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ما و اخبار جعلی 
مدت هاست که با گسترش به کارگیری شبکه های اجتماعی، انتشار 
اخبار و تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف سهولت بیشتری یافته 
اســت. اما در کنار این فرصت های منحصر به فرد، چالش هایی نیز 
وجود دارند که برای فائق آمدن بر آن ها نیازمند مشارکت عمومی و 

همدلی همگانی هستیم.
انتشــار اخبار جعلی که اغلب با سوء استفاده از  احساسات عمومی 
مردم و با تغییر واقعیت صورت می گیرد، به مرور فضای تشخیص 
حــق از باطــل را غبارآلــود و افکار عمومــی را از واقعیت های مهم و 
اصلی منحرف می کند و همین موضوع گاهی با تحریک احساسات 
مردم منجر به نگرانی هایی جدی در سطح جهانی می شود. در گام 
نخست، با اهتمام مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات، جلسات گفت وگوی صاحب نظران 
درباره فضای مجازی و رســانه ای برگزار و به عنوان راهبردی ارزشــمند برای تبادل اندیشه و 
نظر برگزار می شود. نخستین جلسه از این گفت وگوها، به اخبار جعلی اختصاص یافت که 
در آن مشخص شد که اکثر شهروندان دغدغه آن را دارند و تاکنون درباره آن اقدام مناسبی 
انجام نشده است. آمار نشان می دهند که خبر جعلی در تمامی موضوعات اعم از سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی، بهداشت، سامتی و سایر موضوعات وجود دارد و با وجود فناوری های 
نوین، به آسانی تولید و منتشر می شود. به دلیل تأثیرگذاری باای اخبار در افکار عمومی و به 
تبع آن تصمیم گیری های مســئولین، برخی از این شــیوه برای جنگ روانی و تحقق اهداف 
و منافع ناصحیح استفاده می شود و با تکنیک های مهندسی اجتماعی، دست به تخریب 
اشــخاص و عقایــد می زنند تا هزینه دفاع از اخبار واقعــی در مقابل اخبار جعلی را افزایش 
دهند. گاهی نیز با تلفیق چند خبر واقعی و اطاعاتی جعلی تاش می کنند نگاه مردم را به 

اهمیت برخی دغدغه ها بکاهند و جداسازی راستی از ناراستی را سخت تر کنند.
آنچه که زیان این گونه اخبار را بیشــتر می کند، اصل جعل و نشــر آن نیســت، بلکه بازنشر و 
پذیرش آن به وسیله افرادی است که به علت فقدان سواد رسانه ای و نداشتن قدرت تمییز 
میان »جعل« و »واقعیت« یا حتی تحریک شدن احساسات لطیف و شریف انسانی، آن را 
پذیرفته و نشر می دهند و چون این افراد نشردهنده می توانند بی طرف و غیرُمغِرض شناخته 
شوند، اثرات منفی اخبار جعلی و منتشر شده به دست آنان افزایش می یابد. این وضعیتی 
اســت که نه فقط ما بلکه دیگر کشــورها نیز با آن دســت به گریبان هستند. اخبار جعلی در 
استرالیا، هند، امریکا، برزیل، سوئد، فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر آثار و عوارض خود را 
بویژه در مقاطع حساس زمانی به جای گذاشته است و در اجاس های بین المللی اغلب این 

موضوع را در دستور کار گفت وگو پیرامون فضای مجازی قرار می دهند.
اگــر اکنون همگی با هــم راه حلی برای این موضوع نیابیــم، به تعبیر مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی(، دشــمن از این ساح شیمیایی استفاده خواهد کرد و هوای فرهنگ کشور 
زهرآگین و سمی می شود. از همین رو، باید با مشارکت و همدلی همگانی، راه حلی قاطع 
و قابل اعتماد برای آن پیدا کنیم. تجربه گذشته و شواهد موجود نشان می دهد که محدود 
کردن دسترســی ها به طور قطع راه حل نیســت. در دنیایی که با سرعتی باا به سوی انقاب 
صنعتی چهارم می رود، هرگونه محدودیتی که بر ارتباطات اعمال شود، یک خود تحریمی 
خواهد بود و بر مسیر پیشرفت کشور موانعی ایجاد می شود. به عاوه باید ایمان داشته باشیم 
که بشــر در مقابله با بحران ها بیکار نمی نشــیند و دســت به کار می شــود. همچنان که برای 
مقابله با گرمایش زمین اقدام کرده است و دیر یا زود به واسطه غریزه صیانت از ذات چاره ای 
ندارد جز اینکه بر این مسأله و مشکل نیز فائق آید. اگر این راه های سلبی را کنار بگذاریم آنگاه 

می توانیم راه های سازنده و مفید را پیش گیریم.
بدین منظور، در گام اول باید برای افزایش سواد رسانه ای جامعه تاش کنیم و شایسته است 
که این اقدام به صورت مؤثرتر از مقاطع اولیه تحصیلی آغاز کرد. در گام های بعدی، ضرورت 
دارد که همگی از داوری های سریع و پذیرش اخبار و بازنشر آنها اجتناب کنیم. تا هنگامی که 
از درستی آنها و منبع معتبر آنها اطاع پیدا نکرده ایم، به بازنشر آنها اقدام نکنیم؛ بخصوص 
در زمانی که مزدورهای رسانه ای و مجازی نهایت تاش خود را بر تخریب مدافعان حقیقت 
می گذارند. جعل خبر حتی اگر علیه مخالفان ما هم باشــد در نهایت دودش به چشــم ما 
نیز خواهد رفت. همچنین ازم است مقررات دقیق با ضمانت اجرایی کافی برای نظارت 

برانتشار اخبار جعلی و زیان بار وضع و اجرا شود.
آگاهی و هوشیاری مردم گرانقدر ایران در طول تاریخ زبانزد همه ملت ها بوده است. مسلماً 
در این موضوع نیز برای مشکات راهکاری خواهند یافت و بار دیگر به همگان ثابت خواهند 

کرد که شیوه اخاقی راستین در مسیر پیشرفت کشور چگونه است.
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■  عــدم پوشــش بیمــه ای داروی درمــان پروســتات / آقــای 
کریمیــان: از وزیر محترم بهداشــت ســؤال دارم؛ بــا توجه به 
اینکــه اکثر مــردان باای 50 ســال دچــار بیماری پروســتات 
هستند چرا داروی این بیماری با نام تامسئولوسین مشمول تعرفه بیمه نیست 
و مــا باید بــرای درمــان، دارو را به صــورت آزاد و با مبلغ 150 هــزار تومان تهیه 

کنیم. از مسئوان محترم درخواست داریم در این باره تجدیدنظر کنند.
■  رنج های یک بازنشسته / علی شمسی زاده: مشکل من و خانواده ام چیست که 
بعد از 50 ســال کار کردن و با 62 ســال سن و با دریافتی یک میلیون و 100 هزار 

تومان دیگر توان اجاره مسکن و تأمین معیشت خانواده ام را ندارم.

نظــــــــر 
مـــــردم
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دوران نفت سخت و توسعه ملی 
رویکردهای بازار نفت، ساختار وتنوع مخازن، کهنه شدن چاه ها 
و میدان هــای قدیمــی در اغلــب نواحــی و کشــورهای جهان، 
تغییرات عمــده در تکنولوژی هــای تولید، فــرآوری و مصرف 
فرآورده هــای نفتی، نیــاز به دیدگاه های جدیــد از صدر تا ذیل 
صنعــت نفــت و گاز دارد. قانــون ملی شــدن صنعت نفت با 
هدف »به نام سعادت ملت ایران« رقم خورده بود. اکنون که 
سه نســل از آن زمان می گذرد کجاست آن سعادت؟! چگونه 

باید آن را اندازه گرفت.
بــا اینکــه در روزهــای اخیــر، در روزآوری هــای بــازار جهانی 
نفت با ترامپ و در اجاس اوپک ایران پیروزی های نســبی 
به دســت آورد و دیدگاه غلط و نافرهیخته نفت ارزان و صفر شدن صادرات نفت 
ایــران مفتضحانه شکســت خورد و حتی تولیدکننــدگان امریکایی نفت های غیر 
متعارف )نفت از ســنگواره شــیل( در عمل به شــکلی با ایران در ســاختار قیمت 
نفت همدل شدند، باید از خوش بینی در عرضه جدید نفت و گاز از دشمنی های 
دست راستی های امریکایی، وهابی ها و صهیونیسم بین الملل برحذر باشیم.  این 
غفلت به دشمنان تاریخی و حال و آینده فرهنگ و ملیت ایرانی فرصت می دهد 
کــه از نقــش جهانی ایران در صحنه های متعدد و از جمله از ســهم جهانی نفت 
ایران بکاهند وبازاری برای ایران در صحنه گاز طبیعی وانگذارند!! وقت آن رسیده 
که در رویکردهای مهم دنیای انرژی به طور عام و در دنیای نفت وگاز به طور خاص 
نظام و ملت ایران، همچون دوران نهضت ملی شدن نفت که جهان پس از جنگ 
دوم جهانی را رقم زد، دوران ســازی تازه ای بکنند. و چند نکته در این دوران سازی 

جدید مهم است:
1-  آســانی در تولید نفت، آســانی در فروش، آســانی در مصرف و آسانی در خرج 
)یــا به قولــی در برج پول نفــت( درآمدهای نفتی ناشــی از صادرات یا آســانی در 
مصرف داخلی، به سرآمده است. در 150 سال گذشته کار و تصمیم در مورد نفت 
به دیدهای مهندســی از مخزن، چاه، تجهیزات ســر چاهی، وسایل انتقال نفت و 
فرآوری و توزیع برای مصارف داخلی خاصه می شد. این رویکرد در بیشتر نقاط 
جهان هم که در کار تولید نفت بودند مشــاهده می شــد. نتیجه آن فقر عمومی و 
ناحیه ای در بسیاری از این نقاط حتی مناطقی از تگزاس در امریکا بود. تا چه رسد 
بــه فقر عمومــی در مکزیک، ونزوئا، ایران، عراق و حتی عربســتان. رویکرد عدم 
توسعه ملی و منطقه ای در بسیاری از نقاط نفت خیز جهان، مشکات اجتماعی/ 
اقتصادی و سیاسی فراوانی برای کشورهای صاحب میدان های نفتی به وجود آورد. 
تضاد ناشی از رونق ظاهری در یک نقطه محدود با فقر و عقب ماندگی عمومی 
موجب اعتراض، جنبش و حتی شــورش و انقاب در این کشــورها شــده است. از 
جمله می توان گفت انقاب های مکزیک، ونزوئا، ایران، عراق و کودتاهای متعدد 
در نیجریــه، اندونــزی، گابــن و اکوادور زیرســاخت در تضادهــای اجتماعی نفتی 

داشتند.
این بی سیاستی ها نمود چپاول ذخایر طبیعی در یک نقطه و صرف منافع مادی 
حاصل از این ثروت های بین نسلی، مخارج سفیهانه، توزیع رانت، مشارکت بیگانه 
بوده که عموم مردم را به واکنش منفی نســبت به این صنعت وامی داشــت. در 
اوان نهضت ملی شدن نفت کتابی نوشته شد با عنوان »نفت طای سیاه یا بای 
ســیاه«! ملت ایــران چه در دوران چپــاول امتیازداران انگلیســی و چه پس از ملی 
شدن نفت بیشترین حرمان را از این رویکرد داشته اند. در حالیکه شاهد رانت های 
میلیارد داری برای برخی بوده اند، می بینند از تأمین بخاری درست سوز نفتی در 
مدارس درمانده ایم و نوباوگان ما جزغاله رانت خواران می شوند و هیچ مسئولی 

هم عذرخواهی نمی کند و استعفا نمی دهد .
پیشنهاد می کنم طرح های جاری و آتی نفت و گاز ابتدا در یک طرح توسعه ملی 
و منطقه ای تعریف شوند که توسعه اقتصادی اجتماعی مغفول مانده در ساختار 
بودجه و برنامه را پیش از برداشت نفت و گاز اجرا کند و مسئولیت این طرح های 
توسعه ای حرفه ای و مستقل از دستگاه نفت و گاز باشد. چیزی شبیه این شیوه را 
هنگام شــروع کار در پــارس جنوبی و برای احداث و ایجــاد »گازآباد« های متعدد 

پیشــنهاد کــردم. ولــی مشــاور خارجی طرح )شــرکت 
انگلیسی هارلگرو( مقاومت می کرد.

خروج نیروهای امریکایی با چه هدفی؟ 
زاویــه  از  را  ســوریه  از  امریکایــی  نیروهــای  خــروج  اگــر   
تاش های سازمان ملل متحد و سه کشور روسیه، ایران و 
ترکیه برای تدوین قانون اساســی جدید سوریه و بازگشت 
همــه مخالفان به ســرزمین خود بنگریــم، امریکا و بقیه 
ائتــاف او از میــدان بازی بیــرون افتاده اند. شــاید دونالد 
ترامــپ قبل از انفعــال کامل دارد صحنه ســوریه را ترک 
می کنــد تــا مجبور نباشــد بــه انتقــادات جمهوریخواهان 
و دموکرات هــا در ســال آینــده کــه انتخابــات مقدماتــی 
ریاست جمهوری شروع می شود، پاسخ دهد. زیرا ترامپ 
خودش سیاست اوباما در سوریه را به باد انتقاد گرفت که 
گویا هیچ دستاوردی برای امریکا نداشته است و اکنون نوبت خودش است که 
همین انتقادها را متحمل شود. در صحنه کره شمالی هم دونالد ترامپ متوجه 
شــد کار به این ســادگی نیست و هیچ گام مثبتی در جهت خلع ساح هسته ای 
کره شــمالی برنداشته و ممکن اســت این موضوع به یک بدهکاری برای او در 
صحنــه مبــارزات انتخاباتی تبدیل شــود. پــس دونالد ترامــپ در کدام صحنه 
سیاســت خارجی موفق شده اســت؟ آیا در روابط امریکا و عربستان با آن همه 
تدارک و سرو صدا ها موفق شد؟ بدلیل خباثت و فریبکاری محمد بن سلمان 
در جنــگ یمن و قتــل فجیع مرحوم خاشــقجی، این برگ برنــده هم بتدریج 
بــه برگ بازنده برای ترامپ تبدیل شــده اســت. ترامپ اکنون نه قادر اســت از 
حیثیت از دســت رفته محمدبن ســلمان در ســاخی مرحوم خاشقجی دفاع 
کند که با یک قطعنامه ســنای امریکا، مســئول اول این قتل شــناخته شده و نه 
می تواند از عملکرد محمدبن ســلمان در جنگ یمن و پشــتیبانی ترامپ از او 
در این جنگ، حمایتی به عمل آورد که این هم توسط سنا محکوم شده است و 
مجلس نمایندگان از ژانویه آینده بیشتر به حساب دونالد ترامپ خواهد رسید. 
دونالــد ترامپ در مورد افغانســتان هم بــا صحنه ای روبه رو شــده که به عوض 
امتیاز گیــری از طالبان و پایان دادن به درگیری های این گروه در افغانســتان، با 
رقبای فراوانی از روســیه، چین، هند، عربســتان و امارات روبه رو شــده که قصد 
دارند معضل افغانستان را با روش خود حل کنند. طالبان هم یک نفس صدا 
می زند که امریکا باید از افغانســتان بیرون رفته و خودش حکومت افغانستان 
را در دست گیرد. این به معنای شکست کامل سیاست خارجی امریکا در اداره 
افغانستان و سلب سلطه طالبان است که هزینه سنگینی بردوش مردم امریکا 
گذاشــته و چند ده هزار نیــروی امریکایی از دولت اشــرف غنی حمایت و دفاع 
می کنند. پس در صحنه افغانســتان هم دونالد ترامپ باید تصمیم به خروج 

سربازانش گرفته و بدون دستاوردی سیاسی افغانستان را ترک کند.
بنابراین دونالد ترامپ دربه در بدنبال یک دستاورد خارجی است که بتواند در 
مبارزات انتخاباتی سال آینده در مقابل رقبای جمهوریخواه و سپس دموکرات 
عرضه کند. بدین ترتیب ذهن انسان به طرز وحشتناکی به سوی موضوع ایران 
متوجــه می گــردد که مجبور اســت جای خالــی ناکامی های ترامــپ در صحنه 
خارجی را پر کند. ترامپ در موضوع ایران آنچه را هم انجام داده شامل خروج 
از برجام و تحریم ایران، واکنش دوستان و دشمنان امریکا را برانگیخته و آن را 
دســتاوردی برای دونالد ترامپ نمی دانند و برعکــس، جهانیان و دموکرات ها 
او را به خاطــر ایــن دو اقــدام مورد انتقــاد قرار می دهنــد. اگر دونالــد ترامپ در 
مورد آرزوی تغییر حکومت در ایران موفق نشــود این ناکامی هم به کلکسیون 

ناکامی هایش اضافه می گردد.
صاحبنظران امریکایی اعتقاد دارند عاقه ترامپ به محمدبن ســلمان در پرتو 
واکنش های سنا و مجلس نمایندگان و افتضاحاتی که محمدبن سلمان بوجود 
آورده، درحال کاهش بوده و ممکن اســت ترامــپ نه در 110 میلیارد دار فروش 
اسلحه و نه در فروش نیروگاه های هسته ای به عربستان و نه در سایر موارد ظرف 
سال های آینده موفق شود. تکیه کام ترامپ این بود که عربستان به قدری قوی 
می شود که مهارکننده ایران خواهد شد و اگر در ایران تغییر حکومت هم صورت 
نگیرد، عربستان قادر به مهار ایران برای حفظ منافع امریکا می شود. اما این آرزو 

در بدو امر در هاله ای از ابهام قرار گرفته اســت و ذهن 
ترامپ متوجه ترکیه و اردوغان گردیده است. 

یادداشت

علی شمس 
اردکانی

رئیس کمیسیون 
انرژی اتاق ایران

یادداشت

سیدعلی خرم
استاد حقوق 
بین الملل دانشگاه

مستندهای بی سند

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

205 هزار شغل فرهنگی ایجاد می شود

آرشیو صدا و سیما در خدمت روایت سازان

- مسئوان بانک مرکزی وعده دادند طی هفته های آینده برای تولیدکنندگانی که به ارز 
نیاز دارند تصمیمات ویژه ای اتخاذ خواهند کرد

- همراه با یادداشت هایی از احمد خوروش، بهادر احرامیان و یونس ژائله
- رئیس بانک مرکزی: روند کاهشی نرخ ارز ادامه می یابد

 امید اقتصاد 
به »نیما«

قدم هایی که سیاستگذاران باید برای نیما بردارند
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گفت وگو با محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگیگفت وگو با دهقانی فیروزآبادیمعاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

 130 هزار دانش آموز بازمانده 
از تحصیل شناسایی شدند

دیپلماسی قهر، تأمین کننده 
منافع ملی نیست

دغدغه اهالی کشتی، تعیین تکلیف 
مدیریت فدراسیون است

گــــزارش
گـروه سیاسی

»هاشمی زنده است«؛ این شعار موافقان 
و حامیــان آیــت اه بعــد از فــوت او بــود، 
شعاری که حاا نام مستندی شده ساخته 
مخالفان او. مستندی که خانواده هاشمی رفسنجانی محتوای آن 
را »تحریف آمیــز« می دانند. این اتفاق اما برای فضای سیاســی 
ایــران موضــوع تــازه ای نیســت. تقریبــاً 5 ســال از انتشــار اولین 
مســتند سیاســی که صحت روایت آن توســط طیف های حامی 
دولت زیر سؤال رفت، می گذرد. در فاصله پاییز سال 92 تا پاییز 
سال 97 اما آنقدر از این فیلم ها و مستندها ساخته شده که این 

دســت اعتراض ها چیز جدیدی محســوب نمی شود. اما مسأله 
اینجاست که هنوز سؤاات قدیمی درباره این مستندها بی پاسخ 
مانده اند. سؤااتی از قبیل اینکه ساخت این مجموعه ها توسط 
چه افراد یا ارگانی حمایت می شود؟ آیا سازندگان این مستندها 
آن طور که مدام تأکید می شــود، چند جوان دانشــجو هســتند؟ 
آیــا جریان های سیاســی دیگــر هــم از مصونیتی که ســازندگان 
این مســتندها برای بیان حرف هایشان سود می برند، برخوردار 

دیدگاه هایــی  بــا  تــا  هســتند 
صفحه 2 را بخوانیدمتفاوت آثاری بسازند؟ 

لجبازی ترامپ 
دولت امریکا را 
تعطیل کرد
دولت امریکا پس از جواب 
رد سنا به بودجه دیوار 
مکزیک برای سومین بار در 
یک سال اخیر تعطیل شد

 مدارس غیر دولتی را 
فامیلی اداره نکنیم

 جزئیات نزدیکی گشت های سپاه 
به ناو امریکایی

گزارش »ایران« از نحوه  مدیریت مدارس غیرانتفاعی پایان موفقیت آمیز رزمایش پیامبر اعظم)ص( 
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اان زمان افزایش حقوق شهرداران نیست
پنجشــنبه در همین ستون یادآور شــدیم که برخی رفتارها 
و تصمیمــات این روزهــای مســئوان در نهادهای مختلف 
کشــور در حکــم نمــک پاشــیدن روی زخم مردم اســت و 
توضیــح دادیم که برخــی انتصاب های حاشیه ســاز و رفتار 
یک نماینــده مجلس با کارمند گمرک، نشــانه هایی دال بر 
درک و فهم مشــکات امروز جامعه نیســت و چه بســا  آسیب های جدی هم 
به امید مــردم وارد کند؛ مردمی که درگیر مشــکات اقتصادی هســتند و برای 
رفع آنها به تدبیر مســئوان امید بســته اند. دیروز اما خبر دیگری منتشــر شــد 
کــه در حقیقت تداوم همان مســیر نگران کننده یاد شــده بــود. مدیرکل دفتر 
شــوراهای وزارت کشــور گفته اســت که  »آیین نامه افزایش حقوق و مزایای 
شــهرداران در هیــأت دولــت تصویب شــده و بر همیــن اســاس افزایش 100 
درصدی در حقوق شــهرداران اتفاق می افتد.« افشــار افزوده که »با توجه به 
پاییــن بودن حقوق شــهرداران کــه گاه کمتر از 3 میلیون تومــان بوده تاش 
کردیــم تا در هیــأت دولت آیین نامــه اصاح حقــوق و مزایای شــهرداران را 
مصوب کنیم تا شــهردارانی که 24 ســاعته تاش می کننــد حداقل با توجه به 

تاش و زحمات شان حقوق دریافت کنند.« 
اینکــه شــهردارانی داریم با حقــوق کمتــر از 3 میلیون تومان و باید تناســب 
کار و حقوق آنها رعایت شــود درســت اما آیا شــرایط فعلــی اقتضای چنین 
تصمیمی را دارد؟ بر این اساس تکلیف خیل عظیم کارگرانی که حقوق کمتر 
از 2 میلیون تومان دارند و این روزها قدرت خرید آنها کاهش هم یافته است 
چه می شود؟  بماند که پدیده حقوق های معوقه را هم باید به این مهم افزود. 
اگر قرار اســت به گفته رئیس جمهوری مدیــران دولتی در صف اول مقابله با 
جنگ اقتصادی باشــند، آن گونه که 6 تیرماه گفت: »شــرط کار این اســت که 
اول ما دولتی ها فشار را تحمل کنیم. اگر می خواهم بگوییم روز فشار و سختی 
است اما برای دیگران، حتماً ما شکســت می خوریم و حتماً ما باید اول فشار 
را تحمــل کنیم.«، امــروز زمان افزایش حقوق شــهرداران نیســت اگر فشــار 
اقتصادی بر دوش آنهاســت حتماً دو برابر آن را مردم هم متحمل شــده اند. 
البته که بدیهی اســت منظور روحانی از مدیران دولتی و این انتظار که باید در 
صف اول تحمل فشــارها باشند، همه مسئوان در نهادهای حاکمیتی است و 

نه صرفاً مسئوان قوه مجریه.

درنـــگ
 

شــعار  ایــن  اســت«؛  زنــده  »هاشــمی 
موافقــان و حامیان آیت اه بعــد از فوت 
او بــود، شــعاری کــه حــاا نــام مســتندی 
شــده ســاخته مخالفــان او. مســتندی که 
خانواده هاشمی رفســنجانی محتوای آن 
را »تحریف آمیــز« می داننــد. ایــن اتفــاق 
امــا بــرای فضای سیاســی ایــران موضوع 
تــازه ای نیســت. تقریبــاً 5 ســال از انتشــار 
اولین مســتند سیاســی که صحت روایت 
آن توســط طیف هــای حامــی دولــت زیر 
ســؤال رفــت، می گــذرد. در فاصلــه پاییز 
ســال 92 تــا پاییــز ســال 97 اما آنقــدر از 
ایــن فیلم هــا و مســتندها ســاخته شــده 
که این دســت اعتراض هــا چیز جدیدی 
محسوب نمی شود. اما مسأله اینجاست 
کــه هنــوز ســؤاات قدیمــی دربــاره ایــن 
مستندها بی پاســخ مانده اند. سؤااتی از 
قبیل اینکه ساخت این مجموعه ها توسط 
چــه افــراد یــا ارگانــی حمایت می شــود؟ 
آیــا ســازندگان ایــن مســتندها آن طور که 
مدام تأکید می شــود، چند جوان دانشجو 
هستند؟ آیا جریان های سیاسی دیگر هم 
از مصونیتی که ســازندگان این مســتندها 
بــرای بیان حرف هایشــان ســود می برند، 
برخوردار هستند تا با دیدگاه هایی متفاوت 
آثاری بسازند؟ آیا امکاناتی چون تصاویر 
آرشــیوی خــاص در اختیــار دیگــران هم 
هســت تا با آنها بتوانند به مستندســازی 

بپردازند؟ و سؤااتی دیگر از این دست.
ë شفاف سازی با روابط مالی غیرشفاف 

محمد هاشمی، برادر آیت اه هاشمی 
در قســمتی از اعتــراض خود بــه محتوای 
فیلــم »هاشــمی زنــده اســت« می گویــد: 
»مــن بــه ســازندگان ایــن فیلــم کــه ادعا 
می کردند 3-2 دانشــجوی ســاده هستند 
گفتــم این فیلم قطعاً بــاای چند میلیارد 
تومــان هزینه داشــته و باید پرســید که این 
هزینه از کجا تأمین شده است؟« این سؤالی 
اســت که از پاییز ســال 92، یعنــی زمانی که 
مســتند پر حاشــیه »من روحانی هســتم« 
منتشر شد مطرح است؛ چند جوان تازه کار 
امکانات ساخت این مستندهای پر خرج 
را از کجا می آورند؟ فهرســت بلند و باای 
مســتندهای ســاخته شــده در ســال های 
اخیــر بــه چنــد نــام مشــخص به عنــوان 
ســرمایه گذار یا تأمین کننده مالی محدود 
می شــود: »ســفیر فیلم«، »مرکز مســتند 
سوره«، »مرکز مستند صور«، »اداره فیلم 
و نمایش بســیج« و نام آورتر از همه اینها 

»سازمان هنری رسانه ای اوج«.
ســال  اوج  رســانه ای  هنــری  ســازمان 
1390 و در قالب یک مجموعه غیردولتی 
و مردم نهاد بنا نهاده شــد. ســال گذشــته 
احســان محمدحســنی، مدیرعامــل این 
مجموعه آمار جالبی از توسعه آن در این 
6 ســال بیان کرد؛ فعالیت 80 مؤسسه به 
عنوان زیرمجموعه، تولید 700 مستند در 
طول سال توسط مجموعه »خانه طراحان 
انقاب« یکی از زیرمجموعه های مؤسسه 
اوج اســت و فعالیــت بیــش از 2 هــزار و 
600 هنرمند در این ســازمان. با وجود این 
فعالیت گسترده، در مرامنامه این مؤسسه 
نــه مؤسســان آن مشــخص هســتند و نــه 
بودجه ای که به مؤسســه تزریق می شــود. 
البته آبان ســال 93 بود که ســردار رمضان 
شــریف، مســئول روابــط عمومــی ســپاه 
پاســداران در یــک نشســت خبــری گفت: 
»مؤسســه اوج از همان آغاز، جهت گیری 
معینــی را برای فعالیت در حوزه انقاب، 
دفــاع مقــدس و بیــداری اســامی اعــام 
کرد که هر ســه حوزه چسبندگی خاصی با 

حوزه فعالیت های ســپاه پاســداران دارد. 
از ایــن منظــر بــدون همــکاری تنگاتنــگ 
و حمایت هــای نهادهایــی ماننــد ســپاه و 
ارتــش ایــن فعالیت به ثمر نمی رســید.« 
بعدها هم مدیرعامل »اوج« در نشســت 
خبری اش تأکید کرد که »افتخار ســازمان 
اوج ایــن اســت کــه از هیــچ ســفارتخانه 
خارجی پول نمی گیرد و با افتخار از ســپاه 
پاســداران حمایــت می گیــرد.« وضعیت 
بقیه تأمیــن کننــدگان مالی مســتندهای 
سیاسی هم تقریباً همین طور است؛ منابع 
مالی که رسماً در اساسنامه ها و سایت های 
این مراکز عنوان نشــده و خــط و ربط های 
سیاسی پررنگی که در میان تمام آثار آنها 

برجسته است. 
»ســفیر فیلم« در ســایت خود نوشــته 
کــه »از ســال 1389 بــه همــت جمعــی از 
دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی شــریف، 
راه اندازی شــد.« در فهرســت مستندهای 
تولید شــده این مؤسسه ساخت حدود 60 
مســتند به چشــم می خورد. چیزی که باز 
هم این سؤال را ایجاد می کند که آیا واقعاً 
چند جوان دانشجو بدون کمک و حمایت 
ارگانیک می توانند این تعداد محصول را 
در این مدت تولید کنند؟ آن هم در حالی 
که آثار ساخته شده عموماً درآمد خاصی 
هم از طریق گیشه سینما ها یا نمایش های 
محدود در دانشــگاه ها ندارد. درخصوص 
فــروش آثار هم می توان به یکی از آخرین  
پکیج های این مؤسســه اشــاره کــرد که در 
آن 10 عنــوان فیلــم مســتند در قالب یک 
بســته به قیمت 42 هزار تومان به فروش 
می رســد و البتــه ایــن قیمت بــرای خرید 
اینترنتی به 20 هزار تومان کاهش می یابد. 
مرکز مستند سوره و همین طور اداره فیلم 
وابســتگی های  دارای  بســیج  نمایــش  و 
ســازمانی مشــخصی بــه حــوزه هنــری و 
بسیج مستضعفان هســتند اما در جریان 
ساخت مستندهای سیاسی حاشیه دار نام 
آنهــا به اندازه حجــم مجموعه های دیگر 
به چشــم نمی خــورد. در این میــان مرکز 
مســتند »صور« تنهــا با یک عنــوان تولید 
شناخته می شود؛ »مستند قائم مقام« که 
بــه زندگی آیــت اه منتظری می پــردازد. 
از خــط و ربــط و ارتباطات این مرکز و بقیه 
فعالیت های آن هنــوز اطاعات چندانی 
در دســت نیســت. به این ترتیــب به نظر 
می رســد اولیــن اشــکال عمــده مراکــزی 
کــه می خواهند با ســاخت مســتند و بیان 
واقعیت در فضای سیاسی شفافیت ایجاد 
کنند و دست به روشنگری بزنند، این است 
که مهم ترین بخش خــط و ربط  های آنها 
یعنی بخش مالی شــان شــفاف و روشــن 

نیست.
ë مستندسازی یا روایت سازی؟ 

امــا مستندســازی ایــن مستندســازان 
اشــکال مهم تــر دیگــری هــم دارد؛ عــدم 
ایــن  روایت هــای  و  اطاعــات  صحــت 
مستندها. معمواً مهم ترین ساخته های 
و  تکذیــب  بــا  شــده  یــاد  مجموعه هــای 
اعتــراض افراد آگاه مواجه شــده اســت؛ از 
مســتند »مــن روحانــی هســتم« گرفته تا 
مستندهای »راه طی شده«، »قائم مقام«، 
»من تکنوکرات هستم«، »مصاف« و حاا 
»هاشمی زنده اســت«. عمده اشکاات و 
اعتراضاتی که به این مجموعه مستندات 
وارد شــده، شامل دو بخش کلی می شود؛ 
بخــش اول طرح موضوعات غیرمســتند 
و غیــر واقعــی. امــا بخــش دوم و مهم تــر 
آنجایــی کــه معترضــان مدعــی تحریف 
روایت هــا هســتند، جایــی کــه بخشــی از 
واقعیت حذف یا کمرنگ می شود تا معنا 
و محتــوای روایت هــا تغییر کند. یــا اینکه 
برداشت های یکســویه از وقایع و تحوات 

مالــی.  احتمالــی  حمایــت  حتــی  نــه  و 
مهم ترین اتهامی که در این رابطه متوجه 
دو طرف اســت، استفاده ســازندگان این 
مســتندها از آرشــیو اختصاصــی صــدا و 
ســیما اســت. چیزی کــه هر کســی به آن 
دسترســی ندارد. اولین بار این شــائبه در 
جریــان مســتند »مــن روحانی هســتم« 
مطرح شــد اما ســازندگان آن چندان زیر 
بــار این اتهام نرفتند. هــر چند تصاویری 
در ســاخته آنها یافت می شــد که تاکنون 
کســی جــز رســانه ملی بــه آن دسترســی 
نداشــته اســت. اما کمتر از یک سال بعد 
بااخره ســازندگان مســتند »مصاف« در 
مردادماه ســال 93 تأیید کردند که صدا و 
سیما فیلم های آرشیوی خود را در اختیار 
آنهــا قرار می داده و آنها به آرشــیو صدا و 
سیما دسترســی داشــته اند. در این میان 
ایــن اتهــام دربــاره خیلی از مســتندهای 
دیگــر هــم مطــرح شــده و حــاا یــک بار 
دیگــر محمــد  هاشــمی دربــاره مســتند 
»هاشمی زنده است« گفته که »مسائلی 
را که از آقای  هاشمی در این مستند نشان 
مــی داد، مختص به آرشــیو صدا و ســیما 
بود که هرکســی دسترسی به آنها را ندارد 
اما به طور کامل در اختیار این افراد بود.« 
این گفته آنجا مهم تر می شود که گوینده 
فــارغ از نســبتی کــه بــا مرحوم  هاشــمی 
اســبق  رئیــس  خــود  دارد،  رفســنجانی 
سازمان صدا و ســیما محسوب می شود. 
مجموعــه ای کــه بیــش از دو دهه اســت 
علی رغم تاشــی که برای کســب عنوان 
»رســانه ملی« دارد، در بخش وسیعی از 
افــکار عمومی و همین طــور جریان های 
سیاسی به عنوان رسانه ای سیاست زده و 
جناحی شناخته می شود. ویژگی که ایفای 
نقش در ســاخت مســتندهای جهت دار 

سیاسی را بعید نمی کند.
بــا ایــن پیشــینه ها یعنی نامشــخص 
بودن یــا ابهام در منابع مالی ســازندگان 
عمــده  اشــکاات  مســتندها،  ایــن 
روایت هایی که مســتند شــده اند و همین 
وابســتگی  از  واضــح  نشــانه های  طــور 
نهادهــای  بــه  فیلم هــا  ایــن  ســازندگان 
جهــت داری چون صدا و ســیما می تواند 
تنها یک نتیجه را در ذهن متبادر کند و آن 
این است که اساساً هدف از این مجموعه 
فعالیت های گســترده نه ثبــت و ضبط و 
مســتند کردن رخدادهــای تاریخی بلکه 
ســاخت روایتی خاص از ایــن رویدادها و 
جــا انداختــن آن اســت. هدفــی که صفر 
تــا صد آن چیزی جز یک هدف سیاســی 
نیست؛ آن هم به کام یک جریان سیاسی 
خاص. همان گونــه که تا حاا همان یک 
جریان تنها طرف راضی از این مستندها 
بــوده و باقی سیاســیون، معترضــان آن. 
خصوصاً باید توجه داشت که عمده آثار 
یاد شده توسط این جریان ها از زمان روی 
کار آمــدن حســن روحانــی و آغــاز دولت 

یازدهم تولید شده اند.
 به طور مثال در مجموع آثار مســتند 
عرضه شده توســط »سفیر فیلم« تنها 4 
مــورد از 60 مــورد مربوط به قبل از ســال 
92 می شوند. حال آنکه این مجموعه سه 
سال قبل از آغاز دولت یازدهم هم فعال 
بوده است. یا در مثالی دیگر مؤسسه اوج 
بیلبوردهای مناقشه برانگیز خود را بعد از 
جدی شدن مذاکرات هسته ای در سطح 
شــهر تهــران بــه طــور گســترده رونمایی 
کــرد و در حالی که از ســال 90 فعال بوده، 
دســت به چنین اقدامی نزده بود. این به 
روشنی نشان می دهد که زیست عمومی 
ایــن آثار در چه فضایی معنا پیدا می کند 
و ســازندگان آنهــا پیــاده نظام هــای چــه 

عملیاتی هستند.

مستندهای بی سند
آرشیو صدا و سیما در خدمت روایت سازان

استیضاح های متعدد 
و خالی شدن اعتبار ابزار نظارتی

 شــکل و فرم بــه جریان انداختن طرح های اســتیضاح در 
مجلس به ســمتی می رود که باعث خالی شدن این ابزار 
نظارتی مجلس از محتوا خواهد شد. طرح استیضاح وزیر 
جهاد کشــاورزی که روز چهارشــنبه اعام وصول شــد هم 
می تواند در همین چارچوب مورد بررسی و نقد قرار گیرد. 
بحــث امضای طرح های اســتیضاح و نهایتــاً پس گرفتن 
آن بعــد از چنــد روز یک آفت عمومی اســت که در طرح 
اســتیضاح آقای حجتی مانند تقریباً تمام استیضاح های 
قبلی به چشــم می خورد. این اتفــاق باعث کاهش اعتبار 
طرح هــای مختلف و مهم تــر از آن امضای نمایندگان مجلس می شــود و در 

افکار عمومی نیز شائبه سهم خواهی و امتیازگیری را ایجاد می کند.
امــا طرح اســتیضاح یاد شــده آن طور کــه از متــن آن برمی آیــد و قبًا نیز 
امضاکننــدگان آن بحث هــای مختلفــی در ایــن رابطــه داشــته اند، ناظــر بــه 
چالش ها و مباحث اصلی حوزه جهاد کشاورزی نیست. در چارچوب وظایف 
و مسئولیت های این وزارتخانه می توان به اشکااتی بنیادین اشاره کرد که البته 
بخش اعظم آن رسوب و ته نشین مشکات ادوار قبلی است. استیضاحی که 
این مســائل بنیادین را مســأله خود ندانســته باشــد و محورهای خود را به آن 
اختصــاص ندهــد به نظر از اعتبار فنی و کارشناســی باایی برخوردار نخواهد 
بود. استیضاح کنندگان محترم برخی انتقادات به عملکرد وزارتخانه را محور 
این طرح قرار داده اند، حال آنکه برای برکناری یک وزیر اگر از دیدگاه فنی به 

موضوع بنگریم نیازمند اشکااتی بنیادی تر هستیم.
اضافــه بــر ایــن بایــد گفــت اســتیضاح یــاد شــده مانند بســیاری دیگــر از 
اســتیضاح ها، بدون توجه به اثرات و آلترناتیوها مطرح شــده اســت. اینکه آیا 
برکناری یک وزیر و در این مورد آقای حجتی می تواند به بهبود شرایط منتهی 
شــود محــل تردیــد جدی اســت و اینکه چــه کســی می توانــد وزارتخانه مهم 
و راهبردی جهاد کشــاورزی را وارد مســیری دیگر کند هم ســؤالی اســت که به 
نظر پاسخی ندارد. مهم تر از همه اینها باید یادآور شد که وضعیت بودجه ای 
کشور به گونه ای است که اجازه بسیاری از اقدامات را در حوزه جهاد کشاورزی 

نمی دهد.
تعدد اســتیضاح ها و تغییــرات در کابینه دولت در شــرایط فعلی به هیچ 
عنوان منجر به کارآمد شــدن نظام اجرایی نخواهد شد. اختیارات ویژه ای که 
مقــام معظم رهبری به رئیس جمهوری در حوزه اقتصادی اعطا فرموده اند 
به معنای آن است که ما در شرایط ویژه ای قرار گرفته ایم. در این شرایط زدن 
وزرای اقتصــادی دولت و زیر فشــار قرار دادن مدیران ارشــد اقتصادی کشــور 
نمی تواند همراســتا با خواســت رهبری برای تسریع و تسهیل در تصمیمات 

اجرایی در این حوزه باشد.
بــا ایــن تفاســیر بــا وجــود آنکــه اســتیضاح حــق نماینــدگان اســت اما 
بایــد توجه شــود کــه این حق اگــر خــارج از چارچوب های فنــی و نگاه های 
کارشناســی و در راســتای برخی منافع منطقه ای، شخصی یا جناحی مورد 
استفاده قرار بگیرد، نمی تواند عاملی برای ارتقای کارآمدی نظام اجرایی 

باشد.

تخریب چهره ها یا تخریب انقاب

تأمین کننده مالیسال پخش موضوع اثر نام اثر 

مرکز مستند سوره و اداره 1397 زندگی مرحوم بازرگان راه طی شده 
فیلم و نمایش بسیج

مرکز مستند صور1369 زندگی آیت اه منتظری قائم مقام 

سفیر فیلم وابسته به 1397 زندگی آیت اه هاشمی رفسنجانی هاشمی زنده است 
مجتمع رسانه ای اطلس

شفق مدیا وابسته به سفیر 1392 زندگی حسن روحانی من روحانی هستم 
فیلم

تحوات سیاسی- اجتماعی ایران در مصاف 
سال های ۶8 تا 88 

سفیر فیلم1392 

تغییر رفتار احمدی نژاد و تیم او در کدام انحراف؟ 
دولت های نهم و دهم 

سفیر فیلم1392 

تأثیر گروه های سیاسی داخلی بر نبرد خاموش 
تحریم بعد از سال 90 

سفیر فیلم1392 

من تکنوکرات 
هستم 

انتقاد از قراردادهای نفتی IPC در 
دولت یازدهم 

سفیر فیلم1395 

مرکز مستند سوره1394 اتفاقات خرداد 88 روزهای خرداد 

پرزیدنت آکتور 
سینما 
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نمونه هایی از بحث برانگیزترین مستندهای سیاسی ساخته شده در سال های اخیر

سعی در القای روایتی خاص دارد. از میان 
اعتراضات و انتقادات متعدد و گسترده ای 
که به هر کدام از این تولیدات و مســتندها 
نقــل  مناســب ترین  شــاید  شــده  انجــام 
قــول مربوط بــه اعتراض مجید تفرشــی، 
پژوهشــگر تاریخ به ســازندگان مستند راه 
طــی شــده بــا موضــوع زندگــی مهندس 
مهدی بازرگان باشــد؛ »بنده با شبکه های 
ایــران  و  من وتــو   ،bbc همچــون  زیــادی 
اینترنشــنال مصاحبه کرده ام و با علم به 
اینکه می دانم آنها چگونه دروغ می گویند، 
می گویــم ایــن فیلم ظلــم بــه جمهوری 
اســامی و در تحریــف کامــل از مهنــدس 
بازرگان است این یک تاریخ نویسی دروغ 

بــود هرچنــد شــما بلــد نبودیــد دروغ تان 
را در ایــن فیلم بفروشــید.« یــا در موردی 
دیگر عمادالدین باقــی از افراد نزدیک به 
آیــت اه منتظــری بعد از پخش مســتند 
»قائــم مقام« اصرار داشــت که این فیلم 
»حدود ۵0 مورد »خاف واقع«، »دروغ«، 
»تحریــف«، »خطــا« و »کتمــان عمــدی 
حقیقت« داشــته. افــراد دیگــری از فرزند 
آیت اه منتظری گرفته تا علی اکبر ناطق 
نوری هم به سندیت این مستند اعتراض 
کرده بودند. اوج این دست اعتراضات اما 
در دو مستند من روحانی هستم و همین 
طــور پرزیدنــت آکتور ســینما تجربه شــد. 
جایی که مستندسازان در مورد اول سابقه 

حســن روحانی را نشــانه رفته بودنــد و در 
مورد دوم هم بین سیاســت های خارجی 
دولت او با سیاست های دولت گورباچف 
قبل از فروپاشی شوروی تشابه سازی کرده 
بودنــد تا بــه این نتیجه برســند کــه ادامه 
کار ایــن دولــت یعنــی باا بــردن احتمال 
فروپاشی نظام. هر دوی این مستندها هم 
در چند مورد از شــبکه های مختلف سیما 

به نمایش درآمده بود.
ë  اختیــار در  ســیما  و  صــدا  آرشــیو   

مستندسازان
ارتبــاط مستندســازان خاص بــا صدا 
و ســیما اما بســی بیشــتر از اینهاســت. نه 
پخــش آثــار آنهــا از شــبکه های مختلف 

احسان بداغی
خبرنگار

رزمایــش دو ماهــه نیــروی زمینــی ســپاه 
پاسداران انقاب اسامی، با عنوان پیامبر 
و  قشــم  جزیــره  در  کــه   12 اعظــم)ص( 
منطقه عمومی خلیج فارس برگزار شــد، 
روز گذشــته با دســتیابی به اهداف از پیش 

تعیین شده با موفقیت پایان یافت.
این درحالی است که برخی رسانه های 
غربــی گــزارش دادنــد کــه یــک روز مانده 
به پایــان این رزمایش، یک نــاو هواپیمابر 
امریکایی وارد خلیج فارس شد. خبرگزاری 
آسوشیتدپرس مدعی شد که »کشتی های 
سپاه پاسداران ایران در این میان با شلیک 
راکت هایی )به صورت هشدار و با فاصله( 
و پــرواز هواپیماهــای بــدون سرنشــین در 
نزدیکی این ناو، تاش کردند حضور خود 

را به این ناو نشان دهند.« 
امیر رســتگاری، فرمانده ارشــد وزارت 
دفــاع در ایــن بــاره گفــت: اساســاً وقتــی 
هــر شــناوری وارد منطقــه خلیــج فارس 
می شــود، چــون از تنگــه هرمــز و از مســیر 
آب های ســرزمینی ما عبــور می کند طبق 
عــرف نظــام دریایــی، زمــان ورود و حتی 

خــروج شــناورها از ملیــت، مأموریــت و 
مقصد آن ســؤال و شناســایی می شود. به 
گزارش ایســنا، وی افزود: این شناســایی از 
طریق نزدیک شدن شناورهای کشورمان 
به شــناورهایی اســت که در حــال ورود به 
خلیــج فارس هســتند و این طبــق اصول 
دیپلماتیک و عرف بین الملل نظامی در 
آبــراه های جهــان انجام می شــود و اصًا 

چیز جدیدی نیست.
امیــر رســتگاری تصریح کــرد: فقط به 
علــت تبلیغــات ایران هراســی، ســؤااتی 
که نیروهای دریایی ســپاه در تنگه هرمز یا 
نیروهــای دریایی ارتــش در منطقه دریای 
عمان از شــناورهای وارد شــده می پرسند، 
از جانب طرف مقابل  بزرگنمایی می شود؛ 
وگرنه اصاً فرآیند این عملیات شناسایی، 
بخشــی از عرف بین الملل نظامی اســت. 
وی افزود: در این چارچوب شناورهای ما به 
شناورهای وارد شده نزدیک می شوند و در 
قالب عملیات شناسایی تأییدیه می گیرند 
و دوبــاره بــه آنان اجازه عبــور می دهند که 
این طبق عرف عبور از آب های بین المللی 

جهان اســت. امیر رســتگاری گفــت: از 10 
ماه پیش ناوهــای هواپیمابر امریکایی در 
خلیج فارس حضور نداشــتند و نخستین 
بــار بــود که پــس از ایــن مــدت دوبــاره ناو 
و  شــد  فــارس  خلیــج  وارد  هواپیمابــری 
طبیعی است که گشت های نیروی دریایی 
سپاه پاسداران به آن نزدیک شدند، سؤال 
کردند و تأییدیه گرفتنــد و آنان نیز به طور 
صلح آمیز از مســیر عبــور کردنــد و اکنون 

مسیر خودشان را طی می کنند.
وی با رد ادعای برخی رسانه ها که یک 
فرونــد پهپاد، نــاو هواپیمابــر امریکایی را 

تعقیب کرده و حتی چند راکت به سمت 
آن شــلیک شــده تصریح کرد: سه جزیره 
قشــم، هرمز و ارک دقیقاً در دهانه تنگه 
هرمز قرار دارند که منطقه رزمایش پیامبر 
اعظم است و از حدود 8 روز پیش از آغاز 
رزمایش در سطح بین المللی اعام شده 
که در این منطقه رزمایش برگزار می کنیم 
تا شــناورهای خارجی از آن مطلع باشند. 
امیر رســتگاری افزود: بر این اساس همه 
آگاهــی دارنــد که آنجــا منطقــه رزمایش 
است و این که پهپاد و بالگرد در آنجا پرواز 
می کردند ربطی به ناو هواپیمابر امریکایی 

نداشــته اســت. وی تأکید کرد: طول تنگه 
هرمز حدود 45 کیلومتر است و زمانی که 
شــناورها وارد آن می شــوند چون از وسط 
تنگه عبور می کنند بــا جزایر ما حدود 23 
کیلومتــر فاصلــه دارند و زمانی کــه از این 
جزایر عبور کردند طبیعی است که پهپاد 
ما را دیده اند و احتمااً اجرای آتش را نیز 
مشاهده کردند و تلقی شیطنت آمیزشان 
این بوده که به سمت آنان شلیک شده در 

حالی که اصًا این طور نبوده است.
بــه گــزارش تســنیم، تصــرف اهداف 
استراتژیک در ســرزمین دشمن، تهاجم 

از ســاحل، هــدف قــرار دادن پهپادهــای 
دشمن، پشتیبانی از یگان های عمل کننده 
از ســوی بالگردهــا و یگان هــای زرهــی، از 
جمله مهم ترین عملیات های اجرا شده 

در این رزمایش بود.
سردار محمدعلی جعفری، فرمانده 
ایــن  کل ســپاه پاســداران در روز پایانــی 
رزمایش، برگزاری این رزمایش را پاسخی 
بــه ادعاهــای دشــمنان دانســت و گفت: 
آنان باید بدانند که توان دفاعی جمهوری 
اســامی ایران یک توان بازدارنده است و 
همان گونه که مقام معظــم رهبری )مد 
ظله العالی( فرمودند، اگر بخواهند یکی 

بزنند، حتماً 10 تا می خورند.
وی افــزود: این توانمندی اینجا اثبات 
شد که جمهوری اســامی و رزمندگان ما 
می توانند چنیــن کاری را انجام دهند؛ در 
واقــع ایــن توانمنــدی به نظر مــا موجب 
بازدارندگی می شــود. سرلشــکر جعفری 
ابــراز امیــدواری کرد که دشــمنان بیش از 
گذشــته به توان پاســخ کوبنده ما در برابر 

اقدامات خود پی برده باشند.

روایت فرمانده ارشد وزارت دفاع از نزدیکی گشت های سپاه به ناو امریکایی

یــک ســال پیش بــود کــه مســتندی با 
عنــوان قائــم مقــام در مــورد زندگــی 
مرحوم آیت اه حســینعلی منتظری 
ســاخته شــد. چندی پیش هم شــاهد 
تولید مســتندی تحت عنوان »راه طی 
شــده« درخصــوص زندگــی مرحــوم 
مهنــدس مهــدی بــازرگان بوده ایــم و 
اخیراً هم مســتندی پیرامــون مرحوم 
آیت اه  هاشــمی رفســنجانی ساخته 
قبلــی  مــورد  دو  همچــون  کــه  شــده 
انتقادات زیادی را به همراه داشته است. در حقیقت زمینه 
اصلــی تمامی این مســتندات، تخریب چهــره تاریخی این 
افراد اســت. ســؤالی که مطرح می شــود، این اســت که چرا 
جریاناتــی درون حاکمیــت جمهوری اســامی ایران تحت 
تأثیر عوامل تندرو قرار دارند و چگونه اســت که به سهولت 
می توانند بودجه های میلیاردی دریافت کرده و برنامه هایی 
را بســازند کــه کار آن تخریــب چهره هــا و شــخصیت های 
سیاســی اســت. آنچه مســلم اســت، اینکه ســازندگان این 
ســریال ها اگرچه نسبت به این شــخصیت ها بغض و کینه 
دارند اما توجه ندارند که در حقیقت با تخریب این چهره ها 

در واقع انقاب اسامی را تخریب می کنند.
اگــر دقیق تــر بــه زندگــی شــخصی و سیاســی مهندس 
مهــدی بازرگان و آیت اه منتظری و  هاشــمی رفســنجانی 
بنگریــم، مهم تریــن وجــه آن در نقشــی خاصه می  شــود 
کــه ایــن چهره  هــا در پیــروزی انقــاب اســامی داشــته اند. 
ایــن ســخن به هیــچ روی به این معنا نیســت کــه احیاناً ما 
نخواهیــم برخــی جنبه های سیاســی اعم از عقاید یا ســایر 
مســائل را مورد نقد و بررسی قرار دهیم اما آنچه که در این 
فیلم ها صورت می گیرد، نقد و بررســی چهره های تاریخی 

نیســت بلکه به نوعی وارونــه نمایی و زیر ســؤال بردن این 
شخصیت ها اســت. به زبان ســاده  تر جریان تندروی درون 
حاکمیــت جمهــوری اســامی ایــران آنقدر نســبت به این 
شــخصیت ها دچار بغض و کینه و نفرت شــده اند که برای 
ضربه زدن به آنان حتی حاضرند که انقاب اســامی مورد 
خدشــه قــرار بگیرد و برای نســل جــوان مورد تردید باشــد 
اما در عوض خود توانســته باشــند که ضربــه و لطمه ای به 
شــخصیت مرحــوم منتظــری، مهدی بــازرگان و  هاشــمی 

رفسنجانی زده باشند.
کاری کــه تندروهــا می کنند واقعاً تأســف آور اســت. کم 
نبودند مسئوانی که به واسطه بهره برداری های اقتصادی 
بخشی از طبیعت را تخریب کرده اند. کم نبودند مسئوانی 
کــه به همیــن دلیــل بعضــاً ســاختمان های قدیمــی را که 
هویــت تاریــخ معاصــر ایــران، تهــران و برخــی شــهرهای 
دیگرمان است را تخریب کرده اند. اقدام این افراد را اگرچه 
کــه کاری اســت دردناک اما می شــود فهمید. ولــی اینکه از 
ســر بغــض و کینه سیاســی، انســان بــه تخریــب چهره ها و 
شخصیت های تاریخی بپردازد، واقعاً غیرقابل درک است. 
هرکســی کــه کوچکترین بررســی در مــورد زندگی سیاســی 
مرحوم مهندس مهدی بازرگان کرده باشــد، نیک می داند 
که جز ایران دوستی و اسام دوستی و مبارزه علیه استبداد 
و دیکتاتــوری و گذراندن ســال های متمــادی در زندان و در 
نهایــت پاکی و صداقت زندگی کــردن واقعاً نمی توان چیز 
دیگری به او نســبت داد. اما در مســتندی که از وی ســاخته 
شده، سعی می شود که او را به مجاهدین پیوند داده و آنچه 
که این گروهک قبل و بعد از انقاب مرتکب شــده اند را به 
پای مهندس مهدی بازرگان بنویســند. به هرحال آنچه که 
مسلم اســت، اینکه دامنه این تحریف  های تاریخی کم کم 

به شخصیت های دیگر هم گسترده  تر خواهد شد.

یادداشت

شهباز حسن پور
نماینده مجلس

آیت اه مؤمن در بیمارستان بستری شد
آیت اه محمد مؤمن عضو فقیه شورای نگهبان در یکی 

از بیمارستان های شهر قم بستری شد.
حجت ااســام احمــد مؤمــن فرزند آیــت اه محمد 
مؤمن از فقهای شــورای نگهبان در گفت وگو با تســنیم درباره علت بستری 
شدن ایشان در یکی از بیمارستان های شهر قم، اظهار کرد: آیت اه مؤمن 
از صبح دیروز به دلیل یک خونریزی داخلی مغزی در بیمارســتان بستری 

شدند و سطح هوشیاری وی به شدت پایین است.

اعتراض دانشجویان به نماینده جنجالی مجلس
در نخســتین روز زمســتانی امســال، جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه های 
تهــران در اعتــراض بــه رفتــار حاشیه ســاز و نامناســب نماینــده ســراوان با 

کارمند گمرک، مقابل مجلس شورای اسامی تجمع کردند.
پــس از آنکــه روز جمعه جمعــی از دانشــجویان در شــهرهای مختلف 
کشــور، پس از نماز جمعه به ماجرای گمرک واکنش نشان داده و حمایت 
خــود از کارمنــد این دســتگاه را اعــام کردند، دیــروز نوبت گــروه دیگری از 

دانشجویان بود تا در این خصوص تجمع برگزار کنند.
بــه گزارش »تابناک«، ظهر دیروز  جمعی از دانشــجویان دانشــگاه های 
تهــران در اعتــراض بــه رفتــار حاشیه ســاز و نامناســب نماینــده ســراوان با 
کارمند گمرک، مقابل مجلس شــورای اســامی تجمع کردند.دانشجویان 
تجمع کننده با در دســت داشــتن پاکارد ها و دســت نوشــته هایی خواســتار 
برخــورد قانونــی با محمدباســط درازهــی، نماینده ســراوان شــده و از این 

نماینده خواستند تا هرچه سریع تر استعفا دهد.

اخبــــار

گفتـــار

صادق زیباکام
استاد دانشگاه

نیم
تس



تکذیب دیدار پنهانی دیپلمات های 
ایرانی و امریکایی

خبر اول اینکه، ســفیر ایــران در انگلیس ادعــای روزنامه 
الجریــده کویت درباره دیدار پنهانی دیپلمات های ایرانی 

و امریکایی در لندن را تکذیب کرد و آن را یک دروغ پردازی صرف خواند.
بــه گزارش فــارس، حمید بعیدی نــژاد در صفحه توئیترش نوشــت: »برخی 
رسانه ها خبری به نقل از روزنامه الجریده کویت نقل کرده اند که این روزنامه 
ادعا کرده اســت که برخی دیپلمات های ایرانی و امریکایی به طور پنهانی در 
لنــدن دیــدار کرده اند و مذاکــرات یمنی ها در ســوئد نتیجه ایــن دیدارها بوده 
اســت. این خبر یک دروغ پردازی صرف می باشــد و کامًا تکذیب می شــود.« 
روزنامــه الجریــده بــا انتشــار خبری مدعی شــد کــه توافقات حاصل شــده در 
اســتکهلم در نتیجه نشســت های پنهانی دیپلمات های ایرانــی و امریکایی با 

وساطت برخی کشورهای اروپایی و عمان به دست آمده است.

ادعای تاش ایران برای دخالت در انتخابات امریکا
 خبــر دیگــر  اینکه، مشــاور عالــی ارشــد دونالد ترامــپ مدعی تاش روســیه، 
چیــن و ایــران برای دخالت در انتخابات میان دوره ای امریکا شــد. به گزارش 
ایلنــا بــه نقل از بلومبرگ، »دان کوتز« روز جمعــه در بیانیه ای پس از بازبینی 
انتخابات توســط دفترش مدعی شــد که روسیه و دیگر کشــورهای خارجی، از 
جمله چین و ایران با انجام فعالیت های نفوذی و ارســال پیام های هدفمند 
در جریان انتخابات میان دوره ای  تاش کردند به اهداف و منافع استراتژیک 
خود برســند. ترامپ در جریان فشــارها بــرای اتخاذ موضع شــدیدتر در برابر 
فرضیــه دخالت روســیه در انتخابــات ۲۰۱۶، به کوتز دســتور داد تــا ظرف ۴۵ 
روز از انتخابــات میــان دوره ای ۶ نوامبر هرگونه احتمال نفوذ و دخالت در این 
انتخابات را بررســی کند. این گزارش که روز جمعه به کاخ سفید تحویل داده 

شده، در معرض دید عموم قرار نگرفته است.

  آزادی بیش از ۲۰ نفر از کارگران گروه ملی فواد
شنیدیم که، استاندار خوزستان درخصوص آخرین وضعیت کارگران بازداشتی 

گروه ملی فواد ایران گفت: بیش از ۲۰ نفر از کارگران بازداشتی گروه ملی آزاد 
شــده اند. غامرضا شریعتی در گفت وگو با ایسنا، ادامه داد: با دادستان استان 
صحبت هایــی انجــام گرفته اســت تا ســایر کارگران بازداشــتی نیز آزاد شــوند. 
اســتاندار خوزســتان تصریح کرد: در حال برنامه ریزی هســتیم تــا با همکاری 

دادستانی، تمهیداتی اندیشیده شود تا سایر کارگران بازداشتی نیز آزاد شوند.

