــن دیگــر متهــم پرونــده کــه از کارمندان ســابق 
یکی از ســازمان ها بود ادعا کرد هیچ نقشــی در این قتل 
نداشته است، او درباره تناقض اظهارات قبلی اش ادعا 
کــرد زمــان بازجویی اولیه یــادش رفته و به اشــتباه ادعا 

کرده است که در زمان قتل در شهرستان بوده است.
وی گفــت: اگرچــه لکه های خون از خودروی من کشــف 
شــده امــا هرگــز دربــاره اینکه ایــن خون متعلــق به چه 
کسی است هیچ نظریه ای از پزشکی قانونی صادر نشده 

است.
پــس از پایــان اظهــارات متهــم، قاضی هدایــت رنجبر 
رئیس شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز ختم جلسه 

را اعام کرد و برای صدور حکم وارد شور شدند.

محاکمه متهمان یک قتل پس از 6 سال

تول
مق



دوئل نانوشته ای میان دو همسایه از قدیم 
تــا به امروز وجود داشــته اســت. مســافت 
میــان دو شــهر شــرقی مازنــدران کمتــر از 
30 کیلومتر است؛ فاصله ای که نسبت های 
فامیلــی نیــز نتوانســته آن را بپوشــاند. دو 
شهرستان نکا و بهشهر در گذر ایام همواره 
بــا هــم رقابتی شــانه به شــانه داشــته اند. 
اعتبارات و پروژه های منطقه معمواً میان 
این دو شهرتقســیم می شــود تا مســئوان 
این دو شهرســتان هیچ کدام ادعایی برای 

نادیده گرفته شدن نداشته باشند.
ë بحران کم آبی

یکــی از طرح هــای شــاخص و تاریخی 
حوزه عمرانی مازندران که از آزادراه تهرانـ   
شمال نیز قدیمی تر است، طرح سد گلورد 
شهرســتان نکا اســت. به جــرأت می توان 
گفت که این طــرح بزرگ ترین ســازه آبی 
شــرق اســتان اســت که بــا گذشــت حدود 
نیم قرن از آغاز اجرای آن، ســال گذشته با 
حضور وزیر نیرو و مسئوان استانی آبگیری 
شد. شــرق مازندران دچار بحران کم آبی 
اســت و طی ســالیان گذشــته این موضوع 
به عنوان رخداد غیرطبیعی مطرح شــده 
و تأمیــن آب کشــاورزی و آب شــرب ایــن 
منطقه با تکمیل این پروژه و اتمام تصفیه 
خانــه به طــور کامل حــل خواهد شــد. اما 

اختافــات محلــی بــه وجود آمــده باعث 
شده که شورای تأمین استان و شرکت آب 
منطقــه ای مازنــدران به خاطر کــم کردن 
تنش ها و ایجاد آرامش در منطقه فعالیت 

این پروژه را فعاً متوقف کنند.
ë کمبود منابع آب

»علی محمد شاعری« نماینده مردم 
شــرق مازندران)گلــوگاه، بهشــهر و نــکا( 
در ایــن باره اظهار داشــت: این ســد حدود 
107 میلیــون متر مکعب ظرفیت دارد که 
75 درصــد از این آب بــرای تأمین اراضی 
کشــاورزی و 25 درصد آن برای تأمین آب 

شــرب 3 شهر بهشــهر، نکا و گلوگاه است. 
ســرانه آب در این شهرستان ها با توجه به 
جمعیت ســاکن و منابع آبــی موجود کم 
بــوده، به طوری که حــدود30 درصد کمتر 
از ســرانه آب کشــور اســت کــه ســد گلــورد 

می تواند بسیاری از این مسائل را رفع کند.
شــاعری علــت اینکــه 25 درصــد آب 
پشت سد به عنوان شــرب اختصاص پیدا 
کنــد را کمبــود شــدید آب شــرب و وجــود 
نیترات در آب این منطقه دانست و گفت: 
به همین دلیل وزارت نیرو تصمیم گرفت 
آب آشامیدنی شرق استان را از آب ذخیره 

شــده در پشــت ســد تأمین کنــد. از همین 
رو وزارت نیــرو بــرای تأمین آب شــرب در 
منطقــه تصمیم به احــداث تصفیه خانه 
کرد ولی نکایی ها اعتراض کردند که نباید 
آب شــرب ما برای تصفیه به شهر بهشهر 
بــرود و بایــد در خــود نــکا تصفیــه شــود. 
بهشهری ها هم درست همین اعتراض را 
داشــتند که ناراحتی ها از همین جا شروع 
شــد. در پــی ایجــاد تنــش، شــورای تأمین 
اســتان و شــرکت آب منطقه ای مازندران 
وارد عمل شــدند و برای ایجــاد آرامش در 

منطقه پروژه متوقف شد.

شــرق  مــردم  نماینــده  به عنــوان  وی 
اســتان توصیه کرد کــه بــه دور از رفتارهای 
غیرکارشناســانه، تیمی تشــکیل شــود و با 
در نظر گرفتن حقوق مردم 3 شهرســتان 
و رعایــت ماحظــات زیســت محیطــی، 
اقتصادی و اجتماعی بر اساس بررسی های 
کارشناسی، نظر خود را اعام کنند تا ساکنان 
شــرق اســتان بخصوص مردم خوب نکا و 

بهشهر نظرشان تأمین شود.
ë پیگیری مسأله آب

کــه مســئوان شهرســتانی  در حالــی 
مثل امامــان جمعه و فرمانــداران این دو 
شهرستان هر روز به اظهارنظر در این باره 
پرداختــه بودنــد، مقرر شــد اســتانداری و 
شرکت آب منطقه ای مازندران سریعاً این 
موضوع را پیگیــری و نتیجه را اعام کنند. 
اما پروژه 10 ماه است که به دلیل اختافات 

محلی معطل مانده است.
»هــادی خنجــری« فرمانــدار بهشــهر 
در جلســه شــورای اداری آبان ماه امســال 
این شهرســتان در مورد انتقال آب شــرب 
ســد گلــورد بــه شــهرهای بهشــهر، نــکا و 
گلوگاه گفت: نمی توانیم مردم را ســوار بر 
احساســات کنیــم و از تنش های ســطحی 
و بی پایــه هم اســتقبال نخواهیم کــرد. ما 
پیگیریــم و اگــر قرار اســت در حــوزه توزیع 
ســد تصمیمی گرفته شــود مردم بهشهر 
حقشــان محفوظ و تضییع نخواهد شــد و 
نباید کسانی بدون استدال کارشناسی، آب 

در آسیاب دشمن بریزند.
حجت ااســام  حــال،  همیــن  در 
»محمــدی ائینــی« امام جمعــه نکا نیز 
در گفت و گویــی اعــام کــرد کــه مخالفتی 
بــا اجــرای ایــن پــروژه در صــورت رعایت 
ماحظــات مــردم منطقــه نــدارد و وجود 
هرگونــه اختــاف بین مردم منطقــه را رد 
کــرد. وی گفــت کــه تنهــا خواســته مــردم 
شهرســتان نکا، اجرای این پــروژه و تأمین 
حقابه شرب و کشاورزی این منطقه است.

ë کاهش تنش اجتماعی
اگرچــه رایزنــی شــرکت آب منطقه ای 
و اســتانداری مازنــدران در کاهــش تنــش 
اجتماعــی بــرای اجرایــی شــدن پــروژه تا 
حدودی نتیجــه داد، ولی همچنان برخی 
محــل  قرارگیــری  بــرای  گیری هــا  بهانــه 
تصفیه خانــه و مخــازن ذخیــره آب ســد 
موجب شده تا با گذشت 6 ماه از سال مالی 
97 کارفرمــا نتوانــد اقدامی بــرای انتخاب 
پیمانکار انجام دهد. مسکوت ماندن طرح 
آبرســانی به 5 شــهر و 80 روســتای شــرق 
مازندران در حالی اســت کــه طبق گزارش 
هواشناسی در سال زراعی گذشته بیشترین 
کاهــش بارندگــی این خطه شــمال کشــور 
مربوط به شــرق اســتان بوده؛ به طوری که 
به دلیــل کاهــش بارندگی عــاوه بر کمبود 
آب شــرب در روســتاها حــدود 30 درصــد 
از اراضی شــالیزاری این منطقه زیرکشــت 

نرفت.

   روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه اعام کرد: یکهزار 
و 143 میلیــارد و 300 میلیون تومان، معــادل 39.1 درصد، از 
مجموع اعتبارات مصوب طرح احیای این پهنه آبی پرداخت 

شده است.
     »احمد حسین زادگان« استاندارمازندران بیان کرد: با آغاز طرح ترافیک زمستانه، 

200 تیم خودرویی با 300 نیروی انسانی در جاده های استان استقرار یافتند.
     »عیســی منصوری«، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه کارگروه 
اشــتغال و سرمایه گذاری شهرســتان هریس در آذربایجان شرقی گفت: طرح ملی 
الگوی توسعه مشاغل خانگی در 10 استان اجرا می شود و وزارتخانه آمادگی دارد، تا 

این طرح را در این استان نیزعملیاتی کند.
     به گفتــه »فردیــن حاجــب«، مســئول اداره آمــوزش و ترویــج منابــع طبیعــی و 
آبخیزداری استان بوشهر، طرح ملی جنگانه در سطح 200 هکتار از مراتع این استان 

آغاز شده است.
     »حمیدرضــا بنــی صــدر«،  فرمانده یگان حفاظــت اداره کل بنــادر و دریانوردی 
سیستان و بلوچستان گفت:»طرح ارتقای امنیت« این یگان در محوطه های بندری 

استان اجرا شد.
     »فــرزاد ســردارزاده«، رئیــس اداره نظــارت و بازرســی ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت کردســتان با اعام اینکه 3هــزار و 706 مورد شــکایت مردمی از تخلفات 
واحدهای صنفی و غیرصنفی استان طی امسال ثبت شد، گفت: این میزان نسبت 

به مدت مشابه آن در سال گذشته 28 درصد بیشتر شده است.
     »مسعود مهدیزاده«، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی 
تصریح کرد: 700 میلیارد ریال اعتبار، امسال برای تأمین زیرساخت های مورد نیاز و 

تجهیز کارگاه های کوچک تولیدی و صنعتی استان تخصیص یافت.
     بــه گفته »اســکندر صیدایــی«، رئیس ســازمان برنامه  و  بودجه اســتان همدان، 
تخصیص اعتبارات نفت و گاز سال 98 چون سال های گذشته بر اساس جمعیت، 

در شهرستان های استان توزیع می شود.   

 با هدف تشویق دانش آموزان 
و جلوگیری از مهاجرت روستاییان انجام شد

 ساخت 2 مدرسه روستایی
توسط خیر بختیاری

مسجدســلیمان - خبرنــگار »ایــران«/ یــک نیکوکار 
خوزســتانی بــا هــدف تشــویق دانش آمــوزان دختر 
و پســر دیــار خود بــه ادامــه تحصیــل و جلوگیری از 
مهاجرت روستاییان، دو باب دبســتان و دبیرستان متوسطه دخترانه 
و پســرانه با اعتباری بالغ بر۵00 میلیون تومان در روستای »زرستان« 
از توابع دهستان »چشمه چلوار« شهرستان اندیکا خوزستان ساخت.
زنــده یاد»ســلطان مرادعبداللهــی« نیکــوکار بختیــاری کــه در زمــان 
حیــات خــود این دو مدرســه را بــه 50 درصد پیشــرفت رســانده بود، 
پــس از فوت، فرزندانش بــه وصیت وی عمل کرده و این دومدرســه 

را تکمیل کردند.
»حمیــد قنبــری عدیــوی« رئیــس آمــوزش عشایرخوزســتان درآیین 
افتتــاح ایــن دومدرســه با اعام ایــن مطلب که مرحــوم عبداللهی با 
این اقدام انساندوســتانه باعث شــد تــا تعــداد 30 دانش آموزمقطع 
ابتدایــی و متوســطه بتواننــد به تحصیــل ادامه دهند، گفــت: در حال 
حاضــر مــدارس چــادری در اکثــر مناطــق روســتایی جای خــود را به 
مــدارس کانکســی داده، امــا امیدواریــم بتوانیــم بــا کمــک ســازمان 
نوســازی مــدارس اســتان وهمــت نیکــوکاران مدرســه ســاز، مدارس 

مســتحکم تری را جایگزین مدارس فعلی کنیم.
»رضــا زدوار« معــاون نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس خوزســتان 
نیــز در ایــن آیین، لوح تقدیری را به یاد نیکوکار مدرســه ســاز مرحوم 

عبداللهی به خانواده وی تقدیم کرد.   

ارتباط مستقیم تلفنی مردم استان مرکزی با 
استاندار در روزنامه ایران

گــروه ایران زمین/ســیدعلی آقــازاده، اســتاندار مرکــزی روز 
دوشنبه )97/9/26( میهمان روزنامه ایران در تهران است. 
به همیــن منظور، مردم خوب این اســتان می توانند در این 
روز از ســاعت 10 تا 12 ظهر از طریق شــماره تلفن 02184711201 جهت مطرح 
کردن مشــکات خود در استان با اســتاندار محترم به طور مستقیم گفت و گوی 

تلفنی داشته باشند.

اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا در کرمانشاه
گروه ایران زمین/طرح نظارتی ویژه شب یلدا از دیروز )بیست و چهارم آذر ماه( 
به مدت یک هفته در قالب گشت های مشترک در استان کرمانشاه اجرا می شود.

»گودرز فهیمی«، رئیس گشــت های ســیار تعزیرات حکومتی اســتان کرمانشاه 
با اشــاره به اینکه به منظور پیشــگیری از تخلفات احتمالی نســبت به بازرســی 
واحدهــا اقــدام ویــژه به عمــل خواهد آمــد، افزود: ایــن طرح توســط تعزیرات 
حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و دانشــگاه علوم پزشــکی در 
استان اجرا می شود.وی با بیان اینکه در این بازرسی ها واحدهای عرضه آجیل و 
خشکبار، شیرینی و میوه مورد بازرسی قرار می گیرد، گفت: مردم نیز می توانند 
هرگونــه تخلــف را از طریق شــماره های 12۴ صنعت و معــدن و 13۵ تعزیرات 

حکومتی اطاع رسانی کنند.

کلنگ زنی عملیات لوله گذاری و خطوط جمع آوری 
فاضاب اسامشهر

اسامشــهر- خبرنــگار »ایــران«/ کلنــگ زنــی عملیــات لوله گــذاری و خطــوط 
جمع آوری فاضاب اسامشــهر در مراســمی با حضور »محمدرضا بختیاری« 
مدیرعامل آبفای اســتان تهران و»مسعود مرسلپور« فرماندار و »حسین طا« 

شهردار اسامشهر انجام شد.
»ابوالفضــل صدرائیــه« مدیرعامل آبفای جنوب غربی اســتان تهــران در این 
مراســم با تشــریح طرح فاضاب و تصفیــه خانه در حال احداث اسامشــهر، 
یــادآور شــد: تصفیه خانــه فاضاب اسامشــهر بــا ظرفیت تصفیــه 132 هزار 
مترمکعــب فاضــاب در شــبانه روز جمعیتی معــادل ۶۶0 هزار نفــر را تحت 
پوشــش قــرار می دهد.وی افزود: نیم مدول اولیــه این طرح با ظرفیت تصفیه 
فاضاب به میزان 22 هزار متر مکعب در شــبانه روز طی ســال گذشــته در فاز 
اول افتتــاح شــد و بــه بهره برداری رســید و نیم مــدول دوم نیز در حــال انجام 
اســت و مطابق برنامه زمانبندی شــده در مــدت زمان 18 مــاه از ابتدای طرح 
بــه بهره برداری خواهد رســید.به گزارش روابط عمومی شــرکت آبفای جنوب 
غربی اســتان تهران، در این مراســم، ضمن کلنگ زنی پروژه جدید فاضاب، 
از پروژه هــای در حــال انجــام آب و فاضاب و میزان پیشــرفت این طرح ها در 

منطقه بازدید به عمل آمد.
 

ثبت ملی 8 اثر طبیعی قم
قم - خبرنگار »ایران«/ 8 اثر طبیعی اســتان قم برای نخســتین بار در فهرست 

میراث طبیعی کشور به ثبت ملی رسید.
»حمید یزدانی«، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
قم گفت: کوه دو برادران قم، گنبد نمکی قم، درخت چنار آُمره، درخت چنار 
گیــو، درخــت چنار کهک، درخــت چنار قنات بــاا، درخت چنار گــذر امامزاده 
و درخت چنار مســجد پاچنار هر ســه در روســتای وشــنوه، واجد ارزش ثبت در 
فهرست ملی میراث طبیعی شناخته شــدند.وی ادامه داد: کوه دوبرادران قم 
را می توان ترکیب دو کوه به هم چســبیده دانســت که دارای دو قله اســت. این 
کوه که به طور کلی به صورت یک کوه صخره ای با شیب های تند و پرتگاه های 
خطرناک دیده می شــود دارای دورنمایی خاص و جذاب اســت که از شهر قم 
قابل رؤیت اســت.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
قــم تصریــح کرد: کــوه دو بــرادران از نظــر تنوع گیاهــی و جانوری مــورد توجه 
کمیته ثبت آثار طبیعی کشور قرار گرفت که مقرر شد با توجه به ظرفیت های 

گردشگری این کوه، پان مدیریت خاص برای این اثر طبیعی گرفته شود.

 تبدیل خانه کودکی شهید مدرس  به
  مجموعه فرهنگی و گردشگری  

گروه ایران زمین/  خانه کودکی شهید آیت اه سید حسن مدرس طباطبایی در 
شــهر زواره اصفهان، به منظورآشنایی بیشــتر مردم با ساده زیستی و معنویت 

آیت اه مدرس، به مجموعه فرهنگی و گردشگری تبدیل می شود.
گفتنی اســت، کار مرمت و بازسازی این خانه که به خانه سید ساار)جد مادری 
شــهید مــدرس( معروف اســت، امســال همزمان با هشــتاد و یکمین ســالروز 
شــهادت آیت اه ســید حســن مدرس  با حضور نایب رئیس مجلس شــورای 
اســامی  آغاز شــد. برخی از کارشناســان قدمت این خانه را بیش از 300 ســال 

تخمین زده اند. 
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مسکوت ماندن طرح آبرسانی به 5 شهر و 80 روستای مازندراناخبـــار

اســتان یــزد در جــذب ســرمایه گذاری 
برای ســاخت نیروگاه های خورشــیدی 
خــود  بــه  کشــور  در  را  نخســت  رتبــه 

اختصاص داده است.
امــور  مدیــرکل  نمــازی«،  »علــی 
نایب رئیــس  و  دارایــی  و  اقتصــادی 
مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری یزد در 
گفت و گــو بــا ایرنــا افــزود: هم اکنون 5 
واحد نیــروگاه خورشــیدی 10 مگاواتی 
و یــک واحــد نیــروگاه 3.5 مگاواتی با 

در  یــورو  میلیــون   55 ســرمایه گذاری 
اســتان یزد فعال اســت و برق تولیدی 
ایــن نیروگاه ها نیز به شــبکه سراســری 

انتقال می یابد.
خدمــات  مرکــز  نایــب  رئیــس 
اســتقبال  یــزد،  ســرمایه گذاری 
خارجــی  و  داخلــی  ســرمایه گذاران 
را  بخــش  ایــن  در  فعالیــت  بــرای 
مطلــوب ارزیابــی کــرده و میــزان برق 
تولیدی نیروگاه های یادشــده را 53.5 

مــگاوات اعــام کــرد و گفت: تــا پایان 
امســال، 10 مــگاوات دیگر بــه ظرفیت 
نیروگاه های موجود اضافه خواهد شد.

نمازی بــا بیان اینکه یکی از مهم ترین 
ویژگــی شــرکت های تولیدکننــده برق 
از نیروگاه های خورشــیدی استان یزد، 
تنــوع ســرمایه گذاران خارجــی اســت، 
خاطرنشــان کــرد: بیــش از 80 درصــد 
رســیده  بهره بــرداری  بــه  پروژه هــای 
دارای ســرمایه گذار مســتقیم خارجی 

مختلــف  کشــورهای  از  آنهــا  و  اســت 
اقدام به ســرمایه گذاری در این استان 
کرده انــد. تــوان بــاای ســرمایه گذاری 
رتبــه  بااتریــن  در  را  یــزد  تولیــد،  و 
جــذب ســرمایه گذاری و تولیــد برق از 
نیروگاه های خورشــیدی در کشــور قرار 

داده است.
زادگان«،  صبــاغ  »محمدحســین 
منطقــه ای  بــرق  شــرکت  مدیرعامــل 
یــزد نیــز بــا بیــان اینکه تــا پایان ســال 

97 ظرفیت نیروگاه هــای بهره برداری 
شــده بــه 70 مــگاوات خواهــد  رســید 
نیروگاه هــا،  ایــن  از  بهره بــرداری  بــا  و 
بیشــترین تعــداد واحدهــا را در کشــور 
هم اکنــون  افــزود:  داشــت،  خواهیــم 
متقاضــی بــرای ســاخت نیــروگاه بــه 
قــدرت 735 مگاوات در اســتان وجود 
دارد کــه بــرای 200 مــگاوات قــرارداد 
آن  مــگاوات   33.5 کــه  شــد  منعقــد 

درحال بهره برداری است.

پیشتازی یزد در جذب سرمایه گذاری نیروگاه های خورشیدی

دو خط خبر
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مهوش سلملیان
خبرنگار - ساری

152واحد صنعتی و تولیدی خسارت دیده 
در شهرســتان های زلزله زده غرب اســتان 
کرمانشــاه فعــال شــده اســت. »محســن 
رستمی«، رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان کرمانشــاه، در گفت و گو با 
ایرنا اظهــار داشــت: در جریــان زلزله 7.3 
ریشــتری سال گذشته استان، به 186 واحد 

صنعتــی کــه 123 واحــد آنهــا فعــال بود، 
خســارت وارد شــد. بــا حمایــت دولــت و 
تخصیص اعتباری در حدود 4 هزار میلیارد 
ریال، خوشبختانه 152 واحد خسارت دیده 
توانســتند فعالیــت خــود را از ســر گرفته و 
تولیداتشان را آغاز کنند. رستمی یادآور شد: 
34 واحد صنعتی آسیب دیده نیز عملیات 

فعالســازی آنهــا در دســت اقدام اســت و 
بزودی آغاز به کار می کنند. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه 
از وارد آمدن خسارت به 5هزار و 644 واحد 
صنفی در جریان زلزله سال گذشته خبر داد 
و گفــت: از مجمــوع کل واحدهــای صنفی 
خســارت دیده، 4 هــزار و 567 واحــد آنهــا 

تعمیری بودند که همگی دوباره فعالیت 
خود را از ســر گرفتند. رستمی با بیان اینکه 
یکهزار و 77 واحد صنفی نیز نیاز به ساخت 
دوباره داشــتند، افزود: عملیات بازســازی 
694 واحــد بــه اتمــام رســیده و کار احداث 
بقیه واحدهای صنفی در مناطق زلزله زده 

در دست اقدام است.  

بــازار  کنتــرل  و  مدیریــت  منظــور  بــه 
دستفروشان شهر سنندج، برای نخستین 
بار در کشور اپلیکیشنی طراحی شده که کل 
اطاعات دستفروشان را ثبت و در سامانه 

پشتیبانی وارد می کند.
به گــزارش ایرنــا، »تورج ســلطنت پوری«، 
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری 

و فرآورده های کشاورزی شهرداری سنندج 
افزود: در این اپلیکیشن برای دستفروشان 
پروفایــل تعریف شــده کــه فــرد می تواند 
بــا وارد کــردن رمزعبــور مخصــوص، وارد 
ســامانه شــده و از میان بازارهــای تعریف 
شــده روز و شــب یکی را انتخاب و عوارض 
را پرداخــت کنــد. ســلطنت پــوری اضافه 

کرد: پــس از انتخاب و پرداخــت عوارض، 
به صــورت اتفاقی جایی در اختیار فرد قرار 
می گیرد و نیروی انسانی در انتخاب جایگاه 
هیچ نقش و دخالتی ندارد و خود ســامانه 
انجــام می هــد. شــهروندان نیزمی توانند 
و  انتقــادات  اپلیکیشــن  ایــن  نصــب  بــا 
پیشنهادات خود را در زمینه نحوه مدیریت 

این بــازار ارائه دهند و در کنتــرل خود بازار 
نیز تأثیر مســتقیم دارد.وی یادآور شد: در 
صورتی که تخلفی محرز باشــد دفعه اول 
اخطارگرفتــه، دفعــه دوم وارد فهرســت 
خاکســتری شــده و دفعه ســوم درصورت 
تکــرار وارد فهرســت ســیاه شــده و اجــازه 

فعالیت در آن بازار را نخواهد داشت. 

گروه ایران زمین/ با توجه به شــرایط توپوگرافی منطقه، پرورش شتر ظرفیتی 
مناسب برای افزایش اشتغال در خراسان جنوبی به حساب می آید.

»حسین حسین پور«، سرپرست اداره کل امور عشایری خراسان جنوبی گفت: 
پرورش شــتر می تواند خشکسالی ســال های گذشته را به فرصت تبدیل کند. 
همچنین با یک برنامه ریزی مناســب می توان از چنین شــرایطی اســتفاده و 

زمینه تقویت اقتصاد دامداران و افزایش اشتغال در استان را فراهم کرد.
سرپرســت اداره کل امور عشــایری خراســان جنوبی افزود:  نژاد شــتر بشرویه 
از نــوع  نــژاد بلوچی بوده که در ســال های اخیــر به عنوان دام ســودآور در این 
شهرســتان مورد توجه قرار گرفته اســت. در این راســتا فــاز اول طرح پرورش 
شــتر به ظرفیت 100 نفر شتر در منطقه ریگ بشرویه و در زمینی به مساحت 

بالغ بر 16 هکتار و برداشت چاه آب با دبی 10 لیتر در ثانیه اجرا می شود.
وی ضمن درخواســت تخصیص تســهیات بلند مدت به مبلغ 23 میلیارد 
ریال برای طرح ذکر شــده، عنوان کرد: پیش بینی می شود با اجرای این طرح 

برای تعداد 8 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شود.

فعال شدن 152 واحد صنعتی در مناطق زلزله زده کرمانشاه

طراحی اپلیکیشن بازار دستفروشان سنندج

 پیشنهاد پرورش شتر برای اشتغالزایی 
در خراسان جنوبی



آمار هــا نشــان می دهــد حــدود 500 هزار 
نفــر در ایران با ســرطان زندگــی می کنند 
و ســاانه حــدود 35 تــا 40 هــزار نفــر بــه 
ایــن تعداد اضافه می شــود. این درحالی 
اســت که ســازمان بهداشــت جهانی نیز 
از افزایــش دوبرابــری مبتایــان بــه ایــن 
بیمــاری در ایــران طــی 15 ســال آینــده 
خبرمــی دهــد. یک حســاب سرانگشــتی 
کافــی اســت تــا بدانیــم زنــگ خطــر این 
از  بســیاری  ماننــد  ایــران  در  بیمــاری 
کشور های جهان به صدا درآمده است. از 
این رو توجه به پیشگیری، کنترل و درمان 
بیمــاری ســرطان موضوعی بســیار مهم 
به  نظر می رســد که نیازمنــد اتخاذ تدابیر 

بسیار است.
ë  نیــاز 70 درصــد بیمــاران ســرطانی بــه

رادیوتراپی
آنکولــوژی  و  رادیوتراپــی  انجمــن  دبیــر 
ایران اما از واقعیتی تلخ ســخن می گوید. 
حــدود  فــودازی  حســین  دکتــر   به گفتــه 
۷0 درصد بیماران مبتا به سرطان برای 

درمان نیاز به رادیوتراپی دارند.
وی معتقد است هرچند در زمینه دانش 
درمان این بیماری متخصصان کشور ما، 
همسطح متخصصان کشورهای پیشرفته 
و برتر جهان هستند اما کمبود تجهیزات 
رادیوتراپــی، باعــث شــده بــرای بیماران 
نیازمند رادیوتراپی بیشــتر شیمی درمانی 

انجام شود.
دکتــر فــودازی تأکیــد می کند: بســیاری از 
مراکز اســتان ها همچون قزوین، سمنان، 
کهگیلویــه و بویر احمد و ایام فاقد مراکز 
آذربایجــان  اســتان  و  بــوده  رادیوتراپــی 
شرقی نیز تنها یک مرکز رادیوتراپی دارد.

اهمیــت این موضــوع به اندازه ای اســت 
کــه حتــی دبیــر علمــی ســومین کنگــره 

از  آنکولــوژی  کلینیــکال  بین المللــی 
بــه  کنگــره  ایــن  از  روز  یــک  اختصــاص 
رفــع مشــکل تجهیــزات رادیوتراپی خبر 
می دهــد. دکتــر پیــام آزاده در ایــن بــاره 
بــه »ایــران« می گویــد: امــروزه بــه مــدد 
پیشــرفت علــم و دانش در حــوزه درمان 
ســرطان گام هــای بزرگی برداشــته شــده 
اســت، متخصصــان کشــور ما نیــز از نظر 
تخصــص و دانش کم از کشــورهای دیگر 
ندارند اما متأســفانه یکی از نقاط ضعف 
ما در درمان این بیماری کمبود تجهیزات 
اســت. وی تأکید می کنــد: در حال حاضر 
حــدود ۷0 تــا 100 دســتگاه رادیــو تراپــی 
نیــاز داریم تــا بتوانیــم از نظــر تجهیزات 
به کشــورهای منطقه برســیم. متأســفانه 
دســتگاه های  از  تعــدادی  فرســودگی 
رادیوتراپــی موجــود در کشــور نیــز یکــی 
دیگــر از نگرانی های ما برای آینده درمان 

بیماران سرطانی است.
ë  اســتاندارد  ســازی خدمات تشــخیص و

درمان سرطان
مرکــز  رئیــس  شــادنوش  مهــدی  دکتــر 
مدیریــت پیونــد و درمــان بیماری هــای 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
پزشــکی در گفت و گو با »ایران« می گوید: 
ایــن وزارتخانــه از ابتدای دولــت یازدهم 
»برنامــه ملــی مدیریــت ســرطان« را به  
منظور کاهــش بروز مرگ و میر ناشــی از 
ســرطان و بهبود کیفیــت زندگی بیماران 
مبتــا، طراحــی و در دســتور کار خود قرار 
داد و یکــی از مهم ترین ابعاد این برنامه 
درمــان  و  تشــخیص  وضعیــت  ارتقــای 
ســرطان اســت کــه عمدتــاً چهــار هدف؛ 
اســتاندارد  ســازی خدمــات تشــخیص و 
درمان ســرطان /  توسعه زیرساخت های 
تشــخیص و درمــان ســرطان /  توســعه 
نیروی انســانی حوزه ســرطان /  مدیریت 

نظام اطاعاتی سرطان  دنبال می کند.  
توســعه  راســتای  در  می افزایــد:  وی 

درمــان  و  تشــخیص  زیرســاخت های 
سرطان و به منظور ارزیابی وضع موجود، 
بــرآورد نیازهــا و توزیع عادانــه امکانات 
در ســطح کشــور، برنامه ای تحــت عنوان 
»برنامه آمایش ســرزمینی ســرطان« در 
سال 1393 طراحی و اجرا شد که حاصل 
آن دو سند مهم بود: »سند توسعه شبکه 
ملی مراقبت ســرطان« و »ســند توســعه 
نیــروی انســانی حــوزه ســرطان«. این دو 
ســند، مبنــای توســعه های زیرســاختی و 
نیــروی انســانی ایــن حــوزه تا ســال 1404 
هســتند. نتایج بررســی های انجام شــده 
طی »برنامه آمایش ســرزمینی سرطان« 
نشــان داد که حــدود 64 درصــد بیماران 
جدید مبتا به ســرطان نیازمند خدمات 
رادیوتراپی هســتند و تعــدادی از بیماران 
عود کرده که در سال های گذشه نیز مبتا 
به ســرطان می شــوند نیــز به ایــن تعداد 

اضافه می شوند. 
دکتــر شــادنوش مــی گویــد بــر ایــن مبنا 
نــه تنهــا کمبــود قابــل توجهــی در زمینه 
تجهیزات مورد نیاز سرطان مانند شتاب 
دهنده، سی تی سیمواتور و دستگاه هایی 
چون پت اسکن در کشور وجود دارد بلکه 
توزیــع آنها نیز در ســطح کشــور مناســب 

نیســت و حتی بســیاری از مراکــز موجود 
نیز تجهیزات فرسوده نیازمند جایگزینی 
دارنــد. بــر ایــن اســاس و مطابــق »ســند 
 توســعه شــبکه ملی مراقبت ســرطان«، 
زیر ساخت های مورد نیاز برای تشخیص 
بــا  کشــور  ســطح  در  ســرطان  درمــان  و 
توزیعی مناســب بــرآورد و مراکزی تحت 
عنوان مراکز تشخیص زودهنگام سرطان 
درمــان  و  تشــخیص  مراکــز   ،)1 )تیــپ 
ســرطان )تیپ 2( و مراکز جامع ســرطان 
)تیــپ 3( طراحی شــده اند. بــه گفته این 
مقام مسئول ساخت 13۷ مرکز تشخیص 
زودهنــگام تقریبــاً بــه پایــان رســیده و بــا 
تجهیــز آنها تــا پایــان ســال 9۷ و در چند 
مرحلــه به بهره بــرداری خواهند رســید و 
به ایــن ترتیب ایــران در زمره کشــورهای 
پیشــرو از نظــر دارا بودن ایــن خدمات در 
سطح منطقه و جهان قرار خواهد گرفت. 
وی می افزایــد: بــا توجــه بــه وجــود 3۷ 
مرکــز تشــخیص و درمان ســرطان )تیپ 
2( در ســطح کشــور، به 3۷ مرکــز دیگر و 
همچنیــن 15 مرکز جامع ســرطان )تیپ 
3( نیــاز اســت. بــه این منظــور، معاونت 
درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی با همکاری حوزه مشــارکت های 

اقتصــادی و هیــأت امنــای صرفه جویــی 
ارزی در قالب مشارکت بخش خصوصی 
)PPP( ســاخت و تجهیــز برخــی از ایــن 

مراکز را در دست اقدام دارد. 
همچنیــن ســاخت و تجهیــز برخی دیگر 
از محــل ســایر منابــع در  ایــن مراکــز  از 
حــال انجام اســت کــه مراکز اســتان فاقد 
امکانــات در اولویت قــرار دارند. به عنوان 
مثــال ســاخت مرکــز تشــخیص و درمان 
ســرطان )تیپ 2( اســتان قزوین در حال 
اتمام است و بزودی با تجهیز به دستگاه 
رادیوتراپی افتتاح خواهد شد. سایر مراکز 
اســتان از جمله ایام، یاســوج، بوشــهر و 
ســمنان نیــز در اولویت ســاخت و تجهیز 
مراکــز تشــخیص و درمــان ســرطان قرار 
دارنــد و امیــد اســت بــا تأمیــن منابــع به 

بهره برداری برسند.
ë  ایجاد نوبت های طوانی انتظار 

برای دریافت خدمت
 رئیــس مرکــز مدیریــت پیونــد و درمــان 
بیماری ها در ادامه می گوید از طرف دیگر 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در صدد بر طرف کردن کمبودهای فعلی 
در مراکــز موجــود ارائــه دهنــده خدمــت 
مرتبط با بیماری ســرطان نیز بوده است. 

در ایــن راســتا، برنامه ریزی بــرای برطرف 
کردن کمبــود تخت های شــیمی درمانی 
ســرپایی از ســال 93 آغاز شــده و 50 مرکز 
شــیمی درمانی ســرپایی در دانشگاه های 
حــدود  ظرفیــت  بــا  کشــور   مختلــف 
800 تخــت، ســاخته و تجهیــز آن انجــام 
شــد. از جمله اقدامات مهــم دیگر وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی در 
این حیطه توجه ویژه به مسأله رادیوتراپی 
و تجهیــز مراکــز موجــود به دســتگاه های 

رادیوتراپی پیشرفته است. 
در جهــت تحقــق این هــدف در ســال 96 
ارزیابــی دقیــق مراکــز موجــود از نظر نوع 
دستگاه ها و بونکرهای موجود و انطباق نیاز 
آنها با »ســند توسعه شبکه ملی مراقبت 
ســرطان« انجــام شــد و با تشــکیل کمیته 
فنی رادیوتراپی در سطح معاونت درمان 
وزارت، مشخصات فنی دستگاه های مورد 
نیاز، تعیین و در قالب کدهای مشــخصی 
به هیــأت امنای صرفه جویــی ارزی اعام 
و همزمان بخشی از منابع مالی مورد نیاز 
آنها تأمین شد. هیأت امنای صرفه جویی 
ارزی تاکنون مناقصه برخی از دستگاه های 
شــتاب دهنده را برگزار کــرده و برنده های 
این مناقصات مشخص شده اند و با عقد 
قــرارداد رونــد تأمیــن آنها بســرعت طی 
خواهــد شــد.  همچنین در آینــده نزدیک 
مناقصه سایر دستگاه ها برگزار خواهد شد.