 ممنوعیت پروازهای ماهان به آلمان از ماه ژانویه
دســت آخر اینکه، آلمان تحت فشــار امریکا، ورود و خروج پروازهای شــرکت 
هوایی ماهان ایر را به این کشــور ممنوع می کند. به گزارش ایلنا، یک روزنامه 
آلمانــی روز جمعــه بــا گــزارش ایــن خبــر دلیل ایــن اقــدام دولت آلمــان را 
تحریم این شــرکت هوایی از ســوی ایاات متحده به اتهام واهی تأمین نیرو و 
تجهیزات برای دولت »بشــار اسد« رئیس  جمهوری سوریه، دانست. روزنامه 
بیلــد گــزارش داد کــه دولت آلمــان در پی درخواســت واشــنگتن تصمیم به 
ممنــوع کردن ورود پروازهای ماهان ایر به فرودگاه های دوســلدورف و مونیخ 
گرفته اســت. هواپیمایی ماهان عاوه بر مونیخ و دوسلدورف، پروازهایی هم 
به شــهرهای پاریس، بارســلون و میان دارد. این روزنامه گــزارش داد که این 

ممنوعیت در ماه ژانویه اعمال خواهد شد.

 دیـــگه 
چه خبر

انتقاد  دادستان از یک انتصاب
دادســتان کل کشــور دیروز نســبت به انتصاب حجت ااسام 
نقویان از ســوی رئیس جمهوری به عنوان »دبیر هیأت عالی 
گزینــش کشــور« انتقــاد کرد.به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران 
حجت ااســام منتظــری گفت: یک آقایــی اخیراً نکتــه ای فرمودند که منصوب 
شده و جایگاهی دارد. من تعجب کردم و هم گله مندم و هم اظهار تأسف دارم. 
فردی را به عنوان مسئول گزینش منصوب کردند که در اوایل انتصابش راجع به 
مسائلی بحث می  کند که قابل تأمل است و استفاده نادرستی از آیه قرآن می کند 
و می گوید چه اشکالی دارد از افراد دو یا سه تابعیتی استفاده کنیم هما نطور که 
برای فوتبال مربی از خارج می آوریم. وی ادامه داد: این قیاس مع الفارق اســت. 
آقای عزیز! مدیر فوتبال تکنیک های فنی را یاد می دهد که چطور فوتبالیست ها 
پاس بدهند و گل بزنند و بازی کنند اما اینکه مدیریت های کان کشور اقتصاد را 
به دســت خارجی ها بدهیم یعنی چه؟ مگر کشور قحط الرجال است. منتظری 
افــزود: ایــن کشــور ظرفیت دارد اما به شــرطی کــه نگویند مدیــر دو تابعیتی هم 
می توانیــم اســتفاده کنیم. ثانیاً آقایی که در جای مهمی تکیــه زدی توجه کن که 
قانــون مدنی مدیریــت دو تابعیتی را ممنوع کرده اســت. وی ادامــه داد: جناب 
رئیس جمهوری که برای شما احترام قائلیم ماحظه فرمایید چه گفته اند و آیا 
مورد قبول شماست که کسی مسئول گزینش شده است و این دیدگاه را دارد؟ من 
موضعگیری می کنم زیرا مگر حقوق مردم مفت و مجانی به دست آمده و با این 
همه شهدا و جانبازانی که از دست دادیم. باید حواسمان را جمع کرده و مراقب 
باشیم.منتظری در باره برخی ادعاها مبنی بر انتصاب حجت ااسام رئیسی به 
ریاست قوه قضائیه گفت:  »فعًا )این خبر(در فضای مجازی است و تا به فضای 

حقیقی تبدیل شود، طول می کشد.«
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ë  در حافظه تاریخــی ایرانیان یک
بیگانــه هراســی وجــود دارد کــه به 
دیپلماسی هراسی تسری پیدا کرده 

است
ë  باید ایــن نگاه  که غــرب و در رأس

آن امریکا مرکز محور جهان اســت 
را تغییر دهیم

یرنا
ا

دیپلماسی قهر، تأمین کننده منافع ملی نیست
فهــم جدیــد از دوران گــذار در عرصــه 
روابط بین الملــل و تغییر نگرش های 
اســت  گــزاره ای  آن،  پیرامــون  ســنتی 
امــور  وزیــر  ظریــف،  محمدجــواد  کــه 
خارجــه ایــران بارهــا در خــال تبییــن 
تحــوات سیاســت جامعــه جهانــی و 
در دفــاع از رویکــرد تعاملــی دولت بر 
لــزوم دســتیابی بــه آن تأکیــد داشــته 
اســت. تحواتی که بر پایــه آن اهرم  ها 
و ابزارهای اعمال قــدرت و نفوذ دچار 
تحول می  شــوند و امکان بــروز و ظهور 
کشــورهایی کــه الزاماً در شــرایط قبلی 
قوی ترین و مؤثرترین کشورها نبودند، 
فراهم می  شــود. با سید جال دهقانی 
فیروزآبادی، اســتاد روابــط بین الملل 
و صاحبنظر مســائل سیاســت خارجی 

پیرامون این موضوع گفت وگو کردیم.

ë  رابطــه کارگــزار و ســاختار در عرصــه
برپایــه  گذشــته  از  بین الملــل  روابــط 
یکجانبه گری و قــدرت نظامی بازیگران 
بزرگ تعریف می شــد اما اینــک به نظر 
می رسد شرایط سیال جهان و شرایطی 
ابزارهــای  چندبعــدی،  قــدرت،  کــه 
بــازی، چند وجهــی و بازیگــران، متکثر 
شــده اند این رابطه پیچیده تر از گذشته 
شــده اســت. بــا شــرایط کنونــی حاکم 
بــر عرصــه بین الملــل در حــال حاضر 
به نظر می رســد که ســاختار، بــر کارگزار 
تحمیل شــده اســت. چنانکــه در دوره 
دوم بوش پســر رویکرد یکجانبه گرایانه 
امریکا که پیــش از آن در حمله به عراق 
و افغانســتان تبلور یافته بــود،  به دلیل 
ناکامی رویکرد یاد شــده و برخی شرایط 
بین المللی تغییر کرد و امریکا به سمت 
روی  چندجانبه گرایی  رویکــرد  ســوی  و 
آورد... ارزیابــی شــما از ایــن تحــوات 

چیست؟
بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال اول بایــد 
نظــام  در  دیــد نگرش هــای مختلــف 
بین الملــل پــس از فروپاشــی شــوروی 
و پایــان نظــام دوقطبــی چیســت و از 
کشــورها  بقیــه  و  امریــکا  دیگــر  ســوی 
چگونه نــگاه می کنند؟ یــک تعریف از 
نظام بین الملل پس از نظام دوقطبی 
معتقد اســت نظام تــک قطبی حاکم 
اســت و امریــکا تنهــا ابرقــدرت باقــی 
مانــده نظــام بین الملل اســت. برخی 
فراتــر از آن معتقدند نظام تک قطبی 
و هژمونیــک برقــرار اســت و امریکا هم 
یک قطب برتر و هم هژمون است. بعد 
از فروپاشی شوروی بویژه در زمان بوش 
پســر تلقــی امریــکا این بــود کــه قدرت 
برتر نظام بین الملل اســت و سیاســت 
خارجی مبتنی بر یکجانبه گرایی و حتی 
انحصارگرایی در روابط بین الملل را در 
پیش گرفت. یازدهم سپتامبر این نگاه 
را تقویت کرد و باعث شــد امریکایی ها 
به این جمع بندی برسند که به تنهایی 
می توانند نظام بین الملل را مدیریت 
و صلــح را به صــورت یکجانبــه برقرار 
کنند که هشت سال حکومت بوش پسر 
این گونه بود و در آن دوره امریکایی ها 
بــا چنیــن تلقــی از نظــام بین الملــل 
نــه تنهــا نیــازی بــه چندجانبه گرایــی 
نمی دیدنــد بلکــه معتقــد بودنــد کــه 
اصــل بــر یکجانبه گرایی اســت و حتی 
نیازی به متحدیــن نزدیک هم ندارند 
بنابرایــن رامســفلد از اروپــای جدیــد و 
قدیم ســخن گفت. تصورشان این بود 
که مــا اصًا به متحــدان اروپایی نیازی 
نداریم. نگاه دیگر هم معتقد به وجود 
یــک چندقطبــی بــود کــه بــر پایــه آن، 
قــدرت امریکا نســبت بــه بقیه بیشــتر 
اســت اما در کنار آن چنــد قطب دیگر 
ماننــد چین، روســیه، آلمان و فرانســه 
هم هســتند. اگــر چنین نگاهــی وجود 
داشــته باشــد، آن وقــت قطــب قدرت 
برتــر امریکا به تنهایی نمی تواند نظام 

بین الملــل را مدیریت کنــد و نیاز دارد 
بــا بقیــه قطب هــای قــدرت رایزنــی و 

مشورت داشته باشد.
ë  امریــکا یکجانبــه  رویکــرد  شکســت 

محصول چه شرایطی بود؟
بــه نظــرم یکــی از مهم تریــن عوامــل 
شکســت یکجانبه گرایــی امریــکا بویژه 
در زمــان بوش ایــن بود کــه آنها تلقی 
درســتی از نظــام بین الملل نداشــتند 
و معتقــد بودند کــه امریکا محــور این 
نظــام اســت. در صورتــی کــه واقعیت 
این گونه نبود؛ نه امریکا و نه مجموعه 
غــرب نمی توانســتند بــه تنهایی نظام 
بین الملــل را مدیریــت کننــد. چنانکه 
اینــک در امریــکا حتــی بحث نــگاه به 
شــرق در دســتور کار قــرار گرفتــه کــه 
بــه  غــرب  از  قــدرت  می دهــد  نشــان 
شرق منتقل می شــود و تحوات نظام 
بین الملــل دیگر در چارچوب منظومه 
نیســت.  فهــم  قابــل  امریــکا  و  غــرب 
بــودن  قطبــی  تــک  تلقــی  بنابرایــن 
نظــام بین الملل در زمــان بوش کامًا 
شکســت خــورد و اوج آن در عراق بود 
که بر این بــاور بودند می توانند اهداف 
خــود را به صــورت یکجانبه به دســت 

آورند که نتوانستند.
ë  درباره ایــران نیز آیا سیاســت امریکا

کــه پیــش از برجــام کوشــید سیاســت 
تحریــم علیــه آن را با همکاری شــرکای 
اروپایــی اش پیگیــری کنــد بــه معنــای 
آن بــود کــه این کشــور خود بــه تنهایی 
اهدافــش  موفقیــت  نمی توانســت 
را یکجانبــه تضمیــن کنــد و ناگزیــر بــه 
پذیــرش مختصــات ســاختاری عرصه 
بین الملل و روی آوردن به همکاری های 

چندجانبه با کشورهای اروپایی شد؟
بلــه؛ پــس از پایــان ریاســت جمهوری 
بــوش اتفاقــاً یکــی از شــعارهایی کــه 
اوباما حتی در مبــارزات انتخاباتی اش 
مــی داد، این بود که سیاســت یکجانبه 
گرایی بوش، هژمونی یا رهبری امریکا 
را بــه خطر انداخته اســت چــون تلقی 
بــوش ایــن بود کــه امریــکا بــه صورت 
ســخت افــزاری قــدرت برتــر اســت و 
می توانــد نظــام بین الملــل را بــا تکیه 
بــر برتــری نظامی مدیریــت کند که در 
عــراق کامًا نشــان داده شــد این گونه 
نیســتند  قــادر  امریکایی هــا  و  نیســت 
همــکاری  بــدون  ســخت  قــدرت  بــا 
نظــام  اروپایی هــا  بــا  هماهنگــی  و 
بین الملــل را مدیریت کننــد. بنابراین 
نــگاه اوبامــا ایــن بــود بــوش هژمونــی 
از  بیــش  و  کــرده  تضعیــف  را  امریــکا 
اینکــه از قــدرت نــرم و جاذبــه امریــکا 
اســتفاده کند از قدرت سخت استفاده 
کرده و برآیند این سیاست به تضعیف 
اســت.  انجامیــده  امریــکا  رهبــری 
بنابراین یکی از شعارها و سیاست های 
از  امریــکا  رهبــری  بازســازی  اوبامــا، 
طریــق به کارگیری قــدرت نرم بــود. از 
ایــن رو او چه در زمــان انتخابات و چه 
بعد از آن بســیار بر اهمیــت راهبردی 
اتحــاد بیــن اروپــا و امریکا تأکیــد کرد و 
دنبال یک نوع سیاست چندجانبه گرا، 

اجماع سازی و اقناع سازی بود.
ë چه اندازه موفق بود؟

بــوش پســر در  بــا  اوبامــا در مقایســه 
صحنــه اقتصــادی قوی تــر بود. شــاهد 
در  ترامــپ  اقدامــات  از  یکــی  بودیــم 
واقــع اوبامازدایی اســت، او با توجه به 
تأکیــدی که بــر یکجانبه گرایــی دارد به 
زعم خــود می کوشــد چندجانبه گرایی 
دوران اوبامــا را خنثــی کنــد. اوبامــا در 
رابطــه با ایران موفق شــد علیه برنامه 
هســته ای ایــران اجمــاع ســازی کنــد، 
شــورای  بــه  را  هســته ای اش  پرونــده 
امنیــت ببرد و بــا رویکــرد نرم افزاری و 
بــر اســاس سیاســت چندجانبه گرایــی 
یــک اجمــاع بین الملــل علیــه ایــران 
شــکل دهد کــه در نهایت بــا مذاکرات 
چندجانبــه بــه برجــام رســیدند. ایــن 
نشــانه های  از  یکــی  اوبامــا  اقدامــات 
ســطح  در  چندجانبه گرایــی  موفــق 

بین الملل بود.
ë  بــا ترامــپ  کــه  می رســد  نظــر  بــه 

تمرکــز بــر »قــدرت ســخت«، رویکــرد 
چندجانبه گرایی اوباما را کنار زده است 
و این در حالی اســت که این نوع قدرت 
بین المللــی  اجماع ســازی  در  نقشــی 
نــدارد و نشــانه گرایش بــه جنگ طلبی 
اســت. آیا این بــه معنای آن اســت که 
امریکا عمًا قدرت نرم خود را از دســت 

داده است؟
نــوع  یــک  سیاســت ترامــپ در واقــع 
افــزاری  ســخت  هژمونــی  بازســازی 
همــان  بــه  یعنــی  امریکاســت. 
دارد  شــباهت  بــوش  سیاســت های 
منتهــی تفاوتــش این اســت کــه بوش 
می خواســت با هزینه امریــکا هژمونی 
ســخت افزاری اش را اعمــال کنــد امــا 
ترامپ می خواهد با هزینه دیگران این 

کار را انجام دهد.
ë  خب رویکرد یکجانبــه گرایانه او برای

رسیدن به اهدافش از طریق هزینه کردن 
دیگران چگونه امکانپذیر است؟ به نظر 
می رســد امریکا بیش از هر زمان دیگری 

تنها مانده است.
این هدف ترامپ است اما اینکه موفق 
شــود یا نه بحث دیگری اســت. همان 
تلقــی بــوش را دارد امــا نمی خواهــد 
هزینــه آن را بدهد و ایــن برایش کار را 
سخت می کند زیرا شرکایش می گویند 
اگر می خواهی یکجانبه عمل کنی، چرا 

ما باید هزینه های آن را بدهیم؟
ë  رویکــرد یکجانبه گرایانــه ترامــپ بــه

تضعیف قــدرت نرم امریکا منجر شــده 
اســت. این عامل چه تأثیــری در قدرت 

اجماع سازی این کشور گذاشته است؟
یک وجه سیاســت ترامپ ملی گرایی، 
ضــد بین الملل گرایــی و بازگشــت بــه 
خارجــی  سیاســت  در  یکجانبه گرایــی 
کامــًا  می خواهــد  ترامــپ  اســت. 
اوبامازدایی کنــد و نتیجه آن تضعیف 
معتقــدم  امریکاســت.  نــرم  قــدرت 
کامــًا  ترامــپ  اجماع ســازی  قــدرت 

تضعیف شده است.
ë  یــا کنــد  اجماع ســازی  می خواهــد 

نمی تواند؟
می خواهــد امــا با ایــن رهیافتــی که در 
پیــش گرفتــه، امــکان نــدارد بنابرایــن 
سیاســت جنــگ طلبــی یــا تهاجمــی 
ســخت  قــدرت  بــر  تکیــه  بــا  ترامــپ 
عمــًا با شکســت مواجه شــده اســت. 
بویــژه یکجانبه گرایی با اجماع ســازی 
تعــارض و تناقــض دارد. از یک طرف 
امریکای ترامــپ دنبال یکجانبه گرایی 
می خواهــد  دیگــر  طــرف  از  و  اســت 
اجماع ایجاد کند، خــب اجماع یعنی 
قدرت اقناع ســازی دیگــران و این یک 

تناقض آشکار است.
ë  در ترامــپ  دولــت  شکســت 

اجماع ســازی بیشــتر در چه حوزه هایی 
بروز پیدا کرده است؟

بــه نظرم  به طور کلی در زمینه امنیتی 
کامًا ناموفق بوده است و این شکست 
در مقابل ایران عینیت ویژه ای داشــته 

است. یعنی درخصوص امنیتی کردن 
مجــدد ایــران و برنامــه هســته ای اش 
زیــرا  اســت  خــورده  شکســت  کامــًا 
حتی متحــدان اروپایــی اش آن روایت 
ایــران  از  دارد  ترامــپ  کــه  را  امنیتــی 
می دهــد، قبول ندارند. امریکا حتی در 
پرونده های سوریه و یمن هم نتوانسته 

اجماع سازی کند.
ë  اما در زمینــه رویکرد فشــار اقتصادی

علیــه ایــران تــا حــدودی موفــق بــوده 
است؟

تــا حــدی در حــوزه اقتصــادی اجماع 
ســابقی کــه اوبامــا درســت کــرده بود، 
باقــی مانــده اســت. نــه اینکــه ترامپ 
بتوانــد آن را برقــرار کنــد. اینجــا باید از 
اصطاح »هژمونی بدخیم« اســتفاده 
کنم. یعنی هژمونی را با اجبار تحمیل 
کــردن. امریکا ســعی می کند بــا توجه 
سیاســت  اقتصــادی اش  قــدرت  بــه 
خــود را بــر دیگــران تحمیــل کنــد کــه 
ایــن اجماع ســازی نیســت زیــرا ازمه 
اجماع ســازی، رضایت دیگران اســت. 
کشورها تحت تأثیر ساختارهای درهم 
تنیــده اقتصــاد بین الملــل بــه نوعــی 
مجبورنــد تا حــدی سیاســت ترامپ را 
تحمــل کننــد اما در درازمــدت معلوم 

نیست این سیاست ادامه پیدا کند.
ë  ضــد رویکــرد  بــه  توجــه  بــا 

نظــر  بــه  ترامــپ،  بین الملل گرایــی 
اجماع ســازی  سیاســت  می رســد 
بین المللی امریکا حداقل تا پایان دوره 
او دنبال نشــود. این مسأله چه تأثیراتی 

بر نظام بین الملل خواهد گذاشت؟
به نظرم هم تاریخ و هم تجربه نشــان 
می دهــد کــه سیاســت یکجانبه گرایــی 
ســخت افزاری بویــژه باعــث می شــود 
دیگر کشــورها به ســمت موازنه ســازی 
اول  حــاا  برونــد  امریــکا  مقابــل  در 
امریــکا  مقابــل  در  نــرم  موازنه ســازی 
صــورت می گیــرد و امــکان اینکــه یک 
نظــام  در  هــم  ســخت  موازنه ســازی 

بین الملل صورت گیرد، وجود دارد.
ë  شــبیه مقاومــت اروپــا بــرای حفــظ

برجام و تصمیــم اتحادیه اروپایی برای 
تشکیل نیروی دفاعی مشترک؟

اروپــا  کــردن  مخالفــت  آشــکارا  بلــه 
بــا خــروج امریــکا از برجــام و تــاش 
بــرای نجــات ایــن توافــق نشــان داده 
کــه نظــام بین الملل و حتــی متحدان 
امریــکا دیگر یکجانبه گرایی این کشــور 
را برنمی تابنــد. یــک تأثیــر دیگــری که 
ســتیزی  دارد  ترامــپ  یکجانبه گرایــی 
شــدن الگوهــای تعامــل بیــن امریکا و 
قدرت هــای بــزرگ اســت. حاا ســتیز 
بــه معنای جنگ نظامی نیســت بلکه 
نمونــه مــواردی چون جنــگ تعرفه ها 
آن  نظایــر  و  چیــن  و  امریــکا  میــان 
باعــث می شــود الگــوی تعامــل نظام 
بین الملــل بــه نوعــی از همــکاری بــه 

سمت رقابتی پیش رود.
ë  رویکــرد تضعیــف  وجــود  بــا 

یکجانبه گرایانــه امریکا و تحوات نظام 
از  برخــی  نــگاه  همچنــان  بین الملــل، 
جریان هــای سیاســی در داخــل ایــران 

مبتنــی بر نگــرش ســنتی نظام ســلطه 
کــه  نگاهــی  چنیــن  زمینــه  در  اســت. 
کشــورمان  مذاکــره  بــا  مخالفــت  در 
بــا قدرت هــای غــرب و امریــکا مطــرح 
می شــود این پیش فرض وجود دارد که 
شــرایط  گفت وگو کامًا نابرابر اســت و 
نتیجه بخشــی مذاکره با پیگیری الگوی 
برد- بــرد، دور از ذهن به نظر می رســد. 

نظر شما چیست؟
در ایــن رابطه چند نکته مطرح اســت؛ 
یــک آنکــه در فرهنگ سیاســی ما یک 
نوع دیپلماســی هراسی وجود دارد و از 
قدیم هم بــوده که خود نتیجه تجارب 
ناموفــق تاریخــی مــا در قراردادهــای 
اســتعماری بــوده که بر ایــران تحمیل 
حافظــه  در  بنابرایــن  اســت.   شــده 
تاریخــی ایرانیــان یــک بیگانه هراســی 
وجــود دارد که به دیپلماســی هراســی 
تســری پیــدا کــرده اســت. یــک بحــث 
دیگــر دوگانه غیر واقعــی »مقاومت – 
مذاکــره« اســت کــه در ســال های اخیر 
شکل گرفته و ما فکر می کنیم مقاومت 
و مذاکره در مقابل همدیگر هستند، یا 
این اســت یا آن. در صورتی که اینها دو 
روی یک سکه هســتند یعنی مذاکره و 
مقاومت ازم و ملزوم هم هستند و ما 
هم بایــد مقاومت کنیــم و هم تعامل 
و مذاکــره کنیــم. مذاکره بــر مبنای داد 
و ســتد اســت البتــه از موضــع قــدرت. 
منظــور قــدرت نظامــی نیســت بلکــه 
مجموعــه مؤلفه هــای قــدرت مطــرح 
اســت که بتوانیم از منافع مان استفاده 
کنیم. بنابراین مذاکــره اصًا متضمن 
برد- برد است. بحث دیگر که معموًا 
داریم، این اســت که مذاکره با ســازش 
یا دیپلماســی با سازش مترادف گرفته 
ســازش  می خواهیــد  اگــر  می شــود. 
کنیــد و تســلیم شــوید، نیاز بــه مذاکره 
نداریــد. مذاکــره بــه معنــی یــک بازی 
حاصــل جمــع مضاعف اســت؛ یعنی 
برد شــما برد طرف مقابــل. حاا یکی 
3۰ درصــد می بــرد یکــی 7۰ درصــد. 
بهتریــن آن 5۰- 5۰  اســت. آن دیگــر 
مذاکراتــی اش  قــدرت  و  توانایــی  بــه 
هــم  اصطاحــی  یــک  دارد.  بســتگی 
در ادبیــات روابــط بین الملــل بــه نــام 
مذاکرات نامتقارن داریم. یعنی اگر دو 
کشــوری که از نظر قدرت برابر نیستند 
در مــورد یــک موضوعی مذاکــره کنند 
آیــا می تــوان از پیــش گفــت آن قدرت 
برتر برنده اســت؟ تحقیقات بســیاری 
صــورت گرفته و نشــان داده کــه لزوماً 
ایــن گونــه نیســت خیلــی از مذاکــرات 
نامتقــارن بوده اتفاقاً قدرت ضعیف تر 
پیروز شــده اســت. خب ایــن بخش به 
قــدرت خــود دیپلماســی و چانه زنــی 
یــک کشــور  و اهرم هــای دیپلماتیــک 
دربــاره  ترامــپ  مثــًا  دارد.  بســتگی 
قــراردادی  بدتریــن  می گویــد  برجــام 
اســت کــه امریکایی ها امضــا کرده اند، 
معلوم می شــود ایــران در یک مذاکره 
نامتقارن امتیازات بیشــتری به دســت 
آورده اســت. دیپلماســی قهــر تأمیــن 
کننــده منافــع ما نیســت بایــد مذاکره 

داشــته باشیم، فعال باشــیم و حتی با 
آنهایی کــه تقابل داریــم مذاکره کنیم 
مانند امریکا. مذاکره دیپلماتیک البته 
از منظــر اقتدار می توانــد تأمین کننده 

منافع کشور باشد.
ë  ایــران اســامی  جمهــوری  رویکــرد 

برپایــه ایــن تحــوات و از میــان رفتــن 
نقــش اجماع ســازی امریــکا در صحنه 
بین الملل باید مبتنی بر چه مؤلفه هایی 

باشد؟
ما نیــاز داریم در سیاســت غرب محور 
بازنگــری داشــته باشــیم. یعنــی ایــن 
نــگاه را کــه فکــر کنیم غــرب و در رأس 
آن امریــکا مرکــز محور جهان اســت و 
همه مســائل و مشکات ناشــی از این 
کشورهاســت و کلیــد حــل آنهــا نیز در 
دســت آنهاســت، تغییر دهیــم. اینک 
روابــط بین الملل متحول شــده اســت 
و مــا اان از جهــان پســاغربی ســخن 
می گوییــم. ادبیــات روابــط  بین الملل 
رویدادهــای  همــه  کــه  می گویــد  هــم 
و  بین الملــل در غــرب رخ نمی دهــد 
همه تحوات بین المللی هم با امریکا 
و غرب حل نمی شــود. اان شاهد یک 
نظام بین الملل چند مرکزی هســتیم، 
و  دارد  وجــود  قــدرت  متعــدد  مراکــز 
حتی در ســطوح خیلی عــادی و پایین 
نظام بین الملل هم مؤلفه های قدرت 

نهفته است.
تعابیــری  اان  بگویــم  نمی خواهــم 
ماننــد نــگاه بــه شــرق و غــرب خیلــی 
موضوعیــت نــدارد اما دیگــر یک نگاه 
جامع نیســت. اان باید یک سیاســت 
تعاملی با بقیه دنیا که می تواند شامل 
توجه به شرق، غرب، امریکای اتین و 
آفریقا باشد در پیش بگیریم. بنابراین 
در آن ایه هــای دیگر روابط بین الملل 
می توانیم دیپلماسی فعالی مبتنی بر 
اصل تعامل ســازنده با همه کشورها و 
قدرت ها داشــته باشیم و یک سیاست 
و  متــوازن  نگــر،  همه جانبــه  خارجــی 
متعــادل در پیــش بگیریــم. سیاســتی 
که یک ســونگرانه به روابط بین الملل 

نگاه نکند.
ë  می کنید اشــاره  که  سیاســتی  پیگیری 

ذیــل رویکــرد مقاومــت و تعامــل کــه 
همــواره مورد تأکید جمهوری اســامی 

بوده، چگونه امکانپذیر می شود؟
می توانیــم بــه الگوهــای ســه گانــه در 
ایــن زمینــه اشــاره کنیــم؛ یــک الگــوی 
تعاملــی صرف، الگــوی تقابلی صرف 
و الگــوی تلفیقــی تعامــل- تقابــل. در 
ایــن چارچوب گاهی می توانیم تعامل 
برای تقابل داشته باشیم. ممکن است 
بــه نظــر بیاید که ایــن الگــو پارادوکس 
دارد امــا تعامل می کنیم بــرای تقابل 
با یک کشــور . برجام را می توانیم یکی 
از نمونه هــای سیاســت تعامــل بــرای 
تقابــل نــام ببریــم. مــا از راه تعامل با 
امریــکا و مذاکــره کامــًا بهانه هایی که 
آنها برای ایران هراسی و امنیتی کردن 
ایران داشتند خنثی کردیم. راه مقابله 
بــا امریکا و تهی کــردن آن از اهرم های 

فشار، فقط مذاکره بود.

خبر

 عضــو شــورای مرکــزی حــزب کارگــزاران 
اصاح طلبــان  گفــت:  ایــران  ســازندگی 
به دلیل محدودیت های سیاسی نتوانستند 
از ژنرال های خود در انتخابات استفاده کنند 
با این حال باید به عمل گرایی و واقع گرایی 
روی بیاورنــد و دســتاوردهایی برای ارائه به 
مردمــی که بــه آنها اعتماد کردند، داشــته 
باشند. محسن هاشمی در گفت و گو با ایرنا 
در پاســخ به این پرســش که با فرا رســیدن 

موعــد انتخابــات اصاح طلبــان بــا نقــد 
اقدامــات دولــت در پــی بازســازی اعتماد 
عمومی هستند، سهم این جریان سیاسی 
در وضعیــت فعلــی چقدر اســت؟ گفت: 
دوم  دوره  در  دولت هــا  معمــول  به طــور 
خود با چنین مشــکاتی مواجه می شــوند 
چــرا کــه جریان های سیاســی بــرای تداوم 
حضور، معمواً نمی خواهند که مسئولیت 
وضعیت موجود را بپذیرند و خود را منتقد 

نشــان می دهند در حالی کــه در ایجاد این 
وضعیت ممکن است سهیم باشند. 

بــرای  مهــم  نکتــه  داد:  ادامــه  وی 
اصاح طلبــان این اســت که شــرایط خود 
را به عنــوان یک جریان شــریک در قدرت، 
درک کننــد و بپذیرنــد، اصاح طلبــان در 
ســال ۱39۲  از  یعنــی  اخیــر  انتخابــات   4
تاکنون پیروز شده اند و سهم قابل توجهی 
دارنــد، در شــرایط حضــور در  قــدرت  در 

قدرت نمی شــود مانند اپوزیسیون موضع 
گرفت و ایده آلیستی برخورد کرد.هاشمی 
خاطرنشــان کــرد: نتیجــه برخــورد ایده آل 
گرایانــه و نپذیرفتــن مســئولیت خــود دو 
رویکــرد می تواند باشــد، یــا اینکه بخواهند 
ماننــد اوایل دهه هشــتاد شــعار خــروج از 
حاکمیت بدهند یا اینکه مردم دیگر به این 
جریان اعتماد نمی کننــد و به اصطاح در 
ماشین اصاح طلبان نمی نشینند. هاشمی 

افــزود: اینکــه بســیاری از مدیــران اجرایی 
کشور در حال حاضر گرایش اصاح طلبی 
دارند، فراکســیون بزرگ امید در مجلس و 
مدیریت شهری بســیاری از کانشهرها در 

اختیار اصاح طلبان است نشان می دهد 
که آنها در قدرت شریک هستند 

و برای کسب مجدد اعتماد 
مردم باید پاســخگو باشند 
نه ژست اپوزیسیون بگیرند.

محسن هاشمی: اصاح طلبان در قدرت حضور دارند ، موضع اپوزیسیون نگیرند

ارزیابی دهقانی فیروزآبادی از تحول رویکردهای حاکم بر روابط بین الملل در دنیای پساغربی

مریم سااری
خبرنگار دیپلماسی

خروج نیروهای امریکایی با چه هدفی؟ 
صاحبنظران امریکایی احتمال می دهند در توافقات پنهانی 
ترامــپ و اردوغــان، وظیفه مهــار ایران ممکن اســت به جای 
عربســتان که با اتخاذ روش های خشــونت آمیز ناموفق شده، 
بــه عهده ترکیــه از طریق همکاری گذاشــته شــود و اردوغان در این مــورد روابط 
مستحکم با ایران را دلیل اصلی موفقیت ترکیه در همکاری با ایران دانسته است. 
این کشور دیالوگ خوبی با ایران برقرار کرده و در صحنه دوجانبه و صحنه سوریه، 

از نزدیک با ایران همکاری می کند.
امــا ســناریوی کمتــر مــورد توجه رامــی تــوان طرح های شــیطنت آمیز اســرائیل 
در منطقــه و ارتبــاط آن بــا تصمیــم ترامپ برای خــروج از منطقه برشــمرد. در 
هفته های اخیر اسرائیل حرارت درگیری احتمالی خود با حزب اه لبنان و ایران 
را باا برده و گوش همگان را بتدریج با این موضوع آشــنا کرده اســت. آیا امکان 
دارد خروج امریکا از سوریه و افغانستان مرتبط با تهدید ایران مبنی بر در تیررس 
بــودن نیروهــای امریکایــی درصورت بروز خطر باشــد؟ آیا عــدم تعجب و عدم 
واکنش نتانیاهو نسبت به خروج نیروهای امریکایی از سوریه که ظاهراً 48 ساعت 
قبل از اعام رسمی، با نتانیاهو مشورت شده بود، می تواند حاکی از نوعی تبانی 
بین امریکا و اســرائیل باشــد؟ آیا ورود ناو هواپیمابرامریکایــی به خلیج فارس و 
خروج نیروهای امریکایی از ســوریه و افغانســتان مکمل یکدیگرند؟ اگر احتمال 
این ســناریو ضعیف هم باشــد، باید در ایران جدی گرفته شــود و هر حرکتی را از 
نظر دور نداشــت. اصرار اسرائیل به تشکیل جلســه شورای امنیت و محکومیت 
حزب اه لبنان به خاطر حفر کانال های زیرزمینی ادعایی و تأکید نتانیاهو به عدم 
عبور ایران از خط قرمز اسرائیل، می تواند عائمی از شیطنت های اسرائیل برای 
درگیری احتمالی با حزب اه لبنان و بالطبع با ایران باشد. این سناریو در راستای 
»تابستان داغ« ترامپ برای ایران و هشدار جرمی هانت، وزیر امورخارجه بریتانیا 
مبنی بر تنش احتمالی در خاورمیانه و همچنین تغییر وزیر دفاع میانه رو امریکا 
بهتر قابل تفســیر اســت. پــس در ایران باید چشــم ها و گوش ها را کامــًا باز کرد، 
فضــای بین المللی و تحرکات موجود در آن را بدرســتی درک کــرد و از اقداماتی 
که اتحاد ترامپ، اسرائیل و عربستان را موفق سازد قویاً جلوگیری نمود. از جمله 
هرگونــه تندروی در مســائل داخلــی و خارجی و یا اقداماتی که بــه تقابل با اروپا، 
روسیه، چین، هند، ترکیه و دیگر دوستان ایران بینجامد، باید پرهیز کرد زیرا بازی 

کردن در زمین دونالد ترامپ به شمار می رود.

 ادامـــــه از
صفحه اول



گروه اقتصادی/ سیستم اروپایی جایگزین 
سوئیفت که به اسم SPV شناخته می شود 
قرار اســت در مبادات پولــی ایران با هند 
بــه کمــک اقتصــاد کشــورمان بیایــد. این 
ارتباط مالی به پیشــنهاد اروپایی ها شــکل 
گرفته و قرار بود از 13 آبان اجرایی شود اما 
جزئیات و ســازوکار تدوین آن طوانی شد 
و هنــوز هم برای اجرا آماده نشــده اســت 
اما طبــق آخریــن خبرها ریاســت SPV با 
کشور آلمان و محل استقرار آن در فرانسه 
خواهد بود، قرار اســت با سرعت بیشتری 
عملیاتی شــود تــا ایران بتوانــد از نفتی که 
به فروش می رســاند به پول برسد. حجم 
تجــارت ایران و هند در ســال ۲۰1۷ بالغ بر 
13 میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون دار بود که در 
مجموع، حجــم تجارت خارجــی ایران با 
هند در این سال، حدود یک و هشت دهم 
درصــد از حجم کل تجــارت خارجی ۷۴۰ 
میلیــارد داری آن کشــور را تشــکیل داده 
اســت. ازطرفی هند دومین مشتری نفت 
ایران محسوب می شــود و با تخفیف های 
ویــژه ای که توانســت از ایــران دریافت کند 
واردات از ایران را به روزانه ۷۰5 هزار بشکه 
در روز رساند. اما با ورود امریکایی ها به بازار 
نفت هند صادرات نفت ایران به این کشور 
کاهش چشــمگیری پیــدا کرد و بــه حدود 

5۰۰ هزار بشکه در روز رسید.
با توجه به حجم مبادات و نفتی که ایران 
به هند به فروش می رســاند قرار اســت با 
شــروع بــه کار SPV 5۰ درصــد پــول ایران 
به روپیــه و 5۰ درصد مابقی در قالب یورو 
پرداخت شــود. البته میزان بدهی هند به 
ایران هنوز مشــخص نیست اما هر میزان 
نفتی که در اختیار کشور هند قرار می گیرد 

پول آن ذخیره سازی خواهد شد تا سیستم 
اروپایــی جایگزیــن ســوئیفت کار خــود را 
آغاز کند و ایران بتواند از 8 کشــور معاف از 

تحریم نفت ایران، پول دریافت کند.
ë سهم 50 درصدی یورو از فروش نفت

امــور  معــاون  بختیــاری  محمدرضــا 
بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایــران در ایــن باره بــه روزنامه 
»ایــران«، گفــت: طبــق مذکــرات صورت 
گرفتــه بــا مســئوان کشــور هند، قرار شــد 
پول هایــی کــه از بابــت فــروش نفــت بــه 
دســت می آیــد به صــورت روپیــه و یــورو 
بازپرداخت شــود. کشــور هند هنــوز نقل و 
انتقــال پول را آغــاز نکرده چــرا که منتظر 
اجرایــی شــدن SPV اســت. وی تصریــح 
کــرد: ایــران می توانــد بــا ۵۰ درصــد پــول 
حاصــل از فروش نفت به هند که با روپیه 
تسویه می شود، کااهایی مثل محصوات 
کشاورزی، دارو، مواد غذایی و... را که شامل 
تحریم های امریکا نیســت خریداری کند. 
در واقع هر نوع کاایی که تحریمی نباشد، 

قابل معامله خواهد بود.
ë بعد از تعطیات ژانویه SPV

وی درباره زمان اجرایی شدن SPV افزود: 
اروپایی ها قصد داشــتند قبل از پایان سال 
 SPV میــادی نســبت بــه اجرایــی شــدن
اقدام کنند تا ایران بتواند بدهی های خود 
را پــس بگیــرد اما به نظر می رســد تا بعد 
از تعطیــات ژانویه SPV  عملی نشــود از 
این رو بعد از تعطیات سیستم جایگزین 
مالــی فعال خواهد شــد و ایــران می تواند 
از ایــن امــکان بــرای گــردش مالــی خــود 
اســتفاده کنــد. بختیــاری گفت: تــا چندی 
پیش مشــکل SPV رئیس و محل آن بود 

که خوشــبختانه این امر مشــخص شــد و 
اکنون محل SPV کشور فرانسه و رئیس آن 
 SPV کشــور آلمان اســت. اگر به هر دلیلی
اجرایــی نشــود و اروپایی هــا در انجــام آن 
ناتوان باشــند در قالب های دیگــری ایران 
بدهی هــای خــود را دریافت خواهــد کرد. 
از ایــن رو طی مکانیزم های تعریف شــده 
از طریــق بانک های محلــی پول ها گرفته 
خواهــد شــد. SPV همچون یک شــرکت 
برای تســویه مالی تجارت با ایــران به دور 
از حلقه هــای مالی متداول عمل می کند. 
به عنــوان نمونــه در ایــن ســاختار ایــران 
می تواند به اســپانیا نفت بفروشد و اعتبار 
مالــی ازم برای پرداخت به یک شــرکت 
آلمانی را که به ایــران کاا یا خدمات داده 
است تأمین کند و پول از طریق خاک اروپا 

بین دو شرکت مبادله شود.
ë هند قدرت فرامنطقه ای است

محمد حسین بنی اسدی رئیس میز هند 
در وزارت امــور خارجــه هــم گفتــه اســت: 
امروز هند یک قدرت فرامنطقه ای است و 
براحتی نمی توان این کشور را تحت فشار 
قــرار داد، بنابراین پیش بینی هــای ما این 
است که پس از پایان این معافیت ها هند 

راهکارهای جدیدی برای خط خرید نفت 
ایران اتخاذ خواهد کرد. وی ادامه داد: هند 
به نفت ما نیاز دارد و برخی  پاایشگاه های 
این کشــور بــا نفت ایــران کوک شــده اند و 
بــرای آنهــا ســرمایه گذاری زیادی شــده و 
اگــر بخواهنــد آن را تغییــر دهند متحمل 
هزینه های گزافی خواهند شد ضمن آنکه 
این کشــور از قدیــم به نفت ایران وابســته 
بوده و مایل اســت به خرید نفــت از ایران 

ادامه بدهد.
ë حجم تجارت ایران و هند ثابت می ماند

وی در خصــوص نحــوه تســویه پول نفت 
بــه ایلنــا گفــت: حســاب ایــران در یوکــو 
بانــک برای این امر اختصاص داده شــده 
اســت و ۵۰ درصــد پــول نفــت به صورت 
روپیــه و ۵۰ درصد دیگر به یــورو پرداخت 
خواهد شد. بنی اسدی اظهار داشت: هند 
برای کشــور ایــران و جایــگاه و امکانات ما 
اهمیت بســزایی قائل است از طرف دیگر 
بــرای فــروش تولیــدات خود به ایــران نیز 
برنامه ریزی کرده  و نیاز به بازار ایران دارد. 
من فکر می کنــم میزان تجارت دو کشــور 
اگر در آینده بیشتر نشود حداقل در همین 

سطح فعلی باقی خواهد ماند.  
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گزارش

ادامه از 
صفحه اول

مسکن

ë دوماه دیگر بانکی ایرانی در هند فعال می شود
محمد حســین بنی اســدی، رئیس میــز هنــددر  وزارت امور 
خارجــه در خصوص تأســیس بانک جدید ایرانــی در هند 
گفــت: تا دو ماه دیگر بانک ایرانی شــعبه خــود را در بمبئی افتتاح خواهد کرد و 
اکنون به دنبال انجام کارهای فیزیکی و مکان یابی است. این شعبه به همراه یوکو 
بانک کارهای مالی دو کشور را انجام خواهد داد. ما تاش زیادی کردیم تا بتوانیم 
در کمیســیون مشترک مجوز تأســیس این بانک را بگیریم. هندی ها ابتدا قبول 

نمی کردند اما مذاکرات زیادی انجام شد و این کار تاکنون سابقه نداشته است.  

نــکته

امید اقتصاد به نیما
قدم هایی که سیاستگذاران باید برای نیما بردارند

 میلیارد دار عایدات 
تولید تجمعی پارس جنوبی 

محمد مشکین فام مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس 
گفت: از زمان توسعه پارس جنوبی تا کنون 8۰ میلیارد 
دار در این میدان سرمایه گذاری شده و ۲۵۰ میلیارد 

دار عایدات تولید تجمعی این میدان بوده است. 

۲۵۰
 درصد ارزانی نفت 

در یک هفته
قیمت نفت تحت تأثیر رشد فعالیت حفاری 

امریکا و تشدید نگرانی ها نسبت به اشباع عرضه، به 
پایین ترین حد از سه ماهه سوم سال ۲۰1۷ سقوط کرد 

و برای کل هفته 11.۴ درصد کاهش به ثبت رساند. 

 ۱۱
 حلقه چاه جدید نفت 

وارد مدار می شود
3۵ حلقه چاه جدید طی دو ماه آینده در میدان 

نفتی آزادگان جنوبی وارد مدار تولید شده و حدود 
۵۰ هزار بشکه نفت در روز به ظرفیت تولید این 

میدان افزوده خواهد شد.

 ۳۵
 درصد رشد بارش ها 

در فصل پاییز 
وزارت نیرو اعام کرد: حجم بارش های فصل پاییز 

از ابتدای سال آبی امسال )اول مهرماه( تاکنون 
به 9۲.1 میلیمتر رسید که نسبت به مدت مشابه 

پارسال بیش از ۲13 درصد رشد داشته است. 

۲۱۳ مرکز آمار ایران اعام کرد

تورم 18 درصدی در آذرماه
به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر 
ماه 139۷ به 18,۰ درصد رســید که نســبت به همین اطاع در 
ماه قبل )15.٦ درصد( ۲.٤ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

ë افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور
در آذر مــاه 139۷ عدد شــاخص کل )1۰۰=1395( به 151,۷ رســید که نســبت به ماه 
قبل ۲.٦ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت 
به ماه مشــابه ســال قبل 3۷,٤ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 
3۷,٤ درصد بیشــتر از آذر 139٦ برای خرید یک »مجموعه کاا و خدمات یکســان« 
هزینــه کرده اند که نســبت به این اطاع در ماه قبل )3٤,9 درصــد( ۲.5 واحد درصد 
افزایش یافته اســت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر مــاه 139۷ به 18.۰ درصد 
رسید که نسبت به همین اطاع در ماه قبل )15,٦ درصد( ۲.٤ واحد درصد افزایش 
نشان می دهد. شاخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
نسبت به ماه قبل ٤,8 درصد و در گروه عمده »کااهای غیرخوراکی و خدمات« ٦.1 
درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به آذر ماه 

139٦ برای این دو گروه به ترتیب 53.9 و 3۰.9 درصد است.
ë افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور

شــاخص قیمت کل برای خانوارهای شــهری کشــور در آذر ماه 139۷ به عدد 151,۰ 
رسید که نسبت به ماه قبل ۲.5 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص 
کل نســبت به ماه مشــابه سال قبل 3٦,9 درصد است که نســبت به ماه قبل )5,3٤ 

درصد( ۲.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
ë افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در آذر ماه 139۷ به عدد 155,3 
رسید که نسبت به ماه قبل 3.۰ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص 
کل نســبت به ماه مشــابه سال قبل 39,9 درصد است که نســبت به ماه قبل )3۷,3 

درصد( ۲.٦ واحد درصد افزایش داشته است.
ë تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در مــاه جــاری اکثــر بخش های زیر مجموعه شــاخص کل با افزایــش قیمت همراه 
بوده انــد. در گــروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« بیشــترین افزایش 
قیمت نســبت به ماه قبل به ترتیب مربوط به گروه »گوشــت« )انواع ماهی، گوشت 
گوسفند، گوشت گاو و گوشت مرغ(، گروه سبزیجات )بادمجان، فلفل دلمه، کدو سبز، 
پیاز و گوجه فرنگی(، گروه »شیر، پنیر و تخم مرغ« )شیر پاستوریزه، خامه پاستوریزه(، 
گروه »میوه و خشــکبار« )کشمش پلویی، خرما، پسته، ســیب، انگور، هندوانه(، گروه 
»محصوات خوراکی طبقه بندی نشــده در جای دیگر« )سس گوجه فرنگی، سرکه، 
لیمــو عمانی( و گــروه »آشــامیدنی ها« )قهوه( اســت. در گروه عمــده »کااهای غیر 
خوراکــی و خدمــات«، گروه »مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها« )انواع 
شوینده ها(، گروه »پوشاک و کفش« و گروه »حمل و نقل« )لوازم یدکی و انواع خودرو( 
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل گروه »دخانیات« کاهش قیمت داشته 
اســت و در گروه عمده »کااهای غیر خوراکی و خدمات«، اقام گوشی تلفن همراه، 

تجهیزات رایانه و طای 18 عیار نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته اند.
ë درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 139۷ برای دهک های 
مختلف هزینه ای از 1۷,1 درصد برای دهک اول تا 19.5 درصد برای دهک دهم 

است...

دوران نفت سخت و توسعه ملی
البته در این فاصله دســتگاه توسعه و برنامه کشور در بی خیالی 
خمیده بود. در آن زمان و پیش از شــروع کار حتی برای گسترش 
خطوط تلفن، احداث شبکه موبایل، کابل نوری، بزرگراه، فرودگاه، 
بنــدرگاه، بیمارســتان، حفاظــت از آبزیان و محیط زیســت زمینی و دریایی، مدرســه، 
دانشگاه، خدمات بهداشت و درمان خطی روی کاغذ نیاورده بود. تا اینکه وزیر فعلی 
نفت مسئول توسعه میدان پارس جنوبی شد و بسیاری از این طرح های توسعه ای را 
گردن گرفت.  دلیل ادامه دید محدود نفتی- مهندسی به پروژه های نفت ادامه تفکر 
شــرکت نفــت ایــران و انگلیس )پیش از ملی شــدن نفت در 13۲9 اســت( که فقط به 
عظمای مخزن می اندیشــد، چندان که در توزیع سوخت نگران آلودگی هوای شهر ها 
هم نیســت. پس از ملی شــدن صنعت نفت هم ایرانیان که  تحت تأثیر  انگلیس ها 
بودند همان سیاست های عدم توسعه و عدم توجه به منطقه نفت خیز را ادامه دادند. 
نمونه آن فاجعه ٦۰ ســاله هدر ســوزی گاز در وسط شــهر اهواز است. و حال آنکه برای 
تولید برق می شد همین گاز ها را از ابتدا تحویل سازمان آب و برق خوزستان برای تولید 
برق داد. هم اکنون دســت اندرکاران این امور اواد ایرانی دارســی از نسل چهارم پس از 
ملی شدن صنعت نفت هستند که هیچ نگرانی آمایش این مرز و بوم، حفاظت از آب 

و هوا و بااتر از همه معاش همگانی و نیازهای سرمایه ای نسل آینده نیستند!!
۲-  با شکست سیاست نفت ارزان ترامپ و ادامه ورود نفت های سخت، گران و جدید 
به بازار، ایران باید برای تولید کردن نفت های غیر آسان و غیر متعارف خود طرح های 
توسعه ای مناطق جدید را سامان دهد. البته نفت های جدید در تولید و فرآوری و حمل 
ونقل نیازهای سرمایه ای و تکنولوژیکی بیشتر و متفاوتی با دوره نفت آسان دارند و همه 

اینها سرمایه بری بیشتر دارند. 
در نتیجه مصرف کنندگان هم باید خود را برای پرداخت هزینه بیشتری آماده کنند. در 
داخل هم نســل حاضر باید قبول کند که دوران خوردن از ســرمایه های نسل های آتی 
در مصرف ارزان و بی هدف نفت و گاز به سرآمده است! ویژگی دوران »نفت سخت« 
حضور رقبای غیر سنتی در تولید نفت است و این داوران جدید رانت ها را به چالش 
می کشند که به جنگ های سیاسی- اجتماعی و اقتصادی بین نواحی داخل کشورها و 
بین کشورها هم می انجامد که سیاست ورزی و دیپلماسی های خاص خود را می طلبد. 
لذا ملت ایران باید مصمم شــود که دوران بودجه های نفتی ســرآمده و نفت فقط با 
مفهوم توسعه منطقه ای و ملی و حفظ ثروت بین نسلی باید عجین باشد. متأسفانه 
در جبین مجلس و دولت و حتی در ذهن مردمان ذهنیت توسعه به یمن درآمد نفت 
فراموش شده چندان که عماً مسئول آمایش سرزمین و برنامه توسعه واقعی نداریم 

بلکه همه در خدمت ربودن بخشی از بودجه هستند.
3-  اگر تجمیع ســرمایه از محل ذخایر نفت های ســخت برای توســعه ملی »ســخت 
شــود« بایــد نگران امنیت ملی، دفاع ملی، انســجام ملی و معیشــت مــردم از طریق 
دسترنج هر کس بود. امکان پخش کردن پول»نفت سخت« به شیوه هدرمندی که به 
غلــط تا به حال آن را هدفمنــدی خوانده ایم، دیگر وجود ندارد. کام آخر اینکه باید از 
هزینه های اجتماعی ناشــی از گسترش فقر سخت ترسید. باشد که با تبدیل هر پروژه 
نفتی- گازی به جزئی از یک طرح توسعه ای منطقه ای و ملی برای اشتغال و تولید در 
دوران »نفت سخت« از دوران رانت خوارگی نفت آسان دور شویم. به قول حافظ: ساقی 

به جام عدل بده باده تا گدا/ زحمت نیاورد که جهان پر با  کند.

رشد ۴۴ درصدی متوسط قیمت مسکن
متوســط قیمت فروش هر متر زیربنای مســکونی معامله شده از 
طریــق بنگاه های معامات ملکی در کشــور ۲۲۲٦۲ هــزار ریال با 
میانگیــن مســاحت 1۰٦ مترمربع بوده که نســبت بــه فصل قبل 
1٤/9درصد و نســبت به فصل مشــابه ســال قبل ٤ /٤٤ درصد افزایش داشــته است. به 
گزارش مرکز آمار، بر اســاس ســامانه  اطاعات مدیریت معامات اماک و مستغات 
کشور که با هدف شفاف سازی اطاعات معامات اماک و مستغات کشور در راستای 
ساماندهی امور مسکن پیاده سازی شده است، بنگاه های معامات ملکی موظف هستند 
مشــخصات تمامی معامات خرید و فروشی را که ســند آنها از طریق دفتر ثبت اسناد 
انتقال پیدا می کند  در این ســامانه ثبت کنند. با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم 
)تعداد( معامات در شهرهای بزرگ، باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط )حسابی( 
قیمت در سطح استان یا کشور می شود، از متوسط تعدیل شده )وزنی( استفاده شده تا 
بتوان با حذف اثر حجم معامات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد. در ضمن 
وزن های مورد استفاده بر مبنای واحدهای مسکونی دارای سکنه در سرشماری عمومی 
نفوس و مســکن 1395 به روز شــده است. متوســط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا 
زمین ســاختمان مسکونی کلنگی معامله شده   ازطریق بنگاه های معامات ملکی در 
کل کشور 1۷۲۵۰ هزار ریال با میانگین مساحت 3۰۷ متر مربع بوده است که نسبت به 
فصل قبل ۲9درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤9/۲درصد افزایش داشته است. 
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامــات ملکی در کل کشــور ۲۲۲۶۲ هــزار ریال با میانگین مســاحت 1۰۶ متر مربع و 
متوســط عمر بنای 11 ســال بوده است که نســبت به فصل قبل 1٤/ 9 درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال قبل ٤٤/ ٤ درصد افزایش یافته است. متوسط مبلغ اجاره ماهانه به 
عاوه ســه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مســکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامات ملکی در کل کشور 1۰8۰9۶ ریال با میانگین مساحت 
9۷ متر مربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 1۰، 3 درصد 

و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶/ ۰ درصد افزایش داشته است.

مرجان اسامی فر
خبرنگار

یرنا
س: ا

عک

ایران هند با استفاده از پیمان دوجانبه پولی به کمک هم می آیند 
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قدیم هــا وقتــی بــا آدم هــا مواجه می شــدم، بیشترشــان 
ســرمایه گذاری  کجــا  را  خــود  پس انــداز  می پرســیدند، 
کنیم؟ اما این روزها می پرســند چه بر ســر دارایی هایمان 
می آیــد؟ این دو ســال، فرســنگ ها شــکاف میان امیــد و آرزو یــا ناامیدی را نشــان 
می دهد. این بخشــی از درددل های محسن جال پور رئیس پیشــین اتاق بازرگانی 
اســت که در فضای مجازی منتشــر شــده اســت. این قبیل صحبت ها را مرتب در 
گفت و گوهایمان با فعاان اقتصادی می شــنویم و از قانون هایی که به آنها تحمیل 
شــده اســت. آنها از آینده پیش بینی ندارند و تنها خواسته شــان از سیاســتگذاران 
این است که ســنگ جلوی پای آنان انداخته نشــود. یکی از بخش هایی که فعاان 
اقتصــادی از آن انتقــاد دارنــد، ارز نیما اســت. ارزی کــه مدت ها باید چشــم انتظار 
پرداخت آن بمانند. فعاان اقتصادی در مصاحبه هایی که با روزنامه ایران داشتند 
و در قالب یادداشت آمده است از سیاستگذاران خواسته اند از تحمیل هایی که به 
آنها شده کم کنند و شرایط را برای تجار راحت تر کنند تا میزان یأس و ناامیدی روند 

فزونی به خود نگیرد. البته عبدالناصر همتــی رئیس کل بانک مرکزی که این روزها 
ســکان ارزی کشور را به دست گرفته اســت به تولیدکنندگان و تجار اقتصادی قول 
داده است که ســامانه نیما را سهل الوصل تر کند و از ســوی دیگر بخشنامه جدیدی 
که ســد راه تجــارت شــود را صادرنکنــد. معاونیــن وی نیــز گفته اند طــی هفته های 
آینــده بــرای تولیدکنندگانی که به ارز نیــاز دارند تصمیمات ویــژه ای اتخاذ خواهند 
کــرد. وزارت صمــت هم قول هایــی در این باره داده اســت و روز گذشــته نیز اعام 
شد براســاس »دســتورالعمل نحوه بررسی درخواســت های ثبت سفارش توسط 
سازمان های استانی« و به منظور تســریع و تسهیل در انجام وظیفه خدمت رسانی 
به مردم از تاریخ یک دی بررســی تأیید درخواســت های متقاضیان ثبت ســفارش 
در گــروه کاایــی دو در ســازمان های صنعــت، معــدن وتجــارت اســتان ها صورت 
می گیرد. این امر ضمن ســهولت در ثبت ســفارش کاا باعث کاهش بوروکراسی 
می شــود.حال باید دید که سایر بخش ها برای رسیدن تجار به ارز نیما چه قدم هایی 

برخواهند داشت؟

رونق کارت های بازرگانی یکبار مصرف
چنــد  طــی  کــه  متعــددی  بواســطه بخشــنامه های 
وقــت اخیــر بانک مرکــزی داشــته باعث شــده تجار 
و تولیدکننــدگان براحتــی بــه ارز نیما دسترســی پیدا 
نکنند. یکی از بخشنامه هایی که برای تجار دردسرساز 
شــده، گرفتــن ارز از تجار عراق و افغانســتان اســت. 
تــا قبل از ایــن بخشــنامه تجار، کشــورهای یاد شــده 
به صورت ریال در بازارچه های مرزی خرید می کردند 
ولی اکنون امکان خرید ندارند. با این تفاسیر حداقل 
در حوزه صادرات میلگرد ساختمانی دیگر صادراتی 
نداریم. این در شــرایطی اســت که درآمــد حاصل از 
صادرات می توانســت به اقتصاد کشــور کمک کند. از طرفــی گرفتن ارز از 
سامانه نیما بسیار سخت است و فعال اقتصادی بایست مدت ها منتظر 
ارز مورد نیاز خود باشــد. درســت اســت که چاره ای جز استفاده از ارز نیما 
وجــود ندارد اما از سیاســتگذاران می خواهیم روش های دسترســی به آن 

تسهیل شود. 
طی این ماه ها که صادرات انجام دادیم ارز آن را به سامانه نیما فروختیم 
و این هم طبق دستورالعمل بانک مرکزی است. با توجه به همراهی که 
تجار با سیاستگذاران دارند این امیدواری وجود دارد که راه های رسیدن به 
سامانه نیما تسهیل شود. اکنون چالش دیگری در حوزه اقتصاد رخ داده 
و آن رونــق اســتفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف اســت. طی چند 
وقــت اخیر داان و واســطه ها کاا خریداری می کنند و بــا کارت بازرگانی 

یکبار مصرف صادر می کنند. 
ایــن امر بشــدت به تولیــد و صادرات کشــور ضربه می زند. ضــرورت دارد 
کــه سیاســتگذاران چالش بــه وجود آمــده را پیگیری کنند و اجــازه ندهند 

تولیدکنندگان معطل شوند.