 وی می گویــد امیدواریــم بــا تأمیــن ایــن 
دســتگاه ها گام بزرگــی در جهــت ارتقــای 
مراکــز موجــود به دســتگاه های پیشــرفته 
فراهم و از ایجاد نوبت های انتظار طوانی 
برای دریافت این خدمت مهم جلوگیری 
شــود. از جمله موارد مهم در برخورداری 
مراکز از این دســتگاه ها می توان به درمان 
دقیق رادیوتراپی، کاهــش میزان عوارض 
درمــان، کاهش عــود بیمــاری و در نتیجه 
بهبود کیفیت زندگی بیماران و مدیریت و 

صرفه جویی در منابع اشاره کرد.

مدیــر کل دفتــر آب و خاک ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت اعــام کرد: 
قاچاق خاک  ایران از دهه 80 شــروع 

شده و همچنان ادامه دار است.
مریــدی«  »علــی  ایســنا  به گــزارش 
گفت: قاچــاق خاک مراتع و مزارع را 
داریم اما در مــورد قاچاق خاک های 
دریافــت  گزارشــی  مــن  معدنــی 

نکرده ام. 

حفاظــت  ســازمان  کارشــناس  ایــن   
قاچــاق  مــورد  در  زیســت  محیــط 
خاک های مراتع و مزارع ایران گفت: 
»قاچــاق خاک هــای مراتــع و مــزارع 
بیشتر از اســتان های جنوبی از جمله 

استان فارس صورت می گیرد.«  
مریــدی در پاســخ به این پرســش که 
خاک  ایــران به کجا قاچاق می شــود، 
خاک هــای  ایــن  مقصــد  گفــت: 

قاچاق شده کشــورهای حاشیه خلیج 
فــارس بویــژه امــارات و قطــر اســت 
کــه در امــارات بــرای ســاخت جزایــر 
بــرای خشــک  و در قطــر  مصنوعــی 

کردن دریا استفاده می شود.
ابتــدای  از  خــاک  قاچــاق  گفــت:  او   
دهه 80 شــروع شد و هنوز ادامه دارد 
البتــه در ســال های اخیــر به دلیل کم 
شــدن تقاضا و افزایش حساسیت ها، 

قاچــاق خــاک تا حــدی کنترل شــده 
است. 

مدیــر کل دفتــر آب و خاک ســازمان 
ادامــه  در  زیســت  محیــط  حفاظــت 
بــا اشــاره بــه ارزش بــاای خاک های 
خاک هــای  گفــت:  کشــور  معدنــی 
معدنــی هــم کــه بــرای تولید فــواد، 
آهن و مس استفاده می شود و ارزش 
قالــب  در  دارد،  باایــی  اقتصــادی 

صادرات و از مبادی رســمی از کشــور 
خارج می شــوند که با توجه به ارزش 
بــاای ایــن نوع خــاک، صــادرات آن 
هم به محیط زیست و هم به اقتصاد 

کشور ضربه می زند. 
مریــدی با بیــان اینکه خاک عنصر 
ارزشمندی اســت و برای صادرات 
آن هم باید مبلغ واقعی آن گرفته 
شــود، اظهارکــرد: اعتقــاد مــن این 

اســت که باید خاک معدنــی را که 
در  دارد  باایــی  اقتصــادی  ارزش 
کشــور به فواد و مــس تبدیل کنیم 
و محصول و کاای تولید شــده را از 
کشــور صادر کنیم تــا ارزش افزوده 
و فرصت هــای اشــتغال آن بــرای 
کشــور خودمان باشــد و بــه عبارت 
خــودداری  خام فروشــی  از  ســاده 

کنیم.
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5 استان دستگاه های رادیو تراپی ندارند
دبیر انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی ایران:

درخواست مونسان از دادستان تهران: 

ساختوسازدرحریمکاخگلستان
متوقفشود

معــاون رئیس جمهــوری و رئیس ســازمان میراث فرهنگی 
و گردشــگری بــرای پیگیری تخلف ســاخت و ســاز در حریم 
مجموعه جهانی کاخ گلستان از بازار ناصر خسرو بازدید کرد 
و گفت: امروز از دادستانی درخواست کردیم به این موضوع ورود و ساخت وساز 
را متوقف کند. به گزارش تســنیم، علی اصغر مونســان با حضــور در بازار ناصر 
خسرو و حریم کاخ جهانی گلستان درباره ساخت و ساز در حریم این مجموعه 
جهانی یونســکو و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بنده 10 روز پیش متوجه این 
ساخت و ساز شدم و کار حقوقی را برای جلوگیری از تخلفات این ساخت و ساز 

شروع کردیم.
وی ادامه داد: این ســاخت و ســاز در چند وجه دچار تخلف شده است از جمله 

در ارتفاع و همچنین حریم کاخ جهانی گلستان را نیز دچار مشکل کرده است.
معاون رئیس جمهوری با اشــاره به دیدار خود با دادســتان تهران بیان داشت: 
متأســفانه به بنده اعام کرده بودند که جلوی ســاخت و ســاز گرفته شده است 
ولی هم اکنون مشــاهده می کنیم که ساخت و ساز ادامه دارد و در دیدار با آقای 
جعفری دولت آبادی که صورت می پذیرد درخواست می کنیم تا این ساخت و 
ساز متوقف شود.  مونسان ادامه داد: ساخت و ساز در حریم کاخ جهانی یونسکو 
خارج از قواعد ســازمانی میراث فرهنگی بوده و تخلف اســت و انتظار داشتیم 
شــهرداری نیز این ساخت و ســاز را متوقف می کرد که متأسفانه این گونه نبوده 
است. وی در تشریح چگونگی ارائه مجوز برای چنین ساخت وسازی در حریم 
کاخ جهانــی گلســتان توضیــح داد: این موضوع به ســال 95 برمی گردد که هم 
اداره کل میراث فرهنگی تهران و همچنین شهرداری منطقه 12 باید برای دادن 
چنین مجوزی پاسخگو باشند و در این راستا معاون میراث فرهنگی کشور پیگیر 

این مشکات خواهد بود. 
همچنین در ادامه بازدید معاون رئیس جمهوری از تخلف ســاخت و ســاز در 
حریم کاخ جهانی گلســتان، طالبیان - معاون میراث فرهنگی سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- نیز در توضیح بیشتری نسبت به تخلفات 
در این ســاخت و ســاز در حریم کاخ جهانی گلستان عنوان کرد: ساخت و ساز از 
منظر ارتفاع دچار تخلف شــده است؛ همچنین ســاخت و ساز وارد کوچه شده 
است و این در حالی است که طبق اسنادی که در کاخ گلستان موجود است این 
زمین ها اجاره کاخ گلستان بوده و فیش های آن نیز موجود است ولی مالک آن 
مدعی است که سند 6 دانگ دارد بنابراین باید سند 6 دانگ مالک با فیش های 

اجاره ای کاخ گلستان با هم مقایسه شود.

احتمالافزایشنرخجرائمراهنماییورانندگی
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از احتمال افزایش نرخ جرایم راهنمایی 

و رانندگی خبر داد.
ســردار تقی مهــری در گفت وگو با ایســنا، دربــاره احتمال افزایش نــرخ جرایم 
راهنمایی و رانندگی در قانون بودجه سال آینده گفت: برابر قانون هر سه سال 
یکبار با هماهنگی وزیران کشــور، مسکن راه و شهرسازی، دادگستری و فرمانده 
ناجا پیشنهاداتی برای افزایش نرخ جرایم رانندگی داده می شود که امسال هم 

در دستورکار هست که این اتفاق بیفتد و برابر قانون زمانش رسیده است.
رئیــس پلیــس راهنمایی و رانندگــی ناجا درباره اینکــه آیا این جرایــم افزایش 
می یابد یا خیر نیز تصریح کرد: تصمیم نهایی در مورد این موضوع بستگی به 
این دارد که هیأت وزیران چه تصمیمی بگیرد و ما هم تابع نظر هیأت وزیران 
هستیم. سردار مهری درباره نظر پلیس در مورد افزایش نرخ جرایم نیز به ایسنا 
تصریح کرد: قطعاً برخی از کد جرایم اثر بازدارندگی خود را از دست داده و ما 

معتقدیم که برخی از این جرایم باید افزایش پیدا کند.

۶۵درصدبیمهشدگان
کمتراز۱۰سالسابقهبیمهپردازیدارند

۶۵ درصد از بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی دارای سابقه کمتر از 10 سال 
هستند .28 و نیم درصد از بیمه شدگان این سازمان دارای 10 تا 20 سال سابقه 

و ۶ و نیم درصد نیز دارای بیش از 20 سال سابقه هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، براســاس آخرین آمار ارائه شــده از ســوی دفتر آمار 
و محاســبات اقتصادی و اجتماعی این ســازمان، متوســط سابقه بیمه شدگان 
فعال در ســال 9۶ معادل 8.۶۴ ســال اســت. همچنین بیشــترین تعداد بیمه 
شدگان با سابقه کمتر از 10 سال به گروه سنی 30 تا 3۴ سال تعلق دارد.۶1.32 
درصــد مــردان و۷9.۷9درصد زنان تحت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعی 
ســابقه پرداخت حق بیمه برابر یا کمتر از 10 ســال دارند. ضمن آنکه بیشترین 
تعداد بیمه شده دارای بیش از 20 سال سابقه به گروه سنی ۴۵ تا۴9 سال تعلق 

دارند که 3۶.2۴ درصد بیمه شدگان را تشکیل می دهند.

۱/۵میلیونتهرانیدرمعرضخطرزلزلهدردقایقاولیه
احمد صادقی رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: 
در تهران گســل های اصلی و فرعی زیادی وجود داشــته و 3 هــزار و 2۶8 هکتار 
بافت فرســوده داریم کــه 1۵ درصد از جمعیت 10 میلیونی شــهر تهران در آن 
ســاکن است و حداقل 1.۵ میلیون نفر در بافت فرسوده در معرض خطر زلزله 

در دقایق اولیه هستند.
وی با اشاره به اینکه تراکم جمعیتی انسانی و جمعیت ساختمانی و همچنین 
ســاخت و ســازهای ناایمن وضعیت را برای خطر احتمالی در تهران وخیم تر 
می کنــد، افــزود: در بحث مقابله، امکانات بســیار کم اســت و همــه این نکات، 

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی و اقدامات ازم را مشخص می کند.
رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشــاره به دسترسی 
ناممکــن در برخــی از نقاط تهــران در صورت وقــوع زمین لــرزه به دلیل وجود 
معابــر کــم عرض و عدم اصولی ســازی ســاختمان های بلند، گفــت:  در تهران 

نیازمند شبکه اضطراری در زمینه زلزله هستیم.
وی افزود: تهران به دلیل وجود گســل های فراوان، پتانســیل بــاای لرزه خیزی 
دارد و تراکم جمعیت، ساختار ناایمن، کمبود نیازهای ضروری در هنگام زلزله 

و امکانات محدود بر این موضوع دامن می زند.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه وجود بافت 
فرســوده از دیگر معضات شــهر تهران است که ضرورت بیشــتر توجه به لرزه 
خیزی تهران را نشــان می دهد، افزود: بایــد کارهای اثربخش زیادی را از جمله 
تقویــت جســت و جــو و نجات شــهری داشــته باشــیم و باید ظرفیت ســازی ها 
براســاس اســتانداردها انجــام شــود. وی دربــاره مــدت زمــان امدادرســانی به 
مصدومــان زیــر آوار در زمــان وقــوع زمیــن لــرزه، بیــان کــرد: زمان رســیدن به 
مصدومان پس از وقوع زلزله محدود است و باید شبکه هایی از تیم های جست 
و جو و نجات به صورت محلی و ملی داشته باشیم تا در کوتاه ترین زمان، به نحو 
احســن به مصدومان امدادرســانی شود و بتوانیم در ۷2 ســاعت اول اقدامات 
مؤثری داشــته باشــیم. وی تصریح کــرد: بیش از یک هزار مدرســه در معرض 

خطر زلزله بوده و در مسیر گسل اصلی و فرعی یا حریم رودخانه قرار دارند.

اخبـــار

در  از  زیســت  محیــط  حــوزه  فعــاان 
معرض انقــراض قرار گرفتن، جبیر)آهو(
هــای جزیــره هرمــز خبــر می دهنــد. آنها 
نمی داننــد چنــد جبیــر در جزیــره وجــود 
ســال های  برخــاف  می گوینــد  امــا  دارد 
گذشــته این گونه به ندرت در جزیره دیده 
می شــود. »میثم قاســمی« معــاون فنی 
محیط زیســت هرمزگان هم در گفت و گو 
بــا »ایران« تعــداد جبیرهای هرمــزگان را 
اعام نمی کند اما او هم حضور گردشگران 
و  جبیرهــا  رانــدن  حاشــیه  بــه  باعــث  را 
تغذیــه آنهــا از زباله هــا می دانــد. خفگی 
براثــر مصــرف زباله هــای جزیــره یکــی از 
علل مرگ آهوان هرمز اســت. آن طور که 
»مریم اقبالــی« دبیر تشــکل های محیط 
»ایــران«  بــه  هرمــزگان،  اســتان  زیســت 
می گوید:»زبالــه تنهــا یکــی از پیامدهــای 
حضور گردشگران بی شــمار و بی ضابطه 

در هرمز است.«
نــگاه افکارعمومــی را ایــن بــار هــم مرگ 
یکــی از جبیرهــای جزیره به ســمت هرمز 
چرخانــد. فعــاان حــوزه محیط زیســت 
مــرگ این جبیــر را به دلیل خــوردن زباله 
ســمی می دانند اما قاسمی می گوید: »به 
احتمــال قــوی تغذیــه از علوفه تــازه رس 
ســمی باعث مرگ جبیرها شــده است.« 
به گفتــه »مریــم اقبالــی« فعــال محیــط 
زیســت زباله ها نتیجه حضور گردشگران 
اتوبوســی اســت کــه بیشــتر از هرجایــی از 
تهــران و بعــد هــم از شــیراز می آینــد. او 
می گوید:»بــه این گردشــگران، مســافران 
استان های نزدیک چون کرمان و شهرهای 
اطــراف را هم اضافه کنیــد.« گاهی اوقات 
دو  تعــداد  از  جزیــره  مســافران  تعــداد 
هــزار نفــری جمعیــت آن باا می زنــد. او 
می گوید:»تصــور کنید که هر گردشــگر دو 

بطــری پاســتیکی آب را در جزیــره جــا 
بگــذارد.« آنها البته زباله های بیشــتری را 
در هرمز جا می گذارند اما این تنها زخمی 
نیســت که بــه آهوهــا می زننــد و می روند. 
زباله ها همه جای جزیره را زخم زده اند. از 
ســواحل گرفته تا کوه های آن که خود یکی 
از دایل جذب گردشگر  هستند. مسئوان 
هم چاره را در سوزندان زباله ها می دانند! 
کجــا؟ در زیســتگاه جبیرها، دشــت آهوان 
هرمز! عکس های زیادی از تردد و نشخوار 
جبیرهای جزیره در میان زباله ها در دست 
است. اقبالی می گوید: »جبیرها از بوته ها و 
درختچه ها تغذیه می کنند.« بوته ها محل 
دفــن زباله شــده اند تا طعمــه حریق این 
بی تدبیری ومدیریت غلط شوند. به گفته 
اقبالــی، بازیافــت زبالــه در جزیــره انجام 
نمی شود. کمترگردشگری خود را مقید به 

بازگرداندن زباله ها می داند.
ë ورود  15 تا 20 گردشگر استاندارد است

تعداد گردشــگران جزیره به گفته فعاان 
حوزه محیط زیســت بعضی اوقات آنقدر 
زیاد می شود که بومی ها امکان تردد راحت 
در جزیــره را از دســت می دهنــد. همیــن 
شلوغی ها و درگیری بومی ها و گردشگران 
ســال گذشــته باعث مرگ یک توریســت 
شــد. اقبالی برگــزاری تورهای صدنفــره را 
یکــی از دایــل ایــن اتفاقات تلــخ می داند 
و مــی گوید: »اکوسیســتم حســاس جزیره 
نیاز به ســفرهای مسئوانه و اســتاندارد در 
حد 15 تا 20نفر را دارد. نباید بیشــتر از این 
تعداد گردشــگر وارد جزیره شود.« به گفته 
او هجوم گردشگر همین وضعیت شکننده 
را هم برای هنگام و قشــم به وجــود آورده 
اســت. گردشــگر هــر روز زخمــی کاری تــر 
بــه محیــط زیســت جزیــره می زنــد. هیچ 
منطقه ممنوعه ای برای حضور گردشــگر 
نــدارد. آنهــا هرجایــی  در جزیــره وجــود 
می تواننــد کمــپ بزننــد. اک پشــت های 
پــوزه عقابــی را بــه ســمت »اَرک« فراری 

دادند تا قبل از اینکه ســیل گردشــگر روانه 
هرمز شــود اک پشــت ها در ســاحل شنی 
هرمز تخم گذاری مــی کردند. البته اقبالی 
می گوید: »حضور گردشگران در ارک هم 
زیاده شده و به نظر می رسد که بزودی اک 
پشت های پوزه عقابی باید دنبال زیستگاه 
جدیــدی باشــند.« البتــه زیســتگاه جدیــد 
معلوم نیست به سواحل ایران ختم شود. 
همان طــور که برخــی از     اک پشــت های 
عقابــی راه ســواحل امــارات را گرفته انــد. 
فعــاان حــوزه محیط زیســت رفتــن اک 
پشت ها از زیستگاه را پایان تلخ این تلخی 
بی پایان نمی دانند. آنها یادآوری می کنند 
که زیســتگاه       اک پشــت ها یعنی محل 

نوزادگاهی و زادآوری گونه هایی چون میگو 
و ماهــی. تخریــب زیســتگاه یعنــی عقیم 
کردن زادآوری خلیج فارس. اتفاق تلخی 
کــه در شــکل های مختلــف در حــال وقوع 
اســت!   مــرگ آهــوان جزیــره براثــر زباله 
بــه اعتراض »محمــد زرنــگاری« نماینده 
هرمــزگان در شــورای عالــی اســتان ها هم 
منجر شده. او فعال نبودن مرکز تحقیقات 
محیط زیســت، کمبود امکانات شــدید در 
این مرکز و کمبود نیروی کارشناس محیط 
زیست در جزیره هرمز را عامل بی توجهی 

به حیات وحش جزیره می داند.
ë ورود به جزیره   برای فرار از قانون

»عیســی غواصــی« دیگــر فعــال محیــط 

در  هــم  هرمــز  اکوتوریســم  و  زیســت 
گفت و گــو بــا »ایــران« می گوید که آســیب 
حضــور بی ضابطــه گردشــگران در هرمز 
دو بعد زیســت محیطی و فرهنگــی دارد. 
او می گوید:»جامعــه محلی معمــواً اول 
استقبال می کند، بعد بی تفاوت می شود، 
ســپس واکنش نشــان می دهد و گردشگر 
گریز می شــود.« او از گردشــگرگریز شــدن 
می گویــد:  و  می دهــد  خبــر  هرمزی هــا 
»برخی از گردشــگران بــرای فرار از قوانین 
و محدودیت هــا بــه جزیــره می آینــد و بــا 
او  دارنــد.«  فرهنگــی  تعــارض  بومی هــا 
حضور بی شمار گردشگر روی کوه رسوبی 
جزیره را هم باعث تخریب محیط زیست 

آن می داند و می افزاید: »این کوه ها نتایج 
فرســایش بــادی هســتند و شــکل خاص 
گرفته اند، تردد گردشگر بکر بودن کوه ها را 

از بین می برد.«
 به گفتــه »میثــم قاســمی« معــاون فنــی 
اســتان هرمزگان هیچ یک از جزایر استان 
ظرفیــت  گردشــگری  از  پذیرایــی  بــرای 
می گوید:»هیــچ  او  نشــده اند.  ســنجی 
مطالعــه ای وجود نــدارد کــه یک منطقه 
چقدر باید گردشگر داشته باشد و چه نوع 
گردشــگری باید به این مناطــق بیاید.« او 
اعتقاد دارد که باید یک دستورالعمل برای 
طبیعت گــردی با همکاری دســتگاه های 
مختلف تنظیم شــود تا هم به معیشــت 
جامعــه محلی کمک شــود، هــم محیط 

زیست منطقه حفظ شود.
قاســمی سگ های ولگرد را هم یکی دیگر 
از تهدیدهــای جبیرهای هرمــز می داند و 
می گویــد: »شــاید 20 ســال پیــش ما هیچ 
ســگی داخل جزیره نمی دیدیم اما امروز 
بــه یکــی از عوامل تهدیــد و مرگ جبیرها 
تبدیل شــده اند.« او از تورهــای زنده گیری 
جبیرهــا توســط گردشــگران بــا همکاری 
محلی ها خبر می دهد و آن را نتیجه حضور 
بی ضابطه توریســت می داند. او شــلوغی 
جزیــره را باعــث به حاشــیه رفتن جبیرها 
می دانــد و می گویــد: »در نهایــت جبیرها 
بــه منطقــه ای کــه پســماندها در آن دفن 
شده می روند.« البته فعاان حوزه محیط 
زیســت اعتقــاد دارنــد شــورا و شــهرداری 
جزیره در یک بی سلیقگی محض زیستگاه 
جبیرها را به محل دفن زباله تبدیل کرده! 
با وجود این قاســمی مرگ جبیر جدید را 
به دلیــل اســتفاده از آب فاضاب می داند 
و می گویــد: »معمــواً بعــد از بارندگی ها 
ایــن اتفــاق می افتــد.« او علف هــای تــازه 
رس جزیره را هم حاوی سمی می داند که 
می تواند به مرگ جبیرهای بی زبان جزیره 

منجر شود. 

گزارش »ایران« از تخریب جزیره هرمز توسط گردشگران

زبالهتوریستها،آهوانجزیرهسرخراخفهکرد
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گردشــگران و معدنکاوان پیــش از آنکه 
نسل آهوان جزیره را به سراشیبی سقوط 
برســانند، دخل خاک های قرمز هرمز را 
درآورده بودند. هنوز هم آژانس های گردشگری توریست ها را 
به هوای خوردن و بردن خاک قرمز هرمز به جزیره می آورند. 
جزیــره هرمــز در حالی تمــام داشــته هایش قربانــی حضور 
گردشگری بی برنامه می شــود که نزدیک به ۷ سال است که 
در انتظــار تبدیل به پارک ملی حیات وحش اســت. هرچند 
قاســمی تعریف دیگــری از ماجــرا دارد. او می گوید: »محیط 
زیســت برای تبدیــل هرمز به اثــر طبیعی – ملــی، همکاری 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت و همچنین منابع طبیعی 

را می خواهد تا این جزیره در مناطق چهارگانه محیط زیست 
قرار گیرد.« اما معدن خاک ســرخ هرمز چون ســنگ بزرگی 
جلوی ورود جزیره هرمز با داشته های در معرض انقراض را 
به مناطق چهارگانه گرفته است. قاسمی می گوید: »برداشت 
از معــدن خاک ســرخ هرمــز قدمــت طوانــی دارد. در حال 
حاضر بهره بردار آن تغییر کرده و بهره بردار جدید هم پروانه 
برداشــت دارد.« چیزی که فعاان حوزه محیط زیست از آن 
به خام فروشــی یاد می کنند. »خام فروشــی« که به مرزهای 
ایــران محدود نمی شــود و بارها اعتــراض افکارعمومی را در 
پی داشــته اما هرگز نتوانسته چتر حمایتی را روی داشته های 

برباد رفته جزیره بکشاند!

بـــــرش

دخلخاکهایقرمزهرمزرادرآوردهاند

نیم
تس
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وفاداری وااتر
شقایق امیریدورنـــما

خبرنگار

واشنگتن پست )امریکا(:
امریکا به طور غیررسمی سربازان زیادی 

در سوریه مستقر کرده است، اما مردم این 

کشور نفرتی عمیق از امریکا دارند و هدف 

واشنگتن از حضور در سوریه را اشغالگری 

می دانند.  

حریت دیلی نیوز )ترکیه(:
ســوریه یــا عــراق؛ بــرای ترکیــه مــکان نبرد 

فرقی نمی کند، این کشور فقط می خواهد با 

اعضای گروه پ .ک .ک مبارزه کند. عملیات 

در ســنجار در عــراق نیــز بــا همیــن هــدف 

بوده است. 

لوموند )فرانسه(:
قدرت اجرایی فرانسه در طول نزدیک به 

دو ســال گذشــته، هرگز احساس ضعف 

نمی کرد. اما اکنون حتی حامیان مکرون 

نیــز اذعــان می کننــد کــه دولــت دچــار 

سردرگمی و اختال در عملکرد است.

 سال بیست و چهارم  شماره 6949
 یکشنبه   25 آذر 1397

صداقت
از موضع باا صحبت کردن، جرأت و جسارت می خواهد. این موضوع نیاز به غلبه بر 
یک درد انسانی موسوم به عقده حقارت دارد. همه ما به میزانی از آن رنج می بریم 
و ناشی از این باور است که اگر دیگران واقعاً ما را بشناسند و اگر شناخت آنها به همان 

میزان شناخت ما از خودمان باشد، آنچنان که باید، به ما توجه نمی کنند.
این همان عقده حقارت است، یعنی نگرانی از اینکه اگر خود واقعی مان را نشان 
دهیــم به عنوان یــک فرد معیــوب و دچار نقص قلمداد خواهیم شــد. اگر شــما 
به چنین دردی در هر ســطحی مبتا نیســتید، یک احمق باورنکردنی محســوب 
می شــوید که باید فوراً خواندن این کتاب را متوقف کنید. صادقانه صحبت کردن 
بــا همکاران و همقطاران، خطر بر ما شــدن خوِد واقعی مــا را دارد. از موضع باا 
صحبت کردن با یک رهبر خطرناک تر است. صحبت کردن با رهبر یک سازمان 
همچنان ریســک بااتری دارد. و در یک ســازمان شبه نظامی چند ایه مانند اف 
بی آی، که در نیم قرن شــروع فعالیتش تحت ســلطه یک نفر- ِجی اِدگار هوور- 
بود، شیب این تپه بسیار بیشتر است.  مسأله، دشوارتر از اینهاست، زیرا وادار کردن 
مخاطبان به غلبه بر احساس حقارت شان، فقط نیمی از جواب است و نیم دیگر 
آن، فائق آمدن خود رهبران بر عقده حقارت شان و در واقع غلبه بر این ترس است 
که بدون نقص و کامل به نظر نرســند. ســعی کردم در اف بی آی فضایی را ایجاد 
کنم که افراد حقیقت را به من بگویند. کارهایی انجام دادم که احتمااً احمقانه به 
نظر می رســید اما به دقت درباره آنها فکر کرده بودم. این تاش خود را با تشــویق 
به پوشــیدن لباس هایی که کمتر رســمی بودند در جلســات مداوم شــروع کردم. 
کشف کرده بودم که افرادی برای دیدن مدیر خود طوری لباس می پوشند که انگار 
قصد دارند به مراسم تشییع جنازه بروند. من هیچ وقت در جلسات داخلی کت 

نمی پوشیدم، اما این کافی نبود.
اگر افراد لباس رسمی بپوشند براساس همان چارچوب رسمی و محدود فکر و عمل 
می کنند. این دستورالعمل برای مناظره و گفت وگوهای بزرگ مناسب نیست. ازم 

بود برای تغییر الگوی لباس پوشیدن مدتی کار شود.
من به مدیران ارشد خود که حدود بیست نفر مرد و زن بودند گفتم ازم نیست در 
جلسات صبحگاهی با من، کت و شلوار بپوشند، مگر اینکه بعد از آن قرار باشد در 
جلســه ای با یک فرد خارج از ســازمان دیدار کنند که در آن صورت ازم است لباس 
رسمی به تن داشته باشند. من ابتدا موفق بودم اما حدود سه هفته بعد تقریباً همه 
بار دیگر کت و شــلوار پوشــیده بودند. بار دیگر دســتورالعمل نحوه پوشش را اعام 

کردم که پیروی از این دستور شش ماه طول کشید اما من باز هم ادامه دادم.
ســعی می کــردم که با تشــویق مقامــات ارشــد برای بیــان حقایــق درباره مســائل 
شخصی شــان، در سازمان اعتماد ســازی کنم. از همه مدیران ارشد اف بی ای که در 
اتاق کنفرانس حضور داشــتند خواستم که به اعضا چیزی را درباره خود بگویند که 
شگفت انگیز باشد. البته بافاصله گفتم که این موضوع نباید چیزی باشد که سابقه 

امنیتی آنها را به خطر بیندازد که باعث خنده حضار شد.
هفته ها بعد، دور اتاق کنفرانس قدم می زدم و از آنها درباره آبنبات های مخصوص 
جشــن هالووین که در کودکی دوســت داشتند، ســؤال می کردم. نوامبر که می شد از 
آنها درباره غذای مورد عاقه شان در روز شکرگزاری می پرسیدم و در ماه دسامبر از 
آنها درباره بهترین هدیه ای که در فصل تعطیات گرفته اند، سؤال می کردم. شاید 
به نظر برســد کــه این روش ها بچگانــه و مانند روش معلمی مهربان اســت که در 
کاس های درس دوره ابتدایی اجرا می کند اما بچه های ما در سازمان، دیگر راحت تر 
درباره مسائل شان صحبت می کردند و اعتماد آنها به یکدیگر بیشتر شده بود. ما در 
زندگی نیاز داریم گاهی رفتارهای بچگانه تری داشته باشیم زیرا کودکان در مقایسه با 

بزرگساان، تمایل بیشتری دارند که راست بگویند.
وقتی پای اف بی آی به طور نامناسب و غیرمنتظره به اختافات بین هیاری کلینتون 
و دونالد ترامپ در بحبوحه انتخابات ریاســت جمهوری ســال 2016 باز شد، من به 

فرهنگ حقیقت گویی و عادت گوش کردن واقعی، نیاز داشتم. 

فقدان استراتژی جایگزین
ترامپ در مدت دو ساعت، با عصبانیت به طرح درهم برهمی که برای افغانستان 
تحویلش داده بودند تاخت و تهدید کرد تقریباً همه ژنرال های دایره فرماندهی را 
اخراج کند. او گفت نمی تواند درک کند رسیدن به این طرح که چندان هم متمایز 
نیست، چرا باید این همه ماه طول کشیده باشد. او توصیه های ژنرال ها را تحقیر کرد 
و با تحسین از پیشنهاد های سربازان، پرسید اگر ناچاریم در افغانستان باقی بمانیم، 
چرا نتوانیم از آن پول دربیاوریم؟ او شکایت می کرد که چرا چین حق بهره برداری از 
معادن را دارد اما امریکا از چنین حقی برخوردار نیست. )او به یک قرارداد ده ساله 
که با حمایت امریکا بسته شــده بود اشاره داشت.( گفت این مثل قضیه رستوران 
21 کاب اســت و با این اشاره به رســتورانی در نیویورک که مورد عاقه اش هم بود 
همه را غافلگیر کرد. در دهه 1980 رســتوران 21کاب مدت یک ســال تعطیل کرد 
و گروه بزرگی از مشاوران را استخدام کرد تا تجزیه و تحلیل کنند که چگونه می توان 
رســتوران را ســودآور تر کرد.  در پایان توصیه آنها این بود: آشپزخانه را بزرگ تر کن. 
ترامپ فریاد زد: دقیقاً همان حرفی که هر پیشخدمتی ممکن بود بگوید. از نظر بنن 
این جلسه نقطه اوجی در ریاست جمهوری ترامپ تا امروز بود. ژنرال ها دست و پا 
می زدند و پرت و پا می گفتند و نومیدانه سعی داشتند، حفظ آبرو کنند – به گفته 
بنن، آنها در ســالن کنفرانس کاخ ســفید »شر و ور« می گفتند. بنن با شادی گفت: 
»ترامپ جلوی آنها ایستاد، داغونشون کرد. گذاشت تو کاسه طرح افغانستانشون. 
دوباره و دوباره به همان نقطه اول بازگشــت: ما گرفتار شــده ایم و داریم می بازیم 
و هیچ کــس طرحــی بــرای بهتر شــدن اوضــاع نــدارد.« با وجــودی که هنــوز هیچ 
نشانه ای دال بر وجود استراتژی جایگزین موفقیت آمیزی وجود نداشت، بنن که 
ناامیدی اش از جاروانکا به اوج رسیده بود، مطمئن بود برنده نهایی قطعاً اوست. 

مک مستر به دردسر بزرگی افتاده بود. 

پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غامی
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 آتش و خشم
در کاخ سفید ترامپ

نــــما

جوان جلیقه زردها در تل آویو
موج جلیقه زردها به تل آویو هم رســید و معترضان به 
افزایش بهای برق، به خیابان ها آمدند. نیروهای امنیتی 

رژیم صهیونیستی 10 جلیقه زرد را دستگیر کردند.  
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فرحناز دهقی
خبرنگار

گروه جهان/ در شرایطی که دولت دمشق 
بــا پیروزی هــای پــی در پــی در جنــگ بــا 
تروریست ها موفق شده ثبات نسبی را در 
ســوریه حاکم کند و دست کم در پارلمان 
عربی به چنان وجهه قابل قبولی برسد که 
این پارلمان خواستار بازگشت این کشور به   
اتحادیه عرب شود، زمزمه آغاز عملیات 
نظامــی ترکیــه در شــرق فرات بــه گوش 
می رســد. به گفتــه ناظران ایــن عملیات 
نشــان می دهــد، دولــت آنــکارا در خــاک 
ســوریه تنهــا به دنبال اهــداف خود یعنی 
مبارزه با گروه های کردی اســت و توجهی 
به مخالفت ها درباره این عملیات از سوی 

امریکا ندارد.
بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، پــس از 
اظهــارات روز چهارشــنبه گذشــته رجب 
طیب اردوغــان، رئیس جمهــوری ترکیه 
دربــاره عملیــات نظامــی آتی این کشــور 
در شــرق رود فــرات و واکنــش امریــکا بــه 
ایــن اظهارات، اردوغــان و دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری امریکا در تماسی تلفنی 
دربــاره ســوریه و به طور خــاص عملیات 
نظامی پیــش رو در شــرق فــرات مذاکره 
کردند. اردوغان در این گفت و گوی تلفنی 
نگرانی خود را از حضور یگان های مدافع 
خلــق کــرد در نزدیکــی مرزهــای ترکیه و 
فعالیــت افراد مســلح کــرد در این مرزها 
ابــراز کــرد و بار دیگر از ترامپ خواســت از 
یگان های مدافع خلق حمایت نکند. این 
خواســته در حالی مطرح شــد کــه امریکا 

بــه ایــن نیروهای کــردی به چشــم بازوی 
اجرایی خود در شمال سوریه نگاه می کند 
و برای ادامــه دادن به حضور نظامی اش 
در خاک ســوریه بــه این نیروها نیــاز دارد. 
امریــکا از ســال 2015 و به بهانــه مبارزه با 
گروه تروریستی داعش از یگان های مدافع 

خلق حمایت می کند.
واشــنگتن پیشــتر نیز بارهــا و بارها اعام 
ایــن عملیــات نظامــی  بــا  بــود،  کــرده 
مخالــف اســت. اخیــراً نیــز وزارت دفــاع 
امریــکا )پنتاگــون( عملیــات نظامــی در 
شمال شــرق ســوریه را اقدامی غیرقابل 
قبول دانســت. روز پنجشنبه هم جوزف 
دانفــورد، رئیــس ســتاد ارتــش امریکا با 
»یسار گولر«، همتای ترکیه ای خود درباره 
عملیــات نظامــی ترکیه در شــرق فرات 
صحبت کــرد. مظلوم کوبانــی، فرمانده 
نیروهای ســوریه دموکراتیک نیــز در این 
باره به خبرنگاران گفت: واشــنگتن برای 
ممانعت از حمله ترکیه به شــرق فرات 
تاش زیادی کرد اما نیاز اســت که بیشتر 

تاش کند.
عملیات شــرق فرات بــرای ترکیه آنقدر 
حائــز اهمیت اســت کــه به گفتــه برخی 
منابع مطلع، آنکارا از 15 هزار نیروی شبه 
نظامی مخالف دولت دمشق درخواست 
کــرده بــه کمــک ترکیــه بیاینــد و در ایــن 
عملیات شــرکت کنند. ترکیه در دو سال 
گذشــته نیز عملیات هایــی را با حمایت 
ارتــش آزاد ســوریه کــه از شــبه نظامیان 

عــرب ســوری مخالف دمشــق تشــکیل 
شــده در مناطق کردنشــین مثل عفرین 
و مناطق دیگــر در غرب رود فرات انجام 

داده است.
اما امریکا که ترکیه را متهم کرده اســت، 
عملیات هــای  در  خــود  اصلــی  هــدف 
نظامــی در شــمال ســوریه را روی کردها 
متمرکــز کرده اســت، نه تروریســت های 
عملیــات  کــه  اســت  معتقــد  داعــش، 
ترکیــه، مبــارزه ائتــاف بین المللــی بــا 
تروریســت های داعــش را تحــت تأثیــر 
قرار می دهــد. مظلوم کوبانــی، فرمانده 
در  کــه  دموکراتیــک  ســوریه  نیروهــای 
روزهــای اخیر با جیمز جفری، فرســتاده 
امریکا به ســوریه دیدار کرده، در این باره 
گفت: جفری برای توقف عملیات ترکیه 
تــاش می کنــد زیرا خــوب می دانــد این 
عملیات، جنگ کردها با داعش را تحت 
تأثیر قرار داده و به شکســت می کشاند و 

باعــث می شــود، داعش مجــدداً قدرت 
بگیرد. همین حاا هم 5000 تروریســت 
در منطقه صحرایی شرق سوریه حضور 
دارند که برخی از آنها از اعضای شــورای 

مرکزی داعش هستند.
وی هشــدار داد: اگــر ترکیــه حملــه کنــد 
مجبــور  کــرد  خلــق  مدافــع  یگان هــای 
بــه حرکــت بــه ســوی شــمال و دفــاع از 
مرزهایشــان می شــوند. آنها از خانــواده و 

کودکان خود دفاع خواهند کرد.
ایــن ماجراجویی هــای نظامــی ترکیــه در 
شــمال ســوریه در حالی اســت کــه دولت 
دمشــق و ارتش ملی این کشــور پــس از 7 
ســال جنگ بی امان در یک ســال گذشته 
موفق شــده اند، ثبات نســبی را به ســوریه 
بازگردانند و به جایگاهی برسند که پارلمان 
کشــورهای عربــی در بیانیــه ای از شــورای 
اتحادیه عرب بخواهد کرسی سوریه در این 

اتحادیه را به این کشور پس بدهد. 