»نیما« در دسترس نیست
بــا توجه بــه حجم تقاضایی که بــرای ارز نیما وجود 
دارد، عرضه وجود نــدارد و این امر تولیدکنندگان و 
فعاان اقتصادی را دچار مشکل کرده است. خیلی 
از مجموعه هــا که تقاضــای ارز نیما کردند، مدت ها 
در صــف بودنــد و در برخی از موارد هم نتوانســتند 
ارز مــورد نیــاز خــود را تأمیــن کننــد. شــرکت هایی 
کــه صادراتی هســتند بواســطه صادراتی کــه انجام 
می دهند بخشــی از نیاز ارزی خود را تأمین می کنند 
امــا مجموعه هایی که تولیدی هســتند و برای خرید 
مواد اولیه باید ســراغ ارز نیما برونــد توانایی تأمین 
ارز خود را ندارند و هر گونه تأخیر در دریافت ارز، تولید را با چالش های 

جدیدی روبه رو می کند. 
ایــن امــر ســبب شــده تولیدکننــدگان بــرای تأمیــن ارز ســراغ بــازار آزاد 
برونــد. دسترســی بــه ارزی کــه صرافی هــا می دهنــد خیلــی راحت تــر و 
ســهل الوصول تر از ارز ســامانه نیمــا اســت. امــا این امر باعث می شــود 

تولید گران تر تمام شود. 
همانگونه که فروش ارز در سامانه ساده است و با سرعت اتفاق می افتد 
بایســتی نسبت بسرعت در پرداخت ارز به تولیدکنندگان هم تمهیداتی 
اندیشیده شود. سامانه نیما با آنکه مدت طوانی است فعالیت خود را 
آغاز کرده اما همچنان با ابهام هایی روبه رو اســت و سیاســتگذاران برای 
ســهولت اســتفاده از آن اقدام جدی انجام ندادند. با توجه به اینکه قرار 
است سامانه نیما طوانی مدت باشد از سیاستگذاران می خواهیم برای 
حل مشکات آن ســهل انگاری نکنند. سامانه نیما می خواهد جایگزین 
صرافی ها شــود از این رو روندی که برای فعالیت آن در نظر گرفته شده 

نباید وقت گیر و گرفتار بوروکراسی باشد. 

 ناهماهنگی در ثبت سفارش
عــدم هماهنگی که در بین ســه مجموعه شــامل وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و ثبت ســفارش 
کاا وجود دارد باعث شده فعال اقتصادی برای دریافت 
ارز مدت طوانی معطل شود. این امر بشدت به صنعت 
کشــور ضربه می زند. تولیدکننده زمانی که درخواست ارز 
می دهــد زمان بــرای آن اهمیــت زیــادی دارد. وقتی این 
زمان ســپری شــود و درخواســت کننده به ارز خود نرســد 
تولیــد آســیب می بینــد و در نهایت مــردم با کمبــود کاا 
روبــه رو می شــوند. تولیــد یک زنجیــره اســت، وقتی یک 
بخش آهســته حرکت کند سایر بخش ها هم تحت تأثیر 
قرار می گیرند و نمی توانند در فرآیند درستی حرکت کنند. بعضاً پیش آمده که 
فعال اقتصادی برای دریافت ارز از سامانه نیما بیش دو تا سه ماه معطل شده 
است. این مهم بشدت تولید را شکننده می کند. البته اخیراً مدت ثبت سفارش 
کاا طوانی شده و دیگر تا زمان تخصیص ارز ثبت سفارش باطل نمی شود. در 
گذشــته به جهت کم بودن این زمان تا مهلت دریافت ارز از ســامانه نیما ثبت 
سفارش باطل می شد. روان سازی در پرداخت ارز از سامانه نیما اهمیت زیادی 
دارد و بارها این موضوع را از سیاستگذاران خواسته ایم. به هر ترتیب سامانه نیما 
جوان و تازه کار است و برخی از چالش های آن با توجه به سن کم آن قابل درک 
اســت ولی فعــال اقتصادی که باید از ارز نیما اســتفاده کنــد، نمی تواند معطل 
بمانــد. حتی دیده شــده برخی ها به آن میــزان ارزی که درخواســت داده بودند 
دســت پیدا نکردند. درســت اســت  که با کم و زیاد پرداخت ارز می توان واردات 
مــواد اولیــه را انجام داد اما تولیدکننده بــرای واردات مواد اولیه حســاب و کتاب 
کرده اســت بدین جهت پرداخت ارز مورد درخواست ضرورت دارد. ارز نیما به 
همه تولیدکنندگان و فعاان اقتصادی تحمیل شــده است لذا از سیاستگذاران 

می خواهیم از دردسرهای آن کم کنند تا بتوان راحت ادامه حیات داد. 
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با صفر شدن تولید پرشیا، سمند و تندر 90

قیمت خودرو دوباره افزایش یافت
قیمت خودرو در اولین روز از فصل زمســتان افزایش یافت. 
در حالــی کــه از هفته گذشــته قیمت خودرو مســیر کاهشــی 
خــود را دنبال می کــرد و فعاان بــازار خودرو امیــدوار بودند 
که افت قیمت خودرو ادامه داشــته باشــد، روز گذشــته بازار به دلیل کمبود تولید 
واکنش منفی نشــان داد و قیمت ها باا رفت. فعاان بازار خودرو اظهار داشتند: 
تنــوع خودرو در بازار بشــدت افت کرده اســت و نمایشــگاه داران هم نمی توانند 
خودروهایی که مردم متقاضی آن هســتند تأمین کنند. یکی از نمایشــگاه داران 
دربــاره وضعیــت بــازار گفت: هفته گذشــته با پیش فــروش برخــی از خودروها، 
قیمت هــا در بــازار کاهــش یافت امــا در هفته جــاری بــازار واقعی نمایان شــده 
اســت. بــازاری که بــا کمبود خودرو مواجه اســت. وی تأکیــد کرد: بازار خــودرو در 
شــرایط رکودی است و تقاضای خودرو نســبت به ماه های گذشته کاهش داشته 
اســت اگر غیر از این اتفاق بیفتد و مردم خرید خودرو را در اولویت ســبد زندگی 
خود قرار دهند، مشــکات دوچندان خواهد شــد و به طور قطع با شــوک قیمتی 
خــودرو روبه رو خواهیم شــد. از طرفی خبر صفر شــدن تولید برخــی از خودروها 
هم به وضعیت نامساعد بازار کمک کرد. طبق آمار تولیدی که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت رسانه ای کرده تولید خودروهای پژو پارس معمولی، پژو پارس 
دوگانه ســوز، ســمند، تند90 و پارس تندر صفر شــده اســت و معلوم نیست این 
خودروهــا چه زمان بــه چرخه تولید باز می گردنــد. خودروهای تولید آن متوقف 
شــده که در گذشته آمار داخلی ســازی آن باای 87 درصد بوده و معلوم نیست 
داخلی ســازی که از آن صحبت می شده بر اساس چه وزن و معیاری بوده است. 
البته سایر خودروها هم شرایط تولید خوبی ندارند و آمار آبان ماه گویای آن است 
که میــزان تولید خودرو در شــرکت های خودروســازی 58.2 درصد کاهش یافته 
اســت و از میزانــی هم کــه تولید صورت می گیــرد، 50 درصــد آن به دلیل کمبود 
قطعه، تجاری ســازی نمی شــود و مــردم نمی توانند به این خودروها برســند. در 
این میان بازار خودروهای کارکرده رونق بیشــتری دارد و خیلی از کسانیکه امکان 
خرید خودروی صفر ندارند ســراغ خودروهای کم کار کرده می روند که البته این 

خودروها با قیمت های صفر کیلومتر تفاوت چندانی ندارند.

خودرو

مسکن با پسوند را قبول ندارم
محمد اســامی، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن با 
پســوند را قبول نــدارم، گفته اگر مردم در ســاخت و تحویل 
۵00 هــزار واحــد مســکن مهــر و ۴00 هــزار واحــد جدیــد 
مشــارکت کنند، چرخ تولید مســکن در کشــور به حرکت در 
خواهد آمد. در این دوره مسکنی که در هدف داریم و برای 
اقشــار کم درآمد و متوســط جامعه در حال ساخت است، 
در برنامه ما دیده شــده و شامل تکمیل و تحویل ۵00 هزار 
واحد مسکونی مهر و ۴00 هزار واحد جدید در سراسر کشور 
اســت که اگر مردم در ســاخت و تکمیل آنها مشارکت کنند چرخ تولید مسکن 
در کشــور به حرکت در خواهد آمد. وی افزود: بازآفرینی شــهری در 270 محله 
در ســال بایــد طبق برنامه ششــم توســعه اجرایی شــود و برنامه ســال 97 این 
بازآفرینی ماه گذشــته به اســتانداران سراسر کشور اباغ شــده و طبق آن در ۳۱ 
استان ۱00 هزار واحد مسکونی احداث خواهد شد. در محات هدف بازآفرینی 
ســه نوع کار صورت می گیرد: اولین آن این اســت که در بافت واجد ارزش احیا 
با تغییر کاربری اجرایی می شود، دومین نکته تکمیل سراها است که به کمک 
دســتگاه مربوط انجام خواهد شــد و سوم احداث خانه نو است که این ۱00 هزار 

واحد هدف ساانه را پوشش خواهد داد. / پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

همه گوشی های وارداتی رجیستر می شوند
علی مؤیدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز اعام کرده 
گمانه زنی برخی رســانه ها درباره اینکه ممکن است طرح 
رجیســتری گوشی های مســافری در آینده با چالش مواجه 
شــود صحت ندارد و هیچ یک از گوشــی های وارداتی بدون 
اینکه رجیستر شوند، امکان فعال شدن و راه اندازی در ایران 
را ندارنــد.  چنــدی پیش برخی رســانه ها خبر داده بودند که براســاس تصمیم 
اخیــر کمیته راهبــری طرح رجیســتری، از نوزدهم آذر ماه امســال درخواســت 
ثبت گوشی های مسافری در سامانه همتا متوقف شده است و دیگر نباید روی 
رجیســتری گوشی های مسافری حساب باز کرد. این خبر در حالی منتشر شد و 
در فضای مجازی بین مردم دست به دست شد که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق 
کاا و ارز  در این باره گفته بود چنین مســأله ای امکان پذیر نیســت و هر گوشــی 
که در ایران بخواهد فعال شود باید رجیستر شود و مشکلی در این زمینه وجود 
ندارد. وی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه آیا همه برندهای موجود در بازار 
ایران وارد طرح رجیســتری شــده اند یا خیر؟ گفته  بله و مسلماً هر گوشی تلفن 
همراهــی کــه ســیم کارت روی آن نصب شــود و بخواهــد از اپراتورهای موجود 
در کشــور خدمات دریافت کند، باید ابتدا رجیســتر شــده باشد و همه مراحل و 
مقررات رجیستری را طی کند.  البته پیش از این نیز محمدجواد آذری جهرمی 
- وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات - در حاشــیه نهمین همایش مخابرات در 
این باره اظهار کرد که قطع سامانه همتا و گمرک درست نیست بلکه موضوع 
وصل سیســتم ســامانه نیروی انتظامی به گمرک مطرح اســت کــه باید اتفاق 
می افتاد. قرار بود این اتصال برای مشخص شدن دقیق واردات گوشی از طریق 
مســافر صورت بگیرد، نه اینکه به اسم بار مسافر بتوان خارج از روال های مورد 

تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گوشی وارد کرد./ ایسنا

373 میلیون

220 میلیون

440 میلیون

610 میلیون

310 میلیون

42 میلیون و 500

73 میلیون و 500 هزار

72 میلیون

90 میلیون

115 میلیون
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گــروه اقتصــادی/  درحالــی طــی هفته 
گذشــته دار بــه کانــال قیمتــی 9 هــزار 
تومــان عقب نشــینی کرد کــه مقاومت 
برخــی داان و خبرســازی عــده ای در 
شــبکه های اجتماعــی باعث شــد تا در 
روزهای پایانی هفته ایــن ارز پرطرفدار 
دوبــاره به کانال ۱0 هزار تومان بازگردد. 
امــا پیام اینســتاگرامی رئیس کل بانک 
مرکزی ســیگنال مثبتی به بازار ارســال 
کــرد کــه گویــای ادامــه رونــد کاهشــی 
قیمــت ها در بــازار ارز و بــه تبع آن طا 
خواهد بود. درواقــع عبدالناصر همتی 
در پســت اینســتاگرامی خــود بــه تمام 
شایعاتی که این روزها از قول وی جعل 
شــده بود پایان داد.  طــی روزهای اخیر 
برخی سودجویان با انتشار اخبار منفی 
دربــاره ناتوانــی بانک مرکــزی و هزینه 
زیــاد کنتــرل بــازار ارز و انتصــاب آن به 
رئیس کل بانک مرکزی ســعی داشتند 
تا از ریزش بیشــتر قیمت ها جلوگیری 
کنند. البتــه در تاریــخ 22 آذرماه روابط 
عمومی بانــک مرکــزی در اطاعیه ای 
رســمی تمام اخبار نســبت داده شــده 
به رئیــس کل بانک مرکــزی را تکذیب 

کرده بود.

ë قیمت ارز بازهم کمتر می شود
درشــرایطی کــه برخــی خبرســازی هــا 
درباره باا نگهداشــتن تعمدی نرخ ارز 
از ســوی دولت دربرخی از رســانه های 
مجــازی دســت به دســت می شــود که 
پیام رئیس کل بانک مرکزی گویای آن 

اســت که بانک مرکزی به نمایندگی از 
دولت قیمت هــای فعلی نرخ ارز را که 

نســبت به اوج التهابات افت حدود 50 
درصدی داشــته اســت را بــاا می داند 

و درتــاش اســت تــا بازهــم قیمت ها 
کاســته شــود. تأکیــد همتــی برتقویــت 

ارزش پول ملی نشــان دهنده آن است 
کــه بــا اعمــال سیاســت هــای نظارتی 
بانک مرکــزی بر بــازار ارز درآینده نرخ 
ارز وارد کانــال های قیمتــی پایین تری 
شــود. روزگذشــته درحالــی کــه صرافی 
ملــی نــرخ خریــددار را 9950 تومان و 
فــروش آن را 9970 تومان تعیین کرده 
بــود، در بازار دار با قیمتی بین ۱0 تا ۱0 
هــزار و ۱00 تومــان قیمت گذاری شــد. 
کارشناســان اقتصادی اعتقــاد دارند با 
وجــود اعمال تحریــم هــای اقتصادی 
سیاســت های بانک مرکزی در بازار ارز 
و فروکش کردن هیجانات روانی باعث 
خواهد شــد تا بازار ارز به تعادل قیمتی 

دست یابد.
 
ë ثبات بازار طا و سکه پس از یلدا

همزمــان با بــازار ارز، بــازار طا نیز طی 
هفته هــای اخیــر روزهــای متعادلی را 
سپری کرده است ضمن این که بخشی 
از حبــاب قیمتــی موجــود درایــن بازار 
تخلیه شــده اســت.  دراین بــاره رئیس 
اتحادیه فروشــندگان و سازندگان طا، 
جواهر، نقره و ســکه تهــران اعام کرد: 
قیمت طا و ســکه تقریباً در بازار دیروز 
رونــد با ثبات و بدون نوســانی را تجربه 
کــرده اســت و امیدواریــم در ادامــه نیز 
ارزانــی را در ایــن بــازار شــاهد باشــیم. 
بــا  گفت وگــو  در  محمدولــی  ابراهیــم 
ایســنا، اظهــار کــرد: دیــروز قیمــت هــر 
ســکه تمام بهار آزادی طــرح جدید به 
۳ میلیــون و ۴00 هــزار تومــان و ســکه 

طــرح قدیم بــه ۳ میلیــون و 2۵0 هزار 
تومان رســید. وی افزود: نیم ســکه یک 
میلیــون و 720 هــزار تومان، ربع ســکه 
یــک میلیــون و ۱0 هــزار تومــان و ســکه 
گرمــی ۶۱۵ هــزار تومــان معامله  شــد. 
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان 
طا، جواهر، نقره و ســکه تهران با بیان 
اینکــه نرخ اونس جهانــی طا به ۱2۵۶ 
دار رسیده اســت، گفت: گرچه قیمت 
جهانی هر اونس طا نسبت به روزهای 
قبــل بــا اندکــی کاهــش مواجــه شــده 
اما نســبت بــه هفته های گذشــته روند 
افزایشــی نشــان می دهد که امیدواریم 
بــه زودی نــرخ جهانــی نیز بــا کاهش و 

ارزانی مواجه شود. 
محمدولی گفــت: قیمت طــا در بازار 
تهران نیز همچون سکه چندان نوسانی 
نداشــته و تقریبــاً بدون تغییــر بود چرا 
که هر مثقال طــا ۱7 عیار یک میلیون 
و ۳۱9 هــزار تومــان و هر گــرم طای ۱8 
عیــار، ۳0۴ هــزار و ۵00 تومــان قیمــت 
دارد. وی تصریــح کرد: اگرچه برخی به 
دنبال آشفته شــدن بازار سکه و طا به 
نفع خود هستند اما اقدامات مسئوان 
اقتصادی دولت و بانک مرکزی نشــان 
می دهــد که هدف آنها این اســت که تا 
پایان ســال ثبات و ارزانی طا و سکه در 
کنــار بــازار ارز را ادامه دهند و به گونه ای 
مدیریــت کنند تا برخی نتوانند در ســه 
ماه پایانی امســال بازار را به زیان مردم 
و به نفع خود با نوسان و چالش همراه 

کنند.

سیگنال مثبت بازارساز به بازار ارز
همتی: روند کاهشی نرخ ارز ادامه می یابد

 

ســنتی در میــان ســازمان های جهانی 
وجود دارد که با نزدیک شدن به پایان 
ســال میادی، بــه مــرور وضعیت کل 
ســال می پردازند. روز گذشته نیز بانک 
جهانی گزارشــی منتشــر کــرد که قصه 
اقتصــاد 20۱8 جهــان را در ۱4 نمــودار 
تعریف می کرد. بر اساس این گزارش 
و در نگاهــی کلی، فقر مطلق در جهان 
رو به کاهش اســت امــا هنوز هم 7۳6 
میلیــون نفــر در فقــر مطلــق زندگــی 
می کنند. زنان هنوز هم با تبعیض های 
جدی بــرای کار کردن مواجه هســتند، 
تبعیض هایــی کــه در قانــون کشــورها 
نهادینه شــده اســت. ده ها میلیون نفر 
در جهــان آواره هســتند و ایــران هــم 
در میــان کشــورهایی بــا بااتریــن نرخ 
مهاجــرت قــرار دارد. آلودگــی هــوا هر 
ســال جــان میلیون هــا نفــر را می گیرد 
و پیشــرفت های دیجیتالــی، شــکل کار 

کردن را عوض کرده است.
ë  از فقــر و آوارگــی اجبــاری تــا افزایش

بدهی کشورها
در ســال ۱990، بیش از یک سوم مردم 
در سراســر جهان درفقر مطلق زندگی 
می کردنــد، یعنــی روزانــه کمتــر از ۱.9 
دار درآمــد داشــتند. در ســال 20۱5، 
فقــر مطلــق بــه ۱0 درصد رســید. طی 
ســه دهه اخیــر، بیــش از یــک میلیارد 
فقــر  وضعیــت  از  را  خودشــان  نفــر 
مطلق نجــات داده اند و حــدود نیمی 
از کشــورهای جهان نــرخ فقر مطلق را 
بــه کمتــر از ۳ درصد کاهــش داده اند. 
همچنیــن بــر اســاس گــزارش آژانس 
مهاجرت ســازمان ملل متحد، تعداد 
زیادی از مردم در سراسر جهان مجبور 
بــه گریختــن از شــکنجه و آزار و اذیت، 
درگیــری و خشــونت شــده اند. حــدود 
کشــورهای  در  هنــوز  نفــر  میلیــون   40
 25.4 و  می کننــد  زندگــی  خودشــان 
میلیــون نفــر هم بــه خــارج مهاجرت 
کرده انــد. بــر خــاف تصــور عمومــی، 
میزبان 85 درصــد از مهاجران جهان 
حــال  در  کشــورهای   20۱7 ســال  در 
توســعه بوده انــد. بانک جهانــی ایران 
را هم در میان کشــورهایی که بیشترین 
میــزان مهاجران را میزبانــی می کنند، 
ســال  در  ایــران  در  اســت.  داده  قــرار 
20۱7، حــدود یک میلیــون نفر مهاجر 

زندگی می کرده اند.
وضعیــت کیفیــت زندگی، در بررســی 
اقتصادی بانک جهانی جایگاه مهمی 
داشته است. گزارش سال 20۱8 نشان 
می دهــد کــه در جهان از هــر ۱0 نفر، 9 
نفــر در هــوای آلــوده تنفــس می کنند. 
از  دیگــر  یکــی  زنــان،  علیــه  تبعیــض 
بــوده  امســال  مســائل  اصلی تریــن 
اســت. زنــان هنوز با موانع گســترده ای 

مواجه هســتند؛ موانعی کــه در قوانین 
تثبیت شــده اند و زن ها را از دسترســی 
بــه مشــاغل و یــا داشــتن کســب و کار 
شــخصی شــان منــع می کند. گــزارش 
زنان، کسب و کار و قانون بانک جهانی 
نشــان می دهد کــه ۱04 اقتصاد زنان را 
از داشتن برخی شغل ها منع کرده اند، 
59 اقتصــاد با خأ قانونی در حوزه آزار 
جنســی در محیــط کار روبه رو هســتند 
به طــور  مــردان  اقتصــاد،   ۱08 در  و 
کــردن  کار  جلــوی  می تواننــد  قانونــی 

همسرانشان را بگیرند.
بخش دیگری از گزارش بانک جهانی، 
رونــد  افزایــش  کــه  می دهــد  هشــدار 
استقراض توسط کشــورهایی با درآمد 
پاییــن و متوســط می تواند بــه بحرانی 
جــدی تبدیــل شــود. بــر اســاس ایــن 
گزارش، اســتقراض توســط کشورهایی 
بــا درآمد پاییــن و متوســط از مقامات 
خارجــی و اعتباردهنــدگان خصوصی 
بــه بیــش از 607 میلیارد دار در ســال 
20۱7 رســیده است که نســبت به سال 
پیــش از آن، ۱8۱ میلیارد دار افزایش 
بدهــی  آمارهــای  می دهــد.  نشــان  را 
بین المللی 20۱9 بانک جهانی، نشــان 
می دهد که این میزان بدهی، بااترین 
سطح طی سه سال اخیر است؛ جریان 

بدهــی خالص از میزان دارایی ها برای 
اولین بار از ســال 20۱۳ تا کنون پیشــی 
گرفته اســت. جریان های خالص مالی 
– شــامل بدهی ها و دارایی ها- به ۱.۱۱ 
تریلیــون دار افزایــش یافته اســت که 
بااترین سطح طی 4 سال اخیر است.

ë  پیشرفت های دیجیتالی
و  وظایــف  برخــی  کــه  حالــی  در 
تکنولــوژی  بــا  روزانــه  شــغل های 
جایگزیــن شــده اســت. تقاضــا بــرای 
مهارت های شــناختی پیشــرفته مانند 
اجتـــــــــــــماعی-رفتاری  مهارت هــای 
بــه  مربــوط  مهارت هــای  ترکیــب  و 
ســازگاری افزایــش یافتــه اســت. ایــن 
یافتــه  توســعه  کشــورهای  در  رونــد 
مشاهده شــده و در برخی از کشورهای 
در حال توســعه هم شروع شده است. 
حــدود 69 درصــد از بزرگســاان امروز 
یک حســاب کاربــری برای نهــاد مالی 
یــا ســرویس پــول موبایلــی دارنــد کــه 
نفرشــان  میلیــون   5۱4 میــان  ایــن  از 
طــی ســال های 20۱4 تــا 20۱7 بــه این 
خدمات دســت یافته اند. در کشورهای 
در حال توســعه، ســهم بزرگســاان با 
یک حساب کاربری مالی از 54 درصد 
بــه 6۳ درصد افزایــش یافته اند اما در 
جهانــی که مــردم آن بایــد در اقتصاد 

باشــند،  داشــته  مشــارکت  دیجیتالــی 
هنــوز یــک ســوم از بزرگســاان یعنــی 
بــه  نفــر  میلیــارد   ۱.7 حــدود  چیــزی 

خدمات مالی دسترسی ندارند.
اما در این دنیای دیجیتالی شده، هنوز 
بســیاری از مــردم بــه بــرق دسترســی 
ندارنــد. بــه همین خاطر پیشــرفت در 
این حــوزه، یکــی از مهم ترین اتفاقات 
اســاس  اســت.بر  بــوده   20۱8 ســال 
گــزارش بانــک جهانــی، بــا دسترســی 
جهانی 40 کشــور، دسترســی به برق از 
ســال 20۱0 افزایش یافته است. برخی 
از بزرگترین دســتاوردها در بنگادش، 
اتیوپی، کنیا و تانزانیا بوده است. تمام 
آنهــا نــرخ دسترســی شــان به بــرق را 
طی ســال های 20۱0 تا 20۱6 ســاانه ۳ 
درصد یــا بیشــتر افزایــش داده اند. در 
مدت زمان مشــابه، هندوستان ساانه 
برای ۳0 میلیون نفر دسترسی به برق 
فراهم کرده که از تمام کشــورها بیشتر 
اســت. بانــک جهانــی ایــران را هم در 
میــان کشــورهایی بــا بااتریــن میــزان 
پیشــرفت دسترســی به برق قرار داده 
اســت. بر اســاس این گزارش، در سال 
20۱0 نــرخ دسترســی به بــرق در ایران 
99.۱ درصد بود و با 0.۱5 رشــد ساانه، 

در سال 20۱6 به ۱00 درصد رسید.

»برنامــه  تفاهمنامــه 
در  اشــتغال  و  تولیــد 
بخــش فرهنــگ و هنر« 
هــزار فرصــت شــغلی،  ایجــاد 20  بــرای 
صبح دیروزبین ســازمان برنامه و بودجه و 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی امضا شد. 
به گــزارش »ایران« مراســم امضا و مبادله 
تفاهمنامــه برنامــه تولیــد و اشــتغال در 
حوزه فرهنگ و هنر با حضور »محمدباقر 
نوبخت« معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور، »سیدعباس 
صالحــی« وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی 
و »مرتضــی شــهیدزاده« رئیــس صندوق 
توسعه ملی، دیروز در محل سازمان برنامه 

و بودجه کشور برگزار شد. 
ë  اشــتغالزایی و تولیــد را در بودجــه ســال

آینده مدنظر قرار دادیم
همچنیــن دراین مراســم رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه گفت: امســال برای ایجاد 
بیــش از یک میلیــون و ۳۳ هــزار فرصت 
شــغلی برنامــه داشــتیم؛ ایجــاد چنیــن 
فرصــت شــغلی محدود بــه یک حــوزه و 
رســته نیســت و باید ایــن میــزان فرصت 
شــغلی را در بخش هــای مختلــف ایجــاد 
کنیم. محمدباقرنوبخت با اشاره به امضای 
تفاهمنامه هایــی بــرای ایجاد اشــتغال در 
حــوزه صنعــت و کشــاورزی در یــک مــاه 
گذشته افزود: پیش از این برای ایجاد 270 
هــزار فرصت شــغلی در بخــش صنعت 
و 82 هــزار فرصــت شــغلی بــرای بخش 
کشــاورزی تفاهمنامه امضا کردیم و امروز 
نیــز بــرای ایجــاد 20 هزار فرصت شــغلی 
در ســه عرصه فرهنگی، هنری و رسانه ای 
بــا وزارت ارشــاد توافــق خواهیم کــرد. وی 
توضیــح داد: در ایــن ســه رســته، متعهــد 
می شویم 2 هزار میلیارد تومان تسهیات 
در اختیارشــان قرار دهیم که ۱۶00 میلیارد 
تومان برای مناطق شــهری در ازای ایجاد 
۱۳ هــزار شــغل و ۴00 میلیــارد تومــان در 
مناطق روستایی اختصاص خواهد یافت. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: نرخ 
ســود ۱۶ درصد برای شهر و ۶ درصد برای 
روســتا در نظر گرفته شــد که در این راســتا 
بــه میــزان 82 میلیــارد تومــان پشــتیبانی 
می شود. وی همچنین درخصوص بودجه 
ســال آینــده گفــت: اصاحــات مدنظر در 
ایحــه بودجه ســال آینده بــرای مقاومت 
در فضــای تحریم انجام شــد و بار دیگر ۱۴ 
جلــد و پیوســت را آماده کردیــم. نوبخت 
افزود: با توجه به محدودیت های ناشی از 
تحریم ها، سال آینده سال ویژه ای است اما 
با این حال اشــتغال زایی و تولید را مدنظر 

قرار داده ایم.
ë  باید بــه فرهنگ و هنر به عنــوان اقتصاد

مولد نگاه کرد
در ادامه این مراســم وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســامی گفت: فرهنگ و هنــر روح تاریخ 
ایــران اســت و نمی تــوان جایــی از ایــران 
را به عنــوان یــک ســابقه تاریخی دیــد اما 
نقشی از فرهنگ و هنر نداشته باشد. سید 
عبــاس صالحی افزود: ســرمایه گذاری در 
فرهنــگ و هنــر ســرمایه گذاری در هویت 
ایران اســت. وی اظهارداشــت: در گذشته 
بخــش عمده ای از تولید ملی ما از عرصه 
فرهنگ و هنر بــود و اکنون نیز می توان به 
ایــن حوزه به عنوان اقتصاد مولد نگاه کرد 

که می تواند سرمایه ملی را افزایش دهد.
به گفتــه صالحــی ســاانه 4500 فیلــم در 
حوزه ســینما تولید و هفت هزار تئاتر اجرا 
می شــود و 50 هــزار فعــال موســیقی و 6 
هزار نفر در حوزه رسانه فعالیت می کنند 
و اســتعدادهای بالفعلــی هســتند کــه بــا 
واکاوی آنها به این نتیجه می رسیم که باید 
در بودجه بیشتر به فرصت های شغلی در 
عرصــه فرهنگ و هنر پرداخته شــود.  وی 
همچنیــن ابراز امیدواری کرد تا با امضای 
تفاهمنامه میان سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی در سال 
۱۳98، فرصت های بیشتری برای اقتصاد 

فرهنگی ایجاد شود.

دنیا در سال  رو به پایان با چه چالش ها و پیشرفت هایی روبه رو بود؟ 

داستان اقتصاد 2018 به روایت بانک جهانی

سنا
ای

ریحانه یاسینی
خبرنگار

براساس تفاهمنامه سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارشاد

20 هزار شغل فرهنگی ایجاد می شود

سیاستگذاران

عبدالناصــر همتــی رئیــس کل بانک 
مرکــزی ایــران روز جمعه درحســاب 
اینســتاگرامی خود نوشــت: تســلط و 
احاطه بر بازار ارز پرقدرت تر از همیشه است و سیاست های 
بانــک مرکــزی بــرای تقویــت ارزش پــول ملــی و واقعــی 
شــدن نرخ ارز، برمبنای نظرات کارشناسی و واقعیت های 
اقتصــادی تــداوم می یابــد. وی افــزود: ثبات نســبی ایجاد 
شده در بازار ارز، به همراه تقویت تدریجی ارزش پول ملی 
کشــور کــه موجب آرامــش در میان اقشــار مختلــف مردم 
شــده است، با ترفندهایی از طرف کسانی همراه شده که با 
اهداف مختلف از جمله کسب سود از نوسانات بازار، علیه 
ثبات و آرامش اقتصادی کشور جو روانی ایجاد می کنند. وی 

ادامه داد: درج مطالب جعلی به نقل از اینجانب در مورد 
ذخایر ارزی و سرنوشت برخی از سپرده های بانکی و کسری 
بودجــه و... و بازنشــر آن در فضای مجــازی و بزرگ نمایی 
برخــی اظهــارات و اخبار بین المللــی برای ایجــاد نگرانی 
از وضعیــت ارزی کشــور در بین مــردم، از جمله  این موارد 
است. رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه ذخایر ارزی 
کشــور در وضعیت مطلوبی قرار دارد، افزود: ازم است بار 
دیگــر یادآوری کنم که بانک مرکزی ضمن صیانت ازم از 
ســپرده های مردم در بانک ها، اصاح و به روزرسانی نظام 
بانکــی را بــا دقت طراحــی و اجرا می کنــد. وی ادامــه داد: 
مجموعه  بانکی تمام ظرفیت خود را برای تقویت تولید و 

رشد اقتصادی به کار می گیرد.

تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز پرقدرت تر از همیشه

بـــــرش

اشتغال



ســخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید 
براینکــه ایران مواضع و اعتراض خود 
نســبت به اقدام غیرقابل قبول دولت 
آلبانی را به اطاع این کشــور رســانده 
اســت، گفــت: آلبانــی در ایــران هیــچ 
ســفارتخانه ای  و  دیپلماتیــک  مرکــز 

ندارد.
ایــن  بــه  پاســخ  در  قاســمی   بهــرام 
امــور  وزارت  چــرا  کــه  ایرنــا  پرســش 

متقابــل  اقــدام  بــه  دســت  خارجــه 
مبنی بر اخــراج دیپلمات های آلبانی 
در ایــران نــزده اســت، گفــت: مــا روز 
پنجشــنبه اعتــراض خــود را از طــرق 
مقتضی به طرف آلبانی اعام کردیم 
اما دولت آلبانی در ایران ســفارتخانه 
و دفتــر و مرکز دیپلماتیک ندارد و لذا 
امکان احضار ســفیر یا نماینده آلبانی 
در تهــران برای اخراج یــا اعتراض در 

تهــران را نداشــتیم و مراتب اعتراض 
جــدی خــود را از کانال هــای دیگــری 
انجام دادیم. وی ادامه داد: جمهوری 
اســامی از دهه 70 و بعــد از تحوات 
داخلــی در آلبانی، ســفارت جمهوری 
اسامی در این کشور را راه اندازی کرد 
امــا بــا توجه بــه اینکه آلبانی کشــوری 
بســیار کوچــک و در آن هنــگام و حتی 
بعــداً از وضعیــت بد اقتصــادی رنج 

می بــرد، ایــن کشــور نمی توانســت در 
ایــران ســفارتخانه دایر نمایــد. آلبانی 
هفته گذشته تحت فشار دولت امریکا 
و ســرویس امنیتی رژیم صهیونیستی 
گروه هــای  برخــی  همــکاری  بــا  و 
تروریســتی ضــد ایرانــی دو دیپلمات 

ایرانی را از این کشور اخراج کرد.
ë  حضور نیروهای امریکایی در منطقه

از ابتدا هم اشتباه بود

قاســمی همچنین درخصوص اعام 
خــروج نیروی هــای امریکایی از خاک 
ســوریه اظهــار داشــت: اصــوًا ورود و 
حضور نیروهــای امریکایی در منطقه 
از ابتــدا اقدامــی اشــتباه، غیرمنطقی، 
تنش زا و التهاب آفرین بوده و همواره 
از عوامــل اصلی بی ثباتی و ناامنی در 
منطقــه به شــمار مــی رود. ســخنگوی 
افــزود: بررســی  امــور خارجــه  وزارت 

دقیــق تاریــخ تحــوات منطقــه طــی 
دهه هــای اخیــر و تــا امــروز نیز نشــان 
می دهــد حضــور عنصــر خارجــی بــا 
بهانه هــای مختلــف در ایــن منطقــه 
مهــم و حســاس جــز تنــش و ناامنــی 
و تشــدید اختافــات ثمــری نداشــته 
اســت. دونالــد ترامــپ روز پنجشــنبه 
اعام کرد نیروهای نظامی این کشــور 

از سوریه خارج می شوند.
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رویا کریمی راد
کارشناس سیاست خارجی

وزارت خارجه:اعتراض ایران به دولت آلبانی منتقل شد     زمان تضعیف دیپلماسی نیست

مواضــع قاطعانه وزیر امور خارجه کشــورمان در مورد عــدم مذاکره مجدد با 
امریــکا و تــاش برای ایجــاد کانال مالی بــا اروپا، با وجــود پیچیدگی های آن، 
در رســانه های جهان بازتاب زیادی داشــته است این درحالی است که برخی 
رسانه های داخلی که از ابتدا هم با برجام و مسیر به سرانجام رسیدن آن و نیز 
بهره گیری از فواید آن برای مردم مخالف بودند، با تیترهای عجیبی از جمله 
دیپلماســی به گل  نشســته، دیپلماســی کوبیدن به در و دیوار؟! و دیپلماســی 

التماسی به استقبال از مواضع وزیر امور خارجه رفته اند.
 در روزهایــی کــه دکتر ظریف و تیمــش در حال چانه زنی برای گشــایش یک 
کانال مالی با اروپا هســتند تا مشــکات ناشــی از تحریم های امریکا را کاهش 
دهنــد، عده ای با رویکرد متفاوت، با انکار موفقیت های دســتگاه دیپلماســی 
قصــد دارند به ظاهر از حق مردم دفاع کنند. درحالی که بواقع این نوع تفکر 
که قبل از دولت یازدهم و دوازدهم در دســتگاه دیپلماســی کشــور حاکم بود 
نتایــج خــود را نشــان داده و نمی توانــد در جهــت منافع مردم و بهتر شــدن 
شــرایط زندگــی آنان باشــد.همین افراد دســتاوردهای فنی برجــام، از جمله 
بســته شــدن پرونده ابعاد نظامی احتمالی برنامه هســته ای ایــران را نادیده 
می گیرند، پرونده ای که ترامپ نتوانست آن را مجدداً باز کند. همچنین زمانی 
که دونالد ترامپ، برجام را »بدترین توافق تاریخ امریکا« نامید که معتقد بود 
بواسطه آن به نوعی سر امریکا کاه رفته و توافق برجام به سود ایرانیان تمام 
شــده، ایــن امر بازتابی در رســانه های منتقــد داخل پیدا نکرد. پــس از خروج 
امریــکا از برجــام هم بدعهدی امریکایی ها به حســاب دســتگاه دیپلماســی 
جمهوری اسامی ایران و ضعف تیم مذاکره کننده گذاشته شد. این درحالی 
اســت که امریکا در چارچوب برجام امکان تحت فشــار گذاشــتن کشورمان را 
نداشت و تنها راهی که داشت، خروج از این توافق بود. این امر نشان می دهد 
تیم مذاکره کننده تا چه حد در کار خود حساب شده و آگاهانه کار کرده است.

شــکایت ایران از امریکا به ســبب نقــض عهدنامه مــودت و روابط اقتصادی 
و حقوق کنســولی ســال 1955 بین دو کشــور و رأی دیوان اهه به نفع ایران و 
در جهــت لغو تحریم های دارویــی، غذایی، بشردوســتانه و هوایی امریکا نیز 

به عنوان دستاورد مثبت مورد تحلیل رسانه های منتقد دولت قرار نگرفت.
در واقع آنها سیاست خارجی را با رویکرد تقابلی پسندیده و از رویکرد تعاملی 
دســتگاه دیپلماســی انتقاد می کنند و مصداق این ســخن حسام الدین آشنا، 
مشاور رئیس جمهوری هستند که گفته بود: »سخنگویان جریان کوچک ولی 
قدرتمند نه به دیپلماسی«. این جریان با توجه به امکانات مالی و اقتصادی 
زیادی که در اختیار دارد، نه تنها از جریان تحریم ها و فشارهای جدید امریکا 
متضرر نمی شــود بلکه حتی ممکن اســت منافعی هم این وســط برای خود 
متصور شود. این جریانی است که رئیس جمهوری محترم هم از آن به عنوان 
»کاســبان تحریــم« یــاد کــرده اســت.در روزهایــی که ضــرورت دارد دســتگاه 
دیپلماســی با پشــتوانه کامل داخلی در جهــان حضور یابد، بخــش زیادی از 
توان و تمرکز آن صرف مســائل داخلی فرعی و حاشــیه ای شــده که می تواند 
اثرات سوء بر منافع کشور بگذارد. در واقع در شرایطی که باید صدای بلندمان 
را البته متین و حساب شده در مجامع بین المللی بر سر کسانی بلند کنیم که 
ملت ما را تحت فشــار گذاشــته اند، فریادمان بر سر افرادی آوار شده که همه 
تاش شــان در جهت نجات کشور اســت. امروز زمان مناسبی برای تضعیف 
همدیگر و خودزنی نیســت باید سعی کنیم در کنار یکدیگر »دوام بیاوریم« و 
مطمئن باشیم هرآنچه در سیاست خارجی ما اتفاق می افتد، نه یک تصمیم 
فردی و شــخصی بلکه با رویکرد عزت و منافع مردم ایران بوده و هست و در 

نهایت به نفع کل افراد کشور است.
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»ســلطان  هزارصفحــه ای   25 پرونــده 
قیر« با اجرای حکم اعدام، بســته شــد. 
حمیدرضــا باقری درمنــی صبح دیروز 
بــه جــرم افســاد فــی اارض از طریــق 
ایجاد شبکه ای پیچیده و گسترده به دار 
مجازات آویخته شــد تا دومین مفســد 
اقتصادی با لقب »ســلطان« باشــد که 
طی هفته  های گذشــته اعدام می شود. 
»وحید مظلومین« مشــهور به سلطان 

سکه 23 آبان اعدام شد.
و  باقــری درمنــی  پرونــده حمیدرضــا 
مرتبطین وی که مشتمل بر 156 جلد و 
بیش از 25 هزار برگ است، با شکایت 
شــرکت پاایش نفت جی، بانک ملی، 
بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین 
و ســامان مجد در دادســرای عمومی و 
انقاب تهران رســیدگی شده است. به 
گزارش میزان، محکوم علیه در سالیان 
متمــادی با تشــکیل باند، بــه اقدامات 
اعمــال  بــا  و  مجرمانــه ای دســت زده 
پرداخــت  تبانــی،  جعــل،  متقلبانــه، 
رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل 
شــرکت های صوری و کاغــذی متعدد 
از جملــه شــرکت قائــم کوثــر، شــرکت 
محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین 
به گستر، شرکت شــکوه آبیده و شرکت 
آریــا بــرج هــرم از شــکات فــوق جمعاً 
معــادل  10/078/171/400/000ریــال 
یــک هــزار و هفتــاد و هشــت میلیــارد 
و  میلیــون  یــک  و  هفتــاد  و  یکصــد  و 
چهارصد هزار تومان کاهبرداری کرده 
اســت. در رسیدگی به پرونده مشخص 
اخــذ  بــرای  جعلــی  ســند   47 از  شــد 
ضمانت نامــه بانکی یا ترهین معامله 
و 36 فقــره ضمانت نامه جعلی و 102 
پشــتوانه،  بــدون  ضمانت نامــه  فقــره 
33 فقــره چک های مخدوش با مبالغ 
رســمی  اســناد  در  جعــل  و  ســنگین 
سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده 

است.
باقــری درمنــی با همدســتی مرتبطین 
خــود و بــا پرداخــت رشــوه و تبانــی بــا 
کارشناســان، امــاک را بــه چنــد برابــر 
بــه  و  ارزش گــذاری  واقعــی  قیمــت 
بانــک ارائــه مــی داد، از جملــه ملکــی 
ارزش  ریــال  میلیــارد   400 حــدود  کــه 
داشــته بــا پرداخــت رشــوه و تبانــی بــه 
1269 میلیــارد ریــال ارزش گــذاری و در 

رهن شــرکت نفت جی قرار داد. باقری 
درمنــی بــرای اخــذ تســهیات از بانک 
نیــز متوســل بــه جعل اســناد شــده و با 
اســناد ملکی جعل شــده که از جمله با 
ســند جعلــی از بانک گردشــگری مبلغ 
60/000/000/000 ریال تسهیات گرفته 
اســت. بازپــرس دادســرای تهــران پس 
از تحقیقات مفصل، جمع آوری اســناد 
خصــوص  در  جــرم  مثبتــه  مــدارک  و 
باقری درمنی به عنوان سرشبکه و سایر 
اعضــای باند و شــبکه به اســتناد ماده 4 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، 
به عنــوان  و  کاهبــرداری  و  اختــاس 
مفسد فی اارض نظر به جلب دادرسی 
و معاون دادستان و سرپرست دادسرای 
اقتصادی با صدور کیفرخواست پرونده 
تهــران  اســامی  انقــاب  دادگاه  بــه  را 
ارسال می کند. شعبه 15 دادگاه انقاب 
اســامی تهــران بــا دقــت در 9 جلســه 
چنــد ســاعته و بــا حضــور متهــم، وکا 
و نماینــده دادســتان رســیدگی و پــس 
از ختــم رســیدگی طبــق قانــون، آقــای 
حمیدرضــا باقــری درمنــی را به عنــوان 
مفســد فــی اارض بــه اعــدام و رد مال 
مبلــغ 10/078/171/400/000ریــال  بــه 
اعتــراض  بــا  اســت.  نمــوده  محکــوم 
وکیــل محکوم علیــه و در مهلــت مقرر 
)20 روز( پرونــده بــه دیوانعالــی کشــور 
ارســال می شــود و دیوانعالــی کشــور در 
تاریــخ 97/08/13 رأی صادره از شــعبه 
را  تهــران  اســامی  انقــاب  دادگاه   15
تأیید و ابرام نموده اســت.گفتنی اســت 
حمیدرضا باقری درمنی پیش از این نیز 
دارای دو سابقه محکومیت کیفری بوده 
است. او در سال 1385 به جرم قاچاق به 
ضبط کاا و مبلغ 11/731/060/030ریال 
جزای نقدی محکوم شــده و یکبار دیگر 
در سال 1388 با شکایت بانک مرکزی، 
بانک سپه، بانک کشاورزی و بانک ملی 
در خصــوص اخــذ تســهیات ارزی بــه 
مبلــغ 9/888/217 دار بــه ســیزده ماه 
حبس و رد مال در حق شــکات محکوم 

شده است.

ë رد پای خاوری در پرونده نفت جی
جوانمیــر محمدی رئیس ســابق بانک 
ملــی شــعبه بهــار یکــی از مهره هــای 
فرم هــای  تهیــه  در  درمنــی  اصلــی 

ضمانــت نامه های بانکی بــود. درمنی 
کان  بدهــکاران  از  زمــان  آن  در  کــه 
بانکــی بوده از خاوری دســتور پرداخت 
مصوبات هنگفتی را دریافت کرده بوده 
و بــا تبانی با تعدادی از کارکنان شــعبه 
مذکــور 110 فــرم خــام ضمانــت نامــه 

بانکی را به سرقت بردند.

ë  دســتور درمنی به اعضای شبکه برای
فرار از کشور

باقــری درمنی پــس از انجــام عملیات 
مجرمانــه خــود افــراد مؤثــر و کلیــدی 
شــبکه را به خروج از کشــور تشویق کرد 
کــه از جملــه آنهــا می تــوان بــه محمد 
خزائلــی پارســا، مجید باقــری درمنی، 
محمد جزایــری، محمدرضا نصیری و 

جوانمیر محمدی اشاره کرد.
جوانمیر محمدی، رئیس سابق شعبه 
بهــار بانــک ملی در حالی کــه مدتی به 
دستور درمنی در مرز ایران و ترکیه بود، 
بازداشــت شــد. محمد جزایــری که در 
انجــام معامــات با شــرکت نفت جی 
نماینــده تام ااختیار درمنی بود همراه 
محمدرضــا نصیری به ترکیه گریختند. 
محمد خزائلی پارســا با جعل در اسناد 
رسمی به شبکه درمنی خدمت می کرد 

که وی نیز از کشور گریخت.
در نهایــت مجید باقری درمنــی، برادر 
مدیرعامــل  درمنــی،  باقــری  حمیــد 
وقــت شــرکت فجــر گســتر نوین کــه در 
کاهبــرداری از شــرکت پاایــش نفــت 
جــی و بیمه ایــران با ایجاد شــبکه چند 
خدمت رســانی  بــرادرش  بــه  نفــری 
می کرد نیز از کشور پای به فرار گذاشت.

ë وثیقه درمنی برای بابک زنجانی 
در جلسات بازپرسی و جلسات دادگاه، 
درمنی مدعی شده است بابک زنجانی 
10 میلیــارد پــول به او بدهکار اســت.به 
گزارش تســنیم بعد از بازداشــت بابک 
زنجانی، باقری درمنی به منظور آزادی 
زنجانــی بــه مرجــع قضایــی مراجعــه 
و اعــام می کنــد هر چقــدر ازم باشــد 
حاضــر اســت وثیقــه بگــذارد تــا بابک 
زنجانــی آزاد شــود امــا مقــام قضایــی 
بــا توجــه بــه وضعیــت پرونــده بابــک 
زنجانــی، پذیرفتن هرگونــه وثیقه را رد 

می کند.

مسائل شخصی را قومی و ملی نکنیم

 

اوایل هفته به برکت وجود شبکه مجازی و تلگرام و اینستاگرام- که برخی آن 
را برای کشــور تهدید می دانند و می خوانند!- مردم ویدئوی درگیری نماینده 
ســراوان با کارمند اداره کل گمرک تهران و دخالت یک شــهروند را مشــاهده 
کردنــد. تردیــدی نبایــد کرد کــه واقعیت و پشــت پــرده این ماجــرا تنها پس 
از بررســی و تحقیق از طرفین درگیری، شــفاف تر شــده و به حقیقت نزدیک 
می گردد و ایضاً، مقصر یا مقصران به مردم معرفی می شــوند اما از آنجا که 

واکنش ها به این مهم همچنان تداوم دارد، تأمل در آن مفید خواهد بود.
جایگاه مجلس بخصوص پیش از بررسی و روشن شدن اصل ماجرا، آن هم 
در حمایــت از نماینده همکار خود چیســت؟ ورود زودهنگام مجلس، بدون 
اطــاع از پیرامــون و چگونگــی وقوع ایــن حادثــه و دادن تریبون بــه نماینده 
ســراوان کــه یک طــرف حادثه بــوده، با چه توجیــه قانونــی و عقانی صورت 
گرفته است؟ مسئولیت قانونی نمایندگان در برابر همکار خود، از یک طرف 

و موکان یعنی رأی دهندگان، از سوی دیگر  چیست؟
نقــش قانــون و دادگاه در چنیــن اتفاقــات و رخدادها که کراراً هــم در جامعه 
شاهد هستیم، چیست؟ مگر کشور دستگاه قضایی ندارد؟ مگر قانون مجازات 
و آیین دادرســی کیفری تکلیف همه چیز را به هنگام وقوع یک جرم کیفری 
روشن نکرده است؟ نماینده سراوان مگر مراجعه شخصی به گمرک نداشته 
اســت؟ اگر کار شــخصی بوده، به چه دلیل از جایگاه نمایندگی برای معرفی 
خود بهره برده و حال که به هر دلیل چنین اتفاقی رخ داده اســت، ایشــان در 
صورتی که خود را محق می داند، چرا برای اســتیفای حقوقش، همانند سایر 

مردم  و آحاد جامعه به دستگاه قضا شکایت نمی برد؟
و مهم تر اینکه چرا یک درگیری دوطرفه شخصی را ملی می کند و به مجلس 
می کشــد؟ و در عین حــال  از تریبون مجلس به طرف دیگــر و وزیر اقتصاد را 
تهدید می کند؟و اما وظیفه مجلس در قبال چنین اتفاقاتی چیست؟ نشستن 
بر مسند قضا و حمایت چشم بسته از همکار نماینده؟! یا سپردن بررسی امر 
و فصل دعوا به مراجع ذیصاح و نظارت بر اجرای صحیح قانون؟ شایســته 
است نمایندگان محترم مراقب باشند که این اتفاق که مشابه آن را  در سطح 
جامعه و دستگاه های اداری فراوان داشته ایم تبدیل به دعوای چپ و راست، 
اصاح طلب و اصولگرا یا موضوع حقوق اقلیت ها و مذاهب نشود. اینها بهانه 
خوبی برای فرار از مســئولیت نیســت. به هر روی به نظر می رسد استنادات و 
شواهد کافی موجود است. باید اجازه داد در فضایی آرام، دستگاه های ذیربط 
در دستگاه های قضایی و البته نظارتی، بی طرفانه به موضوع رسیدگی کنند و 

نتیجه را در اختیار افکار عمومی مجروح شده قرار دهند.

مجلس با ساختار نظام انتخاباتی موجود، بهبود نمی یابد
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای اســامی گفت: ســطح مجلس با 
ســاختار نظام انتخاباتی موجود نه تنها بهبود نمی یابد، بلکه میزان آن دوره 
بــه دوره کاهش پیدا خواهد کرد.سیداحســان قاضــی زاده در گفت وگو با ایرنا، 
با اشاره به ساختار انتخاباتی مجلس اظهار داشت: برخی داوطلبان با دادن 
وعده های خاص، دروغ، کارهای غیرعملی یا اقداماتی که اصواً در صاحیت 
یک نماینده مجلس نیست، به دنبال کسب رأی هستند.این نماینده مجلس 
کســب اعتماد مــردم از طریــق وعده های غیرواقعــی را ایراد اصلی ســاختار 
نظام انتخاباتی در کشور دانست و تأکید کرد: نظام انتخاباتی ما برای مجلس 
شــورای اســامی باید کامًا تغییــر کند زیرا بحث شایســته گزینی در ســاختار 

انتخاب بسیار مهم است.

بهرام گلزاده
مشاور رسانه یادداشت

اعدام دومین  سلطان مجرم
مجازات باقری درمنی به جرم افساد فی اارض صبح دیروز اجرا شد

بازپرس پرونــده باقری درمنی در 
مصاحبــه ای بــا مرکــز رســانه قوه 
قضائیــه توضیــح داد کــه چگونــه 
جرم فســاد فی اارض برای باقری درمنی محرز شــده 
اســت. قاضی عباســی گفت: مهم تریــن و اصلی ترین 
مســتند قانونی افســاد فی اارض در این باره قســمت 
اخیر مــاده ۴ قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشــا و 
اختــاس و کاهبــرداری مصــوب 13۶7 اســت. در این 
مــاده قانونی اشــاره شــده اســت: »ماده ۴- کســانی که 
بــا تشــکیل یا رهبری شــبکه چند نفــری به امر ارتشــا و 
اختاس و کاهبــرداری مبادرت ورزند، عاوه بر ضبط 
کلیــه امــوال منقــول و غیرمنقولــی کــه از طریق رشــوه 
کســب کرده اند، بــه نفع دولت و اســترداد اموال مذکور 
در مــورد اختــاس و کاهبرداری و رد آن حســب مورد 
بــه دولت یا افراد، به جــزای نقدی معادل مجموع آن 
امــوال و انفصال دائم از خدمــات دولتی و حبس از 15 
ســال تا ابد محکوم می شــوند و در صورتی که مصداق 
مفســد فی اارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد 
فــی اارض خواهد بــود.« البته برای تعییــن مصداق و 
ماک در این باره به ماده 28۶ قانون مجازات اسامی 

مصوب 1392 توجه شده است.
وی افزود: شــعبه بازپرسی با در نظر گرفتن اقدامات و 
روش های بکار گرفته شــده توســط متهــم آقای حمید 
باقری درمنی به عنوان تشکیل دهنده، سرکرده و اداره 
کننده شبکه ایجاد شده برای انجام کاهبرداری، حجم 
و تعــداد کاهبرداری های صــورت گرفته و تعداد قابل 
توجه اسناد و مدارک و وسایل متقلبانه و مجعول تهیه 
و اســتفاده شــده، حجم و میزان قابل توجه و گســترده 
خســارات و زیان هــای وارد شــده بــه امــوال عمومــی و 
دولتی و خصوصی ناشــی از کاهبرداری های شبکه ای 
انجــام گرفته، ایجاد اختــال در نظم اقتصادی کشــور 
بویــژه در حوزه پولی و با محرز دانســتن علــم و آگاهی 
آقــای حمید باقــری درمنــی در اینکه اقدامات ایشــان 

باعــث ایجــاد اختال گســترده و ایراد خســارات عمده 
می شــود، عقیده بــر تحقق افســاد فی اارض از ســوی 
ایشــان با مستندات و مبانی فوق که به صورت مفصل 
در قرار نهایی آمده است، داشت و بر این اساس درباره 

ایشان اقدام به صدور قرار نهایی نمود.
قاضی عباســی درخصوص هویت اشخاصی که توسط 
حمیــد باقــری درمنی بــه عنوان افــراد کلیــدی و مؤثر 
گروه، فراری و از کشــور خارج شــده اند هم توضیح داد: 
از افــراد کلیــدی و مهم ایــن گروه که نقــش محوری در 
گــروه داشــته اند، می توانیم بــه ســیدمحمود جزایری، 
جوانمیــر  مســلمی،  علیرضــا  نصیــری،  محمدرضــا 
محمدی، مجید باقری درمنی و محمد خزائلی پارســا 
اشــاره کنیــم. همگــی این افــراد توســط حمیــد باقری 
درمنــی تشــویق و ترغیــب بــه فــرار و خــروج از کشــور 
شــدند. همگــی ایــن افــراد نزدیک تریــن اشــخاص در 
گروه به ســرکرده و سردســته یعنی آقــای حمید باقری 
درمنــی به حســاب می آینــد و آنها بودند که بیشــترین 
اطاعــات و آگاهــی را نســبت بــه دیگر اعضــای گروه و 
شــبکه دربــاره نقــش و جایــگاه حمیــد باقــری درمنی 
در گــروه و اقدامــات مجرمانــه وی داشــتند. وی افزود: 
باقــری درمنی بخوبی می دانســت که مراجع قضایی و 
انتظامی بدون دسترســی به این عوامل و افراد کلیدی 
نمی توانند توفیق چندانی در انتســاب رفتار ها و افعال 
مجرمانه ارتکابی توســط گروه، به وی داشــته باشــند و 
بــه نقش دقیق وی پی ببرند. البتــه با توجه به تاش و 
موفقیت قابل تحســین و تقدیر پلیــس آگاهی ناجا در 
دســتگیری دو نفر از این عوامل کلیدی شامل: علیرضا 
مسلمی و جوانمیر محمدی، بسیاری از برنامه ریزی ها 
و نقشــه های آقــای باقــری درمنــی نقش بر آب شــد و 
همــان طــور کــه انتظــار می رفــت، ایــن دو نفر پــس از 
دستگیری، اقاریر و اظهارات قابل توجهی درخصوص 
اقدامــات گروه و بویژه نقش آقای حمید باقری درمنی 

در هدایت و رهبری آن داشتند.