و  خشــونت ها  کــه  شــرایطی  در 
صهیونیســتی  رژیــم  ســرکوب های 
در  و  دارد  ادامــه  فلســطینیان  علیــه 
تازه تریــن مــورد، ایــن رژیم اشــغالگر 
خانــواده  خانــه  شــنبه  دیــروز  صبــح 
ابوحمید اســیر فلســطینی در اردوگاه 
»اامعری« را منفجر کردند، اســکات 
در  اســترالیا  نخســت وزیر  موریســون، 
اقدامــی غیرمنتظــره قــدس غربی را 
به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت 

شناخت.

کــرد،  اعــام  او  الجزیــره،  به گــزارش 
قدس غربی را به عنوان پایتخت رژیم 
صهیونیســتی به رســمیت می شناسد 
اما انتقال ســفارت از تل آویو به قدس 
را بــه زمانــی دیگــر که توافــق صلحی 
بین اســرائیل و فلســطین برقرار شده 
باشــد، موکــول می کنــد. نخســت وزیر 
اســترالیا همچنین با انتقاد از سازمان 
ملــل متحــد، اقــدام خــود را حمایت 
در خاورمیانــه  لیبــرال  دموکراســی  از 

دانست.  

روز گذشته، خیابان شانزه لیزه برای 
از  مملــو  متوالــی  هفتــه  پنجمیــن 
حضور جلیقه زردها شد. به گزارش 
فرانــس 24، دولــت فرانســه بــرای 
کاســتن از تنش ها، حضور نیروهای 
امنیتــی را به هزاران تن افزایش داد 
و حتی برخی منابع اعام کردند 69 
هزار نیروی امنیتــی در خیابان های 
فرانســه حضــور دارنــد. در مقابــل 
معترضــان جلیقــه پــوش بــا قــدم 
زدن در خیابان های فرانســه حضور 

خود را به رخ کشــیدند. اما براساس 
هفته هــای  بــه  نســبت  گزارش هــا، 
گذشــته حضور جلیقــه زردها کمتر 
اعتراضــات،  ایــن  در  اســت.  بــوده 
دســت کــم 80 نفر دســتگیر شــدند 
و پلیــس با اســتفاده از گاز اشــک آور 
ســعی بر متفــرق کــردن جمعیت 
کرد. مکــرون روز پنجشــنبه با وعده 
دادن به معترضان و لغو مالیا ت ها 
و افزایش حقوق ها، سعی کرده بود 

آنها را آرام کند. 

افزایش نگرانی های کردی - امریکایی از عملیات نظامی ترکیه در شرق فرات

پنجمین هفته اعتراضی در پاریساسترالیا: قدس غربی پایتخت اسرائیل است

ë  اسپوتنیک: یک دادگاه در تگزاس امریکا حکم به لغو
قانــون بهداشــت و درمان اوباما موســوم بــه »اوباماکر« 

داد. ترامپ در توئیتر از این حکم استقبال کرد.
ë  ایــزدی برنــده جایــزه صلــح نوبــل قصــد دارد نادیــا مــراد، زن   رویتــرز: 

بیمارستانی در شهر سنجار عراق، محل تولد خود، بسازد.
ë  رویترز: ال ناســیونال، روزنامه مخالف نیکــواس مادورو، رئیس جمهوری  

ونزوئا دیروز به دلیل مشــکات اقتصادی و نداشــتن بودجه، آخرین شماره 
خود را منتشر کرد.

ë  شینهوا: جان بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا گفته است تا زمانی که نیروهای
اوکراینی اسیر در روسیه، آزاد نشوند، ترامپ با پوتین دیدار نمی کند.

ë  اسپوتنیک: شورای امنیت در واکنش به تصمیم کوزوو برای تشکیل ارتش  
فردا شب نشست اضطراری برگزار می کند.

ë  آسوشــیتدپرس: در جریان درگیری در کشمیر دست کم هفت غیر نظامی
و چهار نیروی مســلح شــامل سه شــبه نظامی و یک سرباز کشــته و ده ها تن 

دیگر نیز زخمی شدند.
ë  دویچــه  ولــه: تونی بلــر، نخســت وزیر پیشــین انگلیــس خواســتار برگزاری  

رفراندوم جدیدی در خصوص برگزیت شد. 

 نقض آتش بس در حدیده 
پس از توافق استکهلم

جنگنده های ائتــاف متجاوز عربی به رهبری عربســتان علی 
رغم توافق آتش بســی که در پی مذاکرات ســوئد درباره بحران 
یمن حاصل شد، 21 بار بندر حدیده را هدف حمات خود قرار 

داده به درگیری ها در مناطق شرقی حدیده شدت بخشیدند.
به گزارش ایســنا بــه نقل از خبرگــزاری رویترز، جنگنده های ائتاف متجــاوز عربی به 
رهبری عربســتان ســعودی با نقض آتش بس مناطقی در التحتیا و بیت الفقیه را 7 
بــار بمباران کردند، همچنین مزارع موجود در منطقه المجاملــه در حدیده را هدف 
حملــه با بمب های خوشــه ای قــرار دادند. این در حالی اســت کــه مارتین گریفیس، 
فرستاده سازمان ملل به یمن اعام کرده بود، طرف های درگیر در یمن موافقت خود 
را با نظارت سازمان ملل بر بندر حدیده اعام کرده اند. یحیی سریع، سخنگوی ارتش 
و کمیته های مردمی یمن اعام کرد، طی 2۴ ســاعت اول پس از مذاکرات ســوئد، 21 
حمله هوایی از طرف دشــمن علیه حدیده انجام شــده و توپخانه های آنها به شدت 
این مناطق را هدف آتش خود قرار دادند، بیش از 100 خمپاره به شکل بی هدف علیه 
برخی محله های مسکونی شهر حدیده پرتاب شــده و مزدوران دشمن پس از اتمام 
مذاکرات تاش کردند بویژه در جبهه های ساحل غربی نفوذ کنند اما نیروهای مردمی 
انصاراه با پوشش آتش بار تاش آنها را ناکام گذاشته و مسیرهای سمت الدریهمی 
را به شدت بمباران کردند. یحیی سریع با اشاره به آمادگی ارتش و کمیته های مردمی 
یمن برای پاسخ به این تجاوزات دشمن تأکید کرد: این ارتش و کمیته ها برای ایجاد 
فضای مناسب جهت به ثمر رساندن اقدامات برای برقراری صلح و نیز پایان دادن 
به مشکات یمنی ها تاش می کنند. این درگیری ها پس از توافق طرف های یمنی در 
مذاکرات استکهلم با توقف فوری آتش بس در حدیده و بندر آن و نیز الصلیف و رأس 
عیسی شکل گرفتند. همچنین در متن توافقنامه دو طرف متعهد شده بودند، هیچ گونه 
تجهیــزات نظامی را به اســتان و شــهر حدیده منتقل نکرده و تمامــی جنگ افزارها و 
تسلیحات را از شهر جمع آوری کنند. ساکنان این مناطق می گویند، درگیری ها در حومه 
شرقی شهر حدیده یک روز بعد از اعام توافق آتش بس ادامه داشت و صدای شلیک 

راکت ها و مسلسل از حومه السابع در شرق حدیده شنیده می شد.  
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مکرون با حمایت مرکل طرح خود برای منطقه یورو  را به بروکسل برد

پس از نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا در بروکسل، طرح مکرون به تأیید رسید

دگردیسی یورو در اروپا
در پی التهاب های اخیر در سراســر قاره 
اروپــا، روز جمعــه در پایان نشســت دو 
روزه ای که با حضور رؤســای جمهوری 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا و ســران 
آن در بروکســل برگزار شد، توافق هایی 
بــر ســر ایجــاد اصاحاتــی در بودجــه 
منطقه یورو حاصل شد تا ساختار مالی 

آن دستخوش تغییراتی شود.
روز  تایمــز،  فایننشــال  گــزارش  بــه 
جمعــه رهبــران اروپایی توافــق کردند 
کــه مجموعــه اصاحاتــی را در منطقه 
یورو ایجاد کنند که طراحی نقشــه هایی 
برای تخصیص بودجه ای محدود برای 
واحد پول آن بخشــی از آن است. آنگا 
مــرکل صدراعظــم آلمــان اعــام کرد 
کــه پــس از »مذاکراتــی مناقشــه انگیز« 
در نشســت ســران اروپایی در بروکسل، 
قــرار شــد اقداماتی صــورت بگیــرد که 
بودجــه ای بــه منطقه یــورو اختصاص 
پیــدا کنــد و در شــرایط پــس از خــروج 
انگلیــس از ایــن اتحادیــه بــه کار گرفته 
شــود. بنا به گفته مرکل، این توافقنامه 
»بسته بسیار مناسبی برای هموار کردن 
مسیر تقویت قدرت اتحاد پولی اروپایی 
است«. به درخواست رئیس جمهوری 
بــا  ســرمایه گذاری  صندوقــی  فرانســه 
فقیرتــر  کشــورهای  بــه  کمــک  هــدف 
اتحادیه اروپا تشکیل شد اما هنوز میزان 
ســرمایه ایــن صنــدوق تعییــن نشــده 
است. این تصمیم در نتیجه معضات 
اقتصــادی متعــدد منطقه یــورو مانند 
بیکاری، کسری بودجه، رکود و رشد کم 

اقتصادی اتخــاذ شــد. امانوئل مکرون 
نیــز کــه طــراح اصلــی ایــن اصاحات 
اســت، پــس از پایــان جلســه بــا تأییــد 
موافقت حاصل  شــده گفــت، هدف از 
اعمــال آنها بهبــود رویکــرد اقتصادی 
اتحادیــه اروپاســت. اتحادیــه اروپــا بــا 
اعمال این اصاحات امیدوار اســت که 
بتوانــد در فضــای میان اعضــای خود، 
رقابت بیشتری ایجاد کند و تفاوت های 
اقتصــادی میــان اعضایــش را کاهــش 
دهد. دولت هــای اتحادیه اروپــا درباره 
شــاخص های اصلی بودجه باید تا ماه 

ژوئن تصمیم بگیرد.
اعمــال  بــا  دارد  نظــر  در  مکــرون 
محدودیت های تازه بر بودجه اتحادیه 
اروپا، منطقه یورو را که شــامل 19 کشور 
از 28 کشــور عضــو اتحادیــه اروپاســت 
تقویت کند؛ برای رسیدن به این هدف 
کشــورها بایــد در پروژه هــای مشــترک 
شرکت و روی آنها سرمایه گذاری کنند. 
این در حالی است که برخی کشورهای 
هزینــه  راهــکار  یــورو  منطقــه  شــمال 
کردن های مشــترک را نمی پســندند. با 
وجود این، مکرون برای به ثمر نشستن 
این اصاحات باید از نقشه های اصلی 
بلندپروازانــه خود دســت بکشــد. هنوز 
دربــاره میــزان بودجــه تصمیــم گرفته 
نشــده اســت و مکــرون گفــت: »برخی 
فکر می کنند این طرح غیرممکن است 
اما ما توانســتیم بــه توافق دســت پیدا 

کنیم.«
رئیس جمهوری فرانسه طی دوران 
تغییــرات  از  انتخاباتــی اش  تبلیغــات 
بــزرگ در منابــع مالــی منطقــه یــورو 
صحبــت می کرد تــا بتوان اعتبــار مالی 

واحــد پــول یکســان منطقــه را افزایش 
داد و بــا شــوک های مالــی روبه رو شــد. 
امــا ایــن طــرح او بــا بی توجهــی آلمان 
و مخالفت هایــی از هلنــد مواجه شــد. 
هلنــد اعتقــاد داشــت کــه اجــرا کــردن 
طــرح مکــرون خــاف قواعــدی اســت 
کــه به موجب آن کشــورها باید در برابر 
وضعیــت مالــی خود مســئول باشــند. 
آن طور کــه می توان پیش بینــی کرد، با 
تصویب اصاحات تازه میان کشورهای 
صــورت  اختاف هایــی  یــورو  منطقــه 

می گیرد.
ë  بحــران بــه  اقتصاددانــان  هشــدار 

اقتصادی اروپا
در  ناراضــی.  ناامیــد،  عصبانــی، 
بودجــه  اصــاح  گام هــای  کــه  حالــی 
منطقــه یورو در نهایــت محافظه کاری 
طوفــان  می شــود،  برداشــته  دقــت  و 
خشــم و نارضایتی مردم سراســر اروپا 
را گرفتــه اســت. پس از آنکــه ترزا می، 
نخســت وزیر بریتانیــا، در درون حزب 
خود با مسائلی بر سر ادامه رهبری اش 
روبه رو شــد، انگلیس بیشــتر در دریای 
طوفانی برگزیت فرو رفت. فرانسه زیر 
پای تظاهرات جلیقــه زردها پنجمین 
هفتــه اعتراض هــا را نیز از ســر گذراند 
دل  از  کــه  مالــی ای  خســارت های  و 
ایــن اعتراض هــا برجــای ماند، فشــار 
اقتصادی علیه این کشور را تشدید کرد 
و مجارستان نیز به دلیل اصاحات در 
قانون کار که مردم آن را قانون بردگی 
می خوانند، عرصه اعتراضات مردمی 
شــده اســت. اقتصاددانــان می گوینــد 
بــا سیاســت هایی کــه طــی ســال های 
اخیــر در چهارگوشــه این قــاره اعمال 

شده اند، شــهروندان اروپایی از اوضاع 
اقتصــادی ناراضــی شــده اند و روز بــه 
روز بــه میــزان نارضایتی شــان افزوده 

می شود.
تومــاس فرگوســن، اســتاد اقتصــاد 
بوســتون  در  ماساچوســت  دانشــگاه 
بــه الجزیــره گفت: »مســأله این اســت 
کــه اگــر مــردم را بیــش از انــدازه تحت 
فشــار بگذاریــد، آنهــا شــورش خواهند 
اقتصــاددان  گالبریــث،  جیمــز  کــرد.« 
دانشگاه تگزاس نیز که اخیراً از فرانسه 
بازگشــته اســت، ناآرامی هــای اخیــر را 
بــه سیاســت هایی مربــوط می دانــد که 
اقتصاد دو وجهی داشته ها - نداشته ها 
می افزایــد:  او  اســت.  کــرده  ایجــاد  را 
»آنچــه امروزه ما می بینیم شورشــی از 
مردمی است که سال ها و سال ها تحت 
فشــار سیاســت هایی بودند کــه زندگی 
و کارشــان را تحت تأثیر خــود قرار داده 
بود و امنیت شغلی شــان را از بین برده 

بود.«
معمواً گفته می شود که انگیزه های 
ضدجهانــی شــدن و ضــد مهاجــرت، 

ســوخت موتور خــروج از اتحادیــه اروپا 
را فراهــم کــرده اســت. امــا تحقیقــات 
سیاســت های  کــه  می دهــد  نشــان 
ریاضتــی باعــث حرکــت تنــد انگلیس 
بــه ســمت برگزیت شــده اســت. تیمو 
فتــزر اســتاد اقتصــاد دانشــگاه وارویک 
بتوانــد  تــا  زده  تحقیقاتــی  بــه  دســت 
بفهمد کاهــش برنامه های ســامتی و 
درمانی اجتماعی تا چه اندازه بر مردم 
انگلیــس اثر گذاشــته تا در همه پرســی 
ســال 2016، به خــروج از اتحادیــه اروپا 

رأی بدهند.
ë  سیاست مالیاتی و بحران 

جلیقه زردها
مکــرون کــه ابتــکار عمــل اصــاح 
ســاختار مالی منطقه یورو را در دست 
گرفتــه بیــش از یــک مــاه اســت که در 
داخــل خــاک فرانســه بــا چالش های 
متعددی دســت و پنجه نــرم می کند. 
سیاســت هایی کــه نارضایتــی عمومی 
کــرده،  تشــدید  را  اقتصــاد  از  فرانســه 
همــان چیزی اســت که انگیــزه جلیقه 
زردهــا برای دســت زدن بــه تظاهرات 

می گویــد:  گالبریــث  اســت.  شــده 
در  زردهــا  جلیقــه  خواســته  »تمــام 
ایــن خاصــه می شــود کــه بایــد میان 
شــهروندان ثروتمنــد فرانســه و طبقه 
شــود.  برقــرار  هماهنگــی ای  کارگــر 
مردم می خواهند فرانســه در خدمت 
اکثریت جمعیت خود باشد. خدمات 
باکیفیــت عمومــی، سیســتم حمــل و 
نقل مناســب، مــدارس باکیفیــت و... 
در اختیــار تمــام مــردم باشــد. در آن 
صورت اســت که مردم حاضر هستند 
مالیات بیشتری بدهند چون همه چیز 

عادانه است.«
ســلیا بلین یکی از محققان مؤسسه 
بروکینگز نیز به الجزیره گفت: »جنبش 
جلیقــه زردهــا، یک جنبــش اجتماعی 
عدالت جو اســت. آنها می گویند کســی 
از  کــه  بدهــد  بیشــتری  مالیــات  بایــد 
خدمــات و رفــاه بیشــتری در جامعــه 
برخــوردار اســت. کارگــری کــه در خرج 
خانــه و زندگــی اش بــا مشــکل روبــه رو 
است چگونه می تواند مالیات بیشتری 

به دولت بدهد؟«  

خــــبر
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AS )اسپانیا(
خــوش و بــش فلورنتینــو پــرس بــا دو 
مادریــد،  رئــال  تیــم  معــروف  جــوان 
تــا  اسنســیو و ایســکو در فاصلــه کمــی 
جشــن های کریســمس، نشــانگر تاش 
رئیس کهکشانی ها برای حفظ نیروها و 
نفرات در این باشــگاه است. این پاسخ 
پرس به شایعات جدایی ایسکو در نیم 
فصل و نارضایتی اسنســیو از شرایطش 
در فصــل جــاری لیــگ اســپانیا و لیــگ 

قهرمانان اروپا به حساب می آید.

دیلی اکسپرس )انگلیس(
ایــن روزنامــه ضمن توضیــح تبعات 
انگلیســی  نامــدار  تیم هــای  حضــور 
چلســی و آرســنال در مرحلــه گروهی 
بابــت  را  چلســی  اروپــا«،  »لیــگ 
بــا  بحران هــا و مســائلی کــه مرتبــط 
تبعیــض نژادی دارد، بــه زیر ذره بین 
بــرده و بــا تیتــر »آیــا آنهــا هرگــز یــاد 
می گیرنــد« پرســیده اســت که ســران 
چلســی کی می خواهنــد این معضل 

قدیمی را حل کنند.

توتو اسپورت )ایتالیا(
ایــن نشــریه دربــی دیشــب شــهر 
توریــن بیــن تیم هــای یوونتــوس و 
تورینــو را به گــزارش و عکــس اول 
»ابــر  را  آن  و  کــرده  تبدیــل  خــود 
توتــو  اســت.  نامیــده  شــهرآورد« 
بــه مســائل آ.ث.میــان  اســپورت 
نیــز کــه هــم در لیــگ ایتالیــا ناکام 
است هم از لیگ اروپا حذف شده، 
پرداخته و حرف های گنارو گتوزو را 

آورده است.

ظهــر جمعــه هفتــه دوم رقابت هــای 
لیــگ برتــر فوتبال زنــان در شــهرهای 
از  یکــی  در  کــه  شــد  برگــزار  مختلــف 
جذاب ترین دیدارها تیم فوتبال ملوان 
در ورزشــگاه تختــی انزلــی بــه مصاف 
ســپاهان اصفهــان رفــت. اهمیت این 
دیــدار از ایــن بابت بود که تیــم ملوان 
بعد از 2 سال و نیم دوری از سطح اول 
فوتبال بانــوان به لیگ برتر بازگشــت. 
قوهــای  بازگشــت  تنهــا  ایــن  البتــه 
ســپید نبود و ایــن تیم که پیــش از این 
بازی هایش در ورزشــگاه سردار جنگل 
رشــت برگــزار می شــد پــس از 6 ســال 
دوری به تختی بازگشت و این موضوع 
موجــب شــد تا حــدود 2 هــزار هــوادار 
خانــم بــه تماشــای ایــن بــازی از روی 
ســکوهای ورزشــگاه موســوم به »ســن 
تیــم محبــوب  و  بنشــینند  ســیروس« 
خود، ملوان را با شور و هیجان خاصی 
تشــویق کننــد. دیــداری کــه در پایان با 
تک گل ســپاهانی از روی نقطه پنالتی 
به پایان رســید و با وجود باخت ملوان 
هــواداران ایــن تیــم با شــور و اشــتیاق 

خاصی تیم خود را حمایت کردند.
ســرمربی تیم فوتبال بانــوان ملوان 
»ایــران«  خبرنــگار  بــه  انزلــی  بنــدر 
برخی هــا  اینکــه  گفت:»برخــاف 
می گوینــد این دیــدار پایاپای بــود، من 
معتقــدم تیــم مــا نســبت به ســپاهان 
عملکرد بهتری داشت و می توانستیم 

پیــروز باشــیم. همــه دیدنــد کــه ایــن 
بازی کامــًا در اختیار ملــوان بود و تیم 
حریف تنها با 2، 3 ضد حمله توانست 
بــه موقعیــت برســد. در صورتــی کــه 
می توانســتیم برنده باشــیم بــازی را با 
یــک گل واگــذار کردیــم.« تیــم فوتبال 
بانــوان ملــوان یکــی از پرافتخارتریــن 
تیم های لیگ برتر محســوب می شود. 
ایــن تیــم 8 مــرداد ۹۵ منحــل شــد و 
پس از قهرمانی در دســته یک با وجود 
گذشــت حدود 2 ســال و نیم به سطح 
مریــم  بازگشــت.  بانــوان  فوتبــال  اول 
وجــود  داشــت:»با  بیــان  ایراندوســت 
غیبــت تیــم در مســابقات لیــگ برتر، 
تمرینات مان به صورت متمرکز برگزار 
می شــد و بازیکنــان بومی ملــوان امید 
داشــتند تــا این تیــم مجدداً به ســطح 
اول بازگــردد.« پنجشــنبه شــب هــوای 
انزلــی بارانی بــود و در حالی که به نظر 
بــرای  کمتــری  تماشــاگران  می رســید 
دیدن این بــازی به تختــی می روند اما 
هــواداران اســتقبال خوبــی از این بازی 
داشــتند و بازگشــت ملــوان بــه تختــی 
مصادف شد با استقبال زیاد هواداران. 
مریم ایراندوست افزود: »حدود 2 هزار 
هــوادار خانم با وجود بلیت فروشــی و 
بارندگــی به اســتادیوم آمدنــد، این در 
حالی اســت که بــا وجود هزینه بیشــتر 
در بخــش آقایــان شــاهد حضــور ایــن 
تعــداد هــوادار در برخــی  ورزشــگاه ها 
نیســتیم. انزلی چی ها عاشــق تیم شان 
هســتند و همیشــه در هــر حالتــی بــه 
حمایــت از تیــم خــود می پردازنــد، در 

زمانــی کــه بازی هــای مــا در ورزشــگاه 
ســردار جنــگل رشــت برگــزار می شــد 
مجبور بودیم چند ســاعت بــرای بازی 
کــردن از انزلــی به رشــت برویــم و این 
موضــوع برای ما بســیار ســخت بود. با 
ادامــه بــازی در تختی قطعاً هــواداران 
زیــادی بــه اســتادیوم خواهنــد آمــد و 
تیــم خــود را تشــویق خواهند کــرد.« او 
از تعصــب هــواداران این تیم صحبت 
کرد:»هواداران همیشــه بــا من تماس 
جویــا  را  تیــم  وضعیــت  و  می گیرنــد 
می شوند، انزلی چی ها غیرت و تعصب 
خاصی نســبت بــه ملوان دارنــد. ما در 
کنار هواداران همانند زنجیری هستیم 
و همه به این فکر می کنیم که ملوان را 

به بهترین جایگاه ها برسانیم.«
آخریــن بــازی تیــم بانــوان ملــوان 
در ورزشــگاه تختی 6 بهمــن۹1 مقابل 
تیمــی از شــهر ایام بــود که ملــوان در 
آن دیــدار با نتیجه 6 بر یک پیروز شــد. 
او ادامــه داد:»تیــم ما 6 ســال پیش بنا 
به دایلــی به ورزشــگاه ســردار جنگل 
تبعیــد شــد و بازی هــای مــا در رشــت 
برگزار می شد. پس از آن هم تیم ما به 
مدت 2 سال و نیم منحل شد و در این 
سال ها تشنه حضور در تختی بودیم که 
در بازی با سپاهان این موضوع محقق 
شــد و به انزلی بازگشتیم.« محرومیت 
روز  بــه  تختــی  در  بــازی  از  ملوانی هــا 
جمعــه 6 بهمــن مــاه ۹1 برمی گــردد، 
در آن روز بنــا بــه دایلی بانــوان انزلی 
6 ســال از حضــور در ورزشــگاه تختــی 
محروم شــدند. ســرمربی تیــم فوتبال 

بانــوان ملــوان ادامــه داد: »مســئوان 
دیدنــد کــه تماشــاگران مــا در کمــال 
آرامش به تشــویق تیم شان پرداختند. 
هــواداران ما بــا وجود باخــت در پایان 
بــازی هــم تیــم را تشــویق کردنــد. مــا 
بگذارنــد  داریــم  تقاضــا  مســئوان  از 
بازی های ما در ورزشــگاه تختی برگزار 
شــود چرا که ما در شــهرمان هواداران 
زیادی داریم که برای تماشــا به تختی 
می آینــد.« ایراندوســت در خصــوص 
شــرایط تیمــش در لیــگ گفــت: »80 
درصد تیم ما را بازیکنان بومی تشکیل 
می دهنــد. تیم ما چند هفته ای اســت 
کــه تمرینــات خــود را آغــاز کــرده و 3 
بازیکن ما 2 هفته پیش به ترکیب تیم 
اضافــه شــدند با وجــود این بــا غیرت 
بچه هــا در مســابقات حضــور یافتیم. 
بــرای رســیدن به شــرایط ایــده آل نیاز 
به زمــان داریــم.« تیــم بانــوان ملوان 
در مقطعــی بــا تصمیــم مدیــران این 
باشــگاه از حضور در لیگ محروم بود. 
گرفــت  تصمیــم  ملــوان  مدیرعامــل 
در بخــش زنان تیمداری نکنــد و زنان 
فوتبالیســت ایــن تیم با شــوکی بزرگ 
روبه رو شــدند. او در خصوص شــرایط 
تیم بانــوان ملوان برای ادامه فعالیت 
افزود:»کًا حمایت مدیران و مسئوان 
ورزش  از  ورزش  حــوزه  در  حاضــر 
زنان ســلیقه ای اســت. در حال حاضر 
مدیران باشگاه از تیم حمایت می کنند 
و شرایط  مان خوب است، امیدوارم که 

این روند حمایتی ادامه یابد.«

سیستم »VAR« 300 هزار دار هزینه دارد
فدراســیون  داوری  دپارتمــان  رئیــس  رفعتــی،  داوود 
فوتبــال گفت به کارگیــری سیســتم »VAR« در هر یک از 
ورزشــگاه های ایران 300 هزار دار هزینه دارد و به همین 
ســبب فدراســیون می کوشد از سیســتم و نمونه ایرانی آن اســتفاده کند. وی 
افــزود: اعتراض هــا به داوری همیشــه وجود داشــته و البته ما می کوشــیم با 

برپایی کاس های آموزشی بیشتر، این لغزش ها را کاهش دهیم.

پوررهنما سهمیه پارالمپیک 2020 را کسب کرد
مهدی پوررهنما نماینده موفق کشــورمان صدرنشــین قاطع وزن 75- کیلوگرم 
پاراتکوانــدو جهان لقب گرفت. پوررهنما در کاس K44 با اختاف 102 امتیازی 
خــود نســبت به نفر دوم این دســته وزنــی )وادیمیر فئوفانوف از روس( کســب 

سهمیه خود برای حضور در بازی های پارالمپیک 2020 - توکیو را قطعی کرد. 

قهرمانی ایران در رقابت های کاراته جام ایران زمین
چهاردهمیــن دوره رقابت هــای کاراته جــام ایران زمین با حضــور 700 کاراته کا 
)120 بازیکن خارجی( از کشورهای ایران، ارمنستان، کره، گرجستان، افغانستان، 
جمهوری آذربایجان، عراق و پاکســتان در بخش مردان برگزار شــد و تیم ایران 

عنوان قهرمانی را به دست آورد.

کی روش: تیم ملی، مادر تمام عشق های فوتبالی است!
کارلــوس کی روش در پیامی تازه ضمــن حمایت مجدد از تیم ملی این تیم 
را »مادر« توصیف کرد. سرمربی پرتغالی این تیم در پیامی مختصر و مفید 
آورده اســت: »تیم ملی مادر تمام عشــق های فوتبالی اســت. شــما عاشــق 
پدرتان )تیم باشــگاهی( می شوید ولی هیچ گاه نمی توانید به عشق فوتبالی 

تازه خیانت کرده و باعث سرافکندگی آن شوید.«

بیانیه کمیته اخاق درباره ورود پرچم ژاپن به ورزشگاه ها
کمیتــه اخاق فدراســیون فوتبال دربــاره ورود پرچم ژاپن به ورزشــگاه های 
ایــران بیانیه ای را صادر کرد. در قســمتی از این بیانیه آمده اســت: »با توجه 
بــه تذکــرات قبلی این کمیته از مســئوان ذیربــط برای ارائــه توضیحاتی در 
این زمینه دعوت شــده است. کمیته اخاق امیدوار است محیط ورزشگاه ها 

عاری از هرگونه تنش و فقط محل برپایی رویدادهای مرتبط باشد.«

سپاهان با تساوی قهرمان نیم فصل شد
آخرین دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر، روزگذشــته میان استقال خوزستان 
و ســپاهان در ورزشــگاه غدیــر اهــواز برگــزار شــد کــه با تســاوی 1-1 بــه پایان 
رســید. ساســان انصــاری )24( برای ســپاهان و میثم کریمــی )36- پنالتی( 
برای اســتقال خوزســتان گلزنی کردند. بــا این نتیجه، ســپاهان با 31 امتیاز 
و تفاضل گل بهتر نســبت به پدیده و پرســپولیس قهرمان نیم فصل شــد و 

استقال خوزستان همچنان در قعر جدول قرار دارد. 

آزمون در بین برترین ها، جهانبخش دوباره مصدوم شد
رقابت های نیم فصل نخســت لیگ روســیه با قهرمانی زنیت به پایان رســید 
و ســردار آزمون با روبین کازان در رده ششــم ایســتاد. در همین رابطه، سایت 
اســپورت اکســپرس 10 بازیکن برتر لیگ روســیه را در پایان نیم فصل نخست 
اعــام کرد که نام ســردار آزمون نیز وجود دارد. آزمــون در 1۴ بازی، ۴ گل زد و 
۴ پاس گل داد. از رقابت های لیگ برتر انگلیس هم امروز برایتون به مصاف 
چلسی خواهد رفت و قرار بود علیرضا جهانبخش بعد از مدت ها با رهایی از 
بند مصدومیت در این مســابقه حضور داشــته باشــد ولی مصدومیت دوباره 
از ناحیه کشــاله ران پای راســت در تمرین روز گذشته، موجب شد او این بازی 
مهم را هم از دســت بدهــد. جهانبخش در پیامی نوشــت:»بعضی اوقات تو 
زندگــی حرفــه ای اتفاقاتــی رخ می دهد که هم ســخت اســت و هــم غیرقابل 
قبول و فشــار روانی بســیار زیادی به همراه دارد، متأســفانه مصدومیت قبلی 
من تشــدید شــد و بازی ای که هفته ها منتظر بودم را از دســت می دهم، تمام 
تاشم را می کنم تا محکم تر از قبل برگردم. دعا کنید.« همچنین کلوب بروژ 
شب گذشته در چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر بلژیک به مصاف کورتریک 
رفــت ولــی کاوه رضایــی، همچنان بــه خاطــر مصدومیت در لیســت تیمش 
حضور نداشت. گفتنی اســت روزنامه العرب قطر خبر داد که باشگاه العربی 
برای تقویت خط دفاعش در زمستان به دنبال جذب مرتضی پورعلی گنجی، 

مدافع ایرانی و سابق السد است که تابستان به یوپن بلژیک پیوست.

اخبـــار

حمایت مدیران از ورزش بانوان سلیقه ای است
مریم ایراندوست، سرمربی تیم فوتبال بانوان ملوان در گفت و گو با »ایران«:

 برانکو بازیکنان جدید می خواهد
شفر تیم ویژه

پرسپولیس در حالی با انجام دیدار مقابل پارس  جنوبی، 
وارد تعطیــات نیم فصــل لیگ برتر شــد کــه محرومیت 
ســرخ ها از پنجــره نقــل و انتقاات هم به اتمام رســیده تا 
این باشــگاه رســماً وارد بازار نقل و انتقاات شود. در همین رابطه، برانکو روز 
گذشــته جلســه ای را با ایرج عرب، سرپرست جدید پرســپولیس برگزار کرد و 
لیســت بازیکنان مدنظر خود را به او داد. ســرمربی پرســپولیس درخصوص 
دیدارش با عرب گفت: »لیست بازیکنان مدنظر و مازاد را به او دادم اما فعًا 
نــام بازیکنان را برای افــکار عمومی اعام نمی کنیم.« برانکو درباره اینکه آیا 
اردوی پرسپولیس در قطر قطعی شده، چنین توضیح داد: »فعًا نام اردوی 
آنتالیا هم به میان آمده. البته نظر خودم برای برگزاری اردو، قطر اســت اما 
منتظر می مانیم تا ببینیم چه می شود.« شنیده ها حاکی است محمدحسین 
مرادمنــد، بازیکن پدیده و یونس دلفی بازیکن اســتقال خوزســتان مد نظر 
برانکو هســتند. پروفســور همچنین در نظر دارد 2 بازیکن خارجی به لیســت 
تیــم خــود اضافــه کند که کــروات نیســتند. از ســویی مهدی طارمی و فرشــاد 
احمــدزاده از جملــه بازیکنانی هســتند که احتمال بازگشت شــان وجود دارد 
اما گفته می شود این موضوع با دلخوری بعضی بازیکنان پرسپولیس همراه 
شــده اســت. خبر دیگر درخصوص بازیکنان جدید پرســپولیس این است که 
مهــدی ترابــی، در آخرین بازی خود برای ســایپا برابر صنعت نفت آبادان ۴ 
اخطاره شــد و نخستین بازی پرسپولیس مقابل پدیده را از دست داد. گفتنی 
اســت تمرینات پرسپولیس تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت و پس از آن، 
بازیکنان استراحتی 12 روزه دارند. پس از پایان تعطیات، تمرینات در تهران 

آغاز می شود و تیم از 18 دی به مدت 12 روز عازم اردو خواهد شد.
از اردوی اســتقال هــم خبر رســیده که با پایان رقابت هــای نیم فصل اول، 
تمرینــات ایــن تیم همچنــان زیر نظر شــفر ادامه خواهد داشــت و قرار اســت 
سرمربی آلمانی آبی پوشان، از این پس تمرینات ویژه ای را برای بازیکنانش در 
نظر بگیرد تا آنها آماده نیم فصل دوم شــوند. در تمرین روز گذشــته استقال 
که در مجموعه انقاب برگزار شد، سیدحسین حسینی، روزبه چشمی و پژمان 
منتظری 3 ملی پوش اســتقال حضور نداشــتند و طارق همام، الحاجی گرو و 
مارکــوس نویمایــر نیز غایب بودند امــا وریا غفوری حضور داشــت و کنار دیگر 
بازیکنــان بــه کار با وزنه پرداخت و بازیکنان پس از آن، به بازی والیبال در یکی 
از زمین های مجموعه انقاب پرداختند. قرار است تمرینات استقالی  ها امروز 
نیــز پیگیری شــود و پس از آن بازیکنان از دوشــنبه وارد تعطیات شــوند. خبر 
مهم درخصوص بازیکنان اســتقال اینکه گفته می شــود حســینی در صورتی 
کــه در لیســت نهایــی تیم ملــی برای جــام ملت های آســیا قرار نگیــرد و روند 
نیمکت نشــینی او ادامه داشته باشد، از استقال جدا خواهد شد. دیروز خسرو 
حیدری، مدافع با تجربه آبی ها که شفر کمتر از او استفاده می کند، در اعتراض 
به شــرایط داوری گفــت: »باید در رختکن به بازیکنان بگوییــم با یک یا دو گل 

از حریف عقب هستیم و اول به فکر مساوی باشیم و سپس به فکر بردن.«

سرخابی ها

ملــی  کمیتــه  انتخاباتــی  مجمــع 
پارالمپیک دیروز به ریاســت مســعود 
جوانــان  و  ورزش  وزیــر  ســلطانی فر 
برگزار و منتخبین پســت های مختلف 

مشخص شدند.
یکــی از نــکات جالب ایــن مجمع، 
ناکامی غامرضا شعبانی بهار رئیس 
فدراســیون تیر و کمان بود. او که ابتدا 
از حضور در انتخابات انصراف داد اما 
پشیمان شد، در دو بخش نایب رئیس 

آقایان و هیأت اجرایی کاندیدا بود که 
در هر دو شکســت خورد و رأی نیاورد. 
ســیدمحمد پوادگر رئیس فدراسیون 
تکوانــدو نیــز در بخش هیــأت اجرایی 
کاندیــدا بــود کــه رقابتــی نزدیــک بــا 
غامرضــا نــوروزی رئیس فدراســیون 
پزشــکی- ورزشی داشــت. هر دو با 21 
رأی بــه دور دوم رفتنــد و در نهایــت 
پوادگــر 20 رأی کســب کــرد و نوروزی 
بــا 25 رأی به عنوان نفر ششــم هیأت 

اجرایــی انتخاب شــد و پوادگــر ناکام 
ماند.