چرا فساد فی اارض

برش

گفت وگوی وزیر امور خارجه کشــورمان 
با یک نشریه فرانسوی سبب بازخوانی 
جمهــوری  منطقــه ای  دیدگاه هــای 
و  عربســتان  دربــاره  ایــران  اســامی 
اســرائیل، برنامه موشــکی و پاسخی به 
جوسازی های ایران هراسانه در منطقه 

شد.
بــه گزارش ایســنا، محمدجــواد ظریف 
بــا هفته نامــه »لوپوئــن«  در گفت وگــو 
فرانســه در پاســخ به پرسشــی پیرامون 
شکل گیری ائتاف جدید در خاورمیانه 
بیــن تهــران، دوحــه و آنــکارا در برابــر 
محوری از واشــنگتن، تل آویــو و ریاض، 
پاســخ داد: »مــا هیــچ وقــت بــه دنبال 
نبوده ایــم.  کــس  هیــچ  بــا  درگیــری 
جمهوری اسامی ایران همواره مدافع 
همــکاری بــا همــه کشــورهای منطقــه 
خلیــج فــارس بــوده اســت. برعکــس، 
عربســتان ســعودی بــوده اســت که به 
دنبــال درگیری بــا ایــران در خاورمیانه 
می باشــد و ایــن کار را بــا حمله به یمن 
و یــا محاصره )اقتصــادی( یمن انجام 
داده است.« ظریف با اشاره به حمایت 
بــا  مواجهــه  در  قطــر  مــردم  از  ایــران 
تحریــم و محاصــره اقتصــادی افــزود: 

»این دقیقاً همان کاری اســت که وقتی 
کویــت از ســوی عراق مــورد حمله قرار 
گرفت، انجام دادیم. اگر کسی در آینده 
همچنین این اقدامی را نیز درخصوص 
عربستان انجام دهد، واکنش ما همین 

خواهد بود.«
رئیس دســتگاه دیپلماســی کشــورمان 
دربــاره متهم شــدن ایــران به داشــتن 
نیــات توســعه طلبانــه در منطقــه بــا 
ســعودی  عربســتان  تــاش  یــادآوری 
و حمایــت امریــکا و دیگــر کشــورهای 
غربــی از ریــاض بــرای منــزوی کــردن 
ایــران گفــت: »عربســتان در هــر جایی 
کــه اقدامــی را انجــام می دهــد فقط با 
انگیــزه خصومــت بــا ایــران اســت. در 
حالی که این سیاســت هیــچ نتیجه ای 
نداده اســت. آنچه بر ســر منطقه آمده 
نیســت  مــا  اقدامــات  نتیجــه  اســت، 
کــه  اســت  چیــزی  آن  نتیجــه  بلکــه 
ریــاض انجام می دهد.  آنچــه که به ما 
مربوط می شــود، این است که مدت ها 
اســت به ایــن نتیجــه رســیده ایم که ما 
از  را  ســعودی  عربســتان  نمی توانیــم 
خاورمیانــه حــذف کنیــم. چــون بحث 
بر ســر یک قــدرت منطقه ای اســت که 

نمی توانــد حذف شــود. مــا هیچ وقت 
به دنبال حذف هیچ کشوری نبوده ایم. 
برعکــس، ایــن ســعودی ها بوده اند که 
بــه دنبــال صدمــه زدن بــه ما هســتند 
ولــی چــون موفق نمی شــوند، مــا را به 

توسعه طلبی متهم می کنند.«
 
ë  ما کــی گفتیــم کــه اســرائیل را نابود

می کنیم؟
پرســش این نشریه فرانســوی از ظریف 
و  ایــران  موشــکی  آزمایــش  پیرامــون 
نگرانی های مطرح شــده پیرامون آن و 
پاســخ های وزیر امور خارجه کشــورمان 
کــه تأکیــد داشــت بــا »برنامه موشــکی 
ایــران هیــچ چیــز غیرقانونــی در خــود 
نــدارد« و ایــران بــه عنــوان کشــوری که 
کمتریــن بودجــه نظامــی و خرید هــای 
تســلیحاتی در منطقه دارد، این برنامه 
موشــکی را بــرای دفاع از خــود پیگیری 
می کنــد، بحــث را بــه آنجــا رســاند کــه 
خبرنگار فرانســوی دلیل مخالفت های 
کشــورهای غربــی بــا برنامــه هســته ای 
ایــران را خواســت ایــران بــرای نابودی 
اســرائیل و نوشــته شدن شــعار »مرگ 
بــر اســرائیل« روی برخی از موشــک ها 

ایــن  بــه  پاســخ  در  ظریــف  دانســت. 
خبرنگار با یادآوری اینکه »نخست وزیر 
اســرائیل در بازدید از نیروگاه هســته ای 
»دیمونــا« کــه تســلیحات هســته ای در 
آن ساخته می شود، اعام کرد که ایران 
را نابــود خواهــد کــرد« و ایــن تهدیــد با 
واکنشی از سوی مقامات اروپایی مواجه 
نشــد، گفت: »اما دربــاره آنچه که به ما 

مربوط می شــود... ما چــه موقع گفتیم 
که اسرائیل را نابود می کنیم؟ فقط یک 
نفــر را پیدا کنید و به ما نشــان دهید که 
این حرف را زده باشد. هیچ کس چنین 

حرفی نزده است.«
ظریف در پاســخ به خبرنگار فرانســوی 
در  احمدی نــژاد  محمــود  گفــت  کــه 
ســال 2007 این را گفته اســت، توضیح 

داد: »نــه، وی نیــز چنیــن حرفــی نزده 
را  )خمینــی(  امــام  حــرف  وی  اســت. 
یــادآوری کرد که گفته بود: »اســرائیل از 
صفحــه روزگار محــو خواهد شــد.« وی 
نگفتــه بود کــه »می خواهــد آن را نابود 
کنــد!« وی گفتــه بود که اســرائیل با این 
سیاست هایی که دنبال می کند، به این 

سرنوشت مبتا خواهد شد.«

اسرائیل را سیاست هایش نابود می کند  نه ایران
جمهوری اسامی هیچ وقت به دنبال درگیری، با هیچ کس نبوده  است

ظریف در گفت وگو با هفته نامه لوپوئن فرانسه مطرح کرد
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دستمزد کارگران حد اقل، حقوق شهرداران دوبرابر!
گزارش »ایران« از نارضایتی کارگران نسبت به پایین بودن حقوق و دستمزدشان 

افزایــش حقــوق و دســتمزد کارگران در 
شــرایطی این روزها به عنوان نخســتین 
مطالبه جدی این قشــر مطرح می شود 
که همچنان خبری از ترمیم دستمزدها 
برای دومین بار در ســال جاری نیســت! 
کارفرمایان از یک ســو و دولت از ســویی 
دیگــر اعام می کنند که با منابع موجود 
و وضعیــت مالی حاضر، قادر به ترمیم 
حقوق ها نیستند. از آن طرف، اما شورای 
عالــی کار بــا توجــه بــه حداقــل حقــوق 
ومزایــا باهم کــه معادل یــک میلیون و 
480 هــزار تومان اعام می شــود، تأکید 
می کنــد کــه ایــن حقــوق کفــاف یکمــاه 
زندگی کارگران را نمی دهد و باید دوباره 
افزایــش یابــد. مرکــز آمار ایــران چندی 
پیش در گزارشــی رســماً اعام کرده بود 
که متوسط هزینه خانوار شهری ماهیانه 
۲میلیون و ۷۴۶ هزارتومان اســت و این 
رقم با حداقل دســتمزد یــک میلیون و 
۳۷۵ هزار و۵۵۴ تومانی کارگران، هیچ 
تناســبی ندارد. مردم البته انتظار دارند 
تــا با ارائه بســته های حمایتی ااقل این 
وضعیت تغییر کند. در این شــرایط، اما 
اعام خبر افزایش 100 درصدی حقوق 
شــهرداران کشــور و تصویــب آیین نامه 
آن در هیــأت دولــت، تعجب همگان را 
برانگیخته اســت. پرویز افشار، مدیر کل 
دفتر شوراهای وزارت کشور دیروز اعام 
کرده بود کــه آیین نامــه افزایش حقوق 
و مزایــای شــهرداران در هیــأت دولــت 
تصویب شده و بر همین اساس افزایش 
100 درصدی در حقوق شهرداران اتفاق 
می افتــد. ایــن درحالی اســت که حقوق 
کارگران تابعی از مصوبات شورای عالی 
کار است و تنها در ابتدای امسال افزایش 
19 و نیم درصدی داشته است. برهمین 
اســاس شــورای عالی کار طــی چند ماه 
اخیر، برای چندمین بار خواستار تشکیل 
جلسه و صحبت درباره افزایش حقوق 
کارگران شده که همچنان موفق به طرح 
این موضوع در این شــورا نشــده اســت. 
بنابرایــن پرســیدن ایــن ســؤال از ســوی 
کارگران طبیعی است: »چگونه است که 
بــرای افزایش چند درصــدی حقوق ما 
منابــع مالی در مضیقه اســت، اما برای 
شــهرداران کــه حقوقشــان قطعــاً بااتر 
از تــراز یک میلیــون و دو میلیون تومان 
برآورد می شــود، افزایــش 100 درصدی 
پیشــنهاد می شــود؟« برخی بررســی ها 
نشــان می دهد، حداقل دســتمزد کارگر 
ایرانــی بــه ازای هــر ســاعت کار معادل 
6 هــزار تومان اســت، درحالیکه حداقل 
دســتمزد ســاعتی در لوکزامبورگ 11.5 

دار معادل 19 برابر حداقل دستمزد در 
ایران است!

ë  درصــد  100 بایــد  شــهرداران  حقــوق 
افزایش یابد

مدیر کل دفتر شوراهای وزارت کشور 
با بیــان اینکه آیین نامــه افزایش حقوق 
و مزایــای شــهرداران در هیــأت دولــت 
تصویب شده و برهمین اساس افزایش 
100 درصدی در حقوق شهرداران اتفاق 
می افتد، به ایســنا گفته اســت: بــا توجه 
به پایین بودن حقوق شــهرداران که گاه 
کمتــر از ۳ میلیــون تومــان بــوده تاش 
کردیــم تــا در هیــأت دولــت آیین نامــه 
اصــاح حقــوق و مزایــای شــهرداران را 
مصوب کنیم تا شهردارانی که ۲4 ساعته 
تاش می کنند حداقل با توجه به تاش 

و زحماتشان حقوق دریافت کنند.
وی دربــاره چنــد ایحه ارائه شــده از 
ســوی دولت بــه مجلــس در حمایت از 
شــوراها و شــهرداری ها این طور توضیح 
برخــی  لوایــح  ایــن  کنــار  در  می دهــد: 
آیین نامه هــا را نیز نظیر افزایش حقوق 
و مزایــای شــهرداران و اصــاح وصــول 
عــوارض و موضوع هیــأت حل اختاف 
و رفــع برخــی از اتهام زنی هــا از اعضای 
شــورای شــهر به تصویب رساندیم تا به 

شکل دقیق موانع پیش رو را برداریم.
ë  حقــوق کارگــران بایــد امســال دوباره

افزایش یابد
ناصــر چمنــی، نایــب رئیــس کانون 
عالی انجمن های صنفی کارگران و عضو 
شــورای عالی کار با بیان اینکه هم اکنون 
تــا 65 درصــد  کارگــران  قــدرت خریــد 
کاهش یافته است و شنیدن این حرف ها 
از ســوی برخــی مســئوان ناامید کننــده 
است، می گوید: چرا درشرایطی که آقای 
وزیــر اعــام می کننــد، کارگــران بــا بقیه 
افــراد تفاوتــی ندارند، ایــن حرف ها زده 
می شــود. ما همچنان خواســتار افزایش 
دوباره حقوق کارگران هستیم. می گویند 
کــه از معاونت حقوقی دولت اســتعام 
کردیم و مجــوزی بــرای افزایش حقوق 
داده نشــده اســت و همــان ســالی یکبار 
مجوز افزایش حقــوق داریم، درحالیکه 
بایــد از مجلــس کــه چنیــن قانونــی را 
تصویب کرده اســت، اســتعام بگیرند. 
این تناقض گفتار است، وقتی به کارگرها 
می گویند نمی توانیم حقوق ها را افزایش 
دهیــم، پــس چطــور بــرای شــهرداران 
می توانند ایــن کار را انجــام دهند؟! این 
سیاســت از کجا آب می خورد؟ به اندازه 
کافــی شــکاف طبقاتــی در کشــور وجود 
دارد. آیــا حقــوق ماهانــه یــک میلیون و 
480 هــزار تومانی یک کارگــر با عیدی و 
سنوات می تواند از عهده مخارج ماهانه 

او بر بیاید؟

وی ادامــه می دهد: حقــوق کارگران 
دیگــر  کارگــران  مثــل  هــم  شــهرداری 
محاســبه می شــود. حقوق آنها نیز تنها 
درصــد  نیــم  و   19 امســال  ابتــدای  در 
افزایش داشــته اســت، بــه همین علت 
مــا به دنبــال افزایــش دوبــاره حقوق ها 
هســتیم. اما متأســفانه جلســه شــورای 
عالــی کار بــه ریاســت وزیــر کار برگــزار 
نمی شود. درحالیکه طبق قانون ما باید 
ماهانــه یک جلســه برگزار کنیــم. طبق 
آیین نامه هم ۳ نفر از اعضا، درخواست 
کتبــی برای برگزاری جلســه فوق العاده 
داده اند، اما همچنان خبری از تشــکیل 
جلســه نیســت. این جلســه از ایــن نظر 
بــرای مــا مهــم اســت کــه می خواهیــم 
بحث افزایش دوباره حقوق ها را مطرح 
کنیــم. آخریــن جلســه شــورای عالی به 
حــدود ۲ مــاه پیش و همزمــان با آمدن 
شریعتمداری به وزارت کار بر می گردد.

ë  چرا میانگین حقوق کارگران پایین تر
از میانگین حقوق کارمندان است

علی خدایی، عضو کارگری شــورای 
عالــی کار نیز همچون چمنــی با انتقاد 

از استعام از معاونت حقوقی ریاست 
جمهــوری و عدم مجــوز قانونــی برای 
افزایــش مــزد بیــش از یکبــار در ســال 
می گوید: مرجع تفســیر قانون مجلس 
اســت. وی ادامــه می دهــد: وقتــی در 
توزیــع بســته های حمایتــی، کارمندان 
در اولویــت قــرار گرفتنــد و هنــوز نوبت 
کارگــران فرا نرســیده، چــرا مــردم را از 
کارمنــدان جــدا کردید؟ چــرا میانگین 
دریافتی کارگران زیر یک میلیون و 400 
هــزار تومان اســت، درحالیکه میانگین 
کارمنــدان دولــت، کمتــر از دو میلیون 

تومان نیست؟
خدایــی تأکیــد می کنــد: متأســفانه 
در شــورای عالــی کار ۳ عضــو کارگــری 
در برابــر 6 عضــو کارفرمایــی و دولــت 
مذاکره می کنند، بنابراین ممکن است 
با رأی گیری نظر خود را اعمال کنند، اما 
پیش از برگزاری شــورای عالــی کار این 

اظهارات غیر قانونی است.
وی بــا بیان اینکه اعــام نظر دولت 
به عنــوان نظــر قطعــی و نهایی نقض 
صریح سه جانبه گرایی و بی توجهی به 
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شرکای اجتماعی است، می گوید: حتی 
اگــر بناســت تصمیم به عــدم افزایش 
دســتمزد گرفتــه شــود، ایــن تصمیــم 
باید در شــورای عالــی کار با رأی گیری و 
اجماع باشد. فرامرز توفیقی، یکی دیگر 
از اعضای کارگری شــورای عالی کار نیز 
در گفت وگــو با یکــی از خبرگزاری ها با 
بیــان اینکــه صادقانه بگوییــد ما مردم 

را بــه رعیت، دبیر، مســتوفی، وزیران و 
وکا تقسیم کرده ایم، می گوید: کارگران 
هنــوز رنــگ نفت، معــادن و گاز را ســر 
ســفره خود ندیده اند. ما نمی خواهیم 
مــا را از بقیــه جدا کنید، مــا حق خود را 
می خواهیــم. وی ادامه می دهد: واقعاً 
کارگــران مردم نیســتند؟! مــا یک عده 
آدم هســتیم کــه بایــد همیشــه رنــج و 
عذاب بکشــیم؟ آقــای وزیر مــا از بقیه 
جــدا هســتیم، چراکــه هیــچ گاه دیــده 

نشده ایم.
ë  حقــوق افزایــش  پیشــنهاد  بررســی 

شهرداران در دولت
مدیــرکل  آبــادی،  کرکــه  عبــاس 
دفتــر نوســازی، تحــول اداری و فناوری 
و  شــهرداری  ها  ســازمان  اطاعــات 
دهیاری  هــای کشــور، دربــاره افزایــش 
در  کــه  آن طــور  شــهرداران  حقــوق 
رســانه ها اعام شــده اســت، بــه ایران 
می گویــد: موضوع به دو پیشــنهادی بر 
می گــردد کــه از ســوی وزارت کشــور به 
دولت منعکس شــده اســت، پیشنهاد 
افزایــش فوق العــاده  بــه  اول مربــوط 
جذب برای کارکنان شهرداری ها است 
اصــاح  دربــاره  هــم  دوم  پیشــنهاد  و 
آییــن نامه حقوق و مزایای شــهرداران 
کــه  اســت  کشــور  مختلــف  شــهرهای 
موضوع در دولت درحال بررسی است 
و در صــورت تصویــب اقدامات بعدی 

امکانپذیر می شود.
حاضــر  درحــال  می افزایــد:  وی 
حکــم  در  منــدرج  مزایــای  و  حقــوق 
بــه  شــهرداری ها  کارکنــان  کارگزینــی 
دســتگاه های  ســایر  کارکنــان  نســبت 
دولتــی، ۲0 الی ۳0 درصــد کمتر بوده، 
همچنین با توجه به پایین بودن حقوق 
و مزایای شهرداران درصورت تصویب 
آیین نامه پیشنهادی درجه شهرداری، 
ســابقه خدمــت و تحصیات شــهردار 
ذیربط در تعیین حقوق و مزایای آنان 

مؤثر می باشد.

یلنا
س: ا

عک

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

40 درصد تخت های بیمارستان های 
خصوصی خالی مانده است

قائــم مقــام وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 
گفت: بیمارســتان های خصوصی بایــد با افزایش کارآیی 
و کاهش هزینه بیماران، نقش بیشــتری در ارائه خدمات 
درمانــی بــه مــردم به دســت آورنــد زیــرا اکنــون 40 درصــد تخت هــای این 

بیمارستان ها به علت هزینه های سنگین برای مردم، خالی مانده است. 
ایــرج حریرچــی افــزود: در برخــی شــهرها ظرفیت بــرای احداث بیمارســتان 
خصوصــی وجود دارد و آنها باید با تغییر روش جذب بیشــتری برای پذیرش 
بیمــار کننــد. ایــن بیمارســتان ها ضــرورت دارد با جــذب بیمار بیشــتر بتوانند 
خدمت رســانی بیشــتری در سیســتم شــبکه بهداشــت و 

درمان کشور داشته باشند.
تــوان  کمبــود  به دلیــل  البتــه  کــرد:  تصریــح  حریرچــی 
ظرفیــت  تکمیــل  خیریــه،  و  دولتــی  بیمارســتان های 
بیمارســتان های خصوصــی ضــرورت دارد، امــا آنهــا باید 
اصولی را رعایت کنند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، افزایش نقش دولت و بیمار برای 
تأمیــن منابع در خرید خدمــات مناســب، افزایش کارآیی 
و کاهــش هزینــه از اصولی اســت کــه باید بیمارســتان های 
خصوصی رعایت کنند. به گزارش وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی، اکنون به ازای هر هــزار نفر حدود 1/0۳ 
تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد که حدود 1۲0 هزار و 
61۲ تخت بیمارستانی می شود. بر اساس سند ملی درمان 
ایــران تــا ســال 1404 حــدود ۷۳ هــزار تخــت بیمارســتانی 
جدیــد با تعرفه دولتی و حدود 40 هزار تخت بیمارســتانی 
جدید با تعرفه خصوصی به این تعداد اضافه می شود. در 
مدل جدید بیمارستان های کشــور، بیمارستان هایی وجود 
خواهد داشت که مالکیت آنها دولتی نیست اما با حمایت 
مالــی دولــت، از مردم تعرفــه دولتی می گیرند. بر اســاس 
ســند ملی درمان کشــور که تدوین آن حدود دو ســال طول 
کشیده است، جمعیت کشور از حدود ۷9 میلیون نفر در سال 95 به حدود 8۷ 
میلیون و 850 هزار نفر در سال 1404 می رسد و باید شاخص نسبت تخت های 
بیمارستانی با در نظر گرفتن رشد جمعیت به 1/5 تخت به ازای هزار نفر برسد.

ساانه 88 هزار زوج به تعداد ناباروران اضافه می شوند
معــاون درمان وزارت بهداشــت گفت:  بر اســاس آمار دفتر جمعیــت، خانواده و 
مدارس حدود سه میلیون زوج ایرانی، سابقه ناباروری اولیه و ثانویه دارند و ساانه 
حدود 88  هزار زوج نابارور به این تعداد اضافه می شــوند.  به گزارش ایرنا، قاســم 
جان بابایــی درباره خدمات ناباروری در کشــور افزود: ســاانه تقریبــاً ۳5 درصد از 
زوج های  نابارور به روش های کمک باروری ) ART ( نیاز پیدا می کنند و ۷5 درصد 
از کل روش هــای کمــک باروری به زوج هایی با ناباروری  اولیه ارائه می شــود.  وی با 
بیان اینکه بر اساس برآوردهای تقریبی، شیوع ناباروری در کشور 15 درصد است، 
ادامه داد: 18 درصد از سیکل های کمک باروری توسط بخش دولتی و 8۲ درصد 
توسط بخش خصوصی ارائه می شود.  تعداد کل سیکل های ارائه شده برای درمان 

ناباروری اولیه و ثانویه در سال، ۳۳ هزار سیکل در بخش دولتی است. 

اخبـــار

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی  
دربــاره افزایــش دوبــاره مــزد 9۷ با 
طــرح ایــن ســؤال کــه آیــا می تــوان 
کارگران را از بقیه مردم جدا کرد، می گوید: ما در وزارت 
کار از معاونت حقوقی رئیس جمهوری استعام کردیم 
و پاســخ این بــود که دســتمزد فقط یکبار بایــد افزایش 
یابد. آیا می شود کارگران را از بقیه مردم جدا کرد و برای 
آنهــا تصمیم جداگانــه گرفت؟ محمد شــریعتمداری 
ادامه می دهد: در وضعیت موجود فشار تورم روی قشر 

خاصی نیست و همه به یک میزان این فشار را متحمل 
می شــوند. هــم کارمنــدان و هم نیروهای مســلح و هم 
کارگران و بازنشستگان، بنابراین آیا این تفاوت می تواند 
منطقــی باشــد؟ پــس تکلیف کارمنــدان دولــت و بقیه 
چه می شــود؟ وی با بیان اینکه نمی توانیم این فشارها 
را منکر شــویم، می گوید: بیش از ۷5 درصد مســتمری 
بگیــران تأمیــن اجتماعی زیر یــک میلیــون و 500 هزار 
تومان حقوق می گیرنــد دولت فعًا به این جمع بندی 

رسیده که سبد حمایتی راه حل کارساز است.

وزیر کار: دستمزد فقط یکبار باید افزایش یابد

بـــــرش

حمیده امینی فر
خبرنگار

ابطال کارت های ملی قدیمی از هفته آینده
ســخنگوی ثبــت احــوال گفــت: کلیــه 
کســانی کــه قبــل از اســفند ســال 96 
هوشــمند  ملــی  کارت  درخواســت 
صــادر  نیــز  آنهــا  کارت  و  کرده انــد 
شــده امــا بــرای دریافــت کارت ملــی 
نکرده انــد  مراجعــه  هوشمندشــان 
کارت هــای  ســریال  آینــده  هفتــه  از 
قدیمی شــان باطــل خواهــد شــد و در 
مراجعــه بــه دســتگاه های دولتــی بــا 

مشکل روبه رو خواهند شد.
به گزارش ایسنا، سیف اه ابوترابی 
در نشســت خبری که صبــح دیروز به 
مناســبت صدمین ســالگرد تأســیس 
شــد،  برگــزار  احــوال  ثبــت  ســازمان 
ضمــن اشــاره بــه آخرین آمــار صدور 
کــرد:   اظهــار  هوشــمند  ملــی  کارت 
تاکنون بیش از 4۷ میلیون و ۲00 هزار 
نفــر تکمیل ثبت نام انجــام داده اند و 
برای 44 میلیون و 500 هزار نفر کارت 
هوشــمند ملی صادر شــده است که از 
این تعداد حدود 44 میلیون کارت به 
اســتان ها ارســال و تحویــل هموطنان 

داده شده است.

ابوترابی ادامه داد:  تعدادی کارت  
ملی هوشمند صادر شده است اما در 
ادارات ثبت احوال باقی مانده است. 
ثبت احوال نیز برای حل این مشــکل 
اعــام کــرده اســت کســانی کــه برای 
هوشمندشــان  ملــی  کارت  دریافــت 
از  کرده انــد  اقــدام   96 ســال  از  قبــل 
هفتــه آینــده کلیــه کارت هــای نمونه 
قدیــم آنهــا از درجــه اعتبار ســاقط و 
ســریال کارت هایشــان از مراکــزی کــه 
با آنهــا درارتباطند و اســتعام انجام 

می دهنــد فاقــد اعتبــار خواهــد بــود. 
وی اضافــه کــرد: کســانی که در ســال 
9۷ درخواســت کارت ملی هوشــمند 
کرده اند اما هنوز کارت هایشــان صادر 
باشــند.  نیــز نگرانــی نداشــته  نشــده 
همچنین به هموطنان تأکید می کنم 
با توجه به اینکه تا پایان سال 9۷ کلیه 
کارت هایــی که اعتبارشــان براســاس 
مصوبــه هیــأت وزیــران تمدید شــده 
بود عمًا باطل خواهد شــد و سازمان 
هیچ برنامه ای برای تمدید آن ندارد، 

لذا هموطنان بایستی هرچه سریعتر 
بــرای  پیشــخوان  و  پســت  دفاتــر  بــه 
ثبت نــام  تکمیــل  یــا  کارت  دریافــت 
مراجعــه کننــد. همچنین کســانی که 
هنــوز ثبت نــام نکرده انــد نیــز زمــان 
ثبت نــام کارت ملــی هوشــمند را بــه 
پایان ســال موکول نکنند و در این سه 
ماه پایانی ســال نســبت بــه انجام آن 

اقدام کنند.
ابوترابــی بــه ثبت نــام کارت ملــی 
هوشــمند نیز اشــاره کرد و گفت: برای 
دارای  کــه  هموطنانــی  مشــکل  حــل 
محدودیت های حرکتی هستند یعنی 
افــرادی  و  جانبــازان  ســالخوردگان، 
کــه دارای ناتوانــی جســمی هســتند یا 
در بعضــی از مراکــز نگهــداری ماننــد 
یــا دیگــر جاهــا نگهــداری  بهزیســتی 
می شــوند بیش از 66۷ ایســتگاه سیار 
فعــال شــده اســت. همچنیــن بــرای 
خانواده هایی که معلول یا ســالمندی 
نــدارد در صــورت  تــوان حرکتــی  کــه 
ایســتگاه های  ایســتگاه،  درخواســت 

سیاری به محل اعزام شده است.
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مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:

پیگیر توزیع شیر غنی شده با ویتامین D در مدارس هستیم
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
گفت: در قالب برنامه شــیر مدرسه پیگیر توزیع شیر 

غنی شده با ویتامین D در مدارس هستیم.
دکتر زهرا عبداللهی در این باره به ایسنا توضیح 
داد: در کشــور کمبــود ریزمغذی هایــی چــون آهن، 
روی، ویتامیــن A و ویتامیــن D بــه صــورت شــایع 
وجــود دارد. در این زمینه دو مطالعه کشــوری یکی 
در ســال 1۳80 و دیگری در ســال 1۳91 انجام شــده 

اســت کــه بــر اســاس اطاعــات آنهــا می دانیــم که 
روند کمبود آهن و کم خونی در کشــور که در گذشته 
شــیوعش در همــه گروه های ســنی باا بــود، کاهش 
یافتــه و حتی در برخی گروه ها تــا ۵0 درصد کاهش 

پیدا کرده است. 
وی بــا بیــان این کــه بــر این اســاس بهبــود قابل 
ماحظــه ای در زمینــه کمبــود آهن و روی در کشــور 
کــه  حالیســت  در  ایــن  افــزود:  کرده ایــم،  تجربــه 

همچنان کمبود ویتامین D یکی از مشــکات جدی 
در کشور محسوب می شود و کمبود آن شیوع باایی 

دارد. 
بــه همیــن دلیل هــم از ســال 1۳9۳ مکمل یاری 
را برای همه گروه های ســنی در کشــور آغاز کردیم و 
در تمــام دبیرســتان های دخترانــه و پســرانه ماهانه 
مکمــل ۵0 هــزر واحــدی ویتامیــن D را بــه صــورت 

رایگان انجام می دهیم.

سنا
س: ای

عک
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محمــود دولت آبادی با پیشــنهاد و حکم 
حمیــده  بانوعنقــا ـ رئیــس هیأت مدیــره 
مؤسســه اکبر رادی و شورای سیاستگذاری 
ـ  رادی  اکبــر  تئاتــر  جشــنواره  نخســتین 
دبیــری افتخــاری ایــن رخــداد فرهنگــی 
هنــری را عهــده دار شــد. حضــور محمود 
دولت آبــادی، چهره نام آشــنای فرهنگ 
و هنــر ایــران در هــر فضــای فرهنگی مایه 
مباهــات و دلگرمــی اســت؛ هرچنــد که او 

خــود عاقه چندانــی به تشــریفاتی از این 
دست ندارد و ترجیح می دهد، در خلوت 
خــود بخواند و بنویســد تا اینکــه در جمع 
مشــتاقان باشــد. امــا حضــور افتخــاری او 
به عنوان دبیر جشنواره اکبر رادی حکایت 
دیگری دارد؛ خالق رمان»کلیدر« با تقدیر 
از فعالیــت گروه برگزاری جشــنواره براین 
نظر است که »پشتکار و عاقه خانم رادی 
نســبت به امور بنیاد رادی واقعاً ســتودنی 

اســت و چه خوب است در این زمانه هنوز 
افرادی هســتند کــه بدون نگاه هــای مالی 
و موقعیتــی و گروه بندی هــای خاص پای 
کار برگزاری چنین رویدادی ایســتاده اند و 
یقین دارم که با چنین نگاهی در کارشــان 
موفــق می شــوند.« محمــود دولت آبادی 
آرزوی  رادی  اکبــر  تئاتــر  بــرای جشــنواره 
موفقیــت می کنــد و می گویــد: »برگــزاری 
این جشــنواره نشــان می دهد ما هستیم و 

وجــود داریم. خیلی خوشــحالم که خانم 
حمیــده بانو عنقــا فعالیت بنیــاد رادی را 
به شکل جدی و مســتمر ادامه می دهند. 
من نیز تا آنجا که بتوانم همراه بنیاد رادی 
خواهم بود«.  او پس از دیدن طرح نشــان 
اکبر رادی بیان داشــت: »نشــان اکبر رادی 
بســیار زیباســت و خط اکبــر رادی که مثل 
مینیاتــور می ماند چه خــوب در این طرح 
نشــان رادی آمده اســت.« بهزاد صدیقی 

حضــور  از  نیــز  »رادی«  جشــنواره  دبیــر 
افتخــاری دولت آبــادی در ایــن جشــنواره 
سپاســگزاری کــرد و گفت: حضــور جناب 
عالــی در جشــنواره تئاتر اکبر رادی بســیار 
مغتنــم، افتخارآمیز و مایــه مباهات بوده 
و اینکــه در کنار ما هســتید باعث دلگرمی 
است.نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی با 
دبیری بهزاد صدیقی دی ماه ۱۳۹۷ توسط 

بنیاد اکبر رادی در تهران برگزار می شود.

ما هستیم و وجود داریم

سینمای 
وصال روحانیجهــــان

خبرنگار

جدایی جانی دپ از دزدان دریایی قطعی شد
 بعــد از خبرهــای متعــددی که طــی یکی-دوماه اخیــر از احتمال 
جدایی جانــی دپ از پروژه »دزدان دریایی کارائیب« منتشــر شــد، 
بااخره یکی از مدیران ارشــاد دیزنی این خبر را تایید کرد و به بازار 
شایعات پایان داد. آن طور که در خبر مهر به نقل از مووی وی آمده، شین بیلی از مدیران 
ارشــد دیزنی این خبر را در مصاحبه ای درباره تولیدات آینده دیزنی اعام کرد. شــایعه 
جدایی جانی دپ از پروژه »دزدان دریایی کارائیب« از مدت ها پیش در محافل سینمایی 
پیچیــده بــود و پیش از ایــن اکثریت قریب به اتفاق هــواداران این مجموعه از بازگشــت 
کاپیتــان جک اســپارو قطع امید کــرده بودند. بیلی همچنین تایید کرد کــه رت ریز و پال 
ورنیک نویسندگان فیلمنامه نسخه جدید این مجموعه خواهند بود. در ادامه شایعات 
حول این پروژه، این گمانه نیز در هالیوود مطرح است که گویا دیزنی قصد دارد شخصیت 

زن موقرمز را به ستاره جدید »دزدان دریایی کارائیب« و کاراکتر محوری فیلم تبدیل کند.

آن سوی 
مــــــــرز

اجرای »تعریف« و گروه نوروز برای ایامی ها
صدیق تعریف، خواننده و ردیفدان موسیقی این روزها در تدارک 
تازه ترین اجرای خود است، برهمین اساس ایامی ها ششم دی 

ماه میزبانی این هنرمندان کشورمان را برعهده خواهند داشت.
سرپرســت گروه نوروز که سال گذشــته نیز هفتم اسفند در همدان و نهم اسفند در 
کرمانشاه به نفع زلزله زدگان غرب کشور روی صحنه رفته بود، در ادامه اجرا در خارج 
از تهران، ششم دی به ایام می رود. این خواننده موسیقی ایرانی که احتمااً پس از 
اجرا در ایام، در خرم آباد روی صحنه خواهد رفت، قصد دارد تور کنسرت های خود 
را در شهرستان ها ادامه دهد.گروه نوروز از جوانان باتجربه ای تشکیل شده است که 
او را در این کنسرت که در دو بخش کردی و فارسی اجرا می شود همراهی می کنند. 

موسیقی

سریال ممنوعه برای ناشنوایان
سریال »ممنوعه« بزودی برای مخاطبان ناشنوا با ارائه زیرنویس 
آمــاده خواهــد شــد.این ســریال بــه کارگردانــی امیــر پورکیان و 
تهیه کنندگی »علی اکبر نجفی« از اوایل شهریور امسال در شبکه 
نمایش خانگی توزیع شد. این سریال هر هفته دوشنبه ها با شعار »ممنوعه ممنوع 

نیست« در سراسر کشور توزیع می شود.

نقد و بررسی رمان»غروبدار«
»غروبدار«نخســتین رمان ســمیه مکیان که چندی پیش به همت نشر چشمه در 
اختیار عاقه مندان قرار گرفته در نشست هفتگی شهرکتاب نقد و بررسی می شود. 
این رمان درباره  مردی است که بعد از غروب آفتاب دچار فراموشی عمیق می شود 
و در آغاز روز بعد حافظه جدید خود را به دســت می آورد. مکیان این داســتان را بر 
اساس سندرومی واقعی به نام »سندروم غروب« نوشته است.این نشست سه شنبه 
چهارم دی ماه از ساعت ۱6:۳0 با حضور دکتر امیرعلی نجومیان، یوسف انصاری و 

سمیه مکیان در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

انتشار»سقوط« وحید تاج
قطعه جدید وحید تاج به نام »ســقوط« با شــعری از حســین غیاثی و آهنگسازی 
امیرحســین فیضی و همراهی گروه »همنوازان تاج« در شــب یلدا منتشر شد.تاج، 
خواننده موســیقی ایرانی، قطعه »سقوط« را برای نخســتین بار در کنسرت مرداد 
ماه ۱۳۹۷ در شــهر اصفهان اجــرا کرد.تک آهنگ های دیگری نیز با همراهی گروه 
»همنوازان تاج« و تهیه کنندگی ســید محمدجواد معینی تولید و اجرا شــده اند که 

به زودی منتشر خواهند شد و در ادامه شاهد تور کنسرت های او خواهیم بود.

نمایشگاهی از آثار 16 هنرمند
آثار ۱۶ هنرمند در قالب عکس، ســفال و نقاشــی به نمایش گذاشــته می شود، این 
نمایشــگاه شــامگاه امروز)یکشــنبه-دوم دی مــاه( در نگارخانه اســتاد فرشــچیان 
مؤسسه صبا افتتاح می شود.در این نمایشگاه ۳۲ اثر از ۱۶ هنرمند در قالب عکس، 

سفال و نقاشی به نمایش درمی آید، این نمایشگاه تا هشتم دی ماه دایر است.

آخرین مهلت شرکت در جشنواره تجسمی فجر
 مهلت دریافت آثار یازدهمین جشــنواره هنرهای تجســمی فجر امروز یکشــنبه

 )دوم دی مــاه( بــه پایــان می رســد، بنابراعــام ایــن مهلــت تمدیــد نخواهــد 
شــد.هنرمندان می تواننــد در فاصلــه زمانــی باقیمانــده، بــا مراجعه به ســایت 
جشنواره به نشــانی www.ivafestival.ir مراجعه و با ثبت نام و بارگذاری عکس 
آثار خود در این رویداد شرکت کنند. مهلت ارسال آثار به بخش مقاات نیز تا یکم 

بهمن ماه اعام شده است.

برپایی جایزه ادبی »ارغوان«
دومیــن دوره جایــزه »ارغــوان« با پذیرش داســتاِن کوتاه با هدف کشــف و معرفی 
اســتعدادهای جوان و ترویج فرهنگ کتاب خوانی، از اول دی ماه آغاز می شــود. در 
دوره دوم ایــن جایزه فرشــته احمدی، فرهاد توحیدی، محمد چرمشــیر، ســپیده 
شاملو و مهسا محبعلی اعضای هیأت انتخاب و احمد پوری، حسین سناپور و لیلی 
 گلســتان اعضای هیأت داوران خواهند بود.مهلت ارســال آثار از یکم دی ۱۳۹۷ تا 

۱۵ فروردین ۱۳۹۸ خواهد بود.

هفته تئاتر ایران در روسیه
هفته فرهنگی تئاتر ایران در روســیه، برای نزدیکی بیشــتر فرهنگ ایران و روسیه و 
شناخت بهتر تئاتر ایران از ۲۸ مارس ۲0۱۹ برابر با ۷ فروردین ۱۳۹۸ به مدت یک 

هفته در شهر مسکو برگزار خواهد شد.

تجلیل از سینایی در نمایشگاه صورتک
اختتامیه نمایشگاه صورتک و آثار حجم ساحل عاج با حضور هنرمندان و با تجلیل 

از خسرو سینایی عصر جمعه ۳0 آذرماه در گالری کاما برگزار شد.

خانه هنرمندان میزبان آثار سفالگران
نمایشگاه ساانه  آثار انجمن هنرمندان سفالگر با عنوا ن »انبساط« توسط چهار کیوریتور 
گالری های ممیز، میرمیران، پائیز و زمستان خانه هنرمندان را به آثار خود اختصاص 
دادند.ایــن نمایشــگاه بــه همــت انجمــن هنرمندان ســفالگر و بــا همــکاری اداره کل 
هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی برگزار شده  است. عاقه مندان برای 
تماشای آثار می توانند همه روزه به جز شنبه ها از ساعت ۱۳ به خانه هنرمندان ایران به 

نشانی خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی مراجعه کنند.

روی خـط 
خـــــــبر

»قاچاقچیان خیلی هوشــیارانه برخورد 
می کنند، آنها مافیایی تشــکیل داده  اند 
و کتاب ها را رصــد می کنند تا کتاب های 
خوبــی را کــه یــک ناشــر بــا بدبختــی و 
خون دل خوردن کشف کرده و با مترجم 
و مؤلــف قرارداد بســته و بعــد از عبور از 
هفــت  خان رســتم، مجــوزش را گرفته، 
بــه محــض اینکــه گل می کنــد، چــاپ 
و در سراســر ایــران توزیــع کننــد.« اینهــا 
ســخنان یکی از ناشــران قربانی قاچاق 
کتاب اســت که همــراه با دیگر ناشــران 
و بــا همــکاری اتحادیــه ناشــران وکیــل 
گرفته اند و یکســری انبار قاچاق کتاب را 

هم کشف کرده اند.
اخبــار  رســانه ها  کــه  مدت هاســت 
کتــاب،  گســترده  قاچــاق  از  متعــددی 
موســیقی، فیلــم و بازی هــای رایانــه ای 
را انتشــار می دهند. اخباری ناخوشــایند 
از حــال و روز صاحبــان هنــر و قلــم کــه 
ســال های عمرشــان را برای خلق اثری 
صرف می کنند و در نهایت گل کارشــان 
توســط عده ای براحتی قاچاق می شود 
و تقریبــاً تمــام زحماتشــان یــک شــبه 
بــه باد مــی رود. تمــام ایــن هنرمندان و 
صاحبــان قلم چندی اســت که یکصدا 
از اجــرای قانــون کپــی رایــت یــا همــان 
تصویــب  و  معنــوی  مالکیــت  حقــوق 
ایحه ای می گویند که چهار ســال است 
در کمیســیون قضایــی مجلــس خــاک 

می خورد!
 چندی پیش هم یک بازی ساز رایانه ای 
گســترده،  قاچــاق  بــود  کــرده  اعــام 
بازی ســازان ایرانی را سرخورده و مجبور 
بــه مهاجــرت کــرده اســت. کم نیســت 
میــزان کپــی فیلم هایی کــه براحتی و با 
هزینه انــدک یا حتی رایــگان در فضای 
مجازی منتشــر و در اختیار همگان قرار 

می گیرد.
ë ...عضو وایپو هستیم اما

بــا اینکــه ایــران عضــو مجمــع عمومی 
ســازمان مالکیت فکری جهانی )وایپو( 
اســت، امــا در داخــل کشــورمان هنــوز 

قانون کپی رایت اجرا نمی شود و آنهایی 
هــم که براحتــی کارها را کپــی می کنند، 
مجازات نمی شوند و همین، کپی کردن 
را تبدیل به یک بیماری بدخیم و فراگیر 
کــرده؛ بیماری ای که می توانســت چهار 
ســال پیش، هنگامی که وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی کفــش آهنــی پوشــید 
و زمــان بســیاری بــرای اصــاح قانــون 
مالکیت معنوی هنرمنــدان و صاحبان 
اندیشــه صــرف کــرد و اصاحیــه ایــن 
قانــون را به صورت ایحه و تحت عنوان 
»ایحــه حمایــت از مالکیــت فکــری« 
تقدیــم مجلــس شــورای اســامی کرد، 
به ســرانجام برسد. اما ظاهراً این ایحه 
چنــدان از ســوی مجلــس جــدی گرفته 
نشــده و همچنــان اندر خم یــک کوچه 

مانده است.
حســین نوش آبــادی معــاون حقوقی و 
پارلمانی ســابق وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی این ایحــه را ســال ۹۳ تقدیم 
مجلس کرد و خیلــی امیدوارانه در یک 
مصاحبه تلویزیونی در دوم مهرماه ۹۳ 
گفــت:»از مجلــس انتظار داریــم که در 
چنــد هفته آینده با تصویــب این ایحه 
بســیاری از نواقــص قوانیــن گذشــته را 
مرتفــع کند به طوری کــه این قانون باید 
بــا توجه به شــرایط امــروز و همچنین با 
توجــه به نــوع تکنولــوژی و فناوری های 
جدید پاسخگوی صاحبان ادبی و هنری 
باشد.« با تصویب این ایحه هنرمندان، 
نویســندگان و کًا صاحبــان آثار هنری و 
فرهنگی دیگر دغدغه و نگرانی از بابت 
ســرقت و ســوء اســتفاده از آثارشــان را 

نخواهند داشت.
نوش آبــادی اکنــون از مجلــس شــورای 
بــه  ســریع تر  کــه  می خواهــد  اســامی 
مالکیــت  حقــوق  از  حمایــت  ایحــه 
فکری رســیدگی کند و با توجــه به پایان 
مهلت اجرای آزمایشــی قانون حمایت 
از حقــوق مالکیــت فکری بــرای تمدید 
آن در پیگیــری و رســیدگی به این ایحه 
تاش بیشــتری داشته باشــند. نماینده 
ســابق مجلــس شــورای اســامی تأکید 
می کند:»جمهوری اسامی ایران عضو 
مجمع عمومی سازمان مالکیت فکری 
جهانی )وایپو( اســت و هر ســاله در این 

نشســت ها شــرکت می کنــد. تســریع در 
تصویب این ایحــه یک ضرورت جدی 

است.«
ë ایحه ای پرچالش

با اینکه قانون حمایت حقوق از مؤلفان، 
مصنفــان و هنرمنــدان در ۱0/۱۱ /۱۳4۸ 
در۳۳ ماده به تصویب مجلس شورای 
ملی رســید، اما بعد از گذشــت ســال ها 
از ایــن قانــون حــاا کــه تکنولوژی رشــد 
کرده اســت، دیگر جوابگــوی هنرمندان 
قانــون  ایــن  نیســت.  نویســندگان  و 
سال هاســت که با چالش جدی تغییر و 
تحول روبه روســت. یک بارهم در تاریخ 
 ۱۲ مــاده  اصــاح  طــرح   ۱۳۸۹  /5/۳۱
ایــن قانون به تصویب مجلس رســید و 
بــار دیگــر هــم پیش نویس اصــاح این 
ایحــه در ســال ۱۳۹0 به دولــت تقدیم 
شــد و در نهایت بــا آمدن دولت تدبیر و 
امیــد این ایحــه یک بار دیگــر اصاح و 
در ســال ۱۳۹۳ در قالب ایحه حمایت 
از مالکیــت فکری تقدیم مجلس شــد. 
ایحه ای که مشتمل بر سه حوزه ادبی و 
هنری، صنعتی و مالکیت علمی اســت 
و هر بخش به صورت جداگانه بررسی و 

تصویب خواهد شد.
بعــد از گذشــت چهــار ســال از توقــف 
این ایحــه در مجلس، حجت ااســام 

احمد مازنی رئیس کمیســیون فرهنگی 
در گفت و گویــی بــا »ایــران« گفــت کــه 
ایــن ایحه هنــوز در کمیســیون قضایی 
مجلــس مانــده اســت و بایــد از رئیــس 
کمیســیون قضایــی بپرســید که چــرا در 

اولویت قرار نگرفته است؟
ایــن درحالــی اســت که محمــد کاظمی 
و  حقوقــی  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
قضایــی مجلس در پاســخ بــه »ایران« 
می گوید: »مراحــل مقدماتی اش اکنون 
طی شــده اســت و بزودی در دســتور کار 

کمیسیون قرار می گیرد.«
علی اصغــر کاراندیش هم کــه به تازگی 
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسامی شده با کاظمی هم نظر 
اســت. او می گویــد: »بعــد از جلســات 
متعــدد و طوانــی بــا برخــی اعضــای 
کمیسیون قضایی و برخی  صاحبنظران 
و اســتادان دانشــگاه و همــکاران وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی یک بازنگری 
مجــدد انجام واصــاح و تکمیل شــد و 
اان در دســتور کار کمیســیون قضایــی 
اســت و بعــد از اینکــه ایحــه مالکیــت 
کمیســیون  در  بررســی اش  صنعتــی 
ایحــه  بررســی  شــود،  تمــام  قضایــی 

مالکیت فکری شروع می شود.«
او در پاســخ بــه اینکه چقدر این پروســه 

طول می کشــد تــا به ســرانجام برســد؟ 
افــزود: »چند ســال طول کشــیده اســت 
و اکنون به آن ســرعت بخشــیده شده و 
بررســی های مقدماتــی اش هــم انجام 
شده، باید صبر کنیم. مجلس اراده اش 
بر این اســت که تا پایان امسال یا اواسط 
ســال آینده ایــن ایحــه را تصویب کند.
کمیسیون قضایی چنین اراده ای را دارد 
و اگر اراده اش را عملیاتی کند کار بســیار 

ارزشمندی را ارائه خواهد داد.«
ë جامعه هنری منتظر تصویب ایحه

امــا ادن حیــدری کــه از ابتــدای دولت 
امســال  مــاه  آبــان  اواخــر  تــا  یازدهــم 
مالکیــت  و  حقوقــی  دفتــر  مدیــرکل 
معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
بــوده و در جریــان ایــن ایحــه اســت و 
هنــوز هــم در ایــن خصوص بــا مدیران 
ایــن  در  دارد،  همــکاری  وزارتخانــه 
خصــوص می گویــد: »ما هــم ناراحتیم 
که چــرا مجلس تاکنــون بــه آن اولویت 
نــداده اســت. اولویت اول ما این اســت 
که مقــررات داخلی منســجمی داشــته 
باشــیم، کــه نداریــم. منتظریــم بعد از 
اینکــه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 
که سال هاســت در این بــاره کار کرده وبا 
در نظــر گرفتــن منافــع ملی کشــورمان 
ایحه ای نوشــته اســت، که بــه روز ترین 

ایحه در این موضوع با جمیع جهات و 
تجمیع قوانین ومقررات مربوطه است، 
بااخــره در مجلــس بــه ثمــر بنشــیند. 
حدود ۱50 جلسه 4 ساعته برگزار کردیم 
یعنی قریب ۱000 ساعت کار کارشناسی 
انجام شده و به مجلس شورای اسامی 
فرســتاده شــده و مجلس در کمیسیون 
قضایــی در نوبــت رســیدگی قــرار داده 
است. رئیس کمیسیون قضایی مجلس 
- آقــای ملکشــاهی - در دو همایشــی 
کــه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در 
زمینه حق مؤلــف برگزار کــرد، قول داد 
که مجلس آن را در اولویت قرار دهد اما 
متأســفانه هنوز به جایی نرسیده است. 
در نهایــت اینکه نــه تنها مــا منتظریم، 

بلکه جامعه هنرمندان هم منتظرند.«
او در پاســخ به اینکه چرا طی چهار سال 
گذشته این ایحه در اولویت کار مجلس 
»نمی خواهــم  افــزود:  اســت،  نبــوده 
بگویــم برای مجلس مهم نبوده اســت 
ولــی تاکنــون در اولویــت کارش نبــوده. 
موضوعــات متعــدد دیگــری تصویــب 
شده اند ولی موضوع کپی رایت به هیچ 
عنوان مطرح نشــده و در دستور کار قرار 

نگرفته است.«
بــه  ایــران  پیوســتن  خصــوص  در  او 
کنوانســیون برن افزود: »ما می خواهیم 
در این کنوانسیون در قبال سایر کشورها 
یکســری تعهــدات جهانــی را بپذیریم. 
در  خودمــان  پدیدآورنــدگان  وقتــی 
کشــور قانون جامعــی ندارند، پیوســتن 
بــه کنوانســیون بــرن عاقانــه و منطقی 
نیســت. اولویت ما به دست آوردن یک 
قانون جامع در کشــور اســت. بعد از آن 
اســت کــه بایــد در عرصــه بین المللــی 
از  بعــد  اســت  بدیهــی  کنیــم.  تــاش 
تصویب قانون در داخل کشــور موضوع 
پیوســتن به کنوانســیون بــرن و ضرورت 
آن در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت.
ضمــن اینکه ما پژوهش هــای خودمان 
در زمینــه منافــع و ضررهــای الحاقمان 
بــه بــرن را در دســتور کار قــرار دادیــم و 
اان در حال کار شــدن است. به محض 
قانــون مالکیــت معنــوی در  تصویــب 
ایــران، اینکه به برن بپیوندیــم یا نه، در 

تصمیم گیری مان است.«

کلیدمقابلهباقاچاقمحصواتفرهنگیدردستبهارستانیها
»ایران« از سرنوشت مبهم یک ایحه مهم در کمیسیون قضایی گزارش می دهد

مؤلفان و مصنفان ایرانی همچنان در انتظارند تا ایحه حقوق مالکیت معنوی و فکری بعد از چهار سال در مجلس به سرانجام برسد

مریم سادات گوشه
خبرنگار
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 اهالــی ســوارکاری اصطاحــی دارند با 
عنوان »اســب ســیاه«؛ درحالی که نگاه 
همگان متوجه یک فرد یا یک تیم است 
که بیشــترین شــانس را بــرای قهرمانی 
و ســکوی اول دارد، تیــم یا فــرد دیگری 
هــم در میــان شــرکت کنندگان هســت 
که گرچه امید اول به حســاب نمی آید، 
اما چه بســا معادات مسابقه را به هم 
بریــزد و در نهایت شــگفتی خــودش را 
به ســکوی نخســت برســاند! بــه چنین 
 Dark Horse فرد و تیمی، اســب ســیاه
گفته می شــود. مصداق بارز اسب سیاه 
در نود و یکمین دوره رقابت های جوایز 
سینمایی اســکار که کاندیداهایش دهه 
دوشــنبه  آن  فاتحــان  و  دی مــاه   ســوم 
6 اســفند در شــهر لس آنجلــس امریکا 
و  عالــی  فیلمــی  می شــوند،  معرفــی 
از  پنهــان  و  آشــکار  از معانــی  سرشــار 
سینمای لهســتان به نام »جنگ سرد« 
اســت. این فیلم که پاول پاولیکوفسکی 
آن را ســاخته و ســناریویش دســتپخت 
همین هنرمند و یانوش کلوواکی است، 
یک کار درام تاریخی است که بینندگان 
را به اوایل شکل گیری دوران جنگ سرد 
بین اتحــاد جماهیر شــوروی و امریکا و 

بواقــع اوایل دهــه ۱۹50 منتقل می کند 
اما محل شــکل گیری اتفاقات لهستان 
یکی از اقمار آن موقع شوروی و از پاهای 

ثابت بلوک شرق است.
ë بازی های پر فریب

آنجــا با یک مدیر هنری و اســتاد رشــته 
موســیقی کاســیک با بازی توماژ کوت 
مواجه می شــویم که طی فعالیت های 
زن  خواننــده  یــک  بــا   هنــری اش 
)با بازی جووانا کولیگ( آشنا می شود و 
پاولیکوفسکی در پس زمینه این آشنایی 
کــه بهانــه ای بــرای واکاوی تاریخــی او 
در یــک عصــر مــرده و سرشــار از فریب 
و بازی های سیاســی اســت، بــه ظرایف 
و اتفاقــات متعــددی اشــاره می کند که 
از دو  دایــره شــمول آن بســیار بیشــتر 
انســان عاقه منــد امــا درمانده اســت. 
پاولیکوفســکی 6۱ ســاله و متولــد شــهر 
از  و  اســت  لهســتان  پایتخــت   ورشــو، 
۱4 ســالگی همراه با مادرش به بریتانیا 
مهاجرت کرد و همان جا ســاکن شــده 
اســت، موضــوع جدیدتریــن فیلمــش 
را تــا حــدی از روی زندگــی واقعی پدر و 
مــادرش کــه اولی پزشــک بــود و دومی 
یــک بالریــن، برداشــت کــرده و در یک 
یــک  اثــر هنــری ۸5 دقیقــه ای حتــی 
لحظــه را هــم بــه هدر نــداده و نــه تنها 
بــوده  موفــق  کامــی  روایت گویــی  در 

بلکــه در ارائه مصادیــق تصویری مورد 
نظــرش هــم قــوی عمــل کرده اســت. 
همیــن مســأله ســبب شــده »جنــگ 
ســرد« از غربــال اولیــه اســکار برتریــن 
فیلــم »خارجی« )غیرانگلیســی زبان( 
ســال عبور کرده و به فهرست ۹ فیلمی  
 راه یابــد کــه پس از مشــاهده و بررســی 
۸۷ کار ارائــه شــده بــه آکادمــی علــوم 
ســینمایی و هنرهــای تصویــری )نهــاد 
ســایرین  از  برتــر  اســکار(  اهداکننــده 
شناخته شدند و بختش برای راهیابی به 
فهرســت نامزدهای نهایی هم که پنج 
فیلــم را دربر می گیرند، اندک نیســت. 
ایــن همــان شــاخه از اســکار اســت کــه 
نماینده ایران یعنی فیلم »بدون تاریخ، 
بدون امضا« ساخته وحید جلیلوند در 
جلــب آرای کارشناســان ناموفق عمل 
کــرد و حــذف شــد و گمــان مــی رود که 
»رومــا« بــه کارگردانی آلفونســو کوارون 
پیــروزی اش  اول  بخــت دار  مکزیکــی 
باشــد ولی »اسب سیاه« پاولیکوفسکی 
با تمام قوا برای زمین زدن اسب راهوار 

و نوستالژیک کوارون کمین کرده است.
ë کلکسیون خیره کننده

حتــی اگر اســکار برترین فیلــم خارجی 
ندهنــد،   »Cold War« بــه  را  ســال 
کلکسیون خیره کننده جوایز صید شده 
 توســط ایــن فیلــم در فاصلــه کمتــر از 

۱0 روز تــا شــروع ســال جدیــد میــادی 
چنــان غنی اســت کــه بــرای پــر افتخار 
تلقی شــدن هر فیلمی کفایت می کند. 
این فیلم ابتدا در جشــنواره کن امســال 
برتریــن  جایــزه  خردادمــاه  اوایــل  در 
کارگردانی را نصیب پاولیکوفسکی کرد 
و ســپس در اواخــر پاییــز از دید انجمن 
پرنفــوذ منتقدان نیویــورک و همچنین 
بــورد ملــی ارزش گــذاری فیلــم امریکا 
برتریــن فیلم غیرانگلیســی زبان ســال 
شــناخته شــد و آن گاه در بزرگ تریــن و 
طوفانی تریــن دســتاورد خــود 5 جایزه 
بهترین هــای  اهــدای  مراســم  در  را 

ســال )۲0۱۸( ســینمای اروپــا کــه آن را 
اســکار اروپایــی تلقی می کننــد، به خود 
اختصــاص داد که شــامل جوایز اصلی 
بهتریــن فیلــم، برتریــن کارگردانــی و 
بهتریــن ســناریو بــرای پاولیکوفســکی، 
بهترین بازیگر زن بــرای جووانا کولیگ 
یاروســاو  بــرای  تدویــن  بهتریــن  و 
کامینسکی می شد. این فیلم به احتمال 
قوی کاندیدای »بافتا« )اسکار بریتانیا( و 
»سزار« )اسکار فرانسه( نیز خواهد شد و 
از آنجا که خالق آن پاولیکوفسکی است، 
هیچ کس از ارج گذاری های وســیع فوق 

بر آن متحیر نشده است.

ë »از مستندها تا »ایدا
این هنرمند که دانش آموخته دانشــگاه 
معتبر آکســفورد انگلیس اســت و ابتدا 
با ســری فیلم های هوشمندانه مستند 
خــود در دهــه ۱۹۹0 معــروف شــد و بــا 
»آخریــن  داســتانی  بلنــد  فیلم هــای 
پایگاه« و »تابســتان عشــق من« جایزه 
»بافتا«ی بهترین فیلم خارجی ســال و 
بســیاری از جوایز دیگر را به دست آورد، 
در ســال ۲0۱5 بــا »ایــدا« به نقطــه اوج 
تــازه ای رســید و ایــن فیلم کــه پیرامون 
جنــگ جهانــی دوم در لهســتان و در 
منظــری وســیع تر کل اروپــای شــرقی و 
تبعــات آن اســت، اســکار برترین فیلم 
خارجی را کسب کرد تا اگر پاولیکوفسکی 
امســال بــا »جنــگ ســرد« نیــز بــه این 
افتخار رســید، مانند اصغــر فرهادی از 
 ایران، دو اســکاره شــود. میزان تحسین 
Cold War توســط منتقدان اروپایی به 
حدی رســیده کــه نشــریه Premier آن 
را یک روایت گویی کاســیک به ســبک 
و مــدل کنجــی میزوگوچــی، ســینماگر 
سرشناس و فقید ژاپنی که برداشت های 
بلند و میزانســن های او متفاوت و عالی 
بود، خوانده و نوشــته این یک داســتان 
درخشــان امــا تلخ عاطفی، جــای داده 
شــده در یــک دنیــای بی رحم سیاســی 

است.

اسب سیاه اسکار 2019
فیلم »جنگ سرد« پس از درو کردن جوایز برترین های سال سینمای اروپا، حاا بزرگ ترین رخداد سینمایی سال جهان را نشانه گرفته است



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 - اصل و آغاز- سازگار- فیلم مسعود کیمیایی

2-  شهر تپه باستانی »قلعه کش«- معاون
3-  حرص- شهر تاریخی، فرهنگی و تجاری هند- مردم یک کشور- شکم پرست

 4-  بنوســـیاه - صـــدای بـــره - دشـــتی بیابانـــی در منطقـــه جنـــوب شـــرقی ایـــران - 
سوغات قمصر

5-  پسر مازنی- جزوی از اجزای تورات- بندری در بلغارستان
6-  شهاب سنگ- رود فرانسه- قانون جمع ثابت گرما

7-  رشته شمشیربازی- واحد شمارش در شیمی- سنگ روی انگشت و جواهرات
8-  همان تباه است- تفنگ قدیمی- جوابش هوی است

9-  آفریده شدگان- خوراک بیمار- نام دیگر این پرنده کلنگ است
10-  اسب آذری- ضمیر جمع- محصل زرنگ

11-  آپارتمان کوچک که اتاق های جداگانه ندارد- رسم ها- دلتنگی
12-  اعتقاد داشتن- پروانه عاشق دلسوخته آن است- داغ کردن- رودی در مصر
13-  درخت سایه گستر- بیماری مسری- اخمو- بازی که نفس بسیار می خواهد

14-  گونه ای انگور- زادگاه اقبال اهوری
15-  جایـــزه معـــروف موســـیقی- 
مشـــورت- حـــکاک آلمانـــی دوره 

نوزایی

 عمودي:
1-  همیشـــه- هفتمین شهر بزرگ 

فرانسه
2-  نماینـــده فروش کاا- شـــرکت 

تولید و انتقال برق
3-  خزیدن روی زمین- اصطاحی 
در عروسی- قمر مشتری- استعداد 

فهم و دریافت
4-  رود روسی- نمی بیند- پایتخت 

قهوه و الماس
5-  پس- فیلسوف آلمانی- آش

6-  ملک سهم بندی نشده- کبوتر 
خانگی- شماره بین المللی کتاب

7-  چلـــه کمان- چهارپـــا- عارضه 
اختال در تنفس- اشاره بعید

8-  رســـتوران خویش یـــار- دیبای 
نازک- وصف

9-  حـــرف هجدهم ابجـــد- جانور 
شـــبیه سوســـمار- حضور داشتن- 

شیوا
10-  بخت، سرنوشت- پل تاریخی 

شهر تبریز- عابد مسیحی
11-  داور- هر یک از اتاق های قطار 

راه آهن- زن گندمگون
12-  نجات- ضد خرج- فرزند

13-  عامت مصـــدر جعلی- قوم 
غیور- جنگ خوارج- کجاست؟
14-  معادل سوبسید- تحلیل گر

15-  اثـــری از آکوتـــاگاوا- مترجـــم 
انجیل به زبان آلمانی
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   افقي:
1 - حرکات آرام و گرم کننده ورزشی- از تنقات آب شدنی- دختر 

خوش خبر!
2-  ماشین ساختمانی- پیامبر بت شکن

3-  افزونی برنج پخته- تیره، ظلمانی- منفعت- گدایی
4-  نوبت بازی- سیب زمینی ندارد!- ظرف نفت- جدا از هم

5-  رودی در آلمان- مشک آب- نیاکان
6-  میوه ای شبیه گابی- دیکته- صورت

7-  فرومایه- متحیر- گرفتگی زبان
8-  چاه جهنم- خبر دادن از نهان- کریم

9-  گاو مقدس مصریان- عصبی- شکسته
10-  یزد سابق- سازمان نظامی سنتی ایران- انجمن علمی

11-  سنگ زینتی- هیأت- ندا دهنده
12-  شکیبا- پاسخ مثبت- صدای مرغابی- مخفف نگاه

13-  درخت سایه گستر- برنج آبکش شده- جنب و جوش- من و تو می شویم
14-  ساختمان ها و تجهیزات مربوطه آن- آشنا به امور اجتماعی

15-  آحاد- حشره عسل ساز- پیشوند ضدیت فرنگی

 عمودي:
از   - جـــدال  و  جنـــگ    -1
مهم ترین آاینده های زیست 

محیطی درکانشهرها
2-  تقابل- درخشان

3-  کم رنگ- کلمه افسوس 
در نوحه و ماتم- پرنده تنها- 

ادات تشبیه
4-  صابت، سختی- از اعداد 
 ترتیبـــی- آهســـته با نـــوک پا 

راه رفتن
5-  شهر ورزشی بلغارستان- 

رشک بردن- پژمرده
6-  ضد کوچک!- دو برابر صد 

- صوت
7-  مخفیانه - بیدار نیست!- 

درخت عرب - جثه و اندام
8-  رونوشـــت - گیاه مرداب- 

قصد و آهنگ
9-  بوی غذای مانده- مقیاس 
ترازو-  پارسنگ  اندازه گیری- 

پسوند جست وجو
10-  گیاهـــی صحرایی شـــبیه 

اسفناج- هزار هزار- مامان
11-  مایـــه ترقـــی بعضی ها- 
بیخود و بی جهت- ســـوغات 

قزوین
از   - کـــدو  همنشـــین    -12
انجیل هـــا - بیماری ســـبزی و 

آب آلوده
نیـــا -  13-  شـــاه شـــاعرانه - 
منفجر شدن - رود آرام روسیه

از  پوشـــیده  بیابـــان    -14
مجیدرضا  از  فیلمـــی  شـــن- 
مصطفوی )روی پرده سینما( 
کوثـــری و  بـــاران   بـــا حضـــور 

نیکی کریمی
اتومبیـــل  تعمیـــرکار    -15

مسافران- شهید بزرگ کوفه

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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 با هجوم فايبرگاس و چسب صنعتی
 لنج های چوبی بوشهر را فقط در ويترين مغازه ها پیدا می کنید

روزگارسپریشدهمردانلنجساز
محمد معصوميان

گزارش نويس

لنجـــی کـــه در کوچه تعادلـــش را به 
کمک بشکه و اســـتیک حفظ کرده، 
قرار است فردا برای اولین بار دریا را 
ببیند. از فردا در طوفان خلیج فارس 
و شرجی بوشـــهر محل امن ملوانان 
ماهیگیر می شـــود و تا آخـــر عمر 20 
ســـاله اش چه ماجراها کـــه نمی بیند 
و چه داســـتان ها که نمی شـــنود. لنج 
فایبرگاس چند ســـالی اســـت جای 
لنـــج چوبـــی را گرفتـــه و ســـاحل پر 
شـــده از این نســـل جدیدی ها. دیگر 
قرار نیســـت آن طور که ســـید حمید 
مصباح لنج ســـاز قدیمـــی می گوید، 
ای درزهـــای چوبـــی بدنه کشـــتی را 
بـــا فتیله پنبه و روغـــن کنجد پرکنند. 
حـــاا جای آن همه کنده کاری و کش 
و قـــوس دادن به چـــوب را ورقه های 
پشـــم شیشه و چسب صنعتی گرفته 
و لنج های کوچـــک چوبی در ویترین 
بوشهر  سوغاتی فروشـــی  مغازه های 

جا خوش کرده اند.
وقتـــی از خیابان اصلـــی به کوچه 
می پیچم، ســـه لنج عظیم می بینم 
کـــه در کنـــار هـــم پهلـــو گرفته انـــد. 
انـــگار کـــه  منظـــره ای غیرمنتظـــره ؛ 
دریـــا را وســـط کوچـــه دیده باشـــی. 
کارگران شـــرکت هر کدام مشـــغول 
کاری هســـتند و از نردبان هایـــی کـــه 
بـــه بدنه لنج تکیـــه داده  باا و پایین 
می رونـــد اما خبـــری از ماهـــی و تور 
نیست. آنها مشغول آخرین مراحل 
نصب و جاســـازی لوازم و تجهیزات 

کـــه  »قمـــاره«  روی  یکـــی  هســـتند. 
در لهجـــه بوشـــهری بـــه اتاقک روی 
لنـــج می گویند کار می کنـــد و دیگری 
مشـــغول وصـــل کردن و تراشـــکاری 
در  دستشـــویی  همـــان  کـــه  »زیلـــو« 
»طفـــر«  آن  بـــه  کـــه  لنـــج  انتهـــای 
می گویند. یکی دیگر هم در »خن« یا 
همان انبارپایینی مشغول کار است. 
هر قسمتی از لنج نام خاص خودش 
را دارد کـــه اگـــر یاد نگیـــرم هیچ چیز 
از حرف هـــای »گاف« ها کـــه همان 

نجارهای لنج اند سر درنمی آورم.
داخل ســـوله هم دنیای متفاوتی 
اســـت. دو لنـــج مـــادر پشـــت هم تا 
ســـقف بلند باا رفته انـــد اما در واقع 
آنها قالب هایی هستند که از دل شان 
لنج هـــای دیگری بیـــرون می آید. در 
کارگاه قـــدم می زنم و هنـــوز درکی از 
نحوه ســـاخت لنج هـــای فایبرگاس 

ندارم.
 35 جـــوان  میرزایـــی  ولـــی اه 
می شـــود  ســـالی   15 کـــه  ســـاله ای 
مشـــغول این کار است در حیاط کنار 
ســـوله مشـــغول قالب گیـــری دیواره 
قماره است و دائم سرش را از پنجره 
بیـــرون مـــی آورد و به ســـرعت وارد 
پنجره بعدی می شـــود تـــا موادی که 
با قلم مو روی پشم شیشه های قالب 

می زند خشک نشود یا هوا نگیرد. 
او که در همه مراحل ســـاخت کار 
می کند و یکی از قدیمی های شرکت 
است، می گوید: »اول کف قالب لنج 
را توی ســـوله شست وشـــو می دهیم 
بعـــد مـــاده جـــدا کننـــده را بـــه آن 
می زنیم تا انتهای کار راحت از قالب 

جدا شـــود بعد رنـــگ می کنیم و ایه 
کاری را که پشـــم شیشـــه و رزین روی 
هم می گذاریم. تقریبـــاً 17 روز طول 
را قالب گیری  تـــا »لگـــن«  می کشـــد 
کنیـــم. در انتهای کار با جرثقیل لگن 
را که همـــان بدنه اصلی اســـت جدا 
می کنیم و جداره هـــا را به هم وصل 

می کنیم.«
قالب گیـــری در تمـــام مراحل کار 
و در همـــه لوازم کشـــتی وجود دارد و 
ســـاخت لنج اگـــر بدون وقفـــه ادامه 
پیدا کند دو ماه زمان می برد. قیمت 
نهایی لنج که تا پارسال 200 میلیون 
بـــوده حاا با بـــاا رفتـــن هزینه مواد 

اولیه به 420 میلیون رسیده.
رئیـــس  صادقـــی  کـــه  آن طـــور   
مجموعـــه می گویـــد: »دیگـــر مثـــل 
ســـابق مـــردم قـــدرت خریـــد لنـــج 
ندارنـــد و دلیل اصلی هـــم باا رفتن 
قیمـــت لنج اســـت. رزین بشـــکه ای 
یـــک میلیـــون و 200 هـــزار بـــود کـــه 
امســـال شـــده 4 میلیون و 150 هزار. 
هر مترمکعب چوب روســـی که با آن 
دماغه لنج را درســـت می کنیم، 800 
هـــزار تومان بـــود کـــه اان 3 میلیون 

و200 هزار تومان شده.«
از صادقـــی می پرســـم چـــرا دیگر 
لنج هـــای چوبـــی تولید نمی شـــود؟ 
می گوید: »لنج چوبی را باید هر شش 
ماه یـــک بار از آب بـــاا می آوردند تا 
قسمت های پوســـیده و همه میخ ها 
را عـــوض کننـــد امـــا فایبـــرگاس  با 
اینکه عمر مفیدشـــان 20 سال است، 
اســـت. شست وشوی داخل  سبک تر 

هم راحت است و تمیز می ماند.«

قدیمی ترین لنج ساز بوشهر: لنج چوبی صددرصد بهتر بود. 
عمرش 100 سال بود، این فایبرگاسی ها عمر مفیدشان 20 سال 
بیشتر نیست. مردم حاا می گویند چوبی کثیف بود و آب می داد 

و این فایبرگاس ها تمیزتر است. اما همین قدر که تمیز است 
تابستان ها گرم می شود و زمستان ها سرد

مصبـــاح کـــه هنـــوز هـــم طرفدار 
لنـــج چوبی اســـت، می گوید: »چوب 
صد درصـــد بهتر بـــود. عمرش 100 
ســـال بود ایـــن فایبرگاســـی ها عمر 
مفیدشـــان 20 ســـال بیشـــتر نیست. 
مردم حـــاا می گوینـــد چوبی کثیف 
بود و آب می داد و این فایبرگاس ها 
تمیزتر است. اما همین قدر که تمیز 
اســـت تابســـتان ها گـــرم می شـــود و 

زمستان ها سرد.«
لنـــج  ســـاخت  روش  و  راه  از  او 
تکنیک هـــای درزگیـــری  و  می گویـــد 
چوب لنج در گذشـــته و همینطور که 
حرف می زند به پسرش تذکراتی در 
مورد نحوه قراردادن الوارها می دهد: 
»وقتی می خواستیم درز را بپوشانیم 
فتیلـــه پنبـــه می ســـاختیم و با روغن 
کنجـــد و قلـــم فلزی فـــرو می کردیم 
ای درزهـــا. دور میـــخ هـــم پنبـــه با 
»دامه« می گذاشـــتیم که شـــیره یک 
درخت بود تا هم آب نفوذ نکند هم 
از چوب نگهداری کند و هم سر میخ 
را بپوشـــاند. هرچقدر هـــم این دامه 
گـــران بـــود و صاحـــب کار می خرید 
روغن نارگیل زیاد بود و مفتی و از آن 
می گرفتیـــم. از چوب چندل هم زیاد 
استفاده می کردیم.« حمید مصباح 
از جا بلند می شـــود و این یعنی دیگر 

وقت کار است.
برمی گردم کنار در بزرگ شـــرکت 
و از پله هـــای نردبـــان بـــاا مـــی روم 
تـــا داخـــل لنـــج را بهتر ببینـــم. فؤاد 
عیدانـــی کـــه مشـــغول کار اســـت و 
آخریـــن اضافه های پشـــم شیشـــه را 
از بدنـــه جـــدا می کند، دســـت از کار 
می کشـــد و با حوصله شروع می کند 
بـــه گفتن نـــام بومی ادوات کشـــتی. 
تکیـــه می دهـــم بـــه چلـــپ و گرگی 
که چوب هایی هســـتند برای بســـتن 
طنـــاب در ســـینه لنـــج و از آن دورها 
به آبی دریـــا نگاه می کنم. باد خنکی 
از سمت ســـاحل می وزد و برای چند 
ثانیه خودم را ناخـــدای لنجی تصور 
می کنـــم کـــه با خـــن  پـــر از ماهی به 
سوســـوی چراغ های ســـاحل زل زده 

است.
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جنگ بـــود که کم کم دســـتگاه آمد. 
مـــن اولین اره موتـــوری چوب بری را 
 از شـــیراز خریـــدم و آوردم بوشـــهر.

3 هزار و 500 تومن پولش دادم اان 
همان شده 10 میلیون.«

از او کـــه با حوصله و لبخند جواب 
ســـؤااتم را می دهـــد می پرســـم آن 
موقع دســـتمزدها چطور بـــود؟ حاا 
کـــه کارگران لنـــج ســـازی روزمزد کار 
می کنند و با روزی صد هزار تومان به 
ســـختی زندگی می گذرانند. این طور 
نیست؟ می گوید: »آن موقع ما روزی 
20 تومن کار می کردیم. توی بوشـــهر 
گاف بیشـــتر از همه مزد داشـــت اما 
من هیچ جمع نکردم. عاشق ماشین 
بودم. می خریدم و خراب می کردم و 
می فروختـــم. اان یـــک کبریت دارم 
مال 80 سال پیشه.« نوه اش حرفش 
را با خنـــده تأیید می کنـــد و می گوید 
عاشـــق کلکســـیون اســـت و ســـکه و 

عتیقه هم جمع می کرده.

و  صحبـــت  مشـــغول  کارگاه  در 
دیـــدن مراحل کار هســـتم که ســـید 
حمیـــد مصبـــاح بـــا قـــدی خمیده و 
چشـــمانی روشن با پســـر و نوه اش از 
راه می رسد. او که یکی از قدیمی های 
تولیـــد لنج چوبی در بوشـــهر اســـت 
می خواهـــد کشـــتی چوبـــی جدیدی 
بـــرای قالب گیری در ســـوله بســـازد 
مشـــغول  همـــکاران  از  یکـــی  بـــا  و 
گذاشـــتن اولین چوب هاست. آنطور 

که خـــودش می گویـــد از 14 ســـالگی 
تـــا امـــروز کـــه 78 ســـال دارد کارش 
تعمیر و ســـاخت لنج چوبی اســـت. 
در انبـــار پشـــت ســـوله روی چوب ها 
می نشـــیند و پاهایش را دراز می کند 
و به پســـر و نوه اش که مثل او کار پدر 
را پیش گرفتـــه راهنمایـــی می دهد. 
بـــا لهجه شـــیرین بوشـــهری تعریف 
می کنـــد: »ایـــن کار را از پـــدرم یـــاد 
گرفتم. آن زمـــان در جفره و بندرگاه 

کار می کردیم و خبری از فایبرگاس 
نبود. آن موقع همه چی با دست بود 
نـــه اره ای در کار بود نه رنده ای. برای 
یک ســـوراخ میخ مجبور بودیم کلی 

زور بزنیم.«
می کنم  نـــگاه  دســـت هایش  بـــه 
که رد همه آن ســـال ها و تاش ها را 
دارد: »چهار پنج گاف مشـــغول کار 
بودیـــم 8 مـــاه طول می کشـــید یک 
لنج نو بســـازیم. یادم می آید بعد از 
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ســال  مردادمــاه  در 
خورشــیدی،   1298
میـــرزاحســـــن خان 
وثــــــــوق الـــــدولـــــه 
نخســت  وزیر ایــران، 
فیروزمیــرزا نصــرت 
الدولــه را به  ســمت 
وزیــر امورخارجــه منصــوب کــرد. چنــد 
روز پــس از این انتصــاب، نصرت الدوله 
به همراه احمدشــاه قاجــار و تعدادی از 
رجــال دولتی به اروپا ســفر کردند. هدف 
از این ســفر، پیگیری چندین موضوع در 
رابطــه بــا مناســبات ایــران و قدرت های 
اروپایــی در فضای پــس از جنگ جهانی 
اول بــود. ســرفصل های مهــم این ســفر 
عبــارت بودنــد از: شــرکت در کنفرانــس 
صلــح ورســای و پیگیــری خواســته های 
ایــران از ایــن کنفرانــس و تــاش جهت 
اخــذ غرامــت جنگــی و اصــاح خطــوط 
مرزی کشــور، گفت و گو پیرامــون قرارداد 
1919، تأســیس نیروی هوایی برای ارتش 
جدید ایران، تأســیس نیــروی دریایی در 
دریای مازندران، تأسیس کارخانه تولید 
بــرق در تهــران، کشــیدن خــط ترامــوای 
برقی بین تهران و شــمیران، ساخت سد 
روی رودخانــه کارون، مذاکره با شــرکت 
نفت ایران و انگلیس و در نهایت مذاکره 
بــا کمپانی  هــای اروپایی جهت کشــیدن 

راه آهن سراسری در کشور.
ســاخت راه آهــن سراســری کــه مراکز 
مهــم سیاســی و اقتصــادی کشــور را بــه 
دریــای آزاد متصــل کنــد همــواره یکــی 
از آرزوهــای ایرانیــان از نیمــه دوم قــرن 
نوزدهم بوده است. در آغاز قرن بیستم، 
خــود  همســایه  دو  بــا  قیــاس  در  ایــران 
عثمانی و هندوســتان که هزاران کیلومتر 
خط آهــن داشــتند کشــوری فقیــر جلوه 
می کرد. از این منظــر یکی از برنامه های 
اروپــا،  بــه  الدولــه  نصــرت  ســفر  مهــم 
جلــب نظــر کمپانی هــای بــزرگ جهت 
ســرمایه گذاری در خــط آهــن سراســری 
ایــران بــود. پیــش از ســفر وزیــر خارجــه 
بــه اروپــا، در تهــران بیــن نخســت وزیر و 
وزیــر خارجه بر ســر مســیر این خط آهن 
اختافاتــی بروز کــرده بود. وثــوق الدوله 
پیشــنهاد داده بــود کــه مســیر ایــن خــط 
شــمالی- جنوبــی باشــد، بدیــن ترتیــب 
کــه خــط آهــن از مشــهد شــروع شــده و 
بــه تهــران، قزویــن، خــرم  آبــاد و بنــدر 
خرمشهر در خلیج فارس ختم شود. اما 
مســیر پیشــنهادی وزیر خارجه، مسیری 
شــرقی- غربــی بــود. بدین شــکل که راه 

آهن از مشهد آغاز و در سر راه به تهران، 
همــدان، کرمانشــاه و خانقیــن در عراق 
ختــم می شــد. نصــرت الدولــه اینگونــه 
اســتدال می کرد که چون بغداد توســط 
متصــل  مدیترانــه  دریــای  بــه  راه آهــن 
اســت در نتیجــه اگــر ایــران بتوانــد خــط 
آهن خود را به بغداد برســاند، دسترسی 
بــه دریــای مدیترانه بــرای ایــران فراهم 
می شــود. توضیــح آنکــه در آغــاز قــرن 
بیستم میادی امپراطوری عثمانی خط 
آهنی بین اسامبول و جده در عربستان 
کشــیده بود. این خط در مســیر خود و به 
مــوازات دریــای مدیترانه و دریای ســرخ 
از ایالت ســوریه، اردن و عربســتان که در 
آن دوران جزئــی از امپراطــوری عثمانی 
بودنــد عبور می کرد. ایــن خط با چندین 
خط فرعی کــه به آن متصل بود در بندر 
طرابلــس لبنان و در بندر حیفا به دریای 

ســمت  از  می شــد.  متصــل  مدیترانــه 
شــرق، کرکــوک و خانقیــن بــه بغــداد و 
از آنجــا به خــط اصلی متصل می شــد. 
 / خورشــیدی   1298 ســال  در  بنابرایــن 
1919 میــادی، خانقین عراق مســتقیم 
بــه دریــای مدیترانــه متصل شــده بود. 
پــس بــا حســاب نصــرت الدولــه ایــران 
می توانســت مشهد و تهران را به دریای 
مدیترانــه متصــل کنــد و از ایــن منظــر 
ایــران تبدیل بــه گذرگاه اصلــی تجارت 
بیــن تمــام آســیای میانــه تــا مدیترانــه 
می گردیــد. امــا اختاف نظــر بین وثوق 
الدولــه و نصــرت الدولــه در تهران حل 
و فصــل نشــد و وزیــر خارجــه بــه اروپــا 
ســفر کرد. در مذاکرات بــا اولیای دولت 
بریتانیا آنها نظر مساعد خود را با مسیر 
پیشــنهادی نصرت الدوله اعام کردند 
و وزیــر خارجــه ایــران با شــرکت هایی از 
بریتانیــا، فرانســه، بلژیــک و امریکا وارد 
مذاکره شــد و در نهایت شرکت »دیکرز 
و آرمسترانگ« از بریتانیا برای مطالعه 
مســیر خط آهن سراسری ایران انتخاب 
شــد؛ ولــی اختــاف نظــر نخســت وزیر 
و وزیــر خارجــه همچنــان باقــی بــود تــا 
چندیــن  در  الدولــه  وثــوق  کــه  جایــی 
تلگــراف بــه نصــرت الدولــه، ایشــان را 
متهــم کــرد کــه بــا وجــود توصیه هــای 
پیشــین، وی خودســرانه عمــل کــرده و 
مســیر شــرقی- غربی را پیــش می برد و 
توجهــی به نظــرات مافوق خــود ندارد. 
نصــرت الدولــه در مقــام دفــاع از طرح 
خود ضمن عذرخواهــی از صدراعظم، 
از  ناشــی  را  آمــده  پیــش  ســوءتفاهم 
بدفهمی نخســت وزیر دانســت و اعام 
کــرد کــه هیچــگاه قصــد نداشــته اســت 
کــه نظــرات ایشــان را نادیده بگیــرد. او 
همچنین اظهار داشــت کــه برای جلب 
نظــر نخســت وزیر، ایــران می توانــد هــر 
دو مســیر را در کنــار هــم اجرا کنــد اما با 
این شــرط که ابتدا مســیر شرقی- غربی 
را پیش ببرند و پس از اتمام کار، مســیر 
شــمالی- جنوبــی را به کنتــرات بدهند. 
گویا نخست وزیر با این پیشنهاد موافقت 
کرد چرا که دیگر از تلگراف های عتاب و 

خطاب خبری نشد.
از طرفی دیگر و همزمان با مذاکرات 
وزیر خارجه ایران با شــرکت های دست 
انــدرکار ســاخت راه آهــن، فرانســوی ها 
کــه رقابتــی ســخت بــر ســر اســتیا بــر 
بقایــای امپراطــوری عثمانی بــا بریتانیا 
داشــتند، مســیر یک خط  آهن سراسری 
کــه  کردنــد  پیشــنهاد  ایرانی هــا  بــه  را 

بســیار اغوا کننــده بــود. براســاس طــرح 
فرانسوی ها، یک رشته خط آهن از تنگه 
بســفور آغاز می شــد و به ســمت شــرق 
حرکــت می کــرد در مســیر خــود از بندر 
طرابــوزان عبــور کــرده و به ارزنــه الروم 
خــاک  وارد  آنجــا  از  ســپس  می رســید؛ 
ایران شده و به تبریز می رفت و در ادامه 
مســیر، بــه تهــران و درنهایــت مشــهد 
ختم می شــد. نصــرت الدوله پیشــنهاد 
فرانســوی ها را با مقامــات عالی بریتانیا 
درمیان گذارد اما آنها بشــدت مخالفت 
کردند و به وزیر خارجه هشدار دادند که 
اگر ایــران طــرح فرانســوی ها را بپذیرد، 
لطمــه بزرگی بــه آینده روابط دو کشــور 
خواهد زد. بنابراین ایران طرح فرانســه 

را جدی نگرفت.
امــا همــه ایــن طرح هــا و برنامه هــا 
بــا  گوناگــون  علــل  بــه  و  نهایــت  در 

شکســت مواجــه شــد و در عمــل هیــچ 
راه آهــن  مســیر  روی  ســرمایه گذاری 
نپذیرفــت.  صــورت  ایــران  سراســری 
ظهــور مصطفــی کمــال پاشــا در ترکیــه 
و آغــاز جنگ هــای اســتقال آن کشــور 
کــه  باعــث شــد  نیروهــای متفقیــن  بــا 
طــرح راه آهن فرانســه برای همیشــه به 
بایگانــی تاریــخ ســپرده شــود. از طرفی 
در ایــران، وثوق الدوله در تیرماه 1299 با 
فشــار احمدشــاه قاجار از مقام صدارت 
اســتعفا کــرد و به طبــع نصــرت الدوله 
فیروز وزیر خارجه، از سمت خود برکنار 
شــد. تجــاوز اتحــاد جماهیر شــوروی به 
بندر انزلی و اشــغال آن و خطر ســقوط 
پایتخت توسط نیروهای مشترک ارتش 
ســرخ شــوروی و نیروهای میرزا کوچک 
خــان جنگلی، باعث شــد کــه مذاکرات 
وزیر خارجه ایران در اروپا ناتمام بماند 
بــه ســمت مســائل  و همــه حواس هــا 
داخلــی کشــور معطــوف شــود. دولــت 
بعــدی ایــران به نخســت وزیری حســن 
پیرنیــا )مشــیرالدوله( آنقــدر گرفتــاری 
داخلی داشــت کــه در مقــام عمل قادر 
نبــود به چیــزی فراتر از رتــق و فتق امور 

داخلی بپردازد.
اما با نگاهی به مسیرهای پیشنهادی 
خط آهن سراســری ایــران این واقعیت 
جلــب نظــر می کنــد کــه گرچــه مســیر 
تهــران بــه مدیترانــه مســیری وسوســه 
انگیــز و مقرون به صرفــه ای بود و ایران 
آزاد متصــل  بــه دریاهــای  را مســتقیم 
و  مخاطــرات  از  خالــی  امــا،  می کــرد 
خطراتی برای ایــران و تجارت آن نبود. 
مســیر مدیترانه باید از کشورهای عراق، 
آینــده  می کــرد.  عبــور  لبنــان  و  ســوریه 
نامشــخص ایــن کشــورها کــه بافاصله 
عثمانــی  امپراطــوری  ســقوط  از  پــس 
متولد شده بودند و رابطه نامعلوم آنها 
بــا ایــران از جملــه خطراتی بــود که این 
مســیر را تهدید می کــرد. هیچ تضمینی 
رابطــه  آینــده،  در  کــه  نداشــت  وجــود 
ایــران با این ســه کشــور یــا حتــی رابطه 
آن ســه کشــور بــا خودشــان، رابطــه ای 
دوستانه باشــد. هر لحظه امکان داشت 
که بــا بــروز اختافاتی سیاســی بین این 
کشــورها، مســیر خط آهن مــورد تهدید 
قرار گیرد. اتفاقی که در ســال های آینده 
بــرای مســیر خــط لولــه نفــت کرکــوک 
بــه مدیترانه اتفــاق افتاد، می توانســت 
بــرای خــط آهــن ایــران نیــز روی دهد. 
در ســال 1935 خــط لولــه انتقــال نفت 
کرکوک عراق به مدیترانه از مسیر اردن 

و فلســطین بــه بنــدر حیفــا در ســاحل 
مدیترانــه افتتــاح شــد. پــس ازخاتمــه 
تشــکیل دولــت  و  جنــگ دوم جهانــی 
بــروز  و  فلســطین  اراضــی  در  یهــودی 
جنگ های اعراب و اســرائیل، پادشاهی 
وقــت عراق صدور نفت از این خط لوله 
را برای همیشــه متوقف کرد. بعید نبود 
کــه خط آهــن ایران بــه مدیترانــه نیز با 
بروز اختافات سیاســی بین کشــورهای 
منطقــه از حرکت بایســتد. اما مســیری 
کــه وثــوق الدوله اصــرار به کشــیدن آن 
داشــت، درســت اســت که راه دسترسی 
ایــران بــه مدیترانه و غــرب را طوانی تر 
می کــرد اما چون تمام مســیر خط آهن 
به دریای آزاد از داخل خاک کشور عبور 
می کــرد، درنتیجــه ایران را از وابســتگی 
بــه کشــورهای منطقــه بی نیــاز کــرده و 

استقال ایران را تضمین می کرد.

اولین روز زمســتان 
1330 خورشــیدی، 
انتشــار  ســالگرد 
اوراق قرضــه ملــی 
از سوی دولت دکتر 
مصــدق  محمــد 
اقدامــی در  اســت؛ 
راســتای حــل مشــکات اقتصــادی که در 
اثــر تحریم فــروش نفــت دامنگیــر ایران 
شــده بــود و در صــورت اجــرای درســت 
و اقبــال عمومــی می توانســت بخشــی از 
مشــکات اقتصــادی کشــور در آن مقطع 
را حل نماید، اما عدم اســتقبال مناسب، 
طبقــه  و  متمولیــن  ســوی  از  خصوصــاً 
متوســط، اقبــال محرومــان و فرودســتان 

جامعه به این طرح را نافرجام گذاشت!
دولت هــای ملــی و مردمــی اعتبــار و 
همــکاری  و  همراهــی  از  را  خــود  اقتــدار 
ملــت با خــود دارنــد و تاریخ نشــان داده 
پیچ هــای  و  ســخت  بزنگاه هــای  در  اگــر 
تنــد تاریخــی، مردم بــا دولتمــردان خود 
همراهی و همگامی نداشته باشند، آنگاه 
فاصله شادی در قیام ملی سی تیر 1331 
تا اندوهگینی در کودتای 28مرداد 1332 

چندان زیاد نخواهد بود!
ملــی  قرضــه  اوراق  انتشــار  موضــوع 
از 26 مــرداد 1330 آغــاز شــده بــود. وزیر 
دارایــی برای پیروز شــدن بــر بحران مالی 
کشــور ایحه ای را ارائــه کرد که مدتی بعد 
بــا عنــوان قانــون »انتشــار اوراق قرضــه 
ملــی« به دولــت اجازه مــی داد با انتشــار 
کســری  از  بخشــی  اوراق  ایــن  فــروش  و 
را تأمیــن نماید.تعطیلــی  بودجــه خــود 
کامل تولید و صادرات طای سیاه، عاوه 
بر تأثیر شــدید بــر ذخیــره ارزی و تجارت 
بین المللــی، بــر حوزه داخلــی هم لطمه 

زیادی وارد آورده بود. 
کارشناســان  درآمــد  بــر  مالیــات 
غیرایرانــی کمپانــی ســابق نفــت ایــران و 
از  واردات  گمرکــی  عایــدات  و  انگلیــس 
جملــه درآمدهایــی بــود که دیگــر تأمین 
نمی شــد. در مجمــوع اثــر درآمــدی بالغ 
بــر حــدود 1/5 میلیــارد ریــال و هزینــه ای 
هم معادل 2 میلیــارد ریال بود. بنابراین 
دولــت به خاطر اختاف بــا کمپانی نفت 
با کســری ساانه حدود 3/5 میلیارد ریال 

روبه رو بود. 
در چنین اوضاعی، اقداماتی به منظور 
افزایش عواید عمومی انجام گرفت. طرح 
افزایــش دریافــت مالیــات از جملــه ایــن 
مــوارد بود، اما ابــزار ازم برای جمع آوری 
مالیات وجود نداشت. منبع دیگر افزایش 
درآمــد، افزایــش قیمت کااهایــی بود که 

انحصــار تولیــد آنهــا را دولــت در اختیــار 
داشت، تریاک، چای، قند و تنباکو از جمله 
ایــن اقام بودند. این هــم به طور ضمنی 
حکــم مالیــات غیر مســتقیم را داشــت و 
دولت را قادر می ســاخت تا سود بیشتری 
کســب کند. فروش ارز خارجــی به منظور 
افزایش درآمد، اســتراتژی نبــود که اتخاذ 
آن بــه اختیــار دولت باشــد زیرا اســکناس 
بــه حکم عرف می بایســت پشــتوانه ارزی 

داشته باشد. 
مجمــوع چنیــن عواملی باعث شــد تا 

دولت برای نجات اقتصاد کشور در روزگار 
تحریم، انتشــار و توزیع اوراق قرضه را در 

دستور کار قرار دهد.
شــامگاه  کــه  پیامــی  در  نخســت وزیر 
شــنبه ســی آذر 1330 از رادیو برای مردم 
فرستاد، گفت: »...شما ملت شریف ایران 
با خرید برگ های قرضه ملی، گذشــته از 
اینکــه در بهبود وضع مالــی دولت کمک 
مؤثر می کنید، برای آتیه فرزندان خود نیز 
ســرمایه و اندوخته ای فراهم می ســازید. 
پرداخــت برگ هــای قرضه ملــی و جایزه 
آن طبــق قانون 26 مــرداد 1330 از طرف 
دولــت تعهــد شــده و کوپن هــای جایــزه 
اوراق قرضــه از ابتدای ســال دوم در کلیه 

بانک ها قابل پرداخت می  باشد.
 اصــل قرضــه را هــم بعــد از دو ســال 
می توانیــد بابــت هــر نــوع بدهــی کــه بــه 
دولــت داشــته باشــید از قبیــل مالیــات، 

حقــوق گمرکــی و ســایر عوارض حســاب 
کنید...«

کاشــانی  ابوالقاســم  ســید  آیــت اه 
اوراق  ارائــه  و  انتشــار  بــا  همزمــان  نیــز 
 قرضــه طــی پیامی بــه ملت ایــران گفت:

»...امــروز اســت آن روزی کــه جهاد شــما 
بایــد با بــذل مال به عمل آیــد. خریداری 
آحــاد  ذمــه  فــرض  ملــی  قرضــه  اوراق 

مسلمانان است...«
روزهای نخســت عرضــه اوراق قرضه 
بــا اقبال مواجه شــد. مطبوعــات از خرید 

10 میلیــون ریالــی اوراق توســط محمــد 
رضا پهلوی و اســتقبال مردم خبر دادند. 
امــا با تمام تبلیغات به عمل آمده مردم 
نشــدند  حاضــر  متمولیــن  خصوصــاً  و 
در دوران ســخت بــه دولــت خــود قرض 
بدهنــد. میــزان خریــد اوراق از پیش بینی 

اولیه پایین تر بود! 
قرار بــود هر برگ از ایــن اوراق پانصد 
ریــال باشــد و در چهــار ردیف بــه فروش 
اوراق  نخســت  ردیــف  تنهــا  امــا  برســد، 
منتشــر شــد. ایران وضعیــت مالی خوبی 
نداشــت و فقیــر بــود و هــر روز هم بــر اثر 
می شــد.  فقیرتــر  نفــت  عایــدات  قطــع 
افــراد ثروتمنــد چنــدان تمایلی بــه یاری 
دادن دولــت نداشــتند و نرخ بهــره اوراق 
 نیــز بســیار کمتــر از نــرخ بهــره رســمی و 

غیر رسمی بازار بود.
 در ایــن میان بودنــد بازاریان و تجاری 

هــم کــه ایــن اوراق را به عنوان اســکناس 
رایج کشــور قبول می کردند و از این اوراق 

به عنوان»پول مصدقی«یاد می کردند.
مطبوعات آگهی هایی را منتشر کردند 
کــه مغازه هــا و فروشــگاه های مختلف در 
آن اعــام کــرده بودنــد اوراق قرضه را به 
جای اســکناس قبول می کنند. این تجار و 
بازاریان البته در اقلیت بودند. حزب توده 
ایــران کــه دارای اقبالــی در بیــن طبقــات 
 فرودســت جامعــه بــود، انتشــار اوراق را 
عوام فریبانه دانســت و مرز خــود با دکتر 
مصــدق و دولــت وی را در ایــن مقطــع 
روشــن نمود. مجمــوع ایــن بی اعتمادی 
و بی اعتنایی هــا باعــث شــد تــا ســرانجام 
طــرح انتشــار اوراق قرضه ملــی در میانه 
راه شکســت خــورده و حتــی به سررســید 
پرداخت نخســتین مرحله ســود خود نیز 

نرسد.
در کنــار فشــارهای بین المللــی و عدم 
دولــت،  از  دربــار  حمایــت  و  همــکاری 
اقتصاد بــدون نفت و ناشــکیبایی مردم، 
مهم تریــن دایــل شکســت طــرح اوراق 
قرضــه دولــت ملــی بودنــد. دولتــی کــه 
به دلیــل از دســت رفتن اتحاد و انســجام 
ملــی، فرجامش به غــروب 28مرداد گره 

خورد.
شکســت  دایــل  شناســی  آســیب  در 
دولت ملی دکتر مصدق می توان عوامل 
را  خارجــی  و  داخلــی  متعــدد  دایــل  و 
برشــمرد. فشــارهای کمرشــکن خارجــی 
کــه بــر ایــران وارد آمــد عــاوه بــر جنبــه 
اســتعماری ناشــی از یک تحلیل غلط در 
دولــت ایران نیز بود. ایــران تصور می کرد 
در جریان بســتن شــیرهای نفــت به روی 
بازارهــای جهــان، کشــورهای مختلــف و 
اقتصــاد  بریتانیــا در  متحــدان کاســیک 
جهانی، شریک خود را به چالش خواهند 
کشــید و در کنــار ایــران خواهنــد ایســتاد. 
دومین تحلیل اشــتباه در بخش سیاست 
خارجی شــاید تهدید جهان سرمایه داری 
به نفوذ شــوروی بــا اســتفاده از موقعیت 
ژئوپلیتیــک و همســایگی ایــران بــا مقــر 
اصلی بلوک شــرق بــود؛ موضوعی که در 
دوران جنــگ ســرد البته حساســیت های 

زیادی را برمی انگیخت.
امــا در بخش سیاســت داخلی، عاوه 
بر مواردی همچــون تفرقه نیروهای ملی 
و مذهبــی و کارشــکنی دربار کــه باید آنها 
را از عوامــل مهم در این زمینه برشــمرد، 
اجتماعــی  مســئولیت  احســاس  عــدم 
ســخت  لحظــات  در  ایرانیــان  اتحــاد  و 
اقتصــادی و حمایت آنــان از دولت خود، 
راهکار اقتصادی دولت برای فائق آمدن 
بر بخشــی از مشــکات مالــی را نافرجام 

گذاشت.
مــردم، دکتر محمد مصــدق و روحیه 
او را  وطــن پرســتانه و اســتقال طلبانــه 
بــا شــکوه تمــام می ســتودند امــا همیــن 
مــردم حاضــر نبودنــد بــه دولــت دکتــر 
مصدق از اندوخته مالی و شــخصی خود 
قــرض بدهند تــا مشــکات اقتصــادی را 

ســاماندهی نمایــد و ایــن نقــدی تاریخی 
اســت کــه بــه رویکــرد مــردم در مفهــوم 
ملــت می تــوان وارد نمود. بدیهی اســت 
کــه هیچ کس میل ندارد منافع شــخصی 
و اندوختــه اقتصادی خــود و خانواده اش 
را در معرض تهدید و مخارج اضافه قرار 
دهــد اما اگر در آن مقطع مفهوم دولت-
ملت به معنای واقعی یا حداقل معنای 
نزدیــک به واقعیــت خود وجود داشــت، 
شــاید مردم ایران همراهــی و همکاری و 
ایثار و از خودگذشــتگی بیشــتری در قبال 
درخواســت قرض دولت از ایشــان نشان 

می دادند. 
فارغ از اینکه این ایثار و ازخودگذشتگی 
چقــدر در سرنوشــت دولــت ملــی دکتــر 
مصــدق می توانســت مؤثر باشــد یا خیر! 
اوراق قرضــه می توانســت صبــح صادق 

شب یلدای دولت ملی باشد، اما نشد!

بررسی رویکرد ایرانیان به اوراق قرضه ملی در سالگرد عرضه آن

اتصال ایران به مدیترانه، یک رؤیای 99 ساله

چرا ایرانیان به دولت ملی خود 
قرض ندادند؟!

 احداث راه آهن 
بین دو جنگ جهانی
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یک کارگر باربر  در حال خرید اوراق قرضه ملی

لکوموتیوهای ایرانی- امریکایی به  روسیه کمک می کنند  تصویر اوراق قرضه ملی
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نـــــگاه

فرشاد مؤمنی
 اقتصاددان

میزان مداخله 
دولت در اقتصاد

ë  براســاس آمــار بانک مرکــزی بخش زیــادی از
نقدینگی سپرده های دیداری و غیردیداری است. 

چرا منابع از مسیر بانک ها به تولید نمی رسد؟
یکی از دایل آن پایین بودن سود سرمایه گذاری 
در تولیــد نســبت بــه ســود تســهیات اســت امــا 
مهم ترین علــت آن ناکارآمدی نظام پولی در این 
بخش است. ما در اعطای تسهیات سرمایه گذاری 
بــرای طرح هــای توســعه ای و نگهداشــت ســطح 
خودمــان هم در نظام پولی و بانکی درســت عمل 
نمی کنیــم. به این ترتیــب که ســرمایه را در اختیار 
بخش هایــی می گذاریــم کــه حرفی در آن نباشــد؛ 
مانند شــرکت های خصولتی. آنهــا هم نمی توانند 
با ســرمایه بدرســتی کار کنند و با یک حاشــیه سود 
کار را بــه فعاان کوچک تر و جزئی واگذار می کنند. 
در ایــن نقل و انتقــاات هر کدام از اینها بخشــی از 
منافعشــان را باید توزیع کنند. بدون طراحی روند 
و فرآیند اقتصادی درســت عرضه و تقاضا، قیمت 
تمــام شــده را افزایــش می دهنــد و ایــن افزایــش 
قیمــت بــا خــودش فســاد مــی آورد. چــرا کــه باید 
رانت ها پوشیده شــود و به این خاطر فعالیت های 

مفسدانه نظیر رشوه دهی شکل می گیرد.
ë مشکل اصلی کجاست؟

همانطــور کــه اشــاره شــد آسیب شناســی ایــن 
موضوع بیشتر به نحوه توزیع منابع توسط بانک ها 

برمی گردد.
متأســفانه بانک هــا بــه جــای آنکه بنــگاه مالی 
فرآینــد  در  و  شــده اند  اقتصــادی  بنــگاه  باشــند، 
کســب و کار نقــش دارند. بازار ســرمایه و نهادهای 
ســرمایه گذاری هــم در دل مــردم جایــگاه موقتــی 
دارند و براساس فراز و نشیب سیاسی وضعیتشان 
تغییر می کند. در هیچ نقطه از دنیا این طور نیست 

می یابــد. همچنین طبق همین آمار حجم پول 
در مهر ماه امســال بــه 242 هزار میلیارد تومان 
رســیده که 47.3 هزار میلیــارد تومان در هفت 

ماهه رشد داشته است.
رشــد  میــزان  کــه  اســت  درشــرایطی  ایــن 

نقدینگــی در این بازه های زمانــی تا خرداد ماه 
امســال اندکــی کمتــر بــوده اســت. با محاســبه 
میــزان افزایــش حجــم نقدینگی در یک ســال 
حدفاصل خرداد 96 تا خرداد 97 شــاهد رشــد 

267 هزار و 800 میلیارد تومان هستیم.

سیاوش رضایی
خبرنگار 

عطیه لباف
خبرنگار 

سرچشمه نقدینگی 
 گفت و گوی »ایران« 

با نایب رئیس اتاق ایران: 

 کوچ نقدینگی به سمت تولید

با موازنه در نرخ سود

  در گفت و گوی »ایران« با عباس هشی 
استاد دانشگاه و حسابرس بررسی شد

کدام عوامل در اقتصاد ایران، حجم نقدینگی را  معادل  170 میلیارد دار کرد

چرا مؤسسات غیر مجاز 
نقدینگی را باا بردند

به همراه یادداشت هایی از: 

 شهرام معینی/ کمیل طیبی 

 لطفعلی بخشی/ سمیه مردانه

محمدنصر اصفهانی/ حسین حقگو 

 در 
صفحات 

دیگر

یکی از بزرگترین خطاهای 
روش شــناختی در زمینــه 
ارزیابــی تحــوات اقتصــاد 
از  بعــد  دوره  در  ایــران 
انقاب اســامی  یــا درباره 
هر دوره دیگری این اســت 
که ما بیاییم با کلیشــه های 
کلــی  حکم هــای  واحــدی 
مــورد  دوره  کل  بــرای 
بررســی صادر کنیم. متأســفانه این خطــا بویژه 
بــرای ارزیابــی تحــوات اقتصــاد ایــران در دوره 
بعد از انقاب تبدیل به یک عادت شــده اســت 
و حتی پژوهشــگران حرفه ای هم این خطا را گاه 
و بیگاه و بکرات مرتکب می شــوند. واقعیت این 
اســت که چهار دهه گذشــته مجموعه ای بســیار 
پــر فــراز و نشــیب هــم از نظر جهــت گیری های 
سیاســتی و هــم از نظــر دســتاوردهای عملی به 
حســاب می آیــد و برای یــک پژوهشــگر دقیق و 
عمیق ژرف کاوی درباره نســبت دیدگاه هایی که 
مبنــای قاعده گذاری و اداره کشــور بــوده با فراز و 
فرودهایــی که در عملکردها مشــاهده می شــود 
یک زمینــه مطالعاتی بســیار ارزشــمند و دقیق 
اســت.  بــرای مثــال حتــی اگــر شــرایط بــه کلی 
متفاوت حاکم بر این دوره هایی که ما در ۴0 سال 
گذشته پشت سر گذاشــته ایم نادیده گرفته شود 
ما می توانیم مشــاهده کنیم که در دوره ۱0 ســاله 
اول بعد از پیروزی انقاب اسامی با وجود اینکه 
کشــور درگیر بی سابقه ترین فشــارها، تهدیدها و 
تحرک های بین المللی بوده، انواع تحریم ها هم 
وجود داشته و مسأله تروریسم فراگیر منافقین و 
مسائلی از این قبیل هم بوده است.  از سال ۱3۵2 
تا به امروز یعنی حتی اگر دایره شمول بحث را به 
دوره قبل از انقاب اســامی هم بکشانیم و این 
دوره ها را با هم مقایسه کنیم ، مشاهده می کنیم 
در ۱0 ســال اول بعــد از پیروزی انقاب اســامی 
ایــران یک کارنامه بســیار درخشــان بــه رغم آن 
شرایط بسیار نامناسب وجود داشت. برای مثال 
بررسی های ما نشان می دهد که در دوره ۴۵ ساله 
گذشته ۱7 قله عملکرد اقتصادی در حیطه های 
مختلــف در اقتصــاد ایران مشــاهده شــده که از 
ایــن ۱7 قلــه ۱۴ قله عملکردی متعلــق به دوره 
دفــاع مقدس اســت.  برای یک پژوهشــگر ژرف 
اندیــش و برای یک نظــام سیاســتگذاری دارای 
صاحیت این دوره می تواند یک موضوع بسیار 
ارزشــمند پژوهشــی باشــد و ما از آن موفقیت ها 
رمزگشــایی و برای دوره های بعد استفاده کنیم. 
شــبیه بــه این مســأله، مثــًا بــرای دوره ۱37۶ تا 
۱392 هم قابل بررســی اســت. در مهر ماه سال 
۱392 مرکــز پژوهش های مجلس یــک گزارش 
بسیار ارزشمندی را منتشــر کرده است که در آن 
دوره هشت ساله مسئولیت آقای احمدی نژاد با 
دوره هشت ســاله مسئولیت آقای خاتمی مورد 
بررسی قرار گرفت که واجد بیشمار شاخص هایی 
اســت که تحوات عملکردی آنها در آن دو دوره 
مورد مقایســه قرار گرفته است.  مثًا یک نمونه 
بســیار تــکان دهنده و عبــرت آمــوز در این یافته 
مطالعاتــی مرکــز پژوهش هــای مجلــس ایــن 
اســت که در دوره هشــت ساله مســئولیت آقای 
احمدی نــژاد ارزبــری هــر واحد تولیــد ناخالص 
داخلــی ایــران نســبت بــه دوره مشــابه قبــل از 
خــودش ۵ برابر افزایش پیدا کرده اســت. یعنی 
در دوره مســئولیت آقــای احمدی نــژاد اقتصاد 
ایران شــاهد یکی از پر شتاب ترین و عمیق ترین 
تجربه های شــدت یابی وابســتگی های ذلت آور 
اقتصــاد ایران بــه دنیای خــارج اســت. بنابراین 
وقتــی که این حد از فراز و نشــیب ها را مشــاهده 
می کنیــم نمی توانیــم بــه کلیشــه های کلی نگر 
یکپارچه نگر و یک ســو نگر اکتفا کنیم.  وقتی که 
وارد جزئیات هم می شویم باز این تفاوت ها قابل 
اعتناســت. مثًا یکی از کلیشــه های پــوچ و فاقد 
اعتبــار علمی این اســت که گفته می شــود در ۱0 
ســال اول بعد از پیروزی انقاب اسامی اقتصاد 
ایران شــاهد پدیده دولت سااری بوده است. در 
حالی که هر پژوهشــگر مبتدی حتی اگر فقط به 
اسناد پیوست قانون برنامه اول توسعه کشور بعد 
از انقاب و بویژه پیوست شماره یک آن مراجعه 
کند، مشاهده می کند که در آنجا به صورت کمی 
اندازه مداخله های کلــی دولت در اقتصاد ایران 
مــورد ســنجش و اندازه گیــری قرار گرفته اســت. 
در آن گــزارش تصریــح شــده که شــاخص کلی 
مداخلــه دولت در اقتصــاد ایران یعنی مجموع 
مداخله هــای حاکمیتــی و مداخله های تصدی 
گرایانــه دولت در ســال ۱3۵۶ حــدود ۶3 درصد 

بوده است.
 اما در ســال ۱3۶7 یعنی یازده ســال بعد از سال 
۱3۵۶ بــه رغم اینکــه اقتصاد ایــران از یک دوره 
هشــت ســاله اقتصــاد جنگــی هــم عبور کــرده، 
شــاخص کلــی مداخله هــای دولــت در اقتصاد 
بــه ۴0 درصد رســیده اســت.  این پدیــده یکی از 
پدیده های نادر در کل دنیا به حســاب می آید که 
متأســفانه به دایل و انگیزه های گوناگون تمایل 
جــدی بــرای رمزگشــایی از ایــن پدیــده حیــرت 
انگیز مشاهده نمی شود.  شبیه به همین مسأله 
بــرای دوره پس از جنگ ایران هم قابل بررســی 
اســت. بــرای مثال در حالــی که از ســال ۱3۶8 تا 
به امروز افراطی گری ترین رویه های آزادســازی، 
خصوصی ســازی، تعدیل نیروی انسانی، حذف 
سوبســید ها و از این قبیل در دستور کار مدیریت 
اقتصــادی کشــور قــرار داشــته اســت مدیریــت 
اقتصــادی پــس از جنــگ، اقتصــاد ایــران را بــا 
استاندارد مداخله ۴0 درصدی دولت در اقتصاد 
تحویــل گرفــت. امــا از ســال ۱37۱ تــا بــه امــروز 
مداخله کلی دولت در اقتصــاد ایران هرگز از ۶0 

درصد کمتر نبوده است. 

ران
س : ای

عک

می شــود  بزرگ تــر  ثانیــه  هــر  نقدینگــی  غــول 
اثــر  ایــران  اقتصــاد  مختلــف  بربخش هــای  و 
می گذارد. درهفت ماهه نخســت امســال یعنی 
از اســفند 96 تا پایان مهر 97 حجم نقدینگی با 
رشد ۱0.7 درصدی نزدیک به ۱64 هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته اســت. براســاس تازه ترین 
آمــار بانــک مرکــزی میــزان نقدینگــی درپایــان 
مهرامســال به ۱693 هزار میلیارد تومان رسیده 

است. 
از زمانــی که با رشــدهای چندبرابــری نقدینگی 
به یک غول بزرگ تبدیل شــده ســامان اقتصاد 
نیز بــه هم ریخته اســت. به زعــم اقتصاددانان 
یکــی از مهم ترین دایــل نابســامانی های اخیر 
در بازارها که به شــاخص های اقتصاد کان هم 

رســیده، نقدینگــی اســت که حاا حجــم عظیم 
آن باعث نگرانی کارشناســان و مســئوان شــده 
اســت. نقدینگی به خصوص زمانــی که ترکیب 
آن ســالم نباشــد، نــه تنهــا در خدمــت رونــق 
نتیجــه عکــس  بلکــه  قــرار نمی گیــرد  اقتصــاد 
می دهــد. درهمیــن راســتا طــی ســال های اخیر 
بخشــی از نقدینگی یا همان نقدینگی سرگردان 
بــا ورود بــه هر بــازاری ماننــد ارز، طا، مســکن، 
شــدید  رشــد  و  نابســامانی  باعــث  و..  خــودرو 
قیمت ها شــده اســت. بــا وجودی که نرخ رشــد 
نقدینگــی از ســال 95 کاهــش یافتــه اســت، اما 
بــه اعتقــاد اقتصاددانــان به دلیل حجــم باای 
نقدینگــی افت رشــد آن هم اثربخش نیســت و 

آثار منفی خواهد داشت. 
ë هر ثانیه 9 میلیون تومان رشد

مرکــزی  بانــک  آمارهــای  تازه تریــن  برپایــه 
نقدینگــی در هــر ثانیــه 9 میلیــون تومــان رشــد 

می کنــد. براســاس آمارهای رســمی درمهرماه 
نقدینگــی به ۱693 هزار میلیارد تومان رســیده 
کــه نســبت به مهــر ســال گذشــته 20.7 درصد 
رشــد دارد. درپایــان اســفند مــاه ســال گذشــته 
نقدینگــی عــدد ۱530 هــزار میلیــارد تومــان را 

نشان می دهد، 
بنابرایــن درهفــت ماهــه امســال نقدینگــی 
نزدیــک بــه ۱64 هزارمیلیــارد تومــان افزایــش 
یافتــه اســت. بنابرایــن درایــن مــدت نقدینگی 
ماهانــه 23.4 هزار میلیــارد تومان، روزانه 780 
میلیــارد تومان و درهــر ســاعت 32.5 میلیارد 

تومان بیشتر شده است.
زمانی کــه در قالب بازه هــای زمانی کوتاه تر 
رشد نقدینگی را بررسی کنیم اعداد جالب تری 

به دست می آید. 
بنابراین نقدینگی در هر دقیقه 54۱ میلیون 
تومــان و در هــر ثانیه 9 میلیون تومــان افزایش 

روند افزایش نقدینگی 
هر ثانیه

954032/4
میلیارد تومانمیلیون تومانمیلیون تومان

هر ساعتهر دقیقه

که اقتصاد از فراز و نشیب سیاسی به این اندازه تأثیر 
بپذیرد. در ایران این موضوع نهادینه شده و به طور 
طبیعی سیاســت وارد اقتصاد می شود. اما اقتصاد 
سیاســت زده بی انگیزگــی، رانــت و فســاد و از همــه 

مهم تر اقتصاد پنهان ایجاد می کند.
در اقتصاد پنهان بازارها شبکه ای عمل می کنند 
و فقط منافع خودشان را می بینند. لذا التهاب را در 
بازار تشــدید می کنند. مــورد دیگر روابط ناســالمی 
اســت که بیــن برخی مســئوان دولتــی و اقتصادی 
کشــور دیده می شــود که بارهــا می بینیم ایــن افراد 
تحت تعقیب قرار می گیرند. مجموعه پارامترهایی 
که گفته شــد، باعث می شــود که اگر افــراد بخواهند 
ســرمایه گذاری کننــد بــه ســمت بخشــی برونــد که 
ضریــب اطمینان باایی دارد و به پولشــان آســیب 

وارد نشود.
ë  آیا می توان روند را تغییر داد و مردم را مشتاق به

سرمایه گذاری در تولید کرد؟
بله. اگر دستورالعمل ها محدود شود، اعتماد در 
مردم شکل گیرد، سیاست ســوار بر اقتصاد نشود و 

رانت به حداقل برســد. بــرای مثال ما می بینیم که 
بانک مرکزی در 40 روز 37 بخشنامه صادر می کند 
که درهیچ جای دنیا ایــن موضوع را نمی توان دید. 
مداخله تمام دســتگاه ها در عملکرد بانک مرکزی 

باعث رقم خوردن این اتفاق می شود.
باید اعتماد به جامعه بازگردد. اعتماد تبدیل به 
باور می شــود و وقتی به مرحله باور رسید؛ از فرد به 
گــروه، از گروه به جامعه منتقــل و در نهایت تبدیل 
به بــاور ملی می شــود. وقتی بــاور ملی ایجاد شــود 
بــا خــودش مکانیســمی را تعبیه می کنــد که مردم 
اعتمــاد و در اقتصــاد ســرمایه گذاری می کنند. اان 
بی اعتمــادی اجــازه نمی دهــد که مردم به ســمت 
اقتصاد پویا و ســالم بروند. ضمن آنکه در ترم های 
بین المللی این اعتماد، اعتبار می آورد. لذا می توان 
شــرایط را در برنامه میان مــدت و بلندمدت تغییر 
داد، اما باید برای این موضوع نیز در مسئوان اراده 
شــکل گیرد. در غیر این صورت فراموش نکنیم که 
رشد نقدینگی در اقتصاد آثارمنفی زیادی از جمله 

رشد تورم دارد.

رضا پدیدار، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران بررسی کرد:

دیوار بی اعتمادی میان نقدینگی و تولید

کشورها با مدیریت نقدینگی رشد تولید، کنترل تورم، کاهش بدهی های خارجی و ایجاد اشتغال را برای 
جامعه خود به ارمغان می آورند. اما در ایران میزان نقدینگی انباشــت شــده طی سال های اخیر و رشد 
ثانیه ای حجم آن در حالی اتفاق می افتد که صنعت بشدت نیازمند سرمایه است. نبود منابع مالی کافی 
برای رونق و حمایت از تولید مشــکات زیادی را برای این بخش ایجاد کرده و توسعه کشور را به تعویق 
انداخته است. این موضوع زنجیره وار مشکات دیگری را برای کشور ایجاد می کند که نتیجه آن اقتصاد 
بحــران زده خواهد بود. رضا پدیدار، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران معتقد است که شرایط فعلی نتیجه شکل گیری یک بی اعتمادی میان مردم و اقتصاد کشور است. 