محمــود  انتخابــات،  ایــن  در 
خســروی وفا تنهــا نامــزد ریاســت بود 
کــه بــا کســب 46 رأی از 50 رأی، بــار 
دیگــر در پســت ریاســت کمیتــه ملی 
پارالمپیــک برای 4 ســال آینــده باقی 
 137۹ ســال  از  خســروی وفا  مانــد. 
کــه کمیتــه ملــی پارالمپیــک تشــکیل 
شــده، 18 ســال اســت که ریاست این 

کمیتــه را برعهــده دارد. خســروی وفا 
دربــاره برنامه هــای چهــار ســاله ایــن 
کمیتــه گفــت: »ســعی مان این اســت 
که بتوانیــم در پارالمپیک 2020 توکیو 
جــزو 10 کشــور برتــر باشــیم. درســت 
اســت که رســیدن بــه این قول بســیار 
ســخت اســت اما بــا پتانســیلی که در 
دارد  وجــود  ایــران  معلــوان  ورزش 
در دســترس خواهــد بــود. همچنیــن 
نگاهــی بــه رتبــه دوم بازی هــای آتــی 

پاراآسیایی داریم.«
در  هــم  جوانــان  و  ورزش  وزیــر 
حاشــیه این مجمــع انتخاباتی گفت: 
»امســال دو اتفــاق بــزرگ در ورزش 
یکــی  داد؛  رخ  جانبــازان  و  معلــوان 
تصویب اساســنامه  مســتقل در هیأت 
آمــاده ای  کاروان  دیگــری  و  دولــت 
کــه بــا تــاش دوســتان بــه بازی هــای 
و  شــد  اعــزام  جاکارتــا  پاراآســیایی 
نتیجــه اش ارتقای یک پلــه ای از رتبه 

چهــارم به ســومی بود.« ســلطانی فر 
ادامــه داد: »امیدواریــم بــا ایــن ثبات 
وجــود  بــه  ورزش  در  کــه  آرامشــی  و 
آمــده، نتایجی تاریخــی در المپیک و 
پارالمپیــک کســب کنیــم. بخصــوص 
در پارالمپیک که به دنبال کسب رتبه 
تــک رقمــی هســتیم. زمــان مناســبی 
برای برنامه ریزی، هماهنگی و تأمین 
نتیجــه  تــا  داریــم  امکانــات  و  منابــع 

خوبی بگیریم.«

 

بازگشــت تیم فوتبــال بانوان ملــوان به 
ســطح اول فوتبال ایران، نــه تنها اتفاق 
مهمــی بــرای انزلی چی هــا بلکــه خبــر 
مهمــی برای فوتبــال بانوان مان اســت. 
تیمــی ریشــه دار کــه مردادماه ســال ۹5 
منحــل شــد؛ آن هم به دلیــل مصاحبه 
انتقادی سارا قمی علیه مسئوان وقت 
باشــگاه ملوان! حاا با گذشت دو سال و 
نیم از این اتفاق، ملوان در دومین بازی 
لیــگ برتر میزبان ســپاهان بود و مقابل 
را  نتیجــه  پرتعــداد خــودی،  هــواداران 
واگذار کرد. عکس های بازی تیم فوتبال 
بانوان ملوان و سپاهان که جمعه برگزار 
شــد، بازتاب زیــادی در فضــای مجازی 
داشــت. اســتقبال حدود 2 هزار هوادار و 
جوی کــه در انزلی وجود داشــته، باعث 
شــد خبرنــگار »ایــران« بــا ســارا قمــی، 
مهاجم ملی پــوش ملــوان گفت وگویی 
انجام دهد و او درخصوص شــرایط این 

روزهای تیم صحبت کرده است.
ë  از بازی جمعه مقابل سپاهان شروع 

کنیم.
از آنجایی که بازی در زمین خودمان 
بود و ســپاهان میهمان بود، شاید بتوان 
گفــت حــدود 70 درصد بازی دســت ما 

بود. 7،8 موقعیت روی دروازه سپاهان 
ایجاد کردیم ولی متأسفانه دو توپ را به 
تیــرک دروازه زدیــم و موقعیت هایمان 
را با بدشانســی و بی دقتی هــدر دادیم. 
دروازه  روی  موقعیــت  دو  ســپاهانی ها 
ما ایجــاد کردند که در یکــی از صحنه ها 
صاحب پنالتی شــدند و به گل رسیدند. 
متأسفانه نتوانســتیم در زمین خودمان 

نتیجه بگیریم.
ë  فکــر نمی کنید بــا وجود دو ســال و نیم

دوری از لیــگ برتر، باخــت مقابل تیمی 
که مدعی قهرمانی اســت، نتیجه خیلی 

بدی هم نبود؟!
بیشــترین ناراحتــی ما بــه خاطر این 
بود کــه هفته اول مقابــل نایب قهرمان 
فصــل پیــش بــازی خوبــی بــه نمایش 
گذاشــتیم، آن هــم بــا ایــن شــرایط کــه 
تیم مان تنها یک ملی پوش دارد که من 
هســتم. بازیکنان ما همه در یک سطح 
هســتند. بازیکن نامی نداریــم اما واقعاً 
همدل هستیم. البته ملوان امسال جزو 
مدعیان قهرمانی است. شاید بازیکنان 
مــا تحت تأثیر جو اســتادیوم بعــد از دو 
سال و نیم قرار گرفتند و استرس باایی 
داشتند. وگرنه ما تیم برتر زمین بودیم. 
درست است که باختیم ولی ایمان دارم 
از این پس تیم های لیگ برتری، ملوان 
قوی تر و جنگنده تری خواهند دید. چون 

این شکست درس بزرگی برای ما بود.
ë  سپاهانی ها از کیفیت نامناسب زمین

گایــه داشــتند. ایــن موضوع چقــدر در 
کیفیت بازی تأثیر منفی گذاشت؟

بــود و  زمیــن شــاید کمــی لغزنــده 
شــرایط عادی نداشت اما زمین شرایط 
خیلی بدی هم نداشت. ما در بازی های 
بعــد بایــد به ســمت جنــوب و ســنندج 
برویم که شــاید شرایط زمین از این هم 

بدتر باشد.
ë  از حضور چشــمگیر هــواداران ملوان

بگوییــد. اســتقبالی کــه شــاید در برخی 
بازی های لیگ برتر آقایان هم کمتر دیده 

شود...
ملــوان  تیــم  کــه  ســالی  دو  ایــن  در 
تمــاس  هــواداران  تمــام  شــد،  منحــل 
می گرفتنــد کــه »بیایید تیمــداری کنید، 
ما حمایت تان می کنیم.« زمانی هم که 
فهمیدند دوباره تیم جان گرفته بســیار 
خوشــحال شــدند. ما با دیــدن آن همه 
شور و هیجان واقعاً حس غرور داشتیم 
و دیدیــم که در انزلی و در اســتان گیان 
از کوچک تــا بزرگ همه طرفدار فوتبال 
هســتند و ایــن را بــه همــه مــردم ایران 
ثابــت کردنــد. با حضــور حــدود 2 هزار 
هوادار خانم، یک تجربه بســیار عالی را 
توانســتیم در زمیــن خودمان به دســت 

آوریم.

ë  »در ابتــدای بازی یــاد »آتنــا محمدی
دروازه بــان ســابق تیم تــان کــه پارســال 
درگذشــت را زنده نگه داشــتید و تصویر 
این بازیکن روی پیراهن تان قرار داشت. 
صحبــت  هــم  موضــوع  ایــن  دربــاره 

می کنید؟
ایراندوســت  مریــم  امســال  مــا 
کــه  کردیــم  مجــاب  را  )ســرمربی( 
برگردد. اصــًا قرار نبود که تیم ملوان 
را جمع کنیم و هیچ خبری از »ملوان« 
نبود. مــا بازیکنان قدیم، همراه مریم 
ایراندوســت ابتدا تیم »یــاران آتنا« را 
تشــکیل دادیــم. زمانی که مســابقات 
را  و...  رمضــان  جــام  چهارجانبــه، 
برگــزار می کردیــم، کارهایمان ســریع 
و پشــت ســر هم پیــش می رفت. پس 
از آن یــک مالــک جدیــد آمــد و گفت 
می خواهــم ملــوان را بگیــرم و این در 
ذهــن ما بــود که هر وقــت اولین بازی 
در انزلی برگزار شــود، بخواهیم چنین 
برنامــه ای را بــرای آتنــا پیــاده کنیــم. 

چــون همیشــه آتنــا را کنار 
خــود حــس می کنیم و به 
یاد او هســتیم. آن لحظه 
کاش  می کردیــم  آرزو 

خود آتنا کنار ما بود.
ë  مریم ایراندوست گفته

کــه ملــوان صــد درصد 
جام می گیرد. نظر شما 

در این باره چیست؟
بــا وجــود اینکه که 
تیم مــا هیــچ بازیکن 
امــا  نــدارد  مطرحــی 

همدل و منســجم برای 
دســتیابی بــه خواســته خــود 

می جنگیــم. ما این قــول را به 
یکدیگر دادیم که امسال جام 
می آوریــم. با هــدف قهرمان 
شدن و اینکه برای هواداران و 
آتنا جام بیاوریم، همه تاش 

خود را به کار می گیریم.

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

گفت وگوی »ایران« با سارا قمی، تنها بازیکن ملی پوش تیم فوتبال بانوان ملوان:

با دیدن شور و هیجان هواداران، حس غرور داشتیم
آذین آقاجانی

خبرنگار

خسروی وفا بدون رقیب رئیس کمیته ملی پارالمپیک شد

سلطانی فر: در پارالمپیک به دنبال کسب رتبه تک رقمی هستیم
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امام على عليه السام:
 بــا هــوا و هوس خــود جهاد كن، بر خشــمت 
مســّلط شــو و با عادت هاى بد خود مخالفت 
كــن تا نفســت پاكيزه شــود، عقلــت به كمــال برســد و از پاداش 

پروردگارت بهره كامل ببرى.
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تبریز

امــروز  عصــر  بــدره ای«  »فریــدون   شــب 
)یکشــنبه 25 آذرمــاه( از ســاعت 15 تــا 17 در 
سازمان اســناد و كتابخانه ملی برگزار می شود، 
در ایــن مراســم كه بــا همکاری مجلــه بخــارا و كتابخانه ملــی برگزار 
می شــود، اشرف بروجردی، ســيد عبداه انوار، سيد صادق سجادی، 
جمشــيد كيانفر، عبدالکریم جربزده دار ســخنرانی می كنند. فریدون 
بــدره ای نویســنده و مترجم و پژوهشــگر اهل كرمانشــاه نوزدهم دی 
مــاه ســال 1315 بــه دنيــا آمده اســت. او در هشــتاد دو ســالگی جدی 
و پيگيــر می خوانــد و می نویســد. ایــن پژوهشــگر دانش آموخته زبان 
و ادبيــات فارســی و زبان شناســی تا مقطــع دكتری اســت و تاكنون به 
همت ایشــان بيش از پنجاه رســاله تأليف و ترجمه شــده است. او در 
فاصله بهار 1358 تا بهار 1360 رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملی 

بــود و همچنيــن در ادوار دیگــر زندگــی  اش به عنوان اســتاد پاره وقت 
گــروه زبان شناســی در دانشــکده ادبيــات و علــوم انســانی دانشــگاه 
تهــران، معاون كتابخانه مركزی و مركز اســناد دانشــگاه تهران، مدیر 
پژوهشــکده واژه های فارسی و مدیر كتابخانه فرهنگستان زبان ایران، 
رایزن فرهنگی ایران در پاكستان، نایب رئيس انجمن كتابداری ایران 
و... به خدمات علمی و فرهنگی مشغول بوده است. او فعاليت قلمی 
و ادبی را با نوشتن مجموعه داستان »ناشناخته« در دهه 30 آغاز كرد 
و این كتاب دربرگيرنده 9 داستان كوتاه بود، اما بتدریج از فضای خلق 
ادبــی فاصله گرفت و به تدوین و ترجمه رســاله  های علمی در حوزه 
فرهنــگ ایــران و اســام روی آورد. از جمله پژوهش هــای او می توان  
به »واژگان نوشــتاری كودكان دبســتانی ایران« و »واژه نامه بســامدی 
داستان رستم و سهراب از شاهنامه فردوسی« اشاره كرد. او همچنين 

آثــار بســياری ترجمه كرده اســت كه »فرقــه اســماعيليه«، »فدائيان 
اسماعيلی«، »سيری در زبان شناسی« و »آیين شهریاری در شرق« از 

جمله آنهاست. 

فریدون بدره ای تجليل مى شود

مترجمی دقیق با آثاری متنوع

هانی انصاری

اســت  وقتــی  چنــد  كــه  پهلــوی  رضــا 
حسابی پركار شده دیروز در مؤسسه ای 
موســوم به انستيتو واشنگتن سخنرانی 
و ادعاهــای قبلــی خــود را تکــرار كــرد. 
بــه  ســخنرانی  ایــن  در  پهلــوی  رضــا 
دولــت ترامــپ پيشــنهاد كــرد با ضبط 
امــوال ایــران كمــک مالی بيشــتری در 
اختيار نيروهای اپوزیسيوِن برانداز قرار 
دهد كه این جمله بيشــتر از بقيه صحبت های او به چشــم 
آمد و باعث شــد كاربران شــبکه های اجتماعــی درباره اش 
بنویسند:»این جمله رضا پهلوی كه »در صورتی كه مالشان 
از كيســه ملــت مــی رود، آنها را هم توقيــف كنند« كه تهش 
داده بشــه به خودش و هم فکرانش، ناخودآگاه اینو به فکر 
آدم مياره كه شــما عجالتا اون مالی كه چهل ســال پيش از 
كيســه ملت بردین و هنوز دارین می خورین رو برگردونين، 
توقيــف اینــا پيش كــش«، »رضــا پهلــوی كــه قبــای رهبری 
اپوزیســيون رو می خواد به تن كنه پيش از آنکه درخواســت 
ضبــط و مصــادره اموال مربوط اشــخاص وابســته به رژیم 
رو مطــرح كنــه اول ليســت اموال خــودش و خانــوادش رو 
اعام كنه. مشــخص كنه تا این ســال ها بجز ثروت هنگفتی 
كه خانوادش از این ملت برداشــتن و بردن دقيقاً چه منبع 
درآمدی داشــته«، »آقای رضا پهلوی در انســتيتو واشنگتن 
گفت: رژیم مذهبی ایران با فعاليت های خود و حمایت از 
تروریسم تهدیدی عليه منطقه و جهان به شمار می آید. آیا 
این جمات شــما را یاد سخنان مشــابه محمد بن سلمان 
نســبت بــه ایــران نمی انــدازد؟«، »رضــا پهلــوی پيشــنهاد 
داده انــد كشــورهای غربی اموال ایــران در خارج از كشــور را 
ضبط كرده و آنها را در اختيار »مخالفان دموكرات حکومت 
ایــران« قرار دهند. بــه گمانم وااحضرت مامــان فرح پول 
توجيبــی را قطــع كرده اند.«، »من اگه به جــای رضا پهلوی 
بــودم ســعی می كــردم كمتر صحبــت كنم تا دســتم برای 

مردم رو نشه.«
 

دستت رو شد

شهروند 
مجــازی

واکنش 
روز

یگانه خدامی

ترخیص حسین محب اهری از بیمارستان
حسين محب اهری بازیگر پيشکسوت 
تلویزیــون و ســينما كه مدتــی پيش در 
بيمارســتان اله بســتری شــده بــود، با 
مساعد شدن شرایط جســمی از بيمارستان مرخص شد و 
روند درمان بيماری را با استراحت در منزل سپری می كند. 
از آنجایــی كــه در طول حضــور محب اهری در بيمارســتان 
تعــداد ماقات  كننــدگان وی زیــاد شــده بــود، ایــن بازیگــر 

ترجيح داد مدتی ممنوع الماقات باشد.
محب اهری كه چند وقتی اســت با بيماری سرطان دست 
و پنجــه نــرم می كنــد علی رغم روحيــه خوب خــود از  نظر 
جســمانی بســيار ضعيف شــده كه همين موضــوع باعث 

نگرانــی اهالی ســينما و هنردوســتان شــده بــود. طبق نظر 
پزشکان مراحل درمان او همچنان ادامه خواهد داشت.