اقتصادی که قابل پیش بینی و ارزیابی نیست. اما برای اصاح این شرایط باید چه اقداماتی انجام داد؟

ë  چرا نقدینگی جامعه به سمت صنعت و تولید
نمی رود؟

بخشــی از زیرساخت های ســرمایه گذاری در اثر 
اقتصاد ناســالم یا رانتی باعث شــده که انگیزه های 
ازم بــرای ورود ســرمایه گذاران به اقتصاد ســالم از 
دســت برود. بــه این خاطر نقدینگی جــای آنکه در 
فرآیند ســرمایه گذاری مطلوب و مناســب براساس 
مکانیســم های اقتصادی و سرمایه گذاری ورود پیدا 
کند، به ســمت بــورس بازی و رانت جویــی می رود. 
در حال حاضر ما دچار یک اقتصاد پنهان هســتیم 
کــه مــوازی با اقتصاد رســمی کشــور فعالیــت قابل 
توجهــی دارد. حجم اقتصــاد پنهان علی رغم همه 
مکانیزم هــای کنترلــی از حجــم اقتصاد ســالم هم 

بیشتر است.
امیداورم که مکانیســم هایی که دولت و نظام 
بانکــی در اجرای قانون پولشــویی و ســایر قوانین 
مرتبــط تصریــح می کنند، بــه شــفافیت اقتصاد 
کمــک کنــد. چراکه این شــفافیت با خــود یک بار 
مثبــت به همــراه دارد. اکنون افــراد به جای آنکه 

به سمت سرمایه گذاری مطلوب، بهینه و کارآمد 
بروند؛ در مســیر سوداگری قرار می گیرند و برخی 
هم پول خود را می دهند تا فرد دیگری با فعالیت 
خــود ســود نامتعارف بــه آنها بدهــد. در بهترین 
حالــت هــم پــول را در بانــک می گذارنــد تا ســود 
متعارف بگیرند که در شــرایط کنونی سوق دادن 
منابع از این طریق هم به ســمت تولید ضمانت 

چندانی ندارد.
بنده در یــک مطالعه تطبیقی متوجه شــده ام، 
یکــی از دایل اینکــه اقتصاد به این وضــع درآمده، 
به نوع مدیریت ســبد اقتصادی کشــور برمی گردد. 
و  دولــت  دســت  در  اقتصــاد  درصــد   84 وقتــی 
خصولتی هاست؛ انگیزه ازم از سرمایه گذاری های 
واقعی دور می شود و آنها هم در هر فرآیندی برای 
خودشان رانت به وجود می آورند و این رانت جویی 
باعــث شــده ســرمایه گذاری هــا به ســمت و ســوی 
اشــتباه بــرود. یعنی ســرمایه به آن بخشــی می رود 
کــه باید بیــش از روند طبیعی به آن توجــه و اعتبار 

داده شود.
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نیا ، وزیر اقتصاد وقت، مهار تورم بود.
امــا هم اکنــون نقدینگــی از طریــق چاپ 
از ســوی بانک هــا  پــول و اعتباراتــی کــه 
پرداخت می شــود، ایجاد می شــود. یکی 
از ریشــه های اصلــی رشــد نقدینگــی در 
دهه های اخیر شبه پول بوده که در قالب 
چــک پــول و چک هــای تضمینــی عمل 
کرده اســت. چک در 5 دهه اخیر بیشــتر 
درحکــم ســفته بــوده اســت کــه در وجه 
حامل دســت به دســت می شــود و خلق 

در رشــد نقدینگــی و خلق پول داشــته اند. 
بــا اجــرای برنامــه ســاماندهی ایــن نــوع 
مؤسســات ســپرده گذاران آنهــا دســت به 
اعتــراض خیابانــی زدنــد و دولــت بــرای 
اینکــه اعتمــاد عمومــی مــردم بــه شــبکه 
بانکی از بین نرود مجبور شد که ده ها هزار 
میلیــارد تومــان اعتبــار بــه ســپرده گذاران 
ایــن مؤسســات بپــردازد. درهمیــن زمینه 
برای تعاونی هایی که در مؤسســه کاسپین 
ساماندهی شــدند دولت 60 هزار میلیارد 
تومان پرداخت کرد. درخصوص مؤسســه 
ثامن الحجــج نیز حدود 40 هــزار میلیارد 
مؤسســه  ایــن  ســپرده گذاران  بــه  تومــان 
کــه  اســت  درحالــی  ایــن  شــد.  پرداخــت 
ســپرده گذاران این مؤسســات بدون مجوز 
تــا 35 درصــدی دریافــت  ســودهای 30 
تعدیــل  بــا  مرکــزی  بانــک  کــه  می کننــد 
نرخ ســود و کســر آن از اصل، ســپرده آنها 
ســپرده گذاران  عمــده  امــا  پرداخــت.  را 

ë  طبــق تازه تریــن آمــار بانــک مرکــزی در 
پایان مهــر ماه امســال نقدینگی بــه 1693 
هزار میلیارد تومان رسیده است. ریشه این 

انبار نقدینگی در اقتصاد ایران چیست؟
 ریشــه رشــد نقدینگی پول هــای اضافه ای 
اســت که وارد اقتصاد می شــود. در دولت 
یازدهم دولت با اتخاذ سیاســت انقباضی 
تا حدودی توانســت جلوی رشــد جهشــی 
بگیــرد.  را  تــورم  همچنیــن  و  نقدینگــی 
برهمین اســاس یکــی از افتخــارات طیب 

پــول می کند بدون اینکه در حســاب کتاب 
بانک هــا ثبــت شــود. چک هــای تضمینی 
نیز همین کارکرد را داشــته اســت و با یک 
پشت نویســی بارهــا میان مردم دســت به 
دســت می شــد که اخیراً با بخشنامه بانک 
مرکزی انتقــال چک های تضمینی به غیر 

ممنوع شد.
بدیــن ترتیــب پــس از 20 ســال کــه درباره 
ممنوعیــت چــک در وجــه حامــل و چک 
دولــت  در  شــده  پشت نویســی  تضمینــی 
بحــث می شــد ایــن اتفــاق رخ داد. درآن 
کــه  ایــن بحــث وجــود داشــت  نیــز  دوره 
ایــن ممنوعیــت  هماننــد تمــام کشــورها 
اعمــال شــود ولــی همــواره نفــوذ فعاان 

اقتصاد زیرزمینی مانع آن می شد.
ë  مؤسســات مالــی و اعتبــاری غیرمجاز در

رشد نقدینگی چه تأثیری داشتند؟
و  غیرمجــاز  اعتبــاری  و  مالــی  مؤسســات 
صندوق های قرض الحســنه نقش مهمی 

 در گفت و گوی »ایران« با عباس هشی استاد دانشگاه و حسابرس بررسی شد

پول اضافه در اقتصاد
غول نقدینگی همچنان درحال بزرگ شــدن است هرچند درسال های اخیر از رشد آن کاسته 
شــده اســت ولی به دلیل حجم باایی کــه نقدینگی پیدا کــرده آثار منفــی آن در اقتصاد ملی 
نمایان شده است. پیش از آنکه به دنبال راهکار برای مهار نقدینگی باشیم درابتدا باید ریشه ها 
و سرچشــمه های نقدینگی نزدیــک به 1700 هــزار میلیارد تومانی را کشــف کنیــم. دراین باره 
عباس هشی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با »ایران« ریشه های تاریخی نقدینگی 
را معرفــی می کند و تنهــا راه درمان آن را شــفافیت و انضباط بانکی و مالــی می داند. به گفته 
وی، چک های حامل و تضمینی، مؤسســات مالی و اعتباری غیرمجاز، بدهی سنگین دولت، 

بی انضباطی شبکه بانکی مهم ترین متهم های رشد نقدینگی در دهه های اخیرهستند.
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سیاوش رضایی
خبرنگار

جــذب  و  مدیریــت  کلمــه  اساســاً 
واقــع  در  بی معناســت.  نقدینگــی 
برخــی از افرادی که ســخن از هدایت 
نقدینگــی بــه میــان می آورنــد درباره 
یــک توهــم ســخن می گوینــد. قبل از 
هــر چیــز بایــد پرســید کــه نقدینگــی 
چیســت؟ در اقتصاد امریکا نقدینگی 
رســیده  دار  میلیــارد  هــزار   14 بــه 
اســت، تولید ناخالص ملی این کشور 
حــدود 20 هــزار میلیارد دار اســت و 
ســرمایه گذاری ســاانه حــدود 1800 
میلیــارد دار و علــی القاعــده آنهــا بایــد بســیار نگران تر 
باشــند که چرا بــه فکر این 14 هــزار میلیارد دار نیســتند 
اما واقعیت آن اســت که اقتصاد امریکا کار خود را انجام 
می دهد چون اساساً ماهیت نقدینگی، بدهی است، پولی 
نیســت که بتوان آن را به جایی هدایت کرد. در عملیات 
بانکی مشــتی وام بــه افراد داده می شــود و همین وام ها 
به سپرده تبدیل می شود، نقدینگی چیزی جز بدهی وام 
گیرندگان به ســپرده گذاران نیســت. البته قســمتی از این 
بدهــی به بانک می رود و دوبــاره از همان محل وام داده 
می شــود. فرض کنیــد خانمی یک ســاعت دارد که آن را 
هــزار دار می فروشــد و پولش را به همســر خود می دهد 
که ســفر خارجی او را پوشــش دهد. در مقابل یک رســید 
از همســر خــود دریافــت می کند دال بر اینکه همســرش 
هــزار دار بــه او بدهــی دارد. آیــا ایــن رســید را می تــوان 
جــزو منابع ســرمایه گذاری به حســاب آورد؟ بــرای فهم 
بهتــر از مهریه مثــال می زنیم. اگر دفاتــر ثبت ازدواج هر 
ســال تعداد ســکه هایی که به عنوان مهریــه در این دفاتر 
ثبت شــده جمــع بزنند احتماًا از 200 میلیون ســکه هم 
بیشــتر می شود که رقم درشتی است اما آیا یک سکه هم 
در دفاتــر ازدواج و طاق وجــود دارد؟ در واقع این دفاتر 
صرفــاً رابطــه بیــن طلبــکار و بدهــکار را ثبــت کرده اند و 

ساختار نقدینگی هم دقیقاً از همین جنس است.

ë هدایت نقدینگی
وقتــی بــه اروپــا و امریکا نــگاه کنیــم می بینیم کــه آن جا 
اساسًا چیزی به اسم هدایت نقدینگی وجود ندارد و این 
مباحث ظاهــراً در ایران روی می دهد. بــرای اینکه ما در 
ایــن باره مطمئن شــویم می توانیم به کتاب های اقتصاد 
کان و کتاب هــای پولــی نگاه کنیم. در ایــن کتاب ها هیچ 
گاه اصطاحــی به نــام هدایــت نقدینگــی نمی بینیــد. از 
طــرف دیگــر مــا در تحقیقی که بــا یکی از پژوهشــگران و 
اقتصاددان هــای ایرانــی در امریکا انجــام دادیم متوجه 
شــدیم وقتی در گوگل هدایت نقدینگی را به اتین سرچ 
می کنیــم لینک های بســیار محدودی می آیــد که آن هم 
مربــوط به ســایت های ایرانی اســت که محتــوای خود را 
بــه زبان انگلیســی عرضــه کرده اند و عمًا چیــزی به نام 

هدایت نقدینگی در اقتصاد دنیا سابقه ای ندارد.
و  نیســت  تولیــد  بــرای  ســرمایه ای  وقتــی  حقیقــت  در 
ســرمایه گذار خارجــی هــم نمی آید برخی به ذهن شــان 
رســیده کــه نقدینگــی را بــه زعــم خود بــه ســمت تولید 
هدایــت کننــد همچنان کــه می بینیــم گاه دولتمردان ما 
هــم از هدایت نقدینگی ســخن می گوینــد و اگر اظهارات 
وزیــر اقتصــاد در جلســه رأی اعتماد را دنبــال می کردید 
آن جــا هــم ایشــان از هدایــت نقدینگی ســخن گفتند در 
صورتــی که نقدینگی مجموعه ای از بدهی وام گیرندگان 
به تســهیات گیرندگان اســت و آن رقــم نقدینگی صرفاً 
در کامپیوترهــا ثبــت شــده و در بانک هم چیــزی جز میز 
و صندلی وجود ندارد. حرف ما که ممکن اســت شــاذ به 
نظر برســد این اســت که با اعداد داخــل رایانه نمی توان 

سرمایه گذاری کرد.

ë ماهیت نقدینگی
فهم این نکتــه که ماهیت نقدینگی دارایی نیســت بلکه 
بدهــی اســت می تواند در این باره راهگشــا باشــد. فرض 
کنید شــما در بازار فرد امینی هســتید و دفتــری دارید که 
بدهــکاری افراد بــه همدیگر در این دفتر ثبت می شــود. 

آقای »الف« به آقای »ب« یکصد میلیون تومان بدهکار 
اســت و مبلــغ بدهــی در دفتر شــما ثبت می شــود. افراد 
دیگر هم همین کار را انجام می دهند و ارقام بدهی را در 
ایــن دفتــر ثبت می کنند. اگر این فرد امیــن تمام ارقام را 
جمع بزند رقم بزرگــی خواهد بود اما آیا این رقم بزرگ 
عمــًا در بازار بــه کار می آید؟ نه! این ارقــام بدهی افراد 
بــه همدیگــر اســت و اگــر ایــن مثــال را به بانــک تعمیم 
بدهیــد متوجــه می شــوید بانــک جایی اســت کــه بدهی 
افــراد بــه همدیگــر را ثبــت می کند. ممکن اســت کســی 
بگویــد نه! من با چشــم خود دیدم که کســی از بانک وام 
گرفت و بــا آن وام خانه خرید. این قضیه توضیح دارد و 
آن، اینکــه قبــًا یک نفر به نام آقای الــف واقعًا پس انداز 
کــرده اســت. یعنی کســی قبــًا کار آجر می کرده اســت و 
از کار آجــر پس انــدازی کرده اســت. او می توانســت خود 
خانه اش را بسازد اما ترجیح داده که آجرها را به فرد ب 
بفروشــد و تبدیل بــه پس انداز کند. حال فــرد ب، آجرها 
را می خرد و خانه را می ســازد. در واقع این جا مکانیســم 
بانــک اجــازه داده کــه فــرد دیگــری آن خانه را بســازد و 
البتــه آن فــرد بــه بانــک بدهــکار باشــد و آن فــرد اصلی 
طلبــکار، بنابراین اگــر پس انداز واقعی در اقتصاد باشــد 
پس اندازکننده می تواند شــخصاً تولید و ســرمایه گذاری 
کنــد امــا آن پــول می تواند وارد سیســتم بانکی هم شــود 
و بــه اشــخاصی کــه بدهــکار می شــوند واگــذار شــود امــا 
 همــه این هــا منــوط به این اســت کــه آن پس انــداز اولیه 

رخ داده باشد.

ë سرمایه گذاری با نقدینگی
دوبــاره به مثال مهریه برمی گردم. اگر مهریه خانم های 
ایرانــی را در نظــر بگیریــد مجمــوع مهریــه 4 – 3 برابــر 
نقدینگــی موجود اســت اما ســؤال این اســت: آیــا با این 
مهریه هــا می شــود ســرمایه گذاری کــرد؟ ممکــن اســت 
کســی بگوید ولی من خانمی را دیدم که مهریه خود را از 
همسرش گرفت و با همان مهریه خانه خرید. پاسخ این 
اســت: این از آن مواردی اســت که آن آقــا یک پس انداز 
داشــته اســت و خانــه آن خانــم نــه بــا مهریــه، کــه با آن 
پس انداز خریده شــده اســت پس بدون پس انداز امکان 
پرداخــت مهریه وجود ندارد. حال این مثال را به فضای 
اقتصادی کشور تعمیم دهید، دو راه برای سرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری  دوم:  و  پس انــداز  اول:  دارد  وجــود 
کاری هیــچ  نقدینگــی  از  میــان  ایــن  در  و   خارجــی 

 ساخته نیست.

ë نقدینگی و تورم
دربــاره تــورم زا بودن نقدینگــی هم نکتــه ظریفی وجود 
دارد. تــا ســال 2008 تصور می شــود کــه M2 - نقدینگی 
-عامــل اصلی تورم اســت. از ســال 2008 بــه بعد که در 
اقتصــاد امریــکا تحواتــی روی داد اقتصاددان هــا دچــار 
تردید شدند که M2 عامل تورم باشد چون در آن سال ها 
با وجود اینکه نقدینگی باا رفته بود اما تورم کمی وجود 
داشــت. در اقتصــاد ما هم که نــگاه کنیــد می بینید تورم 
ما از ســال 92 به این ســو کاهش پیدا کرده اســت اما آمار 
رشــد نقدینگی همان 25 – 20 درصد اســت در حالی که 
تــورم بــه 10 درصد رســید امــا M1 یا پایه پولی رشــد کرد. 
شــما امســال دیدید تورم بشــدت باا رفت و اکنون تورم 
نقطــه به نقطه را که نگاه کنید 40 - 35 درصد اســت در 
حالی که رشــد نقدینگی معمول بوده اســت اما وقتی به 
M1 نــگاه می کنید می بینید پایه پولی باا رفته اســت. در 
حقیقت امروز اقتصاددان ها به این نتیجه رســیده اند در 
مواردی که رشد نقدینگی و پایه پولی مثل هم نیست آن 
 M1 عامل جدی و تعیین کننده در تورم، رشد پایه پولی یا 

است.
نتیجتــاً بایــد گفــت تصــور هدایــت نقدینگــی کــه مــا در 
اقتصــاد آن را M2 می نامیــم یــک توهم اســت اما آنچه 
غلط نیســت اینکه پایه پولی نقشی تعیین کننده در رشد 
تــورم دارد. البته در اغلب موارد می بینیم که پایه پولی و 
نقدینگی با هم رشــد می کنند اما گاهی که حرکت شان با 

هم فرق می کند عامل کلیدی پایه پولی است.

برداشت بد 
چرا اقتصاددانان درباره  مفهوم نقدینگی هم نظر نیستند

یادداشت

شهرام معینی
عضو هیأت علمی 
دانشکده اقتصاد
اصفهان

1

وقتی درباره نقدینگی سخن می گوییم 
در واقع از یک متغیر اقتصاد کان حرف 
می زنیم که ابعاد مختلفی دارد و از پول 
تا شبه پول و سپرده های مختلف را دربر 
می گیرد که در نظام بانکی با آن سر و کار 
داریم. در واقع نقدینگی دارایی های نقد 
اســت کــه در جامعه به طــرق مختلف 
ایجــاد شــده اســت، می توانــد از طریق 
دارهــای خانگــی باشــد یــا ســودهای 
موهومی کــه از طریق ســپرده گذاری به 
این پول ها پرداخت شده است، در نهایت همه این ها در کنار 

هم جمع شده و رقم بسیار بزرگی را ایجاد می کند.
امــا در پاســخ بــه این پرســش کــه حال چطــور می تــوان این 
میــزان از نقدینگــی را مدیریــت کــرد واقعیــت آن اســت که 

دولــت و سیاســت هایی که دولــت در این بــاره اتخاذ می کند 
تأثیرگذارترین عامل برای مدیریت نقدینگی هاســت و البته 
در شــرایط تورمــی فعلی کــه رکــود و تورم با هم جمع شــده 
اســت باید به سمت اعمال سیاســت های انقباضی برویم تا 
نقدینگی های موجود به نقدینگی مولد تبدیل شــود. منظور 
از نقدینگــی مولد این اســت که نقدینگی موجــود در جامعه 
بخش ســرمایه گذاری در تولیــد و خدمات را تأمین مالی کند 
چــون در حالــت رکود و تــورم، نقدینگی رها می شــود و عمًا 
بخش های تولیدی را در شرایط رکود قرار می دهد در حالی که 

نیاز بخش های تولیدی به منابع ریالی بیشتر است.
اما در ادامه ممکن اســت این پرســش به میان آید که اگر راه 
تبدیــل نقدینگی موجود بــه نقدینگی مولد اعمــال انضباط 
مالی است منبع و منشأ این انضباط مالی کجاست؟ مسلماً 
اســتقال بانــک مرکــزی بــرای اعمــال سیاســت های پولــی 

نقش تعیین کننده ای در این باره دارد و دولتی که مســئوانه 
بــه مدیریــت نقدینگی در شــرایط فعلــی نگاه می کنــد باید 
وظایــف خــود را در این باره به بانک مرکزی محول کند چون 
دســتگاه ها، زیرمجموعه هــا و وزارتخانه هــای متعــددی در 
دولت هســتند که انتظــارات متنوع و بعضاً متضــادی با هم 
دارند و دولت نمی تواند در این باره آن سیاست ازم را اعمال 
کنــد اما اگر دولت اختیارات خــود را به بانک مرکزی تفویض 
کنــد و اســتقال ازم بــه بانــک مرکــزی ارائــه شــود چرخش 
نقدینگــی موجــود بــه نقدینگــی مولد محــال نخواهــد بود. 
همچنان که وقتی به دو سه ماه اخیر نگاه می کنیم می بینیم 
وقتی استقال و اختیارات ازم به بانک مرکزی برای کنترل و 
نظارت بازار ارائه شد اوضاع به ثبات نسبی رسید و بازار سکه و 
ارز در کنترل و نظارت بانک مرکزی قرار گرفت اما وقتی بانک 
مرکزی مستقل نیست عماً این کنترل و نظارت، رنگ و بوی 

چه عواملی ضامن نقدینگی را کشیدند

یادداشت

کمیل طیبی
 عضو 
هیأت علمی 
دانشکده اقتصاد

2
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حجم نقدینگی
 و نرخ تورم
 از سال
 86 تا 97



مؤسســات غیرمجــاز پس از اینکه ســپرده 
خــود را دریافــت کردنــد دیگــر اقــدام بــه 
افتتاح حســاب بانکــی نکردنــد و به جای 
آن ارز و طــا و مســکن خریــداری کردند. 
اقدامی که باعث افزایش شدید نقدینگی 

در کشور شد.
ë  ایــن رشــد  در  هــم  مجــاز  بانک هــای 

نقدینگی سهیم هستند؟
شــبکه  غیرمجــاز  برمؤسســات  عــاوه   
بانکــی مجاز هم در رشــد نقدینگی نقش 
مســکن  بانــک  مثــال  بــرای  داشــته اند. 
مســکن  اعتبــارات  پرداخــت  به دلیــل 
مهــر بــه بانکی زیــان ده تبدیل شــده بود. 
طبق قانــون تجارت بانکی کــه زیان آن از 
ســرمایه آن بیشتر می شــود یا باید منحل 
شــود یا افزایش سرمایه دهد. اما دولت با 
برگزاری مجمع عمومی بانک، ســود 36 
درصدی کــه بانــک مرکزی بابــت اضافه 
برداشــت های ایــن بانــک از منابــع بانک 
مرکــزی دریافــت می کــرد را بــه 3 درصد 

کاهش داد.
بدیــن ترتیب بهره 36 درصــدی از محل 
حســاب  در  کــه  بانــک  برداشــت  اضافــه 
درآمدهای بانک مرکزی قرار می گرفت و 
به نوعی ســرمایه کشــور بود به یکباره 33 
درصد کم شد و درآمدهای بانک مرکزی 
را از بین برد. پس از آن بانک مسکن که تا 
پیش از آن پولی برای پرداخت تسهیات 
نداشت دوباره اقدام به اعطای تسهیات 

و خلق پول کرد.
ë  بنابراین خود دولت از محل بدهی های

خود به شــبکه بانکــی و بانــک مرکزی هم 
همین تأثیر را در نقدینگی داشته است؟

بزرگ ترین بدهکار کشــور دولت اســت که 
عــاوه بر شــبکه بانکــی و بانــک مرکزی به 
پیمانکاران نیز بدهی دارد. اما در واقع این 
بدهی برگردن شــبکه بانکی افتاده اســت. 
شــبکه بانکی با اعطای تســهیات تکلیفی 
دولــت یــا تأمیــن مالــی پروژه هــای دولتی 
می شــود  طلبکارتــر  دولــت  از  روز بــه روز 
و همیــن طلــب بــا بهــره ای کــه روزشــمار 

محاسبه می شود افزایش می یابد.
ë  راهکار جلوگیری از خلق پول و نقدینگی

که روی تورم هم فشار می آورد چیست؟
همانگونــه که اشــاره شــد رشــد نقدینگی 
به دلیــل بی حســاب و کتابی و فســاد بوده 
بــرای  راهــکار  بهتریــن  بنابرایــن  اســت. 
جلوگیری از رشد نقدینگی شفافیت است 
کــه پادزهــر فســاد هم شــناخته می شــود. 
این درحالی اســت که قوانیــن و ابزارهای 
آن هــم وجــود دارد. دراصــل 49 قانــون 
اساســی مبــارزه با فســاد مورد تأکیــد قرار 
گرفته اســت و ابزارهای آن که حسابرسی 
است نیز در دسترس است که باید توسط 

وزارت اقتصاد اجرا شود.
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البتــه چندیــن ســال طــول کشــید تــا ایــن 
قانــون   62 ســال  در  شــود.  ایجــاد  ابــزار 
تأســیس ســازمان حسابرســی تصویــب و 
در سال 65 این ســازمان ایجاد شد. اولین 
ســال  در  نیــز  حسابرســی  اســتانداردهای 
79 عملیاتــی شــد. درخصــوص واگــذاری 
تصــدی گری هــای دولتــی هم که بخشــی 
ابــاغ  بــا  می شــود  شــامل  را  فســادها  از 
سیاســت های کلی اصــل 44 در ســال 85 
بسترهای آن فراهم شد. اما با وجود تمام 
ایــن ابــزار و قوانیــن دولت عملکــرد قابل 
قبولی در مبارزه با فساد نداشت. برهمین 
اساس در ســال 85 رهبری از عدم مبارزه 
قانــون  و  کردنــد  نگرانــی  ابــراز  فســاد  بــا 
ارتقــای ســامت اداری به تصویب رســید 
کــه تنهــا دو ماده آن اجرایی شــده اســت. 
این درشــرایطی است که تمام عواملی که 
به رشــد نقدینگــی منجر شــده اند به دلیل 
نبود شــفافیت بوده است. مؤسسات مالی 
غیرمجــاز به دلیــل نبــود شــفافیت ایجــاد 
شــد و اقتصــاد زیرزمینــی نیــز در فضــای 
ناشــفاف شــکل گرفته اســت همیــن طور 
عملکــرد بانک ها که با شــفافیت می توان 
آن را ســامان داد. عاوه براین بســیاری از 
فســادهای بــزرگ مانند اختــاس 3 هزار 
میلیــارد تومانــی و تولــد بابــک زنجانی ها 

به دلیل نبود شفافیت بوده است.
ë  قوانین و مقررات بســیاری برای مبارزه با

فســاد در کشــور وجود دارد، دولت ها تا چه 
حد توانسته اند این قوانین را اجرا کنند؟

دولــت  اقتصــادی  تصمیمــات  اجــرای 
بخصــوص در زمینــه شــفافیت و مبــارزه 
بــا فســاد هزینــه دارد که دولت بایــد آن را 
بپــردازد پشــتوانه آن هــم اعتمــاد مــردم 
اســت. درســال های جنگ تحمیلی مردم 
بــا اعتمــادی که بــه دولــت داشــتند حتی 
از  بخشــی  خــود  اندوخته هــای  محــل  از 
هزینه هــای جنــگ را پرداختنــد اما پس از 
آنکــه دولت هــا در حفظ ارزش پــول ملی 
موفــق عمل نکردنــد و پرونده های فســاد 
افزایش یافــت اعتماد مردم بــه عملکرد 
درواقــع  شــد.  دار  خدشــه  دولــت  نهــاد 
دولت هــا بموقع وظیفه مبارزه با فســاد را 

انجام ندادند.
ë وظیفه اصلی ایجاد شفافیت با کیست؟

روحانــی اولین رئیس جمهوری اســت که 
برنامه هــای  رأس  به عنــوان  را  شــفافیت 
خــود اعــام کرد کــه وظیفــه اصلــی آن با 
وزیر اقتصاد اســت که به عنوان سپهســاار 
وزیــران اقتصــادی شــناخته می شــود؛ در 
خصوص شــفافیت تمام توپ ها در زمین 

وزیر اقتصاد است.
البتــه وزیر مســتأجر چهــار ســاله وزارتخانه 
اســت و ایــن معاونان وزیر هســتند که کار را 
اداره می کنند. بنابراین برای اینکه شفافیت 

ایجاد شود نیازمند ایجاد یک تحول اساسی 
در وزارت اقتصاد هستیم تا موتور شفافیت 
و حسابرسی خواهی راه بیفتد. از این طریق 
می توانیــم 80 درصــد مشــکاتی که ناشــی 
از نبــود شــفافیت بــر اقتصــاد ایــران ایجــاد 
شــده اســت ، رفع کنیــم. همــواره درمواقع 
اضطــراری دولت از دانشــگاه وزیــر اقتصاد 
خود را انتخاب کرده اســت. دراین دوره نیز 
وزیر به شــرط انتخــاب معاونــان و مدیران 
مناســب قادر خواهد بود یک تحول اساسی 
در وزارت اقتصــاد کــه شــاه بیــت مبــارزه با 

فساد است ایجاد کند.
ë  مرکــزی بانــک  وظیفــه  میــان  درایــن 

چیست؟
بــرای اینکه ایجاد شــفافیت بــه طور کامل 
بــر  آن  منفــی  اثــرات  از  و  بگیــرد  شــکل 
نقدینگــی و تورم رهــا شــویم نیازمند یک 
بانک مرکزی مســتقل هســتیم. متأسفانه 
از دهــه 60  ســتاد تنظیــم بــازار بــه رئیس 
جمهــوری واگذار شــد و اســتقال از بانک 

مرکزی گرفته شد.
دراین زمینه یکی از شروط ایجاد شفافیت 
احتــرام بــه قوانیــن بانــک مرکزی اســت. 
حسابرســان دو نوع گزارش ارائه می دهند 
یکــی صورت های مالی بانک ها را بررســی 
می کنند و دیگری تخلفات از قوانین بانک 
مرکــزی را رصــد می کننــد کــه متأســفانه 
حسابرسی دوم با مقاومت بخشی از بدنه 
بانک مرکزی مواجه شده است و روی این 
گزارش ها از نقض مقــررات بانک مرکزی 

اقدام نمی شود.
هم اکنون یکی از مشکات بانک ها و بانک 
ناظــر مطالبــات  نهــاد  به عنــوان  مرکــزی 
معــوق اســت. عــده ای تســهیات بانکــی 
دریافــت کرده انــد و آن را پــس نمی دهند 
تســهیات  ایــن  بــرای  وثیقه هایــی  یــا 
ارائــه کرده انــد کــه قابــی ارزیابــی شــده و 
ارزش آن کمتــر از نــرخ واقعی آن اســت. 
بنابرایــن رصــد و نظــارت بانــک مرکــزی 
روی تســهیات بانکــی و اجــرای مقــررات 
می توانــد کمــک زیــادی بــه جلوگیــری از 

فســاد و خلــق پــول کند. ایــن رســیدگی از 
سال 94 آغاز شد ولی متأسفانه از سال 97 
به دلیــل  هجمــه ســنگینی که علیــه بانک 
مرکزی شــد بدنه این بانک عقب نشــینی 
گــزارش  ارائــه  از  را  کردنــد و حسابرســان 

تخلفات از مقررات منع کردند.
ë  را مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس  عملکــرد 

چگونه ارزیابی می کنید؟
بــا وجــود تمــام فشــارها و هجمه هایی که 
علیه ولی اه سیف رئیس کل سابق بانک 
مرکــزی انجــام شــد ولــی وی پنــج اقــدام 
مثبــت و مهــم در طــول مســئولیت خــود 
انجــام داد کــه تأثیــر زیادی بر شــفافیت و 

نظم بازار پول داشت.
اولین اقدام وی این بود که بساط مؤسسات 
از  کــه یکــی  را  اعتبــاری غیرمجــاز  و  مالــی 
ریشه های خلق پول و بی انضباطی در کشور 
بود جمع کرد. اقدام دوم وی روشــن کردن 
حساب و کتاب بانک های دولتی بود؛ وی به 
صورت های حســاب های دوگانه بانک های 
دولتــی پایــان داد. تا پیــش از آن بانک های 
دولتــی دو نوع صورت حســاب داشــتند که 
باعــث بی نظمی می شــد. ادغام بانک های 
نظامی در شــبکه بانکی اقدام ســوم ســیف 
شفاف ســازی  در  کــه  می شــود  محســوب 
نظــام بانکــی تأثیــر زیــادی دارد. همچنین 
وی گزارش هــای حسابرســی بانک ها را نیز 
قانونمنــد و شــفاف کــرد. پنجمیــن اقدامی 
کــه وی آغاز کــرد و لی موفق نشــد به اتمام 
برســاند ســاماندهی بانک هــای خصوصی 
بــود. درایــن دوره بانک مرکــزی اعام کرد 
درصورتی که بانک های خصوصی مقررات 
بانــک مرکــزی را اجرا نکند هیــأت مدیره را 
تغییــر می دهــد. در دوره جدیــد نیز همتی 
بــا اختیاراتی که از شــورای عالــی هماهنگی 
اقتصــادی گرفتــه اســت اقدامــات خوبی را 
آغــاز کرده اســت. همانگونه که اشــاره شــد 
یکــی از ایــن کارهــا ســامان دادن چک های 
بانکــی  تراکنش هــای  ســقف  و  تضمینــی 
بــود کــه تأثیر زیــادی در کنترل خلــق پول و 

شفافیت دارد.

موضــوع تورم فزاینــده ایــن روزها مورد 
بحــث عمــوم اســت. بســیاری از مــردم 
به دلیــل کاهــش نــرخ ارز در بــازار آزاد، 
انتظــار کاهــش قیمت هــا را دارنــد و از 
کاهش نیافتــن قیمت ها متعجبند و آن 
را بــه عــدم نظــارت دولت، ســودجویی 
و.... نســبت می دهند. حقیقت آن است 
کــه حــدود 25 درصد تولیدات کشــور به 
واردات ارزی وابســته اســت لیکــن ســرو 
صــدای زیاد در اطراف نوســان و جهش 
نرخ ارز در رسانه ها، تأثیر آن را در سطح 
عمومــی قیمت ها بیشــتر می کند. تــورم را در اصــل پدیده 
پولی می شناسیم و نگاهی به حجم فزاینده نقدینگی کشور 
که امروز به نزدیک 1700 هزار میلیارد تومان رسیده است، 
بیان کننده ســطح عمومی قیمت هاست. باید توضیح داد 
کــه پیشــران اصلــی تورم فعلــی، افزایــش نقدینگی کشــور 
اســت. می تــوان گفت یکی از دایل اصلــی جهش نرخ ارز، 
افزایــش عظیم حجم نقدینگی کشــور بوده اســت. با توجه 
به افزایش بســیار زیاد حجم نقدینگی کشــور در چند ســال 
اخیر، که علل آن در اینجا مورد بحث نیست، افزایش تورم 
ایــن روزها طبیعی به نظر می رســد. همه نشــانه های تورم 
پیــش نگــر و نقطه به نقطه نشــان از افزایش نــرخ تورم در 
ماه های پیش رو دارد. از ســوی دیگر رکود، کاهش تولیدات 
داخلــی و واردات بــه دایــل مختلــف از جملــه تحریم ها، 

عرضــه کل کشــور را کاهش داده اســت و بــا افزایش حجم 
نقدینگــی ســطح عمومی قیمت هــا رو به بااســت. برخی 
کااهای کشــاورزی، مانند پســته، نیــز دارای جهش قیمتی 
هستند و به دلیل عدم وابستگی آن به واردات، این افزایش 
بــرای عمــوم قابــل هضم نیســت و موضوع تحریــم خرید 
آجیــل برای شــب یلــدا از آن سرچشــمه می گیــرد. در این 
مــورد نیز بایــد توضیــح داد به دلیل خشکســالی ، تولیدات 
پســته کشــور بشــدت کاهــش یافتــه و کشــاورز پســته کار که 
قیمت پســته تنها ممر درآمد اوســت، برای تأمین مخارج 
خود قیمت محصول کم پســته خود را افزایش داده اســت 
تــا بتوانــد مخارج ســاانه خــود را تأمیــن کند. البتــه در این 
بیــن عملکرد حریصانــه برخــی واســطه ها، تولیدکنندگان 
و کســبه ســودجو نیــز موضوع افزایــش قیمت ها را تشــدید 
می کند. در ســال های وفور درآمدهــای نفتی در دولت های 
افزایــش  حــدودی  تــا  توانســتند  واردات  انبــوه  بــا  قبلــی، 
نرخ هــای تــورم را بــه تأخیــر اندازنــد امــا در حــال حاضــر 
به دلیــل کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت های واردات 
به دلیــل تحریم هــا و کاهــش تولیــدات داخلــی، حفره بین 
عرضــه و تقاضــای کل افزایــش یافتــه و افزایــش قیمت ها 
بــرای کااهــای فعلــی، این عــدم تعادل ها بیشــتر آشــکار 
می شــود. بنابرایــن بــا وجــود کاهــش نــرخ ارز، در صــورت 
وجــود ارز کافی و عدم محدودیــت واردات، حداقل حدود 
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اثر گذار باشد.

ارتباط نقدینگی و تورم مختص ایران 
نیســت، در همــه جــای دنیــا افزایش 
نقدینگــی از یــک دامنــه و حــدی بــه 
بــاا به افزایــش تورم منجر می شــود، 
ایــران هــم از ایــن تئــوری اقتصــادی 
مســتثنی نیســت. اکثر قریب به اتفاق 
قبــول  را  رابطــه  ایــن  اقتصاددان هــا 
دارنــد کــه رشــد نقدینگــی دیر یــا زود 
به رشــد تورم منجر می شود اما آنچه 
درباره ایران نگران کننده تر اســت این 
اســت کــه به اصطــاح ایــن نقدینگی 

سرگردان بماند.
اگــر بخواهیــم مســأله را ســاده تر نشــان دهیــم مثــل این 
می مانــد کــه خانــواده کوچکــی پس انــدازی دارد و قــرار 
اســت که این پس انداز را به ســرمایه تبدیــل کند و از قبل 
ایــن ســرمایه گذاری درآمــد خــود را افزایــش دهــد. اگــر 
ســاختارهای مالی در کشوری کارا باشد، راه های مختلفی 
پیــش پای ایــن خانــواده قــرار دارد کــه این پس انــداز در 
یــک ســرمایه گذاری مولــد قــرار گیــرد یعنــی فرد ســهام 
شــرکت هایی کــه بازدهی معقولی دارنــد خریداری کند و 
این منافع صرف توسعه و اشتغالزایی این شرکت ها شود 
یا فرد در بانک ســپرده گذاری کند که روش غیرمســتقیم 
رساندن پول به دست سرمایه گذاران است. به این ترتیب 
ســرمایه گذار از قبل سودی که در سرمایه گذاری به دست 
مــی آورد ســود بانک را هــم می دهد و بانک هــم متقابًا 
سود ســپرده گذاران را پرداخت می کند. این اتفاقی است 
کــه برای نقدینگی در یک سیســتم اقتصادی ســالم روی 
می دهد اما همه این ها در شــرایطی است که ساختارهای 
مالــی کامــًا شــفاف و کارا باشــد و ثبات اقتصــادی بر آن 
کشــور حاکم، بنابراین ســرمایه گذار نســبت به آینده پول 
خــود نگرانی ندارد و تصمیــم می گیرد کجا از منابع مالی 

خود استفاده کند. 
اتفاقــاً وقتی این پول در یک چرخه ســالم اقتصادی قرار 
می گیرد منجر به افزایش رشــد اقتصادی و بهبود کیفیت 
زندگــی مــردم می شــود امــا در اقتصاد مــا متأســفانه در 
درجــه اول ثبات اقتصادی وجود ندارد و مصرف کنندگان 
نســبت به آینــده اقتصادی کشــور نگرش چنــدان مثبتی 
ندارنــد بنابراین همیشــه این بیم وجــود دارد پولی که به 
زحمت پس انداز شــده از دســت برود پس افراد به ناچار 

دنبــال راهــی می گردنــد کــه ضمــن       پس انــداز، حفظ 
ارزش پــول هــم اتفــاق بیفتــد. البتــه ایــن بیــم و نگرانی 
نســبت به کارکرد سیســتم بانکی به خاطر عدم شفافیت 
صورت هــای مالی و اطاعات و اخباری اســت که نســبت 
به بی ثباتی بانک ها به گوش افراد می رسد بنابراین افراد 
ترجیــح می دهند به جای آنکه پول خود را در بانک هایی 
قرار دهند که نرخ ســود در ازای سپرده بسیار کم تر از نرخ 
تــورم اســت جای دیگــری ببرند از ســویی توجــه کنیم که 
ساختار بورس ما هم ناکارآمد است و رشد واقعی ندارد. 
رشــد واقعی زمانی است که بورس مبتنی بر هیجان های 
کاذب نباشــد امــا اینکــه نقدینگــی موجــود در جامعــه از 
شــدت نگرانی نســبت بــه آینــده و کاهــش ارزش پول به 
ســمت بورس پنــاه ببــرد و تقاضا برای ســهام زیاد شــود 
رشــد، حبابی خواهد بود که ناشــی از رشــد واقعی نیست 
و بــه همان ســرعتی کــه ارزش ســهام باا رفتــه به همان 
سرعت هم می تواند فرو بریزد بنابراین منابع مالی ناچار 
اســت به ســمت بازارهایی چون ســکه و ارز بــرود و توجه 
کنیــم وقتــی ارز خواهان بیشــتری پیدا کند معلوم اســت 
قیمــت ارز افزایــش خواهد یافــت و همیــن افزایش نرخ 
ارز تأثیــر خود را در رشــد قیمت ها، افزایــش بهای حمل 
 و نقــل، مــواد اولیه تولیــد و افزایش بهــای اقام مصرفی 

بر جای می گذارد.
امــا آنچــه در شــرایط امروز وضعیــت اقتصــادی جامعه 
مــا می تــوان گفــت ایــن اســت کــه اگــر می خواهیــم بــه 
کــه  طــوری  بــه  بپردازیــم  موجــود  نقدینگــی  مدیریــت 
مشمول داســتان نقدینگی های ســرگردان نشود چاره ای 
نداریــم جــز اینکــه اصاحات اساســی در سیســتم بانکی 
کشــور پدیــد بیاوریــم. اصاحــات بانکــی می توانــد ثبات 
اقتصــادی را در جامعــه افزایــش دهد و ســطح اطمینان 
مصرف کننــده بــاا بــرود، در صورتی که ثبــات اقتصادی 
در جامعــه مــا به وجــود آید همیــن فضای ثبــات باعث 
می شــود تقاضــا بــرای ســفته بــازی کم تــر شــود بنابراین 
افراد به دنبال شــیوه های امن ســرمایه گذاری در سیســتم 
بانکــی و بــورس خواهنــد بــود و بورســی کــه در فضــای 
ثبــات اقتصــادی فعالیــت می کنــد رشــد واقعــی خواهد 
داشــت بنابرایــن مــا راهــی نداریم کــه به ســمت فضای 
ثبــات اقتصــادی برویــم و ایــن ثبــات بــه وجــود نمی آید 
 جــز وقتــی کــه خــوش بینــی دوبــاره بــه مصرف کنندگان
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مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و صندوق های 
قرض الحسنه نقش مهمی در رشد نقدینگی و 

خلق پول داشته اند. با اجرای برنامه ساماندهی 
این نوع مؤسسات سپرده گذاران آنها دست 

به اعتراض خیابانی زدند و دولت برای اینکه 
اعتماد عمومی مردم به شبکه بانکی از بین نرود 

مجبور شد که ده ها هزار میلیارد تومان اعتبار به 
سپرده گذاران این مؤسسات بپردازد

دخالــت به خود می گیرد و دخالــت در بازار نه تنها اوضاع را 
بهتر نمی کند بلکه به آشــفتگی بیشــتر بازار منجر می شود، 

تجربه ای که ما از آغاز امسال شاهد آن بودیم.
امــا نکتــه دیگــر دربــاره ضــرورت هدایــت نقدینگی اســت. 
ممکــن اســت برخی این ســخن را طــرح کنند که آیا اساســاً 
خطــری از ناحیــه رهــا کــردن نقدینگــی متوجــه جامعــه و 
ســاختار های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد؟ واقعیت آن 
اســت که این خطــر بالقوه همواره وجــود دارد و اینکه برخی 
حتی از واژه بمب ســاعتی بــرای نقدینگی فعلی در جامعه 
اســتفاده می کنند تعبیر بیراهی نخواهد بود چون این بمب 
ساعتی یک واقعیت اســت و اگر قیمت ها سرکوب شود، اگر 
شاخص های اصلی بازار و نظام قیمتی نادیده انگاشته شود 
در حکم کشــیدن ضامن این بمب ساعتی خواهد بود چون 
تثبیت و ســرکوب قیمت ها هم انتظارات را تقویت می کند و 

هم از ســویی رانت و فســاد بیشتری ایجاد می کند اما اگر این 
نقدینگی با تدبیر و مراعات قواعد و نه سرکوب پیش برود در 
آن صورت امکان اینکه نقدینگی به ســمت حوزه های مولد 
حرکت کند باا خواهد بود. در هر حال سرکوب در اقتصاد از 
هر جنســی که باشــد و از هر جایی که بیرون آید چه ســرکوب 
سود بانکی باشد یا سرکوب نرخ ارز در نهایت به نفع اقتصاد 
و جامعــه ما نخواهد بود و تحــول و انضباط ازم را هم پدید 
نخواهد آورد.  اگر ما به جد دنبال این هســتیم که نقدینگی 
جامعــه ما به ســمت بازارهای ارز، ســکه و نظایر آن ســوق 
نیابد نمی توانیم سازمان تولید را به حال خود رها کنیم. اگر 
کســانی در این جامعه از هدایت نقدینگی سخن می گویند 
بایــد بــه اقتضائات آن هم باور داشــته و عمل کننــد. اگر ما 
از هدایــت نقدینگی ســخن بگوییم اما تولیدکننــدگان را به 
حال خود رها کنیم و در تولید ظرفیت ســازی انجام ندهیم 

اقتصــاد ما به ســمت تعــادل و رشــد حرکــت نخواهد کرد 
بنابراین باید دید که ابزارها و اهرم های ظرفیت سازی تولید 
کجاســت اما نکته ظریف این جاســت کــه وضعیت تولید 
هم زمانی درســت می شــود که بازارهای مالی، نقدینگی و 
تأمین مالی ما درســت شــده باشد. این طور نیست که مثًا 
اول برویم تولید را درســت کنیم و انتظار داشــته باشــیم که 
بازارهای مالی ما درســت شــود چون اساســاً سازمان تولید 
به شــریان های مالی وابسته اســت چون تولید برای انتقال 
تکنولــوژی به نقدینگی و شــریان مالی وابســته اســت پس 
این سخن که تولید را درست کنیم تا نقدینگی درست شود 
بیراه است. در حقیقت اگر استراتژی درستی برای نقدینگی 
تدوین شود این استراتژی صحیح تأثیر خود را بر حوزه تولید 
هم برجای خواهد گذاشت چون سرمایه یکی از مهم ترین 

عوامل در بخش تولید است.
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گفت و گوی »ایران« با نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 

 کوچ نقدینگی به سمت تولید
با موازنه در نرخ سود

ران
:  ای

س 
عک

سیاســتگذاران بایــد همــه موانــع قانونــی 
اقتصــادی و سیاســی داخلــی و خارجــی 
را شناســایی کــرده و بــه ترتیــب اولویــت 
برطرف کنند. باید اراده ازم سیاسی برای 
برطرف کردن موانع دربین سیاستگذاران 
پدیدار شــود و این شــجاعت البتــه نیاز به 

کارکارشناسی دارد.
ë  چگونــه می تــوان از رفتــن نقدینگی هــا

طــا  و  خــودرو  ارز،  بازارهــای  ســمت  بــه 
جلوگیری کــرد و پول هــای ســرگردان را به 

سمت بازار سرمایه و تولید هدایت کرد؟
به نظر می رســد در این باره باید مبنایی و 
ریشــه ای به داســتان نگاه کرد واز سطحی 
نگــری و اقدام هــای غیــر اقتصــادی و غیر 
منطقی پرهیز کرد. واقعیت این اســت که 
شــعاردادن و ارائه راه حل های ســطحی، 
بی فایده اســت. بــرای آن کــه نقدینگی به 
ســمت بازارهــای یاد شــده نــرود نیازمند 
برنامه هــای قــوی هســتیم و قطعــاً با زور 
نمی تــوان  خــاص  روش هــای  اعمــال  و 
جلوی ســوق پیدا کــردن نقدینگی به بازار 
بــا اعمــال  ارز، طــا و خــودرو را گرفــت. 
محدودیت هــای کیفری و بــا برخوردهای 
فیزیکی نمی توان داستان ایجاد داد و ستد 
دربازارهای یادشــده را عینیت بخشــید. با 
بگیــر و ببند هیچ فرآیندی تغییر نمی کند 
و ایــن امــر در مــورد نقدینگــی هــم کامًا 
صادق است. تجربه نشان داده است این 
راه حل ها شاید درکوتاه مدت جواب دهد 
اما اصل داســتان که تقاضا بــرای ورود به 
این بازارها اســت پا برجا می ماند. به نظر 

ë  با توجه به این که حجم نقدینگی کشــور 
20.7 درصــد افزایش یافته اســت، توصیه 
شــما بــه سیاســتگذاران بــرای جــذب این 

پول ها در بخش تولید چیست؟
رشــد نقدینگــی در ایــران از ســال ها پیش 
تــا امــروز رونــد ثابت امــا دورقمی داشــته 
اســت و رشــد حــدود 21 درصدی کــه این 
روزهــا از آن صحبــت می شــود عــدد غیــر 
عادی نیســت و با میانگین رشد نقدینگی 
دهه های تازه ســپری شــده ســازگار است. 
به طــور قطع اگر نقدینگی هــای جامعه به 
سوی بخش تولید برود و جذب این بخش 
بویژه تولید صنعتی شــود فایده های قابل 
رشــد  آن  نخســت  فایــده  دارد.  اعتنایــی 
سرمایه گذاری و انباشــت سرمایه درتولید 
اســت کــه ســرمایه تاریخــی خواهــد شــد. 
فایده بعدی رشــد اشــتغال و کاهش نرخ 

بیکاری اســت. ایــن روند اقتصاد کشــور را 
بــه آینــده و فرآینــدی که طــی خواهد کرد 
بســیار امیــدوار می کنــد. افزایــش عرضــه 
کااهــای تولیــد داخــل بــه بــازار و کاهش 
افزایــش  دلیــل  بــه  قیمتــی  التهاب هــای 
بــرای  کان  فایده هــای  دیگــر  از  عرضــه 
رونــق دادن بخــش تولیــد از مســیر جذب 
نقدینگــی جامعــه اســت. ایــن فایده های 
سیاســی  و  اجتماعــی  فایده هــای  و  کان 
جذب نقدینگی به تولید هر سیاستگذاری 
را بایــد توجیه کند کــه راه را برای این ورود 
بازکنــد. توصیه فعاان اقتصــادی به نهاد 
دولت برای جذب سرمایه در بخش تولید 
بــه سیاســتگذاران این اســت که بــا کمک 
کارشناسان موانع جذب سرمایه به بخش 
تولید شناسایی، طبقه بندی و اعام شود. 
این توالــی کاربرد اجرایی خواهد داشــت. 

اساســی  کار  اقتصاددانــان  و  کارشناســان 
در حــوزه اقتصــاد و ایجاد تعــادل در نرخ 
ســود دربازارهــا گوناگــون اســت. در یــک 
ســال گذشــته تعادل در بازارهای ارز، طا 
و تولیــد صنعتــی بــه ســود ارز و طــا بوده 
است و به همین دلیل دارندگان نقدینگی 
ترجیح داده اند ســراغ ایــن بازارها بروند. 
بــرای این کــه ســرمایه ها بــه ســمت تولید 
بــرود، بایــد موازنــه تــازه ای در نــرخ ســود 

پدیدار شود. برخی موارد درتولید صنعتی 
مانند مالیات باا، قیمت گذاری دســتوری 
و فقدان ابزارهای تشویقی در بخش تولید 
از موانعی به حســاب می آیند که بایســتی 
بهبــود را تجربه کننــد. اگر موضوع مالیات 
اصــاح شــود، قیمت گــذاری دســتوری از 
ابزارهــای  و  خــارج  دولت هــا  کار  دســتور 
تشــویقی بــرای تولیــد در نظر گرفته شــود 
و در دســتور کار سیاســتگذاران قــرار گیرد، 

بــه مــرور  و  مشــکات حــل خواهــد شــد 
نقدینگی به سمت تولید هدایت می شود. 
پــس تا زمانیکه فضای کســب وکار باثبات 
هزینه هــای  و  نشــود  پیش بینــی  قابــل  و 
تولیــد کاهش پیــدا نکرد باشــد، بهره وری 
بهبود قابــل توجه و امــکان رقابت فراهم 
نشــود، قاعدتًا نمی توان انتظار داشــت که 
نقدینگی مردم مســیر درســتی را انتخاب 

کند.
ë  چــه نقدینگــی  جــذب  در  ناتوانــی 

چالش هایــی را بــرای اقتصاد کشــور ایجاد 
می کند؟

در  را  خــود  راه  هرحــال  بــه  نقدینگــی 
ســمت  بــه  و  می کنــد  بــاز  هرشــرایطی 
در  بااتــر  ســود  نــرخ  بــا  فعالیت هایــی 
مقایســه با فعالیت های دیگر می رود. اما 
اگــر مراد از این پرســش ادامه روند کنونی 
حرکت نقدینگی اســت کــه باید گفت این 
رونــد موجــود می توانــد درانتهــای کار به 
انباشــت سرمایه دربخش های غیر اصیل 
منجــر شــود و بخــش تولیــد را در غیــاب 
ســرمایه ازم به ضعف مفرط می رســاند 
و میــزان وابســتگی بــه خــارج را افزایــش 
ایــن  از  ورزیــده  انســانی  نیــروی  و  داده 
بخــش را بــه دیگــر بخش ها کــوچ خواهد 
داد. از ایــن رو بــرای آن کــه از ورطــه ای که 
در آن قــرار گرفته ایــم عبور کنیــم نیازمند 
کار کارشناســی قــوی و بــا ریشــه هســتیم. 
واقعیــت ایــن اســت کــه اقتصــاد ایــران 
بــه دلیــل اداره ســنتی آن و دور بــودن از 
تحــوات شــگفت انگیــز انــواع بازارهــای 

سرمایه گذاری، پس انداز کنندگان را وادار 
می کند تنها به چند بازار شــناخته شــده و 
البته مشــهورترین ها رجــوع کنند. در این 
میــان بانــک مرکــزی می  تواند بــه عنوان 
سیاســتگذار پولی، تدابیری را برای کنترل 
حجــم ویرانگر نقدینگی در کشــور داشــته 

باشد.
ë  تومــان میلیــارد  هــزار   ١٦٩٣ چگونــه 

نقدینگی در کشور شکل گرفته است؟
بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک های 
دیگــر و همچنین بدهی دولت به بانک ها 
یکــی از دایــل اصلــی رشــد نقدینگــی در 
سال های اخیر است. این جزء از نقدینگی 
بــه عاوه رشــد بدهی های دولت به ســایر 
بخش هــا دلیل اصلــی فراهم آمــدن این 

میزان نقدینگی شده است.
ë  هدایــت در  می توانــد  بازرگانــی  اتــاق 

نقدینگی ها نقش آفرین باشد؟
اتــاق بازرگانی یک نهاد مدنی به حســاب 
می آیــد که فاقد اختیــارات و وظایف کان 
در ســطوح مختلــف  دولتــی  و  حکومتــی 
پیشــنهادهای  آن  کار  مهمتریــن  و  اســت 
کارشناسی به ســه قوه اداره کننده جامعه 
اســت. امــا از همیــن منظر اتــاق بازرگانی 
می تواند با ارائه راه حل های کارشناســی و 
تبییــن و طبقــه بندی آنها بویــژه به دولت 
راه حل هــای کارشناســی را عرضــه کنــد. 
بدیــن جهــت ایــن امیــدواری وجــود دارد 
کــه سیاســتگذاران بــرای عبــور از شــرایط 
و بحران هــای خــاص از پتانســیل بخــش 

خصوصی استفاده کنند.

سال های ســال اســت که چالش نقدینگی و رشــد آن در اقتصاد کشــور مطرح می شود. 
اعدادی کــه از میزان نقدینگی عنوان شــده توانایی آن را دارد که چرخــه اقتصادی را به 
نفــع خود تغییر جهت دهد و در برخی از کااها رشــد قیمتی را ســبب شــود. نمونه این 
گردش نقدینگــی را می توان در بازارهایی چون دریافت ســود بانکی، ارز، طا و خودرو 
دید. زمانی که نقدینگی مردم به این ســمت ها هدایت می شــود بازار دچار تنش شده و 
قیمت ها متأثر از حجم خرید هیجانی می شــود. از این رو زایــش تورم می تواند اقتصاد 
بیمــار را بــا بحران های جدی تری روبــه رو کند. یکــی از مهم ترین راهکارهــا برای کنترل 
نقدینگی، هدایت آن به سمت تولید است. اما تولید به جهت مشکات و چالش هایی 
که دارد شرایط انگیزشی برای نقدینگی های سرگردان ایجاد نمی کند و همواره پول ها به 
مســیری می رود که اقتصاد ایران، پیشــرفت نمی کند. در این باره با حسین ساح ورزی 

نایب رئیس اتاق ایران گفت و گویی انجام دادیم.

نقدینگی به هرحال راه خود را در هرشرایطی باز می کند 
و به سمت فعالیت هایی با نرخ سود بااتر در مقایسه با 
فعالیت های دیگر می رود.   این روند می تواند درانتهای 

کار به انباشت سرمایه دربخش های غیر اصیل منجر شود 
و بخش تولید را در غیاب سرمایه ازم به ضعف مفرط 

برساند و میزان وابستگی به خارج را افزایش داده و نیروی 
انسانی ورزیده را از این بخش به دیگر بخش ها کوچ بدهد
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آخریــن آمــار بانــک مرکــزی نشــان 
می دهــد که حجــم نقدینگی کشــور 
به هــزار و 693 هزار میلیــارد تومان 
تا پایان مهرماه ســال جاری رســیده. 
از ایــن میــزان هــزار و 452 میلیــارد 
تومــان ســهم شــبه پــول یــا همــان 
ســپرده های دیــداری و غیر دیــداری 
است. تقریباً بخش اعظم نقدینگی 
را ســپرده های بلنــد مــدت تشــکیل 
می دهنــد نه اســکناس و ســکه های 
مــردم.  دســت  در  )مســکوکات( 
سپرده هایی که حدود 80 تا 85 درصد آن هم متعلق 
به تعداد اندکی از افراد و شرکت های حقیقی و حقوقی 
اســت و کمتــر از 20 درصد آن در دســت مردم عادی 
قرار دارد. آن 80 درصد مسیر و حجم نقدینگی کشور 
را تعیین می کند که دســت افراد قلیلی اســت؛ عمدتاً 
ایــن بخش شــرکت های دولتی و شــبه دولتی هســتند 
و اگــر هــم افراد حقیقــی نیز در این بخش قــرار گرفته 
باشند، وجوه را از طریق رانت به دست آورده اند. البته 
بخشــی نیز این بخش از شــبه پول را حفظ کرده اند تا 
در معاماتشــان از آن اســتفاده کنند اما تاکنون محل 
 مناســب تری نســبت به بانک ها برای ســرمایه گذاری 

پیدا نکرده اند.
ســپرده گــذاران حاضر نیســتند ســرمایه و منابع مالی 
خــود را به ســمت تولید ســوق دهند چرا که در کشــور 
مــا ســود ســرمایه گذاری در تولیــد در بهتریــن حالــت 
بیشــتر از 3 تا 5 درصد نیســت. لذا عقایی نیســت که 
این وجوه را صاحبان سرمایه به فعالیت های تولیدی 
تخصیــص دهند. ضمــن این که عمــده این ها مربوط 
به شــرکت های دولتی و شــبه دولتی است. افرادی که 
تســهیات دریافت می کنند هم حتــی اگر تولید کننده 
باشــند تمــام وام دریافتــی را حاضر نیســتند در تولید 

سرمایه گذاری کنند.
بر این اســاس اگــر میانگین ســود را 17 درصد در نظر 
بگیریــم، تقریبــاً بایــد 300 هــزار میلیارد تومــان برای 
پرداخــت ســود ســپرده گــذاران بانک ها تأمیــن کنند. 
ایــن حجم از ســود را از محــل تولید نمی تــوان تأمین 
کــرد و قطعــاً بانک هــا هــم بــه ســمت فعالیت هــای 
رانتــی و بازارهایی مانند بــازار ارز و طا می روند. البته 
بــاای 60 درصــد از ســپرده هایی که در بانک هاســت، 
بلنــد مــدت اســت و بانک هــا بایــد 20 درصــد ســود 
بــه آنهــا پرداخــت کننــد. تأمیــن ایــن ســود از محــل 
غیرممکــن  تقریبــاً  و  ســخت  تولیــدی  فعالیت هــای 
اســت. لــذا بانک ها کــه می خواهند به ســپرده گذاران 
ســود پرداخت کنند، باید وارد این بخش های پربازده 
 به جای فعالیت های تولیدی شــوند تا تظاهر کنند که 

سودده هستند.
اما دولت در این شــرایط نیاز به یک برنامه ریزی برای 
ســوق دادن ســپرده های بانکی به ســمت تولید دارد. 
البتــه برخــی از متغیرهــای مربــوط بــه ایــن موضــوع 
حداقل در کوتاه مدت در دســت دولت نیســت. مانند 
برقــراری امنیــت ســرمایه، مســائل مربوط بــه حقوق 

مالکیــت، شــفافیت و مبــارزه بــا رانــت. ایــن مــوارد 
نیازمنــد اقدامــات بلند مــدت و برنامه ریزی شــده ای 
اســت. هرچنــد کــه کارهــای پارتیزانی در کوتــاه مدت 
می توانــد انجام گیرد اما عاج درد نخواهد بود. از این 
اقدامــات کوتــاه مدت نمی تــوان انتظار نتایج مشــابه 
فعالیت هــای بلندمــدت را داشــت. اگــر تصــور کنیــم 
که حتی ســرمایه در دســت شــرکت های دولتی است، 
صاحبان سرمایه علی رغم این که خیلی اهل حساب 
و کتــاب نیســتند امــا ریســک نمی کننــد. چرا کــه ذات 
محتاط و ترســو بودن ســرمایه باعث می شــود که این 
نقدینگی به ســمت فعالیت های کم ریسک و پربازده 
برود. از آن طرف احساس امنیت نمی کنند که ریسک 
و خطر بیشــتری را برای رونق تولید کشــور بپذیرد. اما 
اگر دولت بتواند شرایطی را فراهم کند که شرکت های 
دولتــی و بانک هــا وارد فعالیت هــای تولیــدی شــوند 
و یــا تشــویق کنــد که حداقــل در کوتــاه مــدت نتایجی 
 به دســت آورد، شــاید بتواند تــا اندازه ای دســت آورد

 داشته باشد.
بــا ایــن وجــود در بلند مــدت باید یک ســری مســائل 
ســاختاری و نهــادی در اقتصاد ایران حل شــود. نظیر 
مســأله امنیت سرمایه، مبادات بین المللی و مسائل 
مربــوط بــه ارز و ارتباط بــا بازار جهانــی. البته موضوع 
اصلــی تولید اســت. تا تولید راه نیفتــد نمی توان توقع 
داشــت که تورم کاهش پیدا کند، ارزش پول ملی احیا 
شود، رونق تولید امکان پذیر شود، زمینه پایین آوردن 
ســود ســپرده فراهم شــود. هرچند که در حــال حاضر 
سپرده های گذاشته شده در بانک ها نیز بر اساس نرخ 
تورم کنونی در حال زیان و ارزش ســپرده های بانک ها 

در حال کاهش است.
البته با وجود آن که دولت نیز این موضوع را می داند، 
بازهم چشــم انداز مثبتــی را پیش روی اقتصاد کشــور 
نمی تــوان تصــور کــرد. بــه نظــر نمی رســد کــه دولت 
آمادگی انجام اقدامات اساســی برای تغییر جهت در 
مســائل اقتصادی و تغییرات ســاختاری داشته باشد. 
متأســفانه دولت دچار روزمرگی و نگاه به متغیرهایی 
اســت کــه اگر هــم در آنها تأثیــر بگذارد، اثرش بســیار 
اســت و جنبــه تســکینی دارد و کمــک  کوتــاه مــدت 
نمی کند این بیماری که مزمن و بســیار خطرناک هم 
هســت، رو به بهبود برود. مســئوان بــا این تصور جلو 
می رونــد که از این ســتون به آن ســتون فرج اســت اما 
بایــد در این دیدگاه تغییراتی ایجاد شــود. اگر در بلند 
مدت مســأله امنیــت ســرمایه، مبــادات بین المللی 
و مســائل مربوط بــه ارز و ارتبــاط با بــازار جهانی حل 
و فصــل شــود، هدایت نقدینگــی به ســمت تولید نیز 
رقــم خواهــد خــورد. نبایــد فرامــوش کــرد کــه حجم 
پــول در گردش جامعه هر چه بیشــتر باشــد، کشــور از 
توســعه دور تر می شود. در حال حاضر آمارهای بانک 
مرکــزی نشــان می دهد کــه نقدینگی مهر ماه امســال 
نســبت به مهر ماه ســال قبــل 20.7 درصد رشــد و در 
قیاس با اســفند 96 نیز 10.7 درصد رشد داشته است. 
 بایــد این روند با مجموعه اقداماتی کارســاز معکوس

 شود.

تولیــد آن هــم عالی تریــن شــکل 
آن یعنــی تولید صنعتی ســودآور 
نیست و تا زمانی که سودآور نشود 
نمی توان انتظار جذب ســرمایه ها 
ســمت  بــه  را  فکــری(  و  )مــادی 
آن داشــت. بــه نظــرم بد نیســت 
قــدری بــه تاریــخ رجــوع کنیــم و 
نخواهیــم  و  بگیریــم  درس  آن  از 
که چــرخ را دوبــاره اختــراع کنیم. 
ببینیــم چــرا در گذشــته چند دهه 
اســت  بــوده  صنعــت  ایــن  قبــل 
کــه ســرمایه های بســیاری را بــه ســمت خــود جذب 
می کرده و به واقع لکوموتیو اقتصاد کشور بوده است. 
چــه کردنــد در آن ســال ها کــه رشــد صنعتــی 16/5 
درصــد را کــه حتی بیشــتر از رشــد صنعتــی ژاپن بود 
تجربــه کردیم؟ خاطره مرحوم رضــا نیازمند که این 
روزها اولین ســال درگذشتش را پشت سر می گذاریم 
می توانــد بــه کمــک تحلیل مــان بیایــد. آنجــا کــه از 
ترغیــب تجار بــه تولید محصــوات به جــای واردات 
آنهــا و ســاختن زیربنــای توســعه صنعتی بر اســاس 

نقشه و طرح مشخص سخن می گوید:
»مــا می گفتیــم حاج آقــا برخــوردار، تو کــه تلویزیون 
وارد می کنــی لطفــاً بیا تولید کن. اگــر نیایی ما تعرفه 
تلویزیــون را بــاا می بریــم. یعنی تو که مــی روی پول 
هــم  گمــرک  دم  مــی آوری،  و  می خــری  می دهــی 
تــازه 20 درصــد از تــو می گیــرم. دیگر ســودی برایت 
نمی ماند. ولی وقتی بسازی که دیگر عوارض گمرک 
نمی دهی بــرای اینکه در داخل ســاخته ای. این ابزار 
کارمــان بــود، کــه تاجــر را تبدیل بــه صنعتگــر کنیم. 
تاجــر دلــش نمی خواســت صنعتگر شــود. صنعتگر 
بــا ســر و کلــه زدن بــا کارگر هــا و قوانیــن کارگــری و 
اعتصابات و دردسر ها و یک  عالمه آدم که باید برود 
در کارخانــه اش، تا چند هزار تا تلویزیون بســازد. من 
مگــر دردســر می خواهم. من یــک کاغذ می نویســم 
ســونی اینقدر فان برای من بفرســت، یک ماه دیگر 
پول هایــم  می فروشــم،  مــن  دکان  دم  می فرســتند 
را جمــع می کنــم. مــا گفتیــم آنجــا عــوارض گمرک 
اضافــه می شــود، عــوارض زیــاد از تو می گیریــم، برو 
حساب هایت را بکن. تمام اینها البته کار من بود. که 
مــن باید تک تک وارد کننــدگان را دعوت می کردم و 
از آنها می خواستم به جای تجارت به تولید مشغول 
شوند.« )روایت رضا نیازمند به قلم علیرضا بهداد(

نتیجــه آنکه دهه ای در کشــور آغاز شــد کــه به »دوره 
طایی اقتصاد ایران« مشــهور اســت. چــرا که از یک 
سو شاهد رشد دو رقمی اقتصاد )11درصد( و از سوی 
دیگــر تــورم پاییــن تک رقمی)4/2درصد(بودیم. در 
ایــن دوره ایجــاد و توســعه صنایع کوچک و متوســط 
بــا بهره گیری حمایت دولت انجام و فضای کســب و 
کار مناســب و بهره گیری از ســرمایه گذاری خارجی و 
استفاده مؤثر از سرمایه های بخش خصوصی توسط 
ایــن بخــش فراهم می شــود. از طــرف دیگــر ایجاد و 
اداره صنایــع ســنگین اســتراتژیک همچــون فــواد، 

ماشین ســازی و پتروشــیمی توســط دولــت صــورت 
می پذیــرد. بطوری کــه در پایان برنامــه چهارم برای 
نخســتین بار ســهم بخــش خصوصی نســبت به کل 

سرمایه گذاری از سهم بخش دولتی پیشی گرفت.
امــا بــه امــروز بازگردیم و به ســخنان چنــد ماه پیش 
وزیر صنعت، معدن و تجارت که گفتند: »مشــخص 
کشــور  کجــای  در  اقتصــادی  فعالیت هــای  نیســت 
راه اندازی می شود... مشخص نیست آیا می خواهیم 
یــا  دهیــم  قــرار  فعالیت هــا  محــور  را  قطعه ســازی 
تولیدکننده خودرو شــویم؟... در صنعت پارچه نیز با 
وضعیت مشــابهی مواجه هستیم. در واقع مشخص 
نیســت آیا می خواهیم نــخ باکیفیت تولید کنیم یا به 
تولید پنبه بپردازیم.« )رســانه ها- 97/2/17(. یعنی 
آنکــه بر خاف چنــد دهه قبل، سیاســتگذار صنعتی 

خود می گوید نمی داند می خواهد چه کند!
ایــن  نیــز بشــدت  اقتصــادی  از ســوی دیگــر فعــال 
را احســاس می کنــد،  امنیــت  فقــدان  و  ســردرگمی 
چنانکــه در خبــری مربــوط به همیــن چنــد روز قبل 
می خوانیم که از نظر 27۵1 فعال اقتصادی شاخص 
کل امنیــت ســرمایه گذاری ایران در بهار ســال جاری 
نســبت به فصل قبــل بدتر شــده و از 5/98 به 1۵/ ۶ 
از 10 )10بدتریــن حالــت( کاهش یافته اســت. )مرکز 

پژوهش های مجلس- 27 رسانه ها- /97/9(.
به رتبه های پایین سهولت کسب و کار )124( و رقابت 
پذیــری جهانی )89( و رقابــت پذیری صنعتی )66( 
وآزادی اقتصادی )156( و... اشاره نمی کنیم که خود 
حدیثی اســت پرآب چشــم در چرایی عــدم اقبال به 
کار مولــد اقتصادی و صنعتی و جذب ســرمایه ها به 

این بخش های توسعه ای.
ایــن فقــدان سیاســت و راهبــرد مشــخص صنعتی و 
ســردرگمی و باتکیفی صنعتگر در دو سه دهه اخیر 
)بــه اســتثنای ســال های اوایل دهــه هشــتاد و برنامه 
ســوم توســعه( ســبب گردیــد رونــد حرکــت توســعه 
صنعتی کشــور نیز بشدت شــیب نزولی یابد. چنانکه 
ارزش افــزوده صنعتی از 19/9 درصد در ســال 1370 
بــه 15/3 درصد در ســال 93 کاهش یافته اســت. به 
اضافــه آنکــه کفــه تولیــدات صنعتــی در ایــن مدت 
بشدت به ضرر صنایع ساخت محور و کشاورزی پایه 
)غذایــی و نســاجی( و به نفــع صنایع متکــی به مواد 
خــام معدنی و انرژی ســنگینی کرده اســت. چنانکه 
ســهم صنایع متکی به دانش فنی و منابع کشــاورزی 
از 12درصــد و 38 درصــد بــه 10/8 درصــد و 16/5 
درصد در ســال 93 سقوط کرده است. در حالی که در 
این مدت ســهم صنایع هیدروکربوری بسرعت رشد 
کــرده و از 12/5 درصد در ســال 83 به 38/5 درصد 

در سال 93 رسیده است.
رابطــه مبادلــه محصــوات  افــت  اســت  همچنیــن 
رابطــه  چنانکــه  بخش هــا  ســایر  برابــر  در  صنعتــی 
صنعت به خدمات از 1/38 در ســال 1390 به 0/88 
در سال 1395 یا صنعت به کشاورزی از 1/22 در سال 

90 13 به 0/85 در سال 1395کاهش یافته است.
در واقــع کاهــش ســهم صنعــت در تولیــد ناخالص 

داخلــی ســبب کاهــش رابطــه مبادلــه ایــن بخش با 
ســایر بخش های اقتصادی و درنتیجه کاهش حاشیه 
ســود تولیــدات صنعتــی و در نهایــت کاهــش انگیزه 

سرمایه گذاری در بخش صنعت شده است.
و  صنعــت  بــرای  را  ناگــوار  وضعیــت  ایــن  آنچــه 
بنگاه هــای صنعتــی کشــور رقــم زده اســت، فقــدان 
سیاســت های اقتصــادی کارآمــد علمی و مشــخص 
کان  سیاســت های  بعــد  در  چنانکــه  اســت.  بــوده 
اقتصادی شــرایط نامســاعد تورم، بازار ارز، نرخ های 
ســود بانکــی، حجم بودجــه، تعــادل بودجــه، نظام 
مالیاتــی، سیاســت های پولی و... ســبب عــدم امکان 
شــکل گیری افــق بلندمــدت در بنگاه هــای تولیدی و 
وجــود یک عدم قطعیت بزرگ در مدیریت بنگاه ها 
شــده اســت. همچنیــن سیاســت ثابت نگاه داشــتن 
نــرخ ارز مســتقل از تــورم باعــث غیررقابتــی شــدن 
کاای داخلــی، قاچــاق، رانــت، فســاد و... گردیــده و 
نبود ارتباط ســازمان یافتــه تولیدی، تجاری و مالی با 
جهان نیز منجر به افزایش شــدید هزینه های مبادله 

شده است.
از ســوی دیگر نبود الگوی توسعه صنعتی مشخص، 
چیدمانی نامطلوب و ناکارآمد را  بر ساختار صنعتی 
کشــور )چنانکه در فوق بدان اشــاره شد( حاکم کرده 
اســت.در واقع علیرغم گذشــت بیش از نیــم قرن از 
حرکت در مســیر توســعه صنعتی کشور اما همچنان 
الگــوی غالــب بر توســعه صنعتی کشــور و برونگرا یا 

درونگرا بودن صنعت کشور نامشخص است.
در واقــع فقــدان سیاســت اقتصــادی آزاد و رقابتــی 
و نامناســب بودن فضای کســب و کار از یک ســو و از 
ســوی دیگر نبــود سیاســت و راهبرد صنعتــی مبتنی 
بر توســعه صنایع رقابت پذیر ســبب شــده اســت که 
ســرمایه و صاحــب ســرمایه ای جذب صنعــت و کار 

صنعتی نشود.
راه حل هم مشخص است اگر باز به تاریخ بازگردیم 
بــه جوینده چنین آدرس می دهد که آنجایی که اراده 
سیاسی در کنار برنامه مشخص اقتصادی و صنعتی 
و ســکانداری مدیرانــی استراتژیســت و دلســوز قــرار 
گرفته اســت، اقتصاد بــا لکوموتیو صنعت در مســیر 
درســت حرکت کرده است. صنعتی که سود آور بوده 
و همچون آهن ربا ســرمایه های داخلــی و خارجی را 
بــه ســمت خود جــذب و در خدمــت اقتصــاد ملی و 

جامعه و خیر همگانی قرار داده است.
ë :منابع

برنامه راهبردی توســعه صنایع صادراتــی و رقابتی- 
بــه   – بازرگانــی  پژوهش هــای  و  مطالعــات  مؤسســه 

سرپرستی خانم دکتر افسانه شفیعی – 1397
-گفت وگو با رضا نیازمند، بنیانگذار سازمان گسترش 
و نوســازی صنایــع ایران: ایــدرو را چگونه ســاختم؟- 

تعادل 95/8/3
-تاریخچــه برنامه ریزی توســعه در ایــران- احمد آل 

یاسین—مرکز نشر ثمر
-اقتصاد و دولت در ایران- موســی غنــی نژاد- دنیای 

اقتصاد

پاسخ به سؤالی ساده!نقدینگی و موانع توسعه

یادداشت

 محمد
نصر اصفهانی
عضو هیأت علمی 
دانشگاه خوارزمی

یادداشت

حسین حقگو
 تحلیلگر
اقتصادی
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مختصری در تاریخ روم یا تاریخ اســـام ارائه شده 
اســـت. این کتاب در دو بخش وزیر ســـرفصل هایی 
مانند تاریخ نگاری ساسانیان، مفهوم ایرانشهر در 
تاریخ اوراســـیا، مفهوم ایران در اواخر عهد باستان، 
تاریخ ساسانیان و تاریخ سیاسی، ساسانیان و شرق، 
ایدئولوژی: فرمانروایی و شـــکوه، اقتصاد و تجارت، 
مذهـــب، زبان و ادبیـــات و... تألیف و تدوین شـــده 
است. پادشـــاهی ساســـانیان به همراه روم شرقی 
)بیزانـــس( دو امپراطوری بزرگ غرب اوراســـیا در 
اواخر عهده باستان بودند. ساسانیان منطقه بین دو 
رودخانه جیحون و فرات را تحت فرمانروایی خود 
داشتند و آن را ایرانشهر )در فارسی میانه( یا همان 
ایران در زبـــان ادبیات می نامیدند. دســـتاوردهای 
فرهنگی ساســـانیان را از طریق آثار بـــه جامانده از 
آنان در ادبیات فارســـی میانه و آثار هنری ساسانی 
می تـــوان دید. از جمله این دســـتاوردها پایه گذاری 
بازی چوگان منسوب به اردشیر اول، بازی شطرنج، 
بازی تخته نرد، نیزه بازی سواره، ادبیات حکمی در 
کنار ژانر ادبی نصایح الملوک و... را می توان نام برد. 
ازنظر فرهنگی می توان گفت ساسانیان از بسیاری 
جهات پایه های خاورمیانه قرون وســـطی و به تبع 
آن خاورمیانه مدرن را بنا کردند. بســـیاری از آداب 
و رســـوم و مقررات که به تمدن اســـامی ربط داده 
می شـــوند ریشـــه در دوران ساســـانی دارند. ضرب 
سکه، حکومت اجرایی و مؤسسات ساسانیان پس از 
براندازی حکومت توسط مسلمانان همچنان باقی 
ماندند و میراثی برای خاورمیانه مســـلمانان به جا 
ماندند. اما از آن جا که زبان خافت عربی شده بود، 
دستاوردهای ساسانیان کمتر دیده می شد و بسیاری 
از کارهایی که در زمان خافت بنی امیه و بیشـــتر از 
آن در زمـــان خافت عباســـی انجام شـــد نادیده و 

ناشناخته باقی ماند. 

ë ادبیات و روانپزشکی
روانپزشـــکی:  و  »ادبیـــات 
نـــام  خوانی هـــا«  ذهـــن 
کتابـــی اســـت از فمی اُیُبد 
در یـــازده فصل کـــه ناصر 
همتی و ناصـــر معین آن 
را به فارســـی برگرداندند و 

انتشارات نیلوفر ناشـــر آن است. علوم انسانی 
پزشـــکی شـــامل مـــواردی از این گونه اســـت: 
اخاق پزشکی، جامعه شناسی پزشکی، تاریخ 
اجتماعی طب و کاربرد ادبیات و هنر، به معنای 
عام در پزشـــکی، چنین اســـتدال می شود که 
علوم انسانی پزشـــکی می تواند بواسطه تباین 
چشـــم اندازهای هنر و علوم انســـانی، دانش و 
فناوری پزشـــکی را به دو صـــورت تکمیل کند: 
نخست با تلطیف پزشکی و بلند پروازانه تر از آن 
با صورتبندی ذات، اهداف و دانش پایه پزشکی. 
در این جا هدف جا انداختن دوباره مهارت های 
علوم انســـانی در ثبت و تفســـیر تجارب روایی 
انســـان در بطن دانش پزشـــکی است. اسکات 
در تبییـــن صریح تر اســـتدال می کنـــد که هنر 
می توانـــد بصیرت درمانگـــر را درباره الگوهای 
رایـــج و مشـــترک یا پاســـخ های کامـــًا فردی 
به موقعیت های بحرانی باا ببرد و زبان و تفکر 
او را غنی تر کند. پروژه علوم انســـانی پزشکی از 
شـــیوه های گوناگونی برای رسیدن به اهدا فش 
استفاده می کند. یکی از این روش ها استفاده از 
متن برای مطرح کردن مســـائل علوم انسانی 
اســـت. خانم جین مک ناوتون این شیوه را به 
کمک یک متن فلسفی-جمهوری افاطون- 
شـــرح داده است، دیگران دوره هایی را تعریف 

کرده اند که بر متن ادبی تمرکز دارد.

ë خاستگاه های جهان مدرن
ــان  ــ جه ــتگاه های  ــ »خاس
مدرن« کتابی به قلم رابرت 
ــــس روایتی درباره  بی. مارک
ــــط  محی و  ــان  ــ جه ــــخ  تاری
ــــت از قرن پانزدهم تا  زیس
ــــت  ــــت ویکم اس ــرن بیس ــ ق

ــــوی نشر مرکز  ــــعید مقدم از س که با برگردان س
ــد. رابرت بی. مارکس نویسنده کتاب  ــ ــر ش ــ منتش
ــتاد تاریخ و مطالعات محیط زیست در کالج  ــ اس
ویتی یر کالیفرنیا، عاوه بر تدریس تاریخ در دوره 
کارشناسی، دوره »خاستگاه های جهان مدرن« را 
برای دانشجویان دوره آمادگی کالج نیز تدریس 
ــــش فصل به همراه یک  می کند. این کتاب در ش
پیشگفتار تحت عنوان برآمدن غرب، به اضافه 
جمع بندی که به تغییرات، تداوم ها و شکل گیری 

آینده می پردازد، تدوین شده است.
ــنده در این کتاب پیدایش جهان مدرن را از  ــ نویس
منظری جهانی بررسی می کند. تحقیقات پیشین 
ــه مفهوم  ــ ــــمردند ک ــــرض را بدیهی می ش ــــن ف ای
ــــش جهان مدرن را  برآمدن غرب می تواند پیدای
ــد می کردند که  ــ ــر این نکته تأکی ــ ــــح دهد و ب توضی
ــته که به  ــ ــا ویژگی های منحصر به فردی داش ــ اروپ
ــــت زودتر از  ــــط به آن( امکان می داده اس آن )وفق
ــود و از این رو صاحیت اخاقی  ــ دیگران مدرن ش
و توانایی این را داشته باشد که مدرنیته را در نقاط 
ــان رواج دهد. پژوهش های اخیر درباره  ــ دیگر جه
آسیا درک ما را در مورد چرایی و چگونگی توسعه 

ــــش مهمی را  ــر می دهد و نق ــ ــان مدرن تغیی ــ جه
ــتند برجسته  ــ که چین و هند در آغاز این روند داش
ــنده مطرح  ــ ــــم انداز دیگری که نویس می کند. چش
ــورد پیامدهای این  ــ ــا را در م ــ ــدگاه  م ــ ــد و دی ــ می کن
توسعه دگرگون می کند تاریخ محیط زیست است. 
رابرت بی. مارکس در این کتاب می کوشد روایتی 
ــــت دهد، روایتی  تازه از تاریخ جهان مدرن به دس
غیر اروپا مدار و مبتنی بر شرایط اقلیمی که بتواند 
ــا روایت کان  ــ ــر روایت ی ــ ــد برای اب ــ جایگزین باش
موجود که موضوع اصلی آن برآمدن غرب است.

ë فقط یک داستان
ــتان«  ــ داس ــــک  ی ــــط  »فق
جدیدترین رمانی است که 
ــــی  از جولین بارنز به  فارس
ــر نو  ــ ــــط نث ــه و توس ــ ترجم
ــد. این رمان که  ــ منتشر ش
ــــمی  س ــــهیل  س باترجمه 

ــار به  ــ ــه بازار آمد در کمتر از یک ماه پس از انتش ــ ب
ــید. موفق ترین رمان جولین بارنز  ــ چاپ دوم رس
ــــت که با ترجمه  ــران »درک یک پایان« اس ــ در ای
حسن کامشاد در کمتر از یک سال به چاپ نهم 
رسید. »فقط یک داستان« روایت جست وجویی 
ــانه در باب شناختن خویشتن از منظر  ــ روانشناس
عشق است. جوانی وابسته زنی میانسال می شود 
ــناخت  ــ ــا در پی ش ــ ــه، آنه ــ ــــن رابط ــــال ای و در خ

احساسات و عواطف شان برمی آیند.
جولین بارنز نویسنده انگلیسی نخستین اثر خود 
دیار مترو را به سرگذشت خود اختصاص داده بود. 
داستان جوانی که برای تحصیل به پاریس می رود 
ــتگی  ــ و ماجراهایی که بر او می گذرد. وی که دلبس
ــتان »طوطی فلوبر«  ــ خاصی به فلوبر دارد در داس
ــار طوطی فلوبر  ــ دین خود را به او ادا می کند. انتش

جولین بارنز را به عنوان یکی از نویسندگان برجسته 
ــتان و بویژه در فرانسه به  ــ ــــل معاصر در انگلس نس
ــان درک یک  ــ ــاند. جولین بارنز با رم ــ ــــهرت رس ش
پایان جایزه بوکر سال 2011 و جایزه ادبیات فرانسه 
ــتان«  ــ ــان »فقط یک داس ــ ــرد. رم ــ ــود ک ــ را از آن خ
ــــخصیت  ــــت. ش ــــق اول اس درباره پیامدهای عش
ــــق  ــام پل رابرت درباره عش ــ ــــی این رمان به ن اصل
اول اطاعات دقیقی ندارد و نمی داند پیامدهای 
ــــل در ــتند. پ ــ ــــگی هس ــده ای همیش ــ ــــن پدی  چنی

ــالگی به این می بالد که رابطه عاشقانه اش  ــ  19 س
ــــت. اما  ــــنت های رایج اجتماعی در تضاد اس با س
ــود عشق  ــ ــــنش بیش تر می ش هرچه می گذرد و س
ــــل می کند که هرگز تصور  چیزهایی را به او تحمی

نمی کرد.
ë ایرانشهر و دنیای ساسانی

ــرات« یا  ــ ــا ف ــ ــون ت ــ »از جیح
ــهر و دنیای ساسانی  ــ ایرانش
ــه قلم تورج  ــ عنوان کتابی ب
دریایی و خداداد رضا خانی 
ــه مریم  ــ ــــت که با ترجم اس
ــوی انتشارات  ــ بیجوند از س

ــندگان کتاب درصدد  ــ مروارید منتشر شد. نویس
ــران برای  ــ ــــری از تاریخ ای ــــی مختص ــه معرف ــ ارائ
ــتان و نیز آشنایی  ــ عاقه مندان به تاریخ پساباس

با تاریخ نگاری هزاره اول پس از میاد برآمدند.
نویسندگان کتاب می نویسند: اخیراً اما بسیاری به این 
باور رسیده اند که باید با توجهی همسان و دربستری 
مشـــابه به مطالعه تاریخ خاور نزدیـــک، از جمله 
تاریخ ایران و موازین سیاسی و فرهنگی امپراطوری 
ساسانی پرداخته شـــود. که زیربنای شناخت خاور 
نزدیک در طی قرون وســـطی و زمان معاصر است 
و تاریـــخ آن تا پیش از این اغلب تنها به عنوان ذیل 

ë رعد
مجموعه داســـتان »رعد« نوشـــته زکریا تامر نویســـنده اهل 
سوریه اســـت که توســـط غامرضا امامی از عربی به فارسی 

ترجمه شده و انتشارات مروارید آن را منتشر کرده است.
داستان های تامر که به زبان های مختلف دنیا ترجمه شده، 
ترکیبی از واقعیت و خیال، گذشته و اکنون، کمدی و تراژدی 
و ســـادگی ها و پیچیدگی هـــای مختلف ادبی اســـت. وی که 

در حال حاضر ســـاکن آکسفورد اســـت، در ابتدای کتابش نوشته است: »دوست 
ندارم که درباره قصه های کوتاهم سخن بگویم اما مایلم این قصه ها را به عنوان 
کبوترانی آوازخوان بنامم. کبوتران من در جســـت و جوی سرزمینی که جان شان 
را امـــان دهد، همواره از جایی به جایی پرواز کرده انـــد و امروز آنان بر این باورند 
که در این نقطه به مرادشـــان خواهند رسید...« مجموعه داستان »رعد« شامل 
20 داســـتان کوتاه اســـت که زندان، ریش، گرســـنگی، عروسی شـــرقی، کودکان، 
دروغ، رعد و روزی شـــاد از جمله این داستان هاســـت. نویسنده در این مجموعه 
از میـــراث قصه گویـــی قدیم و داســـتان های عامیانه جهان عرب بهـــره گرفته و 
قصه هایش را با اســـتفاده از تکنیک های داستان نویسی نوین همچون رئالیسم 
جادویی، گوتیک، جریان ســـیال ذهن و... رختی تازه پوشـــانده اســـت. بعضی از 
این داســـتان های کوتاه نیز در جای خود با عناوین فرعی دارای بخش های مجزا 
هستند. مثاً شب، مخفیگاه ماه، دست کوچک، ابرها، دوستم خورشید و آهوی 
زندانی بخش های مختلف داستان کودکان است. همچنین داستان پایان کتاب با 
عنوان عبدالرحمان کواکبی دارای بخش هایی چون در اداره سانسور، در اتحادیه 

نویسندگان و در دفتر یکی از روزنامه هاست.
ë وقت نیایش ماهی ها

کتاب »وقت نیایش ماهی ها« شـــامل دو داســـتان نوشـــته 
مصطفی جمشـــیدی اســـت که از سوی انتشـــارات علمی 
فرهنگی بازنشر شـــده اســـت. »بازیافته های شهر دلتنگ« 
و »وقت نیایش ماهی ها« دو داســـتان این کتاب را تشـــکیل 
می دهنـــد. »وقت نیایـــش ماهی ها« که رویکـــرد مهدویت 
و انتظار دارد، یک بار در ســـال 1385 منتشـــر شـــده و سال 

86 نیز نامزد دریافت جایزه بخش داســـتانی بیست و پنجمین دوره کتاب سال 
جمهوری اسامی نیز بوده است. این داستان، حکایت فردی به نام جاسم، کارگر 
کارخانه سیمان است که دهه 50 در یکی از بنادر جنوب کشور زندانی شده است. 
زائر پسر جاســـم که به مباحث مهدویت عاقه مند است، هنگام حبس پدرش 
نامه ای از یک ُپســـتچی دریافت می کند و بعدها متوجه این موضوع می شود که 
این پســـتچی ســـال ها پیش از دنیا رفته اســـت. پس از وقوع انقاب و آغاز جنگ 
ایران و عراق، زائر مسئول جهاد بندر می شود و رمانی می نویسد که قرار است به 
فیلمی درباره جاســـم تبدیل شود تا اینکه... ماجرای داستان »بازیافته های شهر 
دلتنگ« نیز پیرامون تأثیرات جنگ جهانی دوم بر خانواده ای روستایی از توابع 
همدان اســـت که در دو بخِش کتاب اول و دوم این کتاب منتشـــر شده است. در 
بخشـــی از این داستان می خوانیم: »کودک در روز جمعه متولد شد. الیش خانه 
نبـــود. برای خریدن یـــک بزغاله به میدانچـــه آبادی رفته بـــود. روزهای جمعه 
فروشـــندگان در میدانچه تجمع می کردند. آنهایی کـــه از آبادی های دیگر آمده 
بودند یا حتی از خود ده. بزغاله ای خریده بود و برمی گشـــت که خواهر ســـولماز 
خبر بچه را آورد. الیش از ذوق در پوســـت خودش نمی گنجید. دم در نرســـیده، 
بز را به زمین کوبید و قربانی کرد...« دغدغه های دینی، انسان منتظر و پرداختن 
به منجی گرایی از مضامین اصلی داستان های مصطفی جمشیدی در این کتاب 
است. »بوفاری 4«، »بیداری«، »گزارش وقایع نخل«، »شب رنج موسی«، »معبر 
به آخرالزمان«، »شـــنیدن آوازهـــای مغولی«، »خود نوشـــت«، »لغات میغ« و 

»سونات عدن« از دیگر آثار این نویسنده است.
ë بین دیوانه و رودخانه

»بیـــن دیوانـــه و رودخانه« نمایشـــنامه ای از اســـتیفن ادلی 
گرجیـــس، نمایشـــنامه نویس، فیلمنامه نویـــس، کارگردان 
و بازیگـــر امریکایـــی اســـت که در ســـال 2015 برنـــده جایزه 
پولیتزر شـــده اســـت. این نمایشـــنامه به تازگی توسط علی 
مجتهدزاده ترجمه شـــده و بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه 
آن را منتشر کرده اســـت. گرجیس، کارگردان هنری و عضو 

گروه نمایشـــی LAByrinth نیویورک است و نمایشنامه هایش در داخل و خارج 
برادوی و همچنین انگلستان اجرا شده است. موضوع نمایشنامه »بین دیوانه و 
رودخانه« پیرامون پلیس بازنشسته ای است که قرار است به دلیل پاره ای اتهامات 
از خانه اش رانده شـــود و طی داستان ماجراهای عجیبی برای او اتفاق می افتد. 
پرداختن به زندگی طبقه متوســـط و مســـائل مرتبط با تبعیض  نژادی از جمله 
دایلی اســـت که باعث شده وال استریت ژورنال این نمایشنامه را از کمدی های 
خاص آشـــپزخانه ای معرفی کند. توجه به ذهنیت و ویژگی های انســـانی و نوع 
قلم تیز گرجیس نیز موجب شـــده که بنیـــاد پولیتزر درباره این کتاب بنویســـد: 
»نمایشنامه بین دیوانه و رودخانه طنز تلخی است که در آن حتی زندگی و مرگ 
هم به پرســـش گرفته می شود.« نیویورک پســـت نیز از این نمایشنامه به عنوان 
یـــک اثـــر جذاب و مفرح و در عیـــن حال تند و تیز و غیرمنتظره نام برده اســـت. 
نمایشـــنامه در دو پرده نوشـــته شده و هفت شـــخصیت اصلی دارد که دو نفر از 
آنها سیاهپوست، سه نفر رنگین پوست امریکای جنوبی و دو نفر سفیدپوست اند. 
در بخشـــی از صحنه اول پرده دوم نمایشنامه می خوانیم: »اتاق نشیمن ویرانه 
شـــده ولی هنوز درخت کریسمس سر پا و روشن است. جابه جا جعبه خالی و پر 
در اطراف افتاده و اشیای اتاق خرد و خراب در آن پراکنده اند. پاپس )شخصیت 
سیاهپوســـت( روی چشمش را با پانسمانی کثیف بســـته و عصا می زند. او روی 
مبلی نشسته و از بطری بزرگی بوربون می نوشد و به لولو )رنگین پوست امریکای 
جنوبی( می نگرد. او در حال پذیرایی از خانم زیبای سیاهپوشی است که صلیب 
طایـــی زیبایی را به همـــراه یک گردنبند مهره دار کاندومبلـــه برگردن آویخته و 

بیسکویت می خورد...«
ë پرنسیپ

»پرنســـیپ« رمانی به قلم ژروم فراری با ترجمه مشـــترک 
بهمن و ستاره یغمایی اســـت که از سوی مؤسسه انتشارات 
نگاه منتشر شـــد. ژروم فراری نویسنده فرانســـوی این اثر که 
در دانشـــگاه پاریس رشـــته فلســـفه را به پایان برده و سال ها 
در روز نامـــه معتبـــر لومونـــد مقـــاات فلســـفی و اجتماعی 
می نوشت، با نوشـــتن کتاب »خطابه ای برای سقوط رم« در 

سال 2012 جایزه گنکور را از آن خود کرد. وی که سابقه تدریس فلسفه در الجزایر 
و کشـــورهای آفریقای جنوبی را دارد، چندی هم در دانشگاه ابوظبی مشغول کار 
بود. ژروم فراری به عرفان و فلســـفه شـــرق احاطه دارد و معمواً کتاب های خود 
را با انتخاب فرازهایی از آثار عرفا و فاســـفه شرق آغاز می کند. اما سبک نگارش 
و تفکرات وی در رمان هایش بیشـــتر پیروی از فلسفه اگزیستانسیالیسم و ژان پل 
سارتر و آلبرکامواست. کتاب »پرنسیپ« یکی از آخرین رمان های این نویسنده به 
سرگذشـــت ورنر کارل هایزنبرگ یکی از بزرگ ترین نوابغ قرن بیستم می پردازد. 
فراری برای نگارش این رمان که بار فلسفی سنگینی را به آن اختصاص داده است 
و برای اســـتناد به واقعیت های بیشـــتر، از اتوبیوگرافی این دانشمند و از خاطرات 
الیزابت همسر  هایزنبرگ و اسناد موجود در جنگ هایزنبرگ استفاده کرده است. 
هایزنبرگ به دلیل ارائه نظریه مشهور »اصل عدم قطعیت« انقاب عظیمی در 
مباحث فیزیک و فلسفه به پا کرده است. رمان مذکور به چهار فصل »موقعیت«، 
»ســـرعت«، »انرژی« و »زمان« تقسیم و وضعیت  هایزنبرگ در آن کما بیش به 
ترتیب تاریخ مشـــخص می شود. نویســـنده در این اثر از زندگی  عادی هایزنبرگ 
فراتر می رود و در آن چهره های برجسته دیگری نظیر انیشتین، اوپنهایمر، هاید 

گر و... نیز ظاهر می شوند.
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زهره مسکنی
نویسنده و منتقد ادبیات

تازه های نشر

خطر هوش مصنوعی و جهان آینده
گفت وگو با سودابه قیصری مترجم

یووال نوح هراری نویسنده خوش اقبالی است که با نخستین کتابش در ایران به شهرت رسید. 
کتاب »انسان خردمند« او ظرف کمتر از یک سال پس از انتشار 9 بار تجدید چاپ شده است. 
»انســـان خداگونه« اش نیز به فاصله اندکی پس از انتشـــار به چاپ های سوم و چهارم رسید. 
شاید همین اقبال سبب شده باشد که ناشران و مترجمان دیگری به سراغ ترجمه آثار هراری 
بروند. ماه گذشـــته »21 درس برای قرن 21« با ترجمه ســـودابه قیصری از سوی بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب پارسه منتشر شد و در همان هفته نخست به چاپ دوم رسید. سودابه قیصری پیش 
از این رمان های دوست باهوش من از النا فرانته، دخترگل اله از مارگریت دیکنسون، نامه از 
کاترین دی هیوز و راز از همین نویسنده را ترجمه و منتشر کرده بود و حاا در تدارک جلد دوم از 
مجموعه چهار جلدی دوست باهوش من است. ضمن اینکه یک کتاب رمان در دست نشر 
ثالث و یک کتاب زندگینامه  ای آماده چاپ در دســـت  نشر کتاب پارسه دارد. سودابه قیصری 
متولد 1340 آبادان سیزده سال دبیر آموزش و پرورش بود. از سال 72 تا اوایل دهه 90 در عرصه 

روزنامه نگاری فعال بود و حاا چند سالی است که در عرصه ترجمه ذوق آزمایی می کند.

ë  خانم قیصـــری، شـــما ترجمه و انتشـــار چند
عنوان رمان را در کارنامه خود دارید. چه شـــد از 
حوزه علوم انسانی وارد عرصه اجتماعی شدید 
و کتاب »21 درس برای قـــرن 21« را برای ترجمه 

انتخاب کردید؟
زمانی که برای یکی از رسانه ها کار می کردم 
مطالبـــی از لومونـــد و اکونومیســـت را انتخاب 
و ترجمـــه می کـــردم تا چاپ شـــود. تمـــام این 
مطالـــب در زمینه مهاجرت، جنگ و مســـائل 
اجتماعی مانند حقـــوق زنان و... بود. خیلی به 
این مباحث عاقه داشـــتم. می خواهم بگویم 
حوزه علوم اجتماعی حوزه ای بود که دوســـت 
داشـــتم. منتها زمانی که کار ترجمه را شـــروع 
کردم نخستین پیشنهاد کتابی به اسم »دوست 
باهوش مـــن« رمانی از النا فرانتـــه بود که قبًا 
از طریـــق فضای مجـــازی آثار این نویســـنده را 
خوانده بودم و می پســـندیدم. بنابراین شـــروع 
به ترجمه این رمان کردم و تحویل ناشر دادم. 
منتها فرآیند چاپ و انتشـــار این کتاب آن قدر 
طوانی شـــد که من در این فاصله ترجمه آثار 
دیگری را شـــروع کـــردم که زودتـــر از رمان اول 
منتشر شد. به هر حال اگر ترجمه های مرا دنبال 
کرده و خوانده باشید متوجه می شوید که همه 
این آثار به شکلی به جنگ مربوط می شوند یا 
مســـائل اجتماعی و مهاجرت پس زمینه این 
آثار را تشکیل می دهند. یکی از دایلی که مسأله 
جنگ، مهاجرت و زنان برایم جذاب اســـت به 
این قضیه برمی گردد که من بچه خوزستانم و 

تجربه با واسطه ای از جنگ دارم و پیامد جنگ 
هم مسأله مهاجرت و مشکات زنان است که 
با پوســـت و گوشـــت و خون تجربه اش کردیم. 
این مسأله برای من هنوز خیلی دردناک است. 
همین اان هم هـــر چیزی که مربوط به جنگ 
باشـــد برای من می شـــود دغدغـــه و توجه مرا 
بیشـــتر جلب می کند. این موضوع بـــود که به 
ســـراغ ترجمه »21 درس برای قرن 21« هراری 
رفتـــم و طبیعتـــاً شـــروع ترجمه ایـــن اثر مثل 
هـــر کار تازه ای برایم غافلگیرکننـــده بود. چون 
نمی دانســـتم در ایـــن عرصه چه خبر اســـت و 
با چـــه چیزهای نـــو و تازه ای مواجه می شـــوم. 
نخست به دلیل عدم شـــناخت کافی در حوزه 
علوم اجتماعی دچار نوعی سردرگمی شدم. به 
هر حال من کار را با رمان شـــروع کردم و ســـر از 

حوزه علـــوم اجتماعی درآوردم و تا این لحظه 
سربلند بیرون آمدم چون به فاصله کوتاهی از 
انتشار این کتاب به دلیل استقبال غیرمنتظره 

مخاطبان چاپ دوم آن به بازار آمد.
ë  از عاقه  تان به حوزه علوم اجتماعی گفتید اما

نگفتید چرا هراری و این کتاب؟
چند وقت پیـــش دوســـتی از طریق فضای 
مجازی با فرستادن سخنرانی ها و مطالب آقای 
هراری مرا با ایشـــان آشـــنا کرد. من هم شـــروع 
کردم به تماشای سخنرانی ها و مصاحبه هایی 
که از هراری در فضای مجازی منتشر شده بود، 
دیدم دیدگاه های بسیار جذابی دارد و حرف های 
تازه ای برای نســـل نو دارد. فوق العاده متفاوت 
بود. به همین دلیل خیلی کنجکاوم کرد. جالب 
اســـت بدانید نخســـتین کارهای هراری مربوط 
به جنگ اســـت. جنگ های جهانی اول و دوم. 
می دانم این کتاب ها ترجمه نشده است. شاید 
خدا بخواهد روزی ایـــن آثار را بخوانم و ترجمه 
کنم. این کتاب حاوی نامه های سربازانی است 
که در جنگ جهانی اول و دوم به خانواده هایشان 
نوشـــته اند و هـــراری ایـــن نامه هـــا را به عنـــوان 
پایان نامـــه تحصیلی خود تحقیق و بررســـی و 

تحلیل کرده و به دست چاپ سپرده است.
این مســـأله خیلی کنجـــکاوم کرد تـــا اینکه 
کتاب های اول و دومش یعنی انســـان خردمند 
و انسان خداگونه از ایشان ترجمه و منتشر شد. 
کتاب ســـوم ایشـــان را وقتی دیدم پیش فروش 
می شـــود خیلی ســـریع از طریق دوستی پیش 
خرید کردم و همزمان روزی که در امریکا و اروپا 
منتشر شد به ایمیل من هم فرستاده شد. وقتی 
کتاب را مطالعه کردم دیدم موضوعات کتاب، 

موضوعات روز است برعکس دو کتاب قبلی.
ë  کتاب های انســـان خردمند و انسان خداگونه

مسائل روز نبودند؟
کتـــاب اول هـــراری یعنی انســـان خردمند 
گذشته انســـان را بررســـی کرده که انسان از کجا 
به فرمانروای مطلق زمین تبدیل شـــده است. 
کتـــاب دوم وی یعنی انســـان خداگونـــه تأمل و 
تعمقی دربـــاره آینده درازمدت زندگی اســـت. 
اینکه چگونه ممکن اســـت انسان ها عاقبت به 

خدایان و خدایگان زمین تبدیل شـــوند و اینکه 
مقصد نهایی هوش و وجدان بشر چه می تواند 
باشد. در کتاب سوم همین کتاب »21 درس برای 
قرن 21« نویســـنده به اینجا و اکنـــون می پردازد. 
در واقـــع تمرکـــزش بر مســـائل جـــاری و آینده 
بی واسطه جوامع انسانی است. موضوعاتی در 
این کتاب مطرح می شـــود کـــه همه ما به نوعی 
نیاز به شناخت آنها داریم. فکر می کنم جامعه 
ما با همه سر فصل هایی که هراری در این کتاب 
بررســـی کرده به شکلی دست به گریبان است و 

چه خوب است که آن را مطالعه کنیم.
ë  شـــما این کتاب را پیش خرید کـــرده بودید که

بخوانید و ترجمه کنید یا نشر کتاب پارسه آن را به 
شما پیشنهاد داد؟

من بـــا این انتشـــاراتی در زمینه ترجمه یک 
کتاب دیگر همکاری داشتم. یعنی ترجمه کتابی 
را به من پیشـــنهاد داده بودند کـــه هنوز چاپ و 
منتشر نشده است. وقتی ترجمه آن کتاب که یک 
زندگینامه کم حجم بود را تحویل دادم صحبت 
این کتاب را با ناشر در میان گذاشتم که بافاصله 
پذیرفتند. در واقع یک نوع تعامل دوطرفه بود. 
از طرفی می دانســـتم که آثار هراری خوانندگان 
زیادی در ســـطح جهان دارد. هراری به هر حال 

نویسنده ای است که نظرات خاصی دارد.
ë  می دانستید که ناشر دیگری هم در تدارک چاپ و

انتشار این کتاب است؟
اشـــکالی که در کشور ما هســـت این است که 
کپـــی رایت نداریـــم. طبیعتاً اگر هـــم کپی رایت 
داشـــتیم مربوط به کتاب خاصی اســـت. یعنی 
فرضاً  ناشـــری کپی رایـــت یک کتاب را از ناشـــر 
دیگری در نقطه ای از جهـــان می خرد و ترجمه 
و چاپ و انتشـــار آن در انحصار فقط همان ناشر 
است و دیگر کسی نمی باید آن را ترجمه و ناشر 
دیگری منتشر کند. ولی مبحثی که در ایران از آن 
صحبت می شود و خیلی عجیب و غریب است و 
در هیچ جای دنیا دیده نشده این است که کسی 
حق انحصار نویسنده را خریداری کرده باشد و در 
این مورد ادعا داشته باشد. یکی گفت فان ناشر 
این نویسنده را معرفی کرد و دو کتابش را منتشر 
کرد شـــما چرا رفتید ســـراغش؟ مضحک ترین 
حرفـــی بود که شـــنیدم. مثل این اســـت که یک 
کارگردان ادعـــا کند فان هنرپیشـــه را من با آن 
فیلم به جامعه معرفی کردم و این هنرپیشه حق 
نـــدارد در فیلم کارگردان دیگـــری بازی کند! این 
خیلی عجیب است. هراری ممکن است بیست 
عنوان کتاب دیگر منتشر کند. آیا کسی حق ندارد 
به سراغ ترجمه و انتشار آنها برود؟ در بازار شایعه 
کردند که این ترجمه سانســـور شده این کتاب را 
نخرید. صبر بکنید ترجمه دیگری بدون سانسور 

از سوی ناشر دیگری در دست چاپ است.
ë  جهانی که هـــراری در آثارش ترســـیم می کند

جهانی ترســـناک و بســـیار هولناک است. شما 
نسبت به رویکرد هراری به جهان امروز و آینده چه 

نظری دارید؟
من با این نظر موافق نیستم. به نظرم هراری 
جهان را سیاه نشان نمی دهد. آینده را تیره و تار 
نمی بیند. هراری جهان را همانگونه که هســـت 
نشـــان می دهد ولی راهکاری که می دهد طوری 
مطالبش را پیش می برد که شما را با این مسأله 
مواجه می کند که اگر کاری می توانید انجام دهید، 
دریغ نکنید. ولی اگر نمی توانید خودتان را با آن 
نابود نکنید یعنی بپذیریـــد. اصل را بر پذیرش 
گذاشـــته اســـت. پذیرش اتفاقاتی که در جهان 
افتاده است اتفاقاً به ریزه کاری هایی در سیستم 
جهانی اشـــاره می کند با هر اتفاقی که در جهان 
در حال شکل گیری است طوری آن را موشکافی 
می کنـــد که ما با آگاهی و شـــناخت بیشـــتری با 
آن مواجه شـــویم. اگر آگاهانه با مسائل پیش رو 
برخورد کنیم جهان آنگونه که تیره و تار به نظر 

می رسد، نخواهد بود.

ë  ترس هراری پیشـــرفت بیوتکنولوژی و هوش
مصنوعی است که سبب می شود بسیاری از مردم 
در جهان شغل خودشـــان را از دست می دهند. 
هراری معتقد است در انقاب صنعتی دهقانان 
خودشان را در قالب کارگران کارخانه ها باز تعریف 
کردند. هراری می گوید ما مثل درشکه ران های قرن 
نوزده نیستیم که تبدیل به راننده های تاکسی شویم 
بلکه اکثر مردم مثل اسب های درشکه به کل از بازار 

کار خارج می شوند و عاطل و باطل می مانند.
هراری می گوید که هوش مصنوعی ممکن 
است سبب ظهور وحشت در جوامع بشود. این 
اظهارنظر انســـان را نگران می کند ولی در عین 
حال متذکر می شود که موضوع نگرانی اهمیت 
دارد نه خود نگرانی. به قول شـــما درست است 
که انسان در آینده خیلی از مشاغل خودش را از 
دست می دهد اما هراری راهکار دیگری پیشنهاد 
می کنـــد و می گوید این طور نیســـت آن کس که 
شـــغل خودش را از دست می دهد بیکار بماند. 
مشـــاغل جایگزین وجود دارد. ایـــن، آن چیزی 
اســـت که در کتاب قبلی به آن اشاره می کند. در 
کتاب 21 درس هراری برای این معضات راهکار 
ارائـــه می دهد و می گوید چه اتفاقی قرار اســـت 
بیفتد. هوش مصنوعی به خودی خود خطرناک 
نیست. زمانی خطرناک می شـــود که در دست 
افـــراد ناباب بیفتد. برای هـــوش مصنوعی هم 

انسان برنامه می نویسد.
ë  اتفاقاً یکی از سؤاات مهم نویسنده این است

که امروزه در جهان چه می گذرد؟ به قدرت رسیدن 
ترامپ بر چه چیزی دالـــت دارد؟ یا چه تمدنی 
بر جهان استیا دارد. تمدن غرب؟ تمدن چین یا 

تمدن اسام؟ آیا شما برای اینها پاسخی دارید؟
طبق گفته هراری امروز ما تمدن مسلطی در 
جهان نداریم. تمدنی که بر جهان حکم براند. 
ایشـــان همه این ها را بررسی می کند و می گوید 
اشکال اساســـی در نوع انتخاب ها و نگرش های 
ماســـت و راهکار می دهد. حتی در بحث لیبرال 
دموکراسی نتیجه می گیرد که ایرادات فراوانی بر 

آن وارد است.
ë  اما همچنان معتقد اســـت لیبرال دموکراسی

بهترین نوع حکومت در جهان کنونی است.
بلـــه، لیبـــرال دموکراســـی را بهتریـــن نـــوع 
حکومت می داند. منتها چیزی که به نظر ایشان 
امر مسلم اســـت ذات تغییر است. هیچ چیزی 
در جهان قطعی و مســـلم نیست. به جز تغییر 
که حتماً اتفاق می افتد. انسان باید آماده باشد 
تا خودش را با این تغییـــرات وفق بدهد، تأکید 
هراری بر آگاهی انســـان اســـت. چیزی که امروز 
جهانیان را دچار دردسر کرده  اخبار کذب است. 
اخبـــار  جعلی که غول رســـانه ها به خورد مردم 
می دهند. ایشان به من و شما راهکار می دهد که 
چه باید کرد؟ چگونه بفهمیم که یک خبر جعلی 

است یا واقعی است؟
ë  هراری می گوید فاســـفه انســـان های بســـیار

صبوری اند. اما مهندسان صبوری کمتری دارند و 
مخترعان یا همان سازندگان هوش مصنوعی از 
همه این ها بی طاقت ترند. پس نمی دانید با توان 

مهندسی زندگی چه می کنید؟
اگـــر کتـــاب 21 درس... را بخوانیـــد متوجـــه 
می شـــوید که تمـــام پرســـش هایی کـــه در آثار 
قبلی اش مطرح کرده بـــود در این کتاب جواب 
داده اســـت. ما هیـــچ کتابی را برای رســـیدن به 
جواب قطعی که نمی خوانیم. جواب صددرصد 
درســـت که امکان ندارد. با نســـبی نگری و عدم 
قطعیت منافـــات دارد. ولی دنبال راهکارهایی 
هستیم که ما را به حقیقت نزدیک تر کند و فکر 
می کنم هراری در این کتاب چنین کاری می کند. 
مـــا را به جایی رهنمـــون می کند که به حقیقت 
نزدیک تر اســـت. هیچ پدیده ای در جهان ثابت 
و بدون تغییر نیســـت که بتوانـــد برایش جواب 

قطعی و صددرصد درست پیدا کرد.
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رئیس ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در گفت وگو با »ایران«: 

 تمام قد از هنرمندان معلول 
حمایت می کنیم

ــهرداری، مهم ترین متولی امور در حوزه فرهنگ  ــ ــازمان فرهنگی-هنری ش ــ س
ــوی نهاد عمومی غیردولتی، یعنی شهرداری تشکیل شده  ــ و هنر است که از س
ــعه  ــ ــهری و توس ــ ــنواره های ش ــ ــال های فعالیتش، با برگزاری جش ــ و در طول س
ــای فرهنگی و هنری  ــ ــعی در حمایت تمام قد از فعالیت ه ــ ــراها، س ــ فرهنگس
داشته است.  با سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری د رباره 
ــازمان برای نابینایان گفت وگویی انجام دادیم که  ــ برنامه ها و اقدامات این س

در زیر می خوانید. 

مجید سرایی
خبرنگار

یکی از مهم ترین ضوابط در 
ساختمان سازی و بویژه ساختمان های 

مراکز خدمات فرهنگی در دنیا، در نظر 
گرفتن تسهیات استفاده از امکانات 

آن ساختمان ها برای تمام شهروندان 
است و من معتقدم این ضابطه حتماً 

باید در ایران رعایت شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6955
 یکشنبه   2 دی 1397

ë  به نظر شما معلوان و نابینایان تا چه
میزان از حمایت های سازمان فرهنگی 

هنری شهرداری بهره مند شده اند؟ 
»سازمان فرهنگی-هنری شهرداری با این 
رویکرد که نابینایان بخشی از شهروندان 
فعال جامعه هســـتند و نارســـایی عضو 
نمی توانـــد دلیلـــی بـــر محرومیـــت این 
مختلـــف  فعالیت هـــای  از  شـــهروندان 
شـــود، به نابینایان توجه می کند. در حال 
حاضر ما حدود 27-26 کارمند رسمی از 
شـــهروندان معلول -به غیر از جانبازان- 
در ســـازمان داریم که ۱۰ نفر از این تعداد، 
از نابینایان هستند و مجموعه خدماتی که 

ما به نابینایان ارائه می دهیم، از طریق این 
همکاران صورت می گیرد.«

ë  در خصـــوص ســـازمان  رویکـــرد  بـــه 
نابینایان اشـــاره کردید. آیا حمایت های 
سازمان متبوع شما از فعالیت های هنری 
نابینایـــان در محـــدوده خاصی صورت 

می گیرد؟ 
ســـعی مـــا ایـــن اســـت تـــا آنجـــا که 
امکاناتمان اجازه دهد، هیچ محدودیتی 
در ارائه خدمات حمایتی به نابینایان قائل 
نشـــویم. همکاران من در حوزه معاونت 
فرهنگی و معاونت هنری در فرهنگسراها 
تـــاش کرده انـــد ابـــزار ازم در خصوص 

به دبیرخانه ارسال می شود، بعد از پاایش 
به مرحله تولیـــد رفته و نســـخه ای از این 
تولیدات عاوه بر فرهنگسراها، در اختیار 

کتابخانه ملی قرار می گیرد. 
ë  در حال حاضر آیا شـــما آمـــار دقیقی از

خدماتی که در این ســـه فرهنگســـرا ارائه 
می شوند دارید؟ 

بله! در کتابخانه طلوع خاوران عاوه بر 
۱۰۰۰ جلد کتاب بریل و حدود ۱۰ هزار جلد 
کتاب گویا و همچنین چاپگر بریل و اسکنر 
متون اتین، کارگاه های مختلف آموزشی 
برگزار می شـــود. دومین مجموعه بزرگ 
ما فرهنگســـرای بهمن اســـت که حدود 

۸۰۰ عضـــو و ۵۰۰ عضو دائم دارد. در این 
مجموعه هم عاوه بر امکانات مشابه در 
فرهنگسرای خاوران، کارگاه های آموزشی 
تخصصی مثـــل قالیبافـــی و کاس های 
موسیقی برگزار می شود. همین امکانات 
را در کتابخانه شیخ کلینی فرهنگسرای وا 
در شهرری ارائه می دهیم. به نظر من این 
ســـه کتابخانه، بزرگ ترین کتابخانه های 
تخصصـــی نابینایـــان زیر نظر ســـازمان 

هستند.
کسانی که مشـــکل رفت و آمد دارند، 
می توانند کتاب های بریل درخواستی شان 
را از طریق تماس با سامانه گویای ۱۸۳7 

اعام کنند. این کتاب ها به شکل امانت به 
وسیله پیک رایگان ما در استان های تهران 
و البرز به دست دوستان درخواست کننده 
می رســـد و عزیزان بعد از مطالعه کتاب، 
آن را از طریـــق پیک رایـــگان به کتابخانه 

برمی گردانند.
ë  یکی از معضاتـــی که معلـــوان، اعم

از نابینایان و معلوان جســـمی-حرکتی 
مناسب ســـازی  عـــدم  مواجهند،  آن  بـــا 
مراکـــز فرهنگـــی، مخصوصاً مراکـــز تازه 
تأســـیس اســـت. به عنوان مثال پردیس 
تئاتر تهران یا پردیس باغ کتاب اصاً برای 
معلوان مناسب ســـازی نشـــده اند. برای 
دسترسی شهروندان معلول به این مراکز 
چه تمهیداتی اندیشـــیده اید یا قرار است 

بیندیشید؟
ــــن ضوابط در  ــــی از مهم تری ــاً یک ــ اتفاق
ــاختمان های  ــ ــازی و بویژه س ــ ساختمان س
ــا، در نظر  ــ ــز خدمات فرهنگی در دنی ــ مراک
ــتفاده از امکانات آن  ــ گرفتن تسهیات اس
ــاختمان ها برای تمام شهروندان است  ــ س
ــــن ضابطه حتماً باید در  و من معتقدم ای
ایران رعایت شود. سازمان فرهنگی-هنری 
ــز فرهنگی  ــ ــاختمان های مراک ــ ــازنده س ــ س

نیست و عماً این مراکز هنگام بهره برداری 
ــــهرداری در اختیار سازمان قرار  از سوی ش
می گیرند. با وجود این حتماً در مورد مراکز 
ــای باغ  ــ ــــل پردیس ه ــــیس مث جدیدالتأس
کتاب و تئاتر تهران، بازنگری می کنیم تا در 
صورت عدم مناسب سازی های ازم، این 

امر انجام شود.
ë  ایـــن ســـؤال را قباً مطـــرح کـــردم، اما

به شـــکل دیگر مجدداً مطـــرح می کنم تا 
پاســـخ روشـــن تری دریافت کنم. اساســـاً 
حمایت هـــای ســـازمان متبـــوع شـــما از 
فعالیت هـــای هنری معلوان در ســـطح 
جشـــنواره هایی که برگزار می کنید، شامل 

چه حوزه هایی می شود؟
همان طور که در ابتدای صحبت هایم 
مهم تریـــن  از  یکـــی  کـــردم،  عـــرض 
سیاســـت های ما در ســـازمان، حمایت از 
هنرمندان معلول، بویژه نابینایان است. 
این حمایت ها را می توانیـــم در دو حوزه 
تعریف کنیـــم که یکی از ایـــن حوزه ها در 
کوتـــاه مـــدت قابـــل اجراســـت. منظورم 
جشن های ویژه چهلمین سالگرد پیروزی 
انقاب اســـت. من همینجا باز خواهش 
می کنم شـــما در روزنامه ایران ســـپید به 

فعالیت هـــای فرهنگی-هنـــری و حتـــی 
ورزشـــی را در اختیار نابینایـــان قرار دهند. 
اعتقاد ما این است که سازمان فرهنگی-
هنری شهرداری از پول و مالیاتی که مردم 
می پردازند اداره می شـــود و نابینایان هم 
جزئی از مردم هستند؛ پس نباید در ارائه 
خدمـــات به این شـــهروندان محدودیت 

قائل شد.
ë  به منحصـــر  شـــما  حمایت هـــای  آیـــا 

فرهنگسراهاســـت یا از درخواســـت های 
گروهی و انفرادی هم حمایت می کنید؟

ما از طریق روزنامه ایران ســـپید اعام 
می کنیم که از هر نوع کار فرهنگی و هنری 
نابینایان حمایت می کنیم. این آمادگی را 
هم قباً به فرهنگســـراها اباغ کردیم؛ بنا 
براین، نابینایانی که در زمینه های فرهنگی 
و مخصوصاً هنری کارهایی انجام داده اند، 
می تواننـــد بـــه نزدیک تریـــن فرهنگســـرا 
مراجعـــه کننـــد و از خدمـــات حمایتی ما 
بهره مند شوند. عاوه بر این، وظیفه خود 
می دانیـــم گروه های هنری یـــا هنرمندان 
شاخص نابینا را شناسایی کرده و خدمات 
ازم را به آنها ارائه دهیم. با توجه به آماری 
که از ســـازمان بهزیستی استعام کردیم، 
مشخص شد بیشتر نابینایان در سه منطقه 
۱۵، ۱6 و 2۰ زندگـــی می کنند. در این ســـه 
منطقه فرهنگسراهای خاوران، بهمن و وا 
را داریم و سه کتابخانه بزرگ ویژه نابینایان 
را در این فرهنگسراها راه اندازی کرده ایم که 
خود نابینایان آنها را اداره می کنند. عاوه 
بر این، ۵ ســـال اســـت که جشـــنواره تولید 
کتاب های صوتی ویـــژه کودکان، نوجوانان 
و نابینایان را برگزار می کنیم. فایل هایی که 

شکل پر رنگ این موضوع را مطرح کنید 
و همزمان به روابط عمومی سازمان هم 
می سپارم این موضوع را یادآوری کنند تا 
ما فراموش نکنیم که: در جشن های ویژه 
چهلمین ســـال پیروزی انقـــاب، بخش 
ویژه ای به هنرمندان نابینا و دیگر معلوان 
خوشـــبختانه  می دهیـــم.  اختصـــاص 
نابینایـــان در حـــوزه ای مثـــل موســـیقی 
فعالیت هـــای خوبی داشـــته اند؛ حتی در 
حوزه هنرهای تجسمی مثل نقاشی خیلی 
خوب درخشیده اند. دومین حوزه که شاید 
در دراز مـــدت قابـــل اجـــرا شـــود، در نظر 
گرفتن راهبردهای ویژه به منظور پشتیبانی 
از شـــکوفایی اســـتعدادها و خاقیت های 
نابینایان، دیگر معلـــوان و بیماری های 
خاص در فرهنگسرای شفق است. در واقع 
هدفمان از اختصاص این فرهنگسرا که در 
منطقه 6 واقع شده، تأکید بر این موضوع 
است که لزوماً حمایت های سازمان فقط 

به سه منطقه ۱۵، ۱6 و 2۰ ختم نمی شود.
ë  ــه فضای ــ ــن مربوط ب ــ ــش م ــ آخرین پرس

ــای  ــ ــی از ظرفیت ه ــ ــه یک ــ ــت ک ــ مجازی س
ــری  ــ ــازمان فرهنگی-هن ــ ــای س ــ فعالیت ه
ــود. نابینایان و حتی دیگر  ــ محسوب می ش
ــوی  ــ ــد که از س ــ ــه دارن ــ ــن گل ــ ــوان از ای ــ معل
کمپین های فعال سازمان دیده نمی شوند یا 
در طراحی های بیلبوردهای شهری به منظور 
فرهنگسازی و آگاهی بخشی به شهروندان، 
ــود.  ــ ــه معلوان نمی ش ــ ــی ب ــ ــه چندان ــ توج
به نظر شما برای ایجاد چنین تعاملی میان 
ــازمان  ــ معلوان و فعاان فضای مجازی س

چه راهبردهایی باید در نظر گرفت؟
درباره آنچه مربـــوط به حمایت های 
ســـازمان اســـت، هیچ حد و مـــرزی قائل 
نشده ایم. در خصوص بیلبوردها ما فقط 
می توانیم پیرامون محتوای آن اظهارنظر 
کنیم که قطعاً مورد مد نظر شـــما را باید 
لحاظ کنیم، اما نصب بیلبوردها مربوط به 
سازمان زیباسازی شهرداری ست. راجع به 
فضای مجازی و فعالیت های پیرامون آن 
هم معتقدم برای ایجاد تعامل حتماً باید 
اراده دوسویه باشد. شما از ما مطالبه گرانه 
خواسته هایتان را مطرح کنید تا ما هم در 
فضای مجـــازی و هم با اســـتفاده از دیگر 
ظرفیت ها آنچه از دســـتمان برمی آید را 
برای جامعـــه معلوان، بویـــژه نابینایان 

انجام دهیم.