خبر آخـر

ایــن خبــر بــه انــدازه كافــی تعجــب 
برانگيز بود:»اولين خودروی پوشيده 
تهــران  در  برليــان  ســنگ  بــا  شــده 
 CLA45 رونمایی شد. یک دستگاه مرسدس بنز مدل

AMG كه قيمت آن مشخص نيست.«
در كنــار خبــر، تصویــری هم كــه از ایــن خودرو منتشــر 
شــد آنقدر عجيب بــود كه كاربران زیادی آن را بازنشــر 
می كردنــد و دربــاره اش می نوشــتند آن هم بــا نگاهی 
انتقــادی و البته مشــترک. در واقــع كاربرانی كه عکس 
این خودرو را در صفحاتشــان می گذاشتند به این اشاره 
می كردند كه چرا در شــرایطی كه مردم دچار مشکات 
اقتصادی هستند باید از چنين خودرویی رونمایی شود.
با انتشــار ایــن خبر و عکــس واكنش هایی مثــل اینها را 
دیدیم:»فقط معلوم نيســت با چه مجوزی وارد ایران 
شــده؟ كی وارد كرده؟ مال كدوم ژن برتره«، »در حالی 
كه عمده مردم در تأمين معيشــت خود مشکل دارند. 
همين سرمایه داران بودند كه بازار را با سرمایه هایشان 
دســتکاری می كردند تــا ارزش دارهایشــان چند برابر 
شــود و زندگــی مردم بيچاره هــم زیر و رو.«، »براســتی 
هدف از اینگونه خودنمایی ها اونم تو شرایطی كه خط 
فقر به 10ميليون رســيده و كارگــران از دریافت حداقل 
دســتمزد خود ناكام می مانند و مــردم روزی خود را در 
ســطل های زبالــه می جویند چيســت؟«، »شــما واا تو 
ایــران حال می كنيد بنز با پوشــش ســنگ برليان دارید 
و صداتون در نمياد.«، »این هم اولين مرســدس بنز با 
پوشــش برليان در تهران، حتماً كسی كه این ماشين رو 
ميخره هــم خمس و زكات ميده هم چندین مؤسســه 
كمــک به ایتــام، بيماران كليــوی و ســرطانی داره، هم 
ایــن رو خریده تا وقتی بين فقرا ميــره با اونا فرقی نکنه 

و هم سطح مردم عادی باشه.«

خودروی برلیان نشان

تعجب 
روز

به بهانه اکران مستند زیر صفر مرزی در سينما حقيقت

راویان واقعیت را دریابیم

هر جامعه ای برای پایداری و حفظ ثبات خود به واكاوی مســيرهای 
پيموده و بازنگری كارنامه خود در ادوار گوناگونش نيازمند است؛ این 
بازنگری در زمينه مقاطع حساس و سرنوشت ساز هر كشور، اهميت 
دوچندانی می یابد كه اگر از آن غفلت یا به هر انگيزه ای نادیده گرفته 

شود می تواند راه را بر تکرار زیانبار خطاهای گذشته باز بگذارد.
ایــران مــا در طــول دهه هــای اخيــر شــاهد رخدادهــای تعيين كننده 
بسياری بوده است كه هریک از آنها مستلزم بررسی اصولی و فارغ از 
تنگ نظری های سوگيرانه است؛ از رخداد 28 مرداد تا همين برجامی 
كه اكنون دستمایه تهمت و افترای جناح های سياسی رقيب به یکدیگر 
شــده است. تا آن هنگام كه غبار از چهره چنين وقایعی زدوده نشود، 
زمينه برای تکرار اشــتباهات و موضع گيری های ناصــواب وجود دارد 
و در این ميان، بر پژوهشــگران چنين عرصه هایی فرض است كه نور 
بر تاریکخانه های این دست موضوعات بيندازند تا سره از ناسره برای 
آیندگان روشــن شود. با این مقدمه به ســراغ یکی از آثار اكران شده در 
دوره اخير »سينما حقيقت« می روم كه گذشته، حال و آینده نزدیک 
را درهــم آميختــه اســت؛ مســتند »زیر صفــر مــرزی« بــه كارگردانی 

مهدی افشار نيک به ماجرای مفقودشدن 
علی هاشــمی از فرماندهان وقت ســپاه در 
روزهــای منتهــی به پذیــرش آتش بــس از 
سوی ایران در جنگ هشت ساله می پردازد. 
هاشمی در جریان هجوم ارتش عراق برای 
بازپس گيــری جزایــر مجنــون در تيرماه 67 
ناپدید می شــود و اثری از او تا ســال ها یافت 
نمی شــود. ناكامی هــای ایــران در ماه هــای 
پایانی جنگ كه از ســقوط 48ساعته فاو در 
فروردین مــاه آغــاز شــد و به هجــوم دوباره 
عراق به خرمشهر پس از پذیرش آتش بس 
از سوی ایران رسيد، شرایط روانی را به وجود 
آورده بــود كــه بســياری از دســت اندركاران 
جنگ به نوعی در پی معرفی عامان قصور 
و تقصير در ســازمان رزم ایران می گشــتند؛ 

چراكــه در طول چند ماه، همه داشــته های ایــران در جنگ )حلبچه، 
فاو، جزایر مجنون و...( از دست رفته بود و پس از سال ها ایران بار دیگر 
مانند روزهای نخستين جنگ در موضع دفاعی قرار گرفته بود. شرایط 
بــه گونه ای رقم خورد كه امام خمينــی)ره( پس از پذیرش قطعنامه 
598 دســتور دادند كه ســازمان قضایی نيروهای مســلح بســرعت با 

خاطيان احتمالی شکست های پياپی ایران برخورد كند.

در فضای سرخوردگی و حس شکستی كه بر جبهه ایران حاكم شده 
بــود، بــازار انگ و اتهام پررونق شــده بود كه علی هاشــمی نيــز از آن 
بی بهره نماند و عده ای خام اندیشــانه، تبار عــرب او را بهانه ای برای 
ایراد اتهام جاسوسی و ستون پنجم بودنش قرار دادند؛ ناپدیدشدن 
هاشــمی نيــز در جریــان ســقوط جزایــر مجنــون بــر قوت شــایعات 
می افزود. او كه همچون بسياری دیگر از هم ميهنان عرب مان از همان 
روزهای آغازین هجوم عراق به ميهن، پاک بازانه به دفاع برخاســته 
بود، تفاوتی با جهان آرا و شمخانی نداشت، اما به تيغ تهمت ناكسان 
گرفتــار آمد و تا زمانی كه تکه  اســتخوان هایش به ميهن بازنگشــت، 
جغد شوم تهمت از آشيان خانواده اش پرنکشيد.»زیر صفر مرزی« 
پس از نمایش تلخی و درد چنين اتهامی به علی هاشمی، در بخش 
دوم خود به زادگاه او دشت آزادگان نگاهی می اندازد و دست بر قضا 
شــاهکار افشار نيک در همين پل زدن بجا و هوشمندانه است؛ گویی 
هنوز هستند كسانی كه نگاه شان به مرزنشينان همان نگاه به شهيد 

علی هاشمی است.
دشــت آزادگان، جلگه ای آرميده بــر كرانه هورالعظيم با طبيعتی 
كم نظيــر و ثروت های خدادادی اســت كه مردمــان عرب آن مانند 
همــه مناطق مرزی ایران از موهبت های این منابع چندان بهره ای 
نبرده اند. افشــارنيک به خوبی پيامدهای توسعه نامتوازن و شکاف 
ميــان مركز و پيرامون را به تصویر كشــيده 
است. منابع عظيم نفتی دشــت آزادگان 
جــز آلودگی و تخریب بخش هایــی از هور 
كه منبــع معيشــت و ارتزاق اهالی اســت 
عایــدی بــرای مردمــان آن دیــار نداشــته 
مناطــق  بــه  بی مهــری  داســتان  اســت. 
جنگ زده، عمری به درازای سه دهه دارد 
و نمی تــوان آن را بــا هيــچ بهانه ای توجيه 
كــرد؛ همچنــان یادگارهای تلــخ جنگ بر 
چهره خرمشــهر و بســتان و هویزه نمایان 
اســت و نخل های آبادان بی ســر هســتند. 
محيــط زیســت نگران كننــده، وضعيــت 
ناگوار معيشتی، فقر و فاقه اهالی و بيکاری 
جوانــان این دیار را اگــر امروز چاره نکنيم، 
مشــخص نيســت از دل آن چه عوارض و 
پيامدهایی ســر بر می آورد. رســيدن به داد مردمان این دیار، اكنون 
همان نقطه حساسی است كه اگر حاا انجام نشود، مشخص نيست 
كــه پيامدهای منفی آن تا چه اندازه اســت. ُطرفه آنکه افشــارنيک 
دلســوزانه كوشــيده اســت نمایی نزدیــک به واقعيــت از وضعيت 
»دشــت آزادگان«های ایران به نمایش درآورد تا تذكاریه ای باشــد 

برای توجه به آام گوشه ای از مام وطن.

یبنا
ا

درباره مصطفى رحماندوست که عمر بر سر ادبيات کودک و نوجوان گذاشت

خادم ادبیات کودک
یک: نخســتين آشــنایی های مــن با مصطفی 
رحماندوست به سال های دهه 50 در دانشگاه 
بــر می گردد. او از دانشــجویان دوره قبل ما بود 
و ســال 1353 وقتی ما در ســال دوم دانشــگاه 
بودیم، فارغ التحصيل شد. او از سال های قبل 
انقاب گرم نوشــتن شــعر و داســتان بــود، اما 
آثــاری از او منتظر نشــده بــود. در آغــاز كارش 
گاه آثــارش را بــه اســتادانی عرضــه كــرد، امــا 
آنهــا آنچنــان كه بایــد و شــاید آن نوشــته ها را 
جدی نگرفتنــد اما او با پيگيری و ممارســت و 
خاقيت بتدریج به عنوان نویسنده و شاعر تأثير گذاری در فضای ادبيات 
مطرح و تثبيت شد. ما در دانشکده زبان و ادبيات انگليسی می خواندیم 
و 20 واحد درســی هم در رشــته ادبيات فارســی گذراندیم، اما مصطفی 
رحماندوست برخاف ما رشته  تحصيلی اش زبان و ادبيات فارسی بود. 
از ميان هم دانشکده های من، چهره هایی مانند حسن ابراهيمی، كمال 
بهروز كيا، محمدرضا یوسفی و... به ادبيات كودک و نوجوان روی آوردند 
و هر یک بيش از ده ها اثر در عرصه ادبيات ترجمه و تأليف كردند. بهروز 
غریب پور هم درس و رشته ما بود؛ اما در سال دوم از ادبيات، به هنرهای 
نمایشی تغيير رشته داد و به دانشکده هنرهای زیبا رفت. من از آن سال ها 
تاكنون در فضا ها و محيط های مختلفی اعم از داوری جایزه ها، نشست ها 
و ميزگرد های ادبی، انجمن نویسندگان كودک و نوجوان و دورهمی هایی 
با هم در ارتباط، دوســتی، معاشــرت و همکاری بودیم. خاطرم هســت 
در ســال های دولت اصاحــات جمعی از دانش آموخته های دانشــکده 
ادبيات دانشگاه تهران دور هم جمع شدیم و در آن نشست از مصطفی 
رحماندوست و تنی چند دیگر از نویسندگان پيشکسوت قدردانی كردیم 
و آن جمع سنگ بنای دورهمی شد كه سال ها ادامه داشت و یکشنبه اول 

هر ماه همدیگر را می دیدیم.
دو: مصطفــی رحماندوســت، قریــب نيم قرن اســت در عرصــه ادبيات 
كــودک و نوجــوان فعاليــت می كنــد، مجموعه شــعر ها و داســتان های 
متعددی را خلق كرده است و با آثارش برای چند نسل از فرزندان ایران 
خاطره ســاخته اســت. او در شمار شــخصيت های »معتدل« در عرصه 
فرهنگ و ادبيات فارســی اســت و به همراه غامرضــا امامی و تنی چند 

از نویســندگان با حضــورش در كانون پرورش فکری كــودكان و نوجوانان 
نقش مهمی در صيانت از این نهاد و اســتمرار فعاليت های آن كوشيد، 
در شــرایطی كــه متأثــر از فضــای انقابــی، برخــی جریان هــای انقابی 
 درک درســتی از اهميت این نهاد و فعاليت های درخشــانش نداشتند و 
در صدد تعطيل و انهدام كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان بودند و 
اگر چهره هایی كه اشاره كردم نبودند معلوم نبود سرانجام این نهاد مهم 
ادبی و هنری و آموزشی كودكان در ایران چه می شد؟! عاوه بر »معتدل« 
بودن، »خير خواهی« هم از دیگر ویژگی های ایشان است و همواره پيشگام 
حمایت و كمک از آسيب دیدگان و محرومان است و خاطرم هست من 
برای كمک به زلزله زدگان كرمانشــاه، كمپينی را راه انداختم و مصطفی 
رحماندوست نخستين كســی بود كه برای این  كار خير پيشقدم شد و به 
دیــدار بچه هــا در مناطق زلزله زده رفت و بــرای آنها چند صد كتاب برد. 
مثال ها از این دســت بســيار اســت، دیگر اینکه در مجله تخصصی ویژه 
سرطان برای آموزش و پيشگيری از این بيماری نيز با من به عنوان عضو 
تحریریه این نشــریه همکاری كــرده و می كند و پيا م هــای دلگرم كننده و 
اميدوارانه ای را برای انتشار در مجله در اختيار ما می گذارد. عاوه بر اینها 
او دوســتی بسيار گرامی و عزیز است و هيچ وقت نشده من از او همکاری 
و كمک و همفکری بخواهم و ایشــان دریغ كند، هرگز. او نيم قرن اســت 
در عرصــه ادبيــات می كوشــد؛ به تعبيــر احمدرضا احمــدی، مصطفی 
رحماندوســت خادم ادبيات كودک است. برای دوست عزیز و نویسنده 
پيشکسوت و مطرح سرزمين مان آرزوی سامتی و تندرستی دارم. آمين.

سینمـــا

شهرام اقبال زاده
مترجم و نویسنده

اهل کلمــه

به شاد باش خجسته مياد امام حسن عسکری)ع( 

خورشیدی در نقطه های تاریک تاریخ

برپيشانی خورشيد دربلندای هشتمين طلوع ربيع الثانی 
نام تو می درخشــد و رنگين كمانی از نور می ســازد. هم در 
این روزاست كه هزاران هزارپنجره دل به سوی نام و یادت 

گشوده می شود تا جان ها تازه شده و طراوت یابند.
درنقطه ای حســاس از تاریخ ایســتاده بودیم كــه آمدی تا 
پيچک های تردید را كه از هر ســو فــواره وار باا می آمدند و 
سموم رخوت و گمراهی می پراكندند، بخشکانی و آیندگان 
رابرای آغازی دیگر مهيا كنی، آغازسفر غيبت. سفری كه تا 

ظهور امتداد یافته و همه جا بوی غربت می گيرد.
 زندگــی و ســلوک امامان معصوم)ع( در اســتمرار ســيره 
پيامبر قرار داشته و مسلمانان به آنان چونان مشعل های 
فــروزان هدایــت رو می آورنــد. امــام حســن عســکری)ع( 
نيــز به عنوان درخشــان ترین چهره روزگار خــود در عرصه 
حيات سياسی رخ نمود و با موضع گيری های هوشمندانه، 
روش هــای دوگانــه و فریبکارانــه عباســيان را معرفــی و 
افشــا كــرد. دوران امامــت امــام حســن عســکری)ع( بــا 
ســخت گيری های بســيار مواجه بود. جریان های انحرافی 
بســياری در روزگار عباســيان رواج یافته و هریک با كســب 
پيروانی امت اســامی را به خود مشــغول كــرده بودند. در 
چنين شرایطی امام حسن عسکری)ع( به اصاح جامعه 
اســامی و پالــودن آن از نابســامانی ها و گســترش پایــگاه 
شــریعت نبوی و نشــر مفاهيم و اندیشــه های آری از كژی 
پرداخت و امت را برای دوره های پيش رو و شرایطی كه در 

آینده تجربه خواهد كرد، آماده نمود.
 حاكمــان جــور كه بــه تواتــر و از منابع موثق شــنيده بودند 
 ســقوط طواغيــت و حکومت هــای ظلــم و جور به دســت 
با كفایت حضــرت مهدی)عج( خواهدبــود وآن حضرت 
نيــز فرزند بافصل امام حســن عســکری اســت، در صدد 
برآمدنــد تا قبل از تولد آن حضرت، رشــته امامت را قطع 
و بــه خيــال خــود كانــون تهدیــد را از بنيــان بركننــد.از این 
جهــت دوران حيــات آن حضرت)ع( به دليل انتشــار خبر 
ميــاد امام مهدی)عج( همــراه با مراقبت كامل ازســوی 
گماشتگان خلفای عباسی سپری شد، به طوری كه سال ها 
در یــک محيط پادگانی و در محاصره ســربازان و نظاميان 

ســکنی داده شــده و شــبانه روز تحــت مراقبــت بــود و از 
همين رو به» عســکری «به معنای محاصره شــده ازسوی 
نظاميــان، ملقب شــد. امام حســن عســکری )ع(با وجود 
محدودیت هــا، به عنــوان مرجع فکــری و معنــوی مردم، 
نقش آفرینی كرده و بيشــترین همــت را در برنامه ریزی و 
مقدمــه چينی برای تولد پنهــان و غيبت فرزندش مهدی 

موعود)عج( صرف نمود.
آن حضرت)ع( با وجود دشــواری های بسيار، فرآیند دفاع 
از شــریعت نبوی، مبــارزه با بدعت هــا و هدایت گمراهان 
و تردیدگــران را بــا جدیت تمام پی گرفته و شــيعه را برای 
عصر غيبت آماده ســاخت و در كنار مهم ترین مسئوليت 
خــود یعنی حفــظ و صيانــت از منجی موعود به رســالت 
خود نيز در پاســخگویی به نيازهای فکــری، روحی و مادی 
مســلمانان از طریق وكيان جامه عمل پوشاند و همچون 
دژ استواری از شریعت نبوی حمایت كرد. مسئوليت آماده 
كــردن امت برای عصر غيبت كه بر اثر عدم امکان ارتباط 
بــا امام معصوم)ع( می توانســت آســيب های بســياری را 
متوجه جامعه مســلمين كند، در شرایطی كه عباسيان بر 
آن حضرت)ع( سخت گرفته بودند و كليه فعاليت هایش 
را تحت كنترل داشتند، كاری بس دشوار می نمود، لکن آن 
حضرت)ع( با ایجاد گروه وكيان و از طریق آنان با جامعه 
ارتباط برقرار كرده و مسلمانان را به ارتباط با واسطه عادت 
داد و درعيــن تبيين نظریه غيبــت و تطبيق آن با مصداق 
عينی اش امام مهدی)عج( سازمان مستحکمی از وكيان 
قابــل اعتمــاد به وجــود آورد تا دوران انتقــال از عصر امام 
حاضر به دوران امام غایب با كمترین آســيب طی شــود و 

مسلمانان برای عصر غيبت آماده شوند.

مهدی بختی

نکوداشت

اسماعیل علویآییــــن
دبیر گروه پایداری