تازه ترین گزارش سازمان عفو بین الملل 
که با همکاری یک اســتارتاپ انجام شده 
است، بر گمانه زنی های پیشین و شکایت 
زنان از خشونت و سوء استفاده های آناین 
علیه آنان در پلتفرم توئیتر صحه گذاشته 
و نتیجــه این تحقیــق نشــان می دهد که 
زنان سیاســتمدار و روزنامه نگار بشــدت 
هدف حمات خشــونت آمیز قــرار دارند 
و بــه طور متوســط هــر 30ثانیــه یک زن 
سیاســتمدار یا روزنامه نگار فعال در این 

پلتفرم مورد خشونت قرار می گیرد.
ë یک گزارش جنجالی

زنــان سراســر جهــان پیــش از ایــن، 
کــرده  عنــوان  را  موضــوع  ایــن  بارهــا 
بودنــد کــه در توئیتــر مــورد آزار کامــی و 
سوء اســتفاده قــرار گرفتــه و بــا خشــونت 
مواجه شــده اند ولی این موضوع چندان 
جــدی گرفته نمی شــد تــا اینکــه بتازگی 
نگاه ســازمان عفــو بین الملل که بیشــتر 
در زمینــه آزادســازی زندانیــان سیاســی 
در جهــان فعالیت دارد بــه کمپانی های 
فنــاوری جلــب شــد و تصمیــم گرفــت 
میــزان خشــونت و سوء اســتفاده نســبت 
بــه زنان در فضای آنایــن را ارزیابی کند. 
پــس از اتمــام تحقیــق، این ســازمان به 
نوعــی فضــای توئیتــر را درنهایــت برای 
زنــان سیاســتمدار و روزنامه نگار ســمی 
دانســت. اما ماجــرا چه بــود؟ در گزارش 
سازمان عفو   بین الملل که طی همکاری 
با اســتارتاپ کانادایی هوش مصنوعی و 
نــرم افــزاری Element AI انجام گرفت، 
مشخص شــده اســت که روزنامه نگاران 
و سیاســتمداران زن در توئیتــر بیــش از 
مردان مورد آزار و سوء استفاده و خشونت 
لفظی قرار می گیرند به گونه ای که به طور 
متوســط هر 30ثانیه یک زن سیاستمدار 
یــا روزنامــه نــگار فعــال در ایــن پلتفــرم 
مــورد خشــونت قــرار می گیــرد. در ایــن 
 Troll مطالعــه و تحقیق که طــی پــروژه
Patrol توســط ســازمان عفــو بین الملل 
انجــام گرفــت، 6هــزار و 500 داوطلــب 
از 150کشــور جهــان شــرکت کردنــد. این 
داوطلبــان بــه ســازمان عفــو بین الملل 
توئیــت  288هــزار  تــا  کردنــد  کمــک 
ارســال شــده بــه 778 زن سیاســتمدار و 
و 324  نگار)454 روزنامه نــگار  روزنامــه 
سیاســتمدار( در بریتانیا و ایاات متحده 

امریــکا را غربــال و توئیت هــای مســأله 
دار را اعــام کنند. البته این ســازمان تنها 
بــه گــزارش داوطلبان اکتفا نکــرد و برای 
اطمینان از درســتی انتخاب توئیت های 
مســأله دار، یک تیم فناوری در استارتاپ 
 Cornebise از الگوریتم های Element AI
اســتفاده کردنــد تا نتایج به دســت آمده 
توســط داوطلبــان را بــا روش یادگیــری 
ایــن  نتیجــه  کننــد.  مقایســه  ماشــینی 
مقایســه از جنبــه دیگــری هم بــرای این 
ســازمان مهم بــود چرا کــه کمپانی هایی 
ماننــد فیس بــوک و یوتیــوب هــم بــرای 
از  کــردن محتواهــای خــاف  پرچمــدار 
ماشین های یادگیری اســتفاده می کنند، 
پــس اگر نتیجه نشــان دهد کــه عملکرد 
این ماشین ها درســت است، می توان به 
آینده غربالگری محتوای این شبکه های 

اجتماعی، امیدوارتر بود.
ë نگاه نژادپرستانه توئیتر

اســتخراج اطاعات در نهایت نشــان 
داد کــه 7درصد یعنی 1.1میلیون توئیت 
ازمجمــوع 14.5میلیــون توئیــت ارســال 
گرایانــه،  سوء اســتفاده  زنــان،  بــه  شــده 
خصمانــه یا آســیب زننــده بوده اســت و 
بــا توجه به رقم هــر 30ثانیه یک توئیت، 
می تــوان گفــت در طول یک ســال، زنان 
سیاستمدار حدود 525هزار و 600دقیقه 
با توئیت های آزاردهنده مواجه می شوند. 
ایــن گــزارش، بعد دیگــری هــم دارد که 
بسیاری را متقاعد کرده توئیتر نژادپرست 
است.  تحقیقات سازمان عفو بین الملل 
نشــان می دهــد که زنــان سیاهپوســت و 
زنــان  نــژاد و همچنیــن  دارای اختــاط  
آســیایی و اتین 34درصد بیشتر از زنان 
ایــن توئیت هــا آســیب  از  سفیدپوســت 
می بیننــد. در بین نژادهــای مختلف نیز 
باید گفــت که زنان سیاهپوســت بیش از 
همه هدف حمات توئیتری ناشایســت 
قــرار می گیرنــد و ایــن رقــم بــرای آنهــا 
84درصــد بیشــتر از زنــان سفیدپوســت 
اســت. در واقــع ایــن آمــار شــوکه کننده 
نشــان می دهــد کــه هــر 10 توئیــت، یک 
توئیت زنان سیاهپوســت را نشانه گرفته 
که این رقم برای زنان سفیدپوست برای 
هــر 15 زن بــه یــک توئیت می رســد. این 
 Dianne داد نشــان  همچنیــن  گــزارش 
Abott در جریــان انتخابــات ســال 2017 
بریتانیا بیشــترین توئیت های مسأله دار 
را در بیــن زنــان دریافت کرده اســت. وی 
سیاستمدار بریتانیایی و عضو حزب کارگر 

و از اعضــای پارلمان بریتانیاســت. طبق 
این تحقیقــات، در طــول 6هفته کمپین 
انتخاباتــی، 140هــزار توئیــت مســأله دار 
ایــن  اســت. در  ارســال شــده  بــرای وی 
گزارش، گرایش سیاسی زنان سیاستمدار 
و روزنامــه نگار که مورد خشــونت آناین 
قرار گرفته اند نیز مورد بررسی قرار گرفت 
و مشــخص شــد که این گروه بدون توجه 
به گرایــش سیاسی شــان مورد خشــونت 
قرار گرفته اند و فرقی نمی کند که لیبرال یا 
محافظه کار هستند یا اینکه در رسانه های 
متکــی بــه جنــاح چــپ یــا راســت قلــم 
می زننــد. طبق این گــزارش، توئیت های 
طیــف  از  نگارانــی  روزنامــه  دار  مســأله 
وســیعی از نشــریات ازجملــه گاردیــن، 
نیویورک تایمز، پینک نیوز، گالدم، دیلی 

میل، سان و بریتبارت را نشانه گرفته اند.
ë ضرورت شفاف سازی توئیتر

»ملینا مارین« مشاور ارشد تحقیقات 
تاکتیکــی در ســازمان عفــو بین الملــل با 
اشــاره بــه نتایــج بــه دســت آمــده از این 
تحقیــق گفــت: بــا کمــک متخصصــان 
تکنیکی و هزاران داوطلب، موفق شدیم 
را  جهــان  داده  مجموعــه  بزرگ تریــن 
دربــاره سوء اســتفاده آناین از زنــان ارائه 
دهیــم. Troll Patrol بــه این معناســت 
کــه ما اطاعاتی را که زنان در طول زمان، 
بارها بر آن تأکید داشتند  امروز در اختیار 
داریم. حاا دیگر می دانیم توئیتر محلی 
اســت که اجــازه می دهد تا نژادپرســتی، 
تنفــر از زنــان و خشــونت علیــه زنــان در 
آن رشــد کند و این موضوع اساساً کنترل 
نشــده اســت.  مارین همچنین گفت: ما 
دریافتیــم با وجــودی که سوء اســتفاده از 

زنان در طیف سیاســتمداران زیاد اســت 
ولــی زنــان رنگیــن پوســت بیشــتر تحت 
تأثیر هســتند و زنان سیاهپوســت بی پروا 
مــورد هدف قرار گرفته اند. ناکامی توئیتر 
برای مقابله با این مشــکل به این معنی 
است که در درازمدت به خاموش ماندن 
صداهایــی کــه در حــال حاضــر هــم بــه 
حاشــیه رانده شــده اند، کمــک می کند و 
ایــن اصــًا خوب نیســت. وی ادامــه داد: 
ســازمان عفو بین الملــل بارهــا از توئیتر 
خواسته اســت تا اطاعاتی درباره میزان 
سوء اســتفاده، سخنان خشــونت آمیز و... 
را منتشــر کند ولی تاکنون توئیتــر این کار 
را نکرده اســت. این کار عمًا گســتردگی 
موضــوع را پنهان کرده و ارائه راهکارهای 
مؤثر برای حل این مشکل را نیز سخت تر 
می کند. »کیت آلن« از اعضای ســازمان 
عفــو بین الملــل نیــز گفــت: مشــخص 
اســت که ســطح متناوبــی از خشــونت و 
سوء اســتفاده در توئیتــر علیه زنــان دیده 
می شــود. فضای آناین بــرای مکالمات 
و تبــادل نظــر سیاســی و عمومی بســیار 
مهم اســت و زنان بایــد برای بیان عقاید 
خود احســاس امنیت کنند و بدون ترس 
از هرگونــه خشــونت و سوء اســتفاده وارد 

مباحث مختلف شوند.
البتــه توئیتــر نیــز نســبت بــه ادعــای 
ســازمان عفو بین الملل ساکت ننشسته 
اســت و در وب ســایت این کمپانی آمده 
است: توئیتر هم با کمک آنالیز محققان و 
هم هوش مصنوعی، از رفتار سوء استفاده 
چنیــن  و  می کنــد  ممانعــت  گرایانــه 
خشــونت هایی حتمــاً ردیابی می شــود. 
ویجایا گید، مدیرکل حقوقی توئیتر نیز به 

»ان بی سی« گفت: توئیتر متعهد است تا 
سامت پلتفرم خود را تأمین کند و برای 
تحقق این امر تاکنون تاش های فراوانی 
داشته اســت. وی همچنین سازمان عفو 
بین الملل را زیر سؤال برده و عنوان کرده 
اســت مشــخص نیســت که این سازمان 
چگونه توئیت های تفکیک شده همچون 
توئیت های سرشار از خشونت را مطالعه 
کرده و از چه روش علمی اســتفاده کرده 
اســت. ازســوی دیگر مــا تاکنــون چندین 
گزارش شفاف ارائه داده ایم و امیدواریم 

اطاعات ســازمان عفــو بین الملل به ما 
کمک کند تا در این راه بهتر عمل کنیم.

ë سقوط سهام توئیتر
عفــو  ســازمان  گــزارش  ایــن  امــا 
بــرای  دردســرهایی  چــه  بین الملــل 
توئیتــر ایجــاد خواهــد کــرد؟ نخســتین 
بازتــاب انتشــار گــزارش ســازمان عفــو 
بین الملــل، واکنــش منفی بــازار به این 
شــبکه اجتماعی و سقوط سهام آن بود؛ 
موضوعــی که بســیاری از تحلیلگــران را 
نســبت بــه این شــبکه اجتماعی بســیار 
بدبین کرده اســت. یکی از مؤسساتی که 
درباره آینده کمپانی هــای بزرگ جهان 
تحلیل و گزارش ارائه می دهد، مؤسسه 
پژوهشــی ســیترون)Citron( اســت کــه 
معتقدنــد  مؤسســه  ایــن  تحلیلگــران 
به دنبــال انتشــار گــزارش ســازمان عفو 
بین الملــل، توئیتر در مســیر سراشــیبی 
قرار خواهد گرفت و روزهای خوبی پیش 

رو ندارد.
این مؤسســه، وضعیت ایــن روزهای 
توئیتر را بسیار به رسوایی های فیس بوک 
مشابه می داند و تحلیلگران فعال در این 
مؤسسه معتقدند سرمایه گذاران بزرگ، 
امــروز بــرای ادامه حضورشــان در توئیتر 
تردید دارند و شاید در حمایت های مالی 
خود از این غول فناوری تجدیدنظر کنند. 

مسابقه برنامه نویسی »ای سی ام« برگزار شد
مسابقه منطقه ای برنامه نویسی دانشجویی »ای  سی ام« با هدف 
ارتقای توانایی برنامه نویســی گروهی میان دانشجویان هر ساله 
به صــورت منطقه ای در نقــاط مختلف جهان برگزار می شــود و 
برندگان این مســابقه به مرحله  نهایی راه می یابند. به گزارش »ایران« بیستمین دوره 
مســابقات برنامه نویسی »ای ســی ام« نیز به میزبانی دانشــگاه صنعتی شریف برگزار 
شــد که در این دوره 8۴ تیم ســه نفره از ۵8 دانشــگاه  داخل کشور به رقابت پرداختند و 
در نهایت چهار تیم از دانشگاه صنعتی شریف موفق به کسب رتبه های اول تا چهارم 
این مسابقات شدند. همچنین؛ تیم های دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران نیز 
به ترتیب رتبه های چهارم و پنجم مســابقه را بــه خود اختصاص دادند. بدین ترتیب 
تیم Kolompeh از دانشــگاه صنعتی شــریف نماینده  اول ســایت منطقه ای تهران در 
 Temporarily مسابقات جهانی و در صورت تخصیص دو سهمیه به سایت تهران، تیم
Rebellion از دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر به عنوان نماینده  دوم به مســابقات جهانی 

2018 که در فروردین ماه سال ۹8 در پرتغال برگزار می شود، راه خواهند یافت.  

سنگ اندازی امریکا برای راه اندازی ارز 
دیجیتال ایران

بتازگی »مایک گااگر«، یکی از نمایندگان جمهوریخواه مجلس 
طرح HR 7321 )مسدود کردن اقدامات مالی غیرقانونی ایران( 
را بــه کنگره ارائه داده اســت تا با اقدامات ایران بــرای راه اندازی 
ارز دیجیتــال مقابلــه کند. به گزارش»ایــران«، این طرح دولت امریــکا را ملزم به ارائه 
گزارشــی در زمینه تاش های ایران برای توســعه ارز دیجیتال ملی می کند و درعمل 
با تحریم آن دســته از مؤسســات مالی ایرانــی که در زمینه ایجــاد ارز دیجیتال ملی یا 
اســتفاده از آنها فعالیت می کنند، می خواهد مانع اســتفاده ایران از این ارز دیجیتال و 
توســعه آن شود. البته این نخستین طرحی نیســت که در این زمینه ارائه می شود و در 
روز 13دســامبر)22 آذرماه( نیز یک طرح دیگر در راستای ممانعت از فعالیت ایران با 
ارز دیجیتال روانه مجلس ســنا شــد. این طرح را نیز »تد کروز«، نماینده ایالت تگزاس 
به مجلس ســنا ارائه داد. وی در این طرح خواســتار تحریم افرادی شده است که به هر 
روش ممکن به ایران کمک می کنند تا بتواند به ارز دیجیتال ملی دست پیدا کند. گفتنی 

است که هر دو این نمایندگان از حامیان خروج امریکا از توافق هسته ای برجام هستند.

»گوگل هوم« برترین بلندگوی هوشمند جهان شد
بــه تازگــی نتایــج آزمون ســاانه بلندگوهای هوشــمند جهان اعــام شــده و در میان 

مدل های مختلف، گوگل هوم رتبه اول را کسب کرده است.
به گزارش مهر، اما آنچه در این میان موجب شگفتی شده برتری هوم پد اپل و نرم افزار 

سیری بر بلندگوهای الکسای آمازون و کورتانای مایکروسافت است.
شــرکت Loup Ventures که این رقابت را برگزار کرده از هر بلندگو 800 سؤال پرسیده 
تا آنها با استفاده از دستیارهای صوتی هوشمند خود به سؤاات یادشده پاسخ دهند. 
سپس بر مبنای میزان درک بلندگوی هوشمند از هر سؤال و پاسخ ارائه شده امتیازاتی 

ارائه شده است.
سؤاات در پنج دسته کلی محلی، خرید و فروش، هدایت و مسیریابی، کسب اطاعات 
و صدور فرمان طبقه بندی شده اند. بر همین مبنا گوگل هوم 87.۹ درصد سؤاات را 
درســت پاســخ داده و 100 درصد سؤاات را بخوبی متوجه شــده است. سیری با 7۴.۶ 
درصد پاسخ درست و ۹۹.۶ درصد درک درست در رتبه دوم است. رتبه سوم با 72.۵ 
درصد پاســخ درســت و ۹۹درصد درک درست به الکسا رسیده و رتبه چهارم با ۶3.۴ 

درصد پاسخ درست و ۹۹.۴ درصد درک درست متعلق به کورتانا است. 

خـــــــبر

آن سوی 
خـــــــبر

 »الکسا« پاسخگوی سؤال های شما
دســتیار مجــازی الکســا از ایــن پــس بــا بهره گیــری از 
ولفــرام  محاســباتی  جســت و جوی  موتــور  اطاعــات 
آلفا، قادر به پاســخگویی به ســؤاات ریاضی و علمی 

کاربران است.
بــه گزارش ایــران آناین، اواخر هفته گذشــته موتور جســت و جوی ولفرام 
آلفــا در جمــع خبرنــگاران خبــر از ادغام دانش محاســباتی خود با الکســا 
آمازون داد. مدیران این موتور جســت و جو با طرح ســؤااتی از الکسا نشان 
دادند که دســتیار صوتــی آمازون چگونــه از اطاعات ثبت شــده در درگاه 
این موتور جســت و جو اســتفاده کرده و به سؤاات ریاضی و علمی کاربران 

پاسخ می دهد.
ولفــرام آلفا از الکســا پرســید: قوها تــا چه ارتفاعــی پرواز می کنند؟ الکســا 
نیز پاســخ داد تــا ارتفاع 25 متری از زمین. دســتیار مجازی الکســا پیشــتر 
Stats. و Accuweather ،اطاعات خود را از سایت هایی همانند ویکی پدیا

com به دســت می آورد. گفتنی اســت بــا ادغام دانش های قبلی الکســا با 
اطاعات ثبت شده در موتور جست و جوی محاسباتی، از این پس کاربران 

قادر به طرح سؤاات بسیار مشکل و محاسباتی از الکسا خواهند شد.
بــه هر حــال، الکســا در حال حاضــر متخصــص در زمینه هــای جدیدی از 
جملــه ریاضی، علوم، نجوم، مهندســی، جغرافیا و تاریخ بوده و می تواند 
بــه مشــکل ترین ســؤاات محاســباتی و علمــی کاربــران نیــز پاســخ دهد. 
ایــن قابلیت جدید نحوه اســتفاده از دســتیار هوشــمند الکســا را جذاب تر 
از همیشــه کــرده اســت. تصــور کنید که شــما در منزل نشســته و از یخچال 
هوشــمند مجهز به دســتیار صوتی الکســا بپرســید ملکه الیزابت در ســال 
1۹47 چند ســاله بود؟ یا از توســتر هوشــمند خود ســؤاات پیچیده ریاضی 
کرده و محاسبات سخت را در کمترین زمان از زبان سیستم های هوشمند 

در منزل خود بشنوید.
گفتنی اســت ولفرام آلفا یک موتور جســت و جوی محاســباتی است که در 
ماه مه ســال 200۹ توســط مؤسســه بین المللــی ولفرم ریســرچ راه اندازی 
شــد. این سیســتم قادر به پاســخگویی دقیق و گســترده در سؤاات علمی 
و محاســباتی بــوده و ســؤاات ریاضــی را در کمتریــن زمان ممکن پاســخ 

می دهد.

ارزهای دیجیتال در  راه واتس اپ

به نظر می رســد کــه فیس بوک نیز قصد دارد برای اپلیکیشــن پیام رســان واتس اپ 
به عنــوان یکــی از بزرگترین زیرمجموعه های خــود، ارز دیجیتال رمزنگاری شــده را 

توسعه دهد.
به  گزارش ایسنا، هرچند که شنیده ها حاکی از آن است تمرکز اصلی واتس آپ برای 
ارائــه ارزهای دیجیتال روی بازار هند خواهد بود اما به نظر می رســد بزودی کاربران 
این پیام رســان بــه امکان و قابلیت پرداخــت درون برنامه ای مجهز خواهند شــد و 
قادر خواهند بود با اســتفاده از این پلتفــرم، دیگر نیازی به پرداخت بانکی از طریق 

کارت های اعتباری بانک های مختلف در جهان نداشته باشند.
 )Stablecoin( گفته می شود فیس بوک در تاش است تا با ایجاد یک نوع ارز پایدار
بر مبنای دار امریکا، عاوه بر ارائه قابلیت پرداخت درون برنامه ای برای کاربران، 

از نوسانات و شوک های ناگهانی ارزهای دیجیتال نیز جلوگیری به عمل آورد.
شــرکت فیس بوک با در اختیار گرفتن و تصاحب شــرکت واتس آپ در ســال 201۴، 
1۹ میلیارد دار کســب کرد و از آن زمان تاکنون نیز با معرفی و افزودن قابلیت های 

جدید به دنبال جذب و حفظ طرفداران این پیام رسان محبوب بوده است.
بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده توسط واتس آپ، این اپلیکیشن دارای حدود 
1.3 میلیارد کاربر در سراسر جهان است و در ماه سپتامبر سال گذشته میادی به رکوردی 
در میان شبکه های اجتماعی دست یافت و آن هم جای دادن بیش از 800 میلیون کاربر 
فعــال در مــاه بود. ازم به ذکر اســت که تعداد کاربران فعال این پیام رســان در آخرین 

گزارش های سال 2018 میادی، از مرز یک میلیارد نفر نیز عبور کرده است.

میترا جلیلی
خبرنگار
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طبق گزارش سازمان عفو بین الملل درهر 30 ثانیه صورت می گیرد 

زنان سیاستمدار ،آماج حمات توئیتری

مقامات پلیــس بریتانیا به منظــور تأمین 
امنیت شــهروندان و توریست ها در جشن 
کریســمس از فنــاوری تشــخیص چهــره 
اســتفاده می کنند. این سیســتم هوشمند 
بــا قرار گیری بر پایه هایــی در مراکز خرید و 
خیابان هــای پررفت وآمد، چهــره افراد را 
اسکن کرده و مجرمان را شناسایی می کند.

به گــزارش »ایــران آنایــن«، روز گذشــته 
نیروهــای پلیــس بریتانیــا علی رغم تمام 
هشــدارها نســبت به عملکــرد ضعیف و 

میــزان خطــای بــاای فناوری تشــخیص 
چهــره در ایــن کشــور، اعــام کــرد کــه در 
روزهــای تعطیــات در ماه ژانویه ســال نو 
میادی با بهره گیری از فناوری تشــخیص 

چهره، مجرمان را شناسایی می کند.
این هفتمین بار اســت که نیروهای پلیس 
پایتخــت، فنــاوری تشــخیص چهــره را به 
رسمیت شناخته و از آن استفاده می کنند. 
پیشتر این سیستم هوشمند در رویدادهای 
بزرگی از جمله کارنــاوال معروف ناتینگ 

و  و 2017  ســال 2016  در  کارنــاوال  هیــل 
خدمات روز یادبود در سال گذشته استفاده 
شــده اســت. مقامات پلیس اعام کردند 
این فناوری در روزهای دوشــنبه و سه شنبه 
ایــن هفتــه در مراکز خرید بــزرگ در قلب 

لندن راه اندازی خواهد شد.
این فناوری به منظور تشخیص چهره افراد 
از نرم افزاری که توسط شرکت NEC ژاپن 
طراحی شده اســت بهره می برد. این نرم 
افزار چهره کاربران را اسکن کرده و از طریق 

پایگاه ثبت داده ها در سیستم امنیتی این 
کشور، به مقایســه چهره افراد با مجرمین 

می پردازد.
اســکن شناسه های بیومتریک مانند طول 
بینــی و فاصله بین چشــم ها و تطبیق آن 
بــا داده های ثبت شــده در کســری از ثانیه 
انجام می شــود. افراد مجرم با این فناوری 
بسرعت شناسایی شــده و از طریق ارسال 
پیــام هشــدار مکان فــرد مجرم بــه اطاع 

مقامات پلیس می رسد.

دستگیری مجرمین در کریسمس به کمک فناوری



 سال بیست و چهارم  شماره 6955
 یکشنبه   2 دی 1397

www. i ran-newspaper.com

تلفن گروه حوادث: 88761621 - 021

همــه ماجــرا از یــک روز پاییــزی شــروع 
شــد من تــازه 16ســاله شــده بــودم که با 
پســر خاله دوســتم در یــک جشــن تولد 
آشنا شــدم.  ارتباط ما وقتی جدی تر شد 
که برای تعمیر رایانه ام به خانه ما آمد و 
شــماره تلفنم را گرفت. از آن روز به بعد 
شــروع به ارســال پیامک های احساســی 
و عاشــقانه کرد. آنقــدر برایم حرف های 
شــیرین و امیدوار کننــده زد کــه مــن هم 
عاشقش شدم به حدی که زندگی بدون 

فرزاد برایم قابل تصور نبود.
کم کم داشتم مطمئن می شدم که فرزاد 
واقعــاً مــرا دوســت دارد. بــرای دوســت 
داشــتنش هیــچ دلیل منطقی نداشــتم 
امــا عقلم کار نمی کرد و فقط به بودن با 
او فکــر می کردم. با اینکه نمی خواســتم 
کسی از این ارتباط باخبر باشد اما مادرم 
متوجــه این دوســتی شــد و بشــدت مرا 
توبیخ کرد و گفت باید ارتباطم را با فرزاد 
قطع کنم اما من نه تنها توجهی نکردم 
بلکه بخشی از نگرانی ام هم رفع شد چرا 
که دیگر خیالم راحت بود که مادرم هم 

از این دوستی خبر دارد.
اما چند هفته بعد بدترین روز زندگی ام 

اتفــاق افتــاد. مــن که بــه فــرزاد اعتماد 
کامل داشتم و حرف هایش را باور کرده 
بــودم با واقعیتــی تلخ رو به رو شــدم که 
دنیــا روی ســرم خــراب شــد. یــک روز 
کــه به خانه دوســتم رعنــا رفته بــودم او 
دربــاره دوســت جدیدش بــا من حرف 
زد و گفت که خیلی همدیگر را دوســت 
دارند اما وقتی عکســش را به من نشان 
داد آنقدر شوکه شدم که دیگر نه چیزی 
می دیدم و نه صدایی می شنیدم. اشتباه 
نمی کردم عکــس فرزاد بود. ناگهان یاد 
حرف هــای مــادرم افتادم کــه می گفت 
بــه حرف های فــرزاد اعتماد نکــن. تازه 
فهمیــدم کــه چــرا مــرا از دوســتی بــا او 
منــع می کــرد. وقتــی بــه خانه برگشــتم 
به فــرزاد تلفن کردم و ماجــرا را گفتم و 
از او خواســتم دیگر ســراغم نیاید. چند 
روز از ایــن ماجــرا گذشــته بود کــه فرزاد 
پیــام داد و این بار از آن همه حرف های 
عاشــقانه و احساســی دیگر خبری نبود. 
داشــت.  تهدیدآمیــز  و  جــدی  لحنــی 
گفــت اگر به خواســته هایش تــن ندهم 
عکس هایــی  را کــه از مــن دارد  همــه 
جا پخــش می کنــد و آبرویــم را می برد.
به خاطــر تــرس از آبرو ریــزی پول هایی 
که فــرزاد می خواســت را برایش فراهم 
می کــردم امــا بی فایــده بود چــرا که هر 

گروه حوادث/ بر اثر سقوط  پاراگایدر در کمپ گردشگری  یزد یک 
زن و مرد جان باختند.

دکتر دهقان - مدیر فوریت های پزشکی و حوادث یزد - در این باره 
به ایلنا گفت: این حادثه ظهر جمعه  در کمپ گردشگری حوالی 
دروازه قرآن یزد اتفاق افتاد. مصدومان حادثه که یک  کاپیتان مرد 

و یک زن گردشگر بودند بافاصله به بیمارستان منتقل شدند.
یکی از مصدومان حین انتقال جان ســپرد و مصدوم دیگر نیز در 

بیمارستان به علت شدت جراحات وارده فوت کرد.

سقوط مرگبار پاراگایدر

بررســی آمارهــای جهانــی نشــان می دهــد بــرای کاهبــرداری در فضــای 
مجــازی که گونه های متعددی را نیز شــامل می شــود، فــرد کاهبردار نیاز 

به مهارت و هوش باایی ندارد.
یکــی از معمول ترین انواع کاهبرداری های اینترنتی »فیشــینگ« اســت؛ 
روشی که در آن، فرد کاهبردار، با طراحی صفحات پرداخت مالی مشابه 
با درگاه هــای پرداخت بانکی اطاعات پرداخت حســاب بانکی، قربانیان 

خود را به دام می اندازد.
ایــن نوع کاهبــرداری به هوش مافوق بشــری نیــاز ندارد و تنهــا از دانش 

پایین قربانیان در فضای مجازی استفاده می کند.
چندی پیش، سردار »کمال هادیانفر« رئیس پلیس فتای ناجا، از برداشت 
غیرمجاز به عنوان بیشترین جرایم در فضای مجازی نام برد و گفت که در 
ایــن رابطه، هماهنگی هایی با دادســتانی و بانک مرکــزی صورت گرفته تا 

بانک ها، رمزهای یک بار مصرف را در اختیار کاربران قرار دهند.
مهارت اســتفاده از فضای مجازی نه تنها با تحصیات و هوش افراد بلکه 
بــا مدت زمان حضور فــرد در این فضا نیز رابطه مســتقیم ندارد؛ زیرا این 
مهارت اکتســابی و پیش نیاز ورود به فضای مجازی بخصوص شــبکه های 
اجتماعی اســت، طی مشــاهدات فراوان در ســال های اخیر مالباختگان با 
تحصیــات عالــی و جایگاه اجتماعی بــاا مورد سوءاســتفاده کاهبرداران 
فضــای مجازی قرار گرفتنــد، حتی در برخی موارد افــرادی که مدت ها در 

این فضا به فعالیت پرداخته بودند نیز طعمه کاهبرداران شدند.
علیرغــم آموزش هــای فــراوان در مطبوعــات و رســانه ها بــاز هــم شــاهد 
افزایش ســاانه کاهبرداری در فضای مجازی هستیم در این امر می توان 
متهمــان ردیــف اول را نبود آموزش هــای جذاب بصری و اتــکای افراد به 
تحصیــات و ســوابق خــود در این فضا دانســت. درصورتی کــه می توان با 

رعایت نکات ساده ای از سودجویی کاهبرداران جلوگیری کرد.
برای پیشــگیری از ســرقت اطاعات بانکی خود نخســتین اصلــی که باید 
 E( رعایــت کــرد، این اســت که نبایــد به ســایت های فاقــد »نمــاد اعتماد
namad(« یــا آدرس درگاه هــای ارســالی افــراد ناشــناس در شــبکه های 
اجتماعــی اعتمــاد کــرد؛ )نمــاد اعتمــاد، از طــرف مرکــز توســعه تجارت 
الکترونیکــی، بعــد از احــراز هویــت مالــک ســایت صــادر می شــود( برای 
اطمینــان از صحــت درگاه مــورد نظر باید بــه آدرس اینترنتی درگاه توجه 
ویــژه ای کــرد کــه به عبــارت »shaparak.ir« ختــم شــود و از پروتــکل امن 
»https« اســتفاده کند که این پروتکل با رنگ سبز در مرورگرهای اینترنتی 
مشــخص می شــود. همچنین هنگام پرداخت های اینترنتی توجه داشــته 
باشــید از شــبکه های محلــی و وای فــای )WIFI( شــناخته شــده اســتفاده 
کنید و به فیلترشــکن متصل نباشــید. مدیران رســانه ها باید توجه ویژه ای 
به تغییر نوع آموزش این مهارت ها داشــته باشــند زیرا شــواهد و آمارهای 
منتشــر شده از ســوی پلیس نشــان می دهد جرایم رایانه ای افزایش قابل 

توجهی داشته و آموزش های گذشته ازم و کافی نبوده است. 
منبع: مرکز اطاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

فرزاد شاه حیدری
کارشناس فناوری اطاعات یادداشت

گروه حوادث

نگاه 
کارشناس

سرهنگ اکرم حسین زاده
رئیس امور رسانه معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان البرز

آنچــه در ایــن پرونده قابــل تأمل و 
بررســی اســت روابط بین دختران 
و پسران اســت در بیشتر این روابط 
دختــران تصــور می کننــد دیــدگاه 
نیــز هماننــد آنهــا اســت.  پســرها 
اســاس روابــط دوســتی، شــناختن 
دیدگاه ها و طرز فکر جنس مخالف 
در رو به رو  شــدن با وقایع و اتفاقات 
اســت، تــا بتــوان از ایــن تجربــه در 
زندگی مشــترک اســتفاده کــرد. اما 
ایــن یــک اصــل گمشــده در روابط 

دوستی دختران و پسران است.
پســران در روابط دوســتی به غریزه 
جنســی خود بیشــتر بها می دهند. 
آنها در تمامی ماقات های بعدی 
دنبــال فرصتــی بــرای تأمیــن این 
نیاز هســتند و تا زمانی که طرفشان 
پاســخگوی ایــن نیاز باشــد بــه این 

رابطه ادامه می دهند.
امــا هر زمان کــه طرفشــان از ادامه 
کنــد،  خــودداری  جنســی  رابطــه 
اخاق و رفتار پســر تغییر می کند و 

آن رابطه را به هم می زند.
این رابطه های نسنجیده سرانجام 
بــه جایی می رســد که شــاهد وقوع 
و  اخــاذی  تجــاوز،  پرونده هــای 

حتــی گاهــی اوقــات وقــوع جنایت 
می شویم.

گاهــی  احساســی  وابســتگی های 
اوقات چشم تعقل را برای دختران 
کــور کــرده و در نهایــت خودشــان 
زمینه روابط سیاه را فراهم می کنند.
ســراب دوســتی این روزها با فراگیر 
بیشــترو  مجــازی  فضــای  شــدن 

پیچیده تر شده است.
ایــن  در  نوجوانــان  کــردن  رهــا 
فضــای بی ســروته درنهایت چنین 
فراهــم  را  کاذب  دوســتی های 

می کند.
شــاید اگــر مــادر ایــن دختر بیشــتر 
پیگیــر حــال وهــوای دختــرش بود 
وســاعت های زیــادی او را تنهــا رها 
نمی کرد و با ایجاد روابط صمیمانه 
مانع تصمیم غلط او می شد هرگز 

در چنین شرایطی گرفتار نمی شد.
مادران و پــدران باید نحوه برخورد 
با فرزندان خود بخصوص در دوره 
نوجوانی و جوانی را آموزش ببینند.
شــاهد  کــه  پرونده هایــی  اکثــر  در 
بدعت هــای اخاقی بیــن دختران 
رفتــار  والدیــن  هســتیم  پســران  و 

صمیمانه با آنها نداشته اند.

گروه حــوادث/ همزمان با کشــف جســد یــک زن 

ناشــناس در تهــران معمای جنایی تــازه ای پیش 
روی مأموران قرار گرفت.به  گزارش خبرنگار جنایی 
»ایــران«، ســاعت 13:30 دقیقه جمعــه مأموران 
گشــت کانتری 160 خزانــه در خیابان دســتواره از 

کشف جسد یک زن داخل گونی با خبر شدند.
تیــم جنایی پلیس آگاهــی تهران در گام نخســت 
جسد زن جوان که دست و پا و دهانش بسته شده 
بــود را مورد بررســی قــرار دادنــد و در ایــن مرحله 
مشــخص شــد ایــن زن بــا ضربــه جســم ســخت 

و ســنگین به ســرش کشــته شــده اســت.در ادامه 
تحقیقــات کارآگاهــان پی بردنــد که 48 ســاعت از 
مرگ این زن ناشــناس می گــذرد و عامل جنایت 
پس از قتل، جسد زن جوان را در جوی آب روبه روی 
شهرک کاپوا رها کرده است.تجسس های پلیسی 
نشان از آن داشت که مقتول، زنی 40 ساله است و 
با توجه به بسته بودن دست و پای وی سرنخ هایی 
پیــدا شــد کــه مأمــوران ردیابی هــای خــود را برای 
شناسایی هویت مقتول و عامل یا عامان قتل آغاز 

کردند.

کشف جسد یک زن در گونی  تحصیلکرده ها 
دو کودک قربانی سانحه رانندگیقربانی کاهبرداران مجازی

بــر اثر واژگونی خودروی پژو در محور اراک به ســلفچگان دو نفر 
کشته و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

فراهانی معاون اورژانس قم به صداوســیما گفت: ســاعت 10 و 
40 دقیقــه صبح شــنبه بر اثــر واژگونی خــودروی ســواری پژو در 
محــور اراک به ســلفچگان، کیلومتر یک امامــزاده جعفر)ع( دو 
پسر 14 و 9 ساله جان باختند ویک زن 33 ساله و مردی 42 ساله 
بشــدت مصدوم شــدند کــه توســط اورژانــس هوایی بــه یکی از 

بیمارستان های قم انتقال یافتند.

 جشن سال نو 
با 2019 آدم برفی

بومیــان حاشــیه رودخانه »ســونگ هــوا« در 
چین با ســاخت 2019 آدم برفی آغاز سال نو 

میادی را جشن گرفتند.

به گزارش شــینهوا، هر ســال ســاکنان منطقه 
به صورت داوطلبانه آدم برفی های دیدنی را 
درکنار رودخانه می سازند تا به استقبال سال 

جدید میادی بروند.

 ســازمان فضایــی ناســا تصاویــر خیره کننــده ای از دهانــه »کورولــو« با وســعت 
82 کیلومتر را در سطح سیاره سرخ منتشر کرد.

به گزارش ســاینس، یخچال کوچــک دارای ویژگی باورنکردنی بود و پوشــیده از 
یخ اســت. مریخ نورد آژانس فضایی اروپا موفق شده تا تصاویر جالبی از دهانه 
یخی گودال از ســطح ســیاره سرخ بگیرد. تصاویر گرفته شــده توپوگرافی توسط 

دوربین های مداربسته مریخ نورد گرفته شده است. 

تصاویر خیره کننده از مریخ

بانکدار انگلیسی نامزدش را کشت
بانکدار سرشناس انگلیسی به 
جرم قتل نامزدش به 19 ســال 

زندان محکوم شد.
به گــزارش میرر، متهم »زهید 
نسیم« در زمان جنایت تحت 
تأثیر الکل و مــواد مخدر بوده 
و از پشــت ســر 13 بار به ســر و   

بدن قربانی ضربه زده است.
بانکــدار سرشــناس  ایــن  به گفتــه همســایگان، 
مدت 10 ســال بــه کوکائین معتــاد بوده و 
پس از مصرف الــکل به جان نامزدش 
در  گذشــته  روز  متهــم  اســت.  افتــاده 
دادگاه ساســکس بــه 19 ســال زنــدان 

محکوم شد.

نجات معجزه آسای نوزاد هندی
زن هنــدی بــه محــض بــه 
دنیــا آمــدن فرزندش خود 
را حلــق آویز کرد اما پلیس 
نــوزاد او را از مــرگ نجــات 
دیلــی  به گــزارش  داد. 
حالــی  در  زن  ایــن  میــل، 
که بند ناف کــودک هنوز به 
بدنــش متصل بود دســت 
بــه خودکشــی زد. افســران 

پــس از تمــاس اضطــراری همســر ایــن زن خــود را به محل 
حادثه رســانده و نــوزاد را از میــان لباس های مــادر مرده اش 
پیــدا کرده انــد. بنا بــر گزارش هــای پلیس نــوزاد بافاصله به 

بیمارستان منتقل و تحت نظر پزشکان قرار گرفته است.

 23 کشته 
در سقوط اتوبوس 
دانشجویان نپالی

بــه  اتوبــوس دانشــجویان  ســقوط 
دره ای 500 متــری در یــک منطقه 
کوهستانی در نزدیکی شهر »تولسی 
پور« نپال دست کم 23 کشته برجا 
گذاشــت. در ایــن ســانحه کــه روز 
جمعــه رخ داد 15 نفــر نیز زخمی 
اتوبــوس  ایــن  مســافران  شــدند. 
همگی دانشجو و در حال بازگشت 

از یک ســفر علمی بودند که به دره 
ســقوط کرد. ســاانه صد هــا نفر در 
نپال بــر اثر حوادث جــاده ای، جان 

خود را از دست می دهند.
اغلــب حــوادث جــاده ای در نپــال 
ناشی از سوار کردن بیش از ظرفیت 
مسافر، وضع بد جاده ها، استفاده از 
خودروهای نامناسب و بی توجهی 

در رانندگی است. 

حوادث جهان
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 حبس ابد 
برای پدر روانی

پدر انگلیسی که تحت تأثیر الکل و مواد مخدر نوزادش 
را به قتل رسانده بود به حبس ابد محکوم شد.

به گــزارش دیلی میــل، »فیلیــپ دالتون« 17 ســاله 
بــه جــرم قتــل وحشــیانه فرزنــد 6 هفتــه ای خــود با 
ضربه های مشت به حبس ابد و همسر وی نیز به دلیل 
ســهل انگاری و همدســتی در قتل این نوزاد به 30 ماه 

زندان محکوم شد. 

 شقایق دریایی 
شگفت انگیز

مادر و دختر اســترالیایی با دیدن یک موجود عجیب 
دریایی شــگفت زده شــدند. به گزارش دیلــی میل، با 
انتشــار تصویری از این موجود عجیب روشن شد که 
این حیوان یک شقایق دریایی است که توسط امواج 
دریا به ســاحل آورده شده اســت.  شقایق های دریایی 
به طــور معمول در آب های گرمســیری ســاحل غربی 

استرالیا زندگی  و تا 50 سانتیمتر رشد می کنند.
شقایق های دریایی می توانند سمی و خطرناک باشند. 

 هدیه پسر مهربان
و  از جمــع آوری قوطــی  پــس  امریکایــی  پســر مهربــان 
بطری هــای بازیافتی و فروش آنهــا 6 هزار دار پول جمع 

کرد تا برای کودکان بیمار هدیه بخرد.
به گزارش گوود نیوز، این پسر 10 ساله می گوید نتیجه یک 
ســال کار و جمــع آوری ضایعــات را بــرای هدیــه دادن به 

کودکان بیمار صرف کرده است.
»سم« معتقد است که هدیه دادن به کودکان لذت زیادی 
برایش داشــته و احســاس خوشــایندی از این کار دارد، او 
به هم ســن و ســاان خود تأکید کرده که این کارها بســیار 

جذاب تر از بیکار و بیهوده بودن است. 

روستای عروسک ها
ســاکنان یــک روســتای کــم جمعیــت در ژاپــن به جــای هــم صحبتی با 
همســایگان خود روزگارشــان را با عروســک های دســت سازشــان سپری 

می کنند.
به گــزارش دیلــی میل، دهکــده »ناگورو« در جنــوب ژاپن واقع شــده و در 
همه جای این دهکده کوچک عروســک های بزرگی به شکل انسان دیده 

می شود که نقش ساکنان و همسایگان روستاییان را بازی می کنند.
 به گفته ساکنان پیر دهکده هر عروسک جایگزین یکی از ساکنانی است که 

جانش را از دست داده یا از دهکده مهاجرت کرده است.

پلیس ایالتی آیوا در امریکا جست و جوهای 
خــود را بــرای دســتگیری دو ســارق کــه با 
لباس بتمن و مرد سبز پوش از فروشگاه ها 
دزدی می کننــد آغاز کرد. به گزارش یاهو، 
صاحبــان  تهدیــد،  بــا  مســلح  ســارقان 
پول هــای  و  ترســانده  را  فروشــگاه ها 

نقدشــان را می دزدیدند. دوربین های مداربسته فروشگاه ها از این سارقان در 
لبــاس بتمن و مرد ســبزپوش فیلــم گرفته و پلیس امیدوار اســت در بازبینی 

فیلم ها بتواند سارقان فراری را دستگیر کند. 

 پلیس امریکا 
در تعقیب بتمن 

بار خواســته هایش بیشــتر می شد. دیگر 
از این وضع خســته شــده بودم. تا اینکه 
یــک روز کــه بــا او قــرار ماقات داشــتم 
در خیابــان باهم درگیر شــدیم درســت 
همــان موقــع عمویــم کــه خانــه شــان 
نزدیــک خانه ما بود ایــن صحنه را دید. 
او کــه نمی دانســت ماجرا چیســت جلو 
را بشــدت کتــک زد.  در  فــرزاد  و  آمــد 
ایــن درگیری ســر فرزاد شکســت و برای 
شــکایت به کانتری رفت. وقتی متوجه 
این ماجرا شدم تصمیم گرفتم موضوع 

اخاذی هــای فــرزاد را بــه مــادرم بگویم 
هــر چنــد می ترســیدم ایــن پســر شــرور 
آبرویــم  و  کنــد  را پخــش  عکس هایــم 
جلوی خانواده ام بــرود اما دیگر طاقت 
نداشــتم به این وضعیــت ادامه بدهم. 
آنقدر از ســوی فرزاد تحت فشــار روحی 
بــودم که حتــی تصمیــم به خودکشــی 
گرفتم اما بااخره خودم را راضی کردم 
تــا همــه ماجرا را بــه مادرم که همیشــه 
بهترین ســنگ صبورم بود بگویم و از او 

کمک بخواهم. 

 دوستی های بد فرجام    
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به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، روز سه شنبه مورخه 27 آذر اعضای 
یک خانواده با مراجعه به کانتری 106 نامجو از دامادشــان به نام جعفر 
شــکایت کرده و اظهار داشتند وی گوش پسرشــان را کنده و همه اعضای 
خانواده را تهدید به قتل کرده اســت. بافاصله پرونده به اداره شانزدهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ فرستاده شد.
بــرادرزن متهــم دربــاره ایــن حادثــه بــه کارآگاهــان گفــت: »روز 24 آذر 
خواهرمــان بــا من و برادرم تمــاس گرفت و در حالی کــه گریه می کرد به 

من و برادرم گفت که همسرش او را بشدت کتک زده است . 
بــا شــنیدن حرف هــای او عصبانــی شــده و بــه حمایــت از خواهرمــان به 
خانه شــان رفتیــم؛ به محض ورود با جعفر درگیر شــدیم کــه ناگهان او با 
دندان گوش سمت چپم را گرفت و آنچنان فشار داد که گوش من کامل 
کنــده شــد؛ پــس از آن جعفر فراری شــد و طی این مــدت در تماس های 

تلفنی شبانه روزی ، خواهرم و همه ما را تهدید به قتل می کند.«
با تشکیل پرونده مبنی بر »تهدید به ارتکاب جنایت« و پس از هماهنگی 
با شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 4 تهران، تحقیقات برای دستگیری 

متهم در دستور کار کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.
در ادامه بررســی ها نیز مشخص شد که جعفر از تهران فرار کرده اما پس 
از چند روز دوباره به تهران برگشــته و در خانه یکی از دوســتانش در بلوار 
فردوس مخفی شــده اســت. بدین ترتیب مخفیگاه او شناسایی و ساعت 
11 روز جمعــه 30 آذر متهــم دســتگیر و به اداره شــانزدهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ منتقل شد.
بــه  »نزدیــک  گفــت:  کارآگاهــان  بــه  بازجویی هــا  در  ســاله   34  دامــاد 

راهی خانه خریدار شد غافل از اینکه چه 
سرنوشت شومی در انتظارش است.

ë گروگانگیری ٢٠٠ میلیونی
به محض اینکه محســن وارد خانه شد، 
کوروش با تهدید دست و پای او را بست 
و گفــت اگــر پولــی کــه می خواهــد بــه او 
ندهــد تصاویر غیر اخاقی و مســتهجن 
از او گرفتــه و در فضــای مجازی منتشــر 
خواهد کرد. شــرط آنها برای آزادی 200 
میلیــون تومان بود و مرد نمایشــگاه دار 
تنها 47 میلیون تومان در حسابش بود. 
لحظاتی نگذشت که همسر کوروش هم 
به شــوهرش پیوست و مرد 60 ساله تازه 
آن موقع بــود که متوجه راز گروگانگیری 
200 میلیونی شد. تهدیدها ادامه داشت 
و درنهایــت محســن چکی بــه مبلغ 47 
میلیــون تومان در اختیار زوج جوان قرار 
داد. ســپس با یکی از دوســتانش تماس 
گرفــت و او گفــت چکــی بــه مبلــغ 37 
میلیون تومان دارد که می تواند آن را در 
اختیار محســن قرار دهد. بــا تهدیدهای 

کوروش، مرد میانسال به همراه گروگان 
راهی محل قرار با دوســتش شــد و چک 
37 میلیونــی را از او تحویــل گرفت و به 

کوروش داد تا آزاد شود.
پس از آزادی محسن بافاصله به اداره 
پلیــس رفــت و از زوج جــوان شــکایت 
کــرد. امــا وقتی مأمــوران همــراه وی به 
خانــه مــورد نظــر رفتنــد خبــری از زوج 
جوان نبود و آنجــا را تخلیه کرده و هیچ 
نشــانی از خــود به جــا نگذاشــته بودند. 
بررســی  بــه  کارآگاهــان  بعــدی  گام  در 
حساب بانکی شــاکی و دوستش که 37 
میلیــون تومــان در اختیــار او قــرار داده 
بــود پرداختنــد. در تحقیقات مشــخص 
شد که پول ها به حساب همسر کوروش 
واریز شــده و بدیــن ترتیب با شناســایی 
زوج جوان هر دو نفر بازداشــت شــدند. 
مــرد گروگانگیــر گفت: ســال گذشــته با 
همسرم ازدواج کردم. شرایط مالی مان 
کــه می توانســتم خــرج  بــود  در حــدی 
زندگی ام را بدهم. اما با گران شدن دار 

و طا و ملک، قیمت اجاره خانه به طرز 
سرســام آوری بــاا رفت. صاحــب خانه 
مبلــغ زیــادی روی اجاره خانه گذاشــت 
که از تــوان من خارج بــود. او ادامه داد: 
نــه کســی را داشــتیم از او پــول قــرض 
بگیریــم و نــه اینکــه درآمدی داشــتم تا 
بتوانــم بدهی هایــم را بدهــم. بــه فکــر 
راه چــاره ای بــرای تهیــه پول اجــاره بها 
بودم که یک فیلم گروگانگیری خارجی 
دیــدم. بدجــوری وسوســه شــدم کــه بــا 
همین شیوه به پول برسم. همسرم هم 

موافق بود.
چند نفری را تحت بررســی قــرار دادیم 
تــا اینکــه مــرد نمایشــگاه دار را دیدم. از 
آنجایی هــم که صاحبخانه مــا را جواب 
کــرده بود مــرد نمایشــگاهی را بــه آنجا 
هــم  پول هــا  گرفتــن  از  بعــد  و  بردیــم 

رهایش کردیم.
با اعتراف متهمان آنها با قرار بازداشت 
و  شــده  بازداشــتگاه  روانــه  موقــت 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

قتل زن تنها در خانه 
گــروه حوادث/ زن جوان که به خاطر اختاف با همســرش در 
خانه ای تنها زندگی می کرد به طرز مشکوکی به قتل رسید. 

به  گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، ســاعت 11 شب پنجشنبه 
مأمــوران کانتــری فرجام در تماس با بازپرس کشــیک قتل پایتخــت از قتل زن 

جوانی در خانه اش خبر دادند.
به دنبال اعام این خبر تحقیقات به دســتور بازپرس شــعبه دهم دادسرای امور 
جنایی تهران آغاز شــد. بررســی ها نشــان می داد که زن جوان 2 سال قبل ازدواج 
کــرده امــا به خاطر اختاف با همســرش بــه تنهایی در زیرزمیــن خانه ای زندگی 

می کرد.
برادر این زن که دو روز از او بی خبر بوده به ســراغش می آید اما با در بســته خانه 
مواجــه می شــود. در نهایــت با کمک مأمــوران کانتری و آتش نشــانی وارد خانه 

شده و با جسد خواهرش مواجه می شود.
بررســی ها نشــان مــی داد که زن جوان خفه شــده و آثار جســم نوک تیــزی مانند 
چاقو نیز روی بدن او مشــاهده می شــد. از زمان مرگ حدود دو روز گذشــته بود و 
به دســتور بازپرس دشتبان جسد به پزشــکی قانونی منتقل شد و بررسی ها برای 

شناسایی عامل این جنایت ادامه دارد.

پلیس از قرص های قاچاق به عتیقه های 400 ساله رسید
گــروه حوادث/  مــرد خارجی که با همدســتی یک ایرانی قصد داشــت داروهای 

قاچاق و اشیای عتیقه را به آلمان منتقل کند در فرودگاه مشهد دستگیر شد.
ســردار محمد کاظم تقوی- فرمانده انتظامی اســتان خراســان رضوی- در این 
باره به تســنیم گفــت: تیم های دایره آگاهــی پلیس فرودگاه بین المللی شــهید 
هاشــمی نژاد مشــهد در اقدامــی اطاعاتــی بــه ســرنخ هایی از قاچــاق هوایــی 
قرص های غیرمجاز و اشــیای عتیقه به آلمان و دیگر کشــورهای اروپایی دســت 

یافتند.
تحقیقــات اولیه پلیس نشــان مــی داد 2 جوان کــه یکی از آنــان تبعه خارجی 
اســت قصــد قاچــاق مقادیری داروهــای غیرمجاز به کشــور آلمــان دارد که با 
هوشــیاری مأمــوران پلیــس فــرودگاه مشــهد دســتگیر و 3 هــزار و 308 عــدد 
قرص های غیرمجاز که به طرز ماهرانه در داخل چمدان جاســازی شــده بود 

کشف شد.
 پلیــس در ادامــه تحقیقات از این متهمان، عامل توزیــع این داروهای غیر مجاز 
را شناســایی و دســتگیر کرد. در بازرســی از مخفیگاه این متهم 13 هزار سی سی 
شــربت متادون، یک هــزار گرم پودر ترک اعتیاد دست ســاز، هــزار گرم معجون 
بیرجنــدی، یــک هــزار و 55 عدد انــواع قرص های غیرمجــاز و 802 عــدد انواع 

قرص توان افزای غیرمجاز کشف شد.
ســردار تقــوی خاطرنشــان کــرد: تحقیقــات تیــم دایــره آگاهــی پلیس فــرودگاه 
خراسان رضوی در این پرونده به سرنخ های دیگری رسید که منجر به شناسایی 
قاچاقچی هوایی عتیقه های باســتانی شــد. پلیس پس از ردزنی های گســترده و 
هماهنگــی بــا مقــام قضایی، ایــن متهم را با یک هــزار و 221 عدد ســکه قدیمی 

دستگیر و همدست این متهم را شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند.
متهــم دیگــر پرونده نیــز در مخفیگاهش دســتگیر و در بازرســی از خانــه او یک 
قبضــه اســلحه جنگی ســرپر دولــول قدیمــی و 400 قطعه اشــیای عتیقــه که به 
ادعای متهم 200 تا 400 ســال قدمت دارند کشــف شــد و تحقیقات در این باره 

ادامه دارد. 

اخـــــــبار

گروه حوادث/  داماد عصبانی که در یک درگیری خانوادگی گوش برادرزنش را 
کنده بود پس از فراری 3 روزه دستگیر شد.

تهران برای قاچاقچیان امن نیست  3کشته  در واژگونی سمند 
گروه حــوادث/  رئیس پلیس پایتخت از 
کشــف 12 تن انــواع مواد مخــدر از ابتدای 

امسال در شهر تهران خبر داد.
 سردار حسین رحیمی، در این باره گفت: 
بــا تــاش شــبانه روزی مأمــوران مبــارزه 
بــا مــواد مخــدر تهــران بــزرگ از ابتــدای 
ســال جاری تاکنون 12 تن و ۶3۴ کیلوگرم 

انواع موادمخدر در شهر تهران کشف و در 
این رابطه ۵70 قاچاقچی دستگیر شدند.

وی بــا بیــان این که عزم پلیــس در مبارزه 
بــا ســوداگران مرگ جــدی و برابــر قانون 
اســت، خاطرنشــان کــرد: هیــچ نقطه ای 
از شــهر تهران بــرای حضــور قاچاقچیان 
موادمخدر امن نیست، و با تاش کارکنان 

پلیس مبارزه با مواد مخدر، قاچاقچیان در 
کوتاهترین زمان ممکن دستگیر خواهند 
شــد. رئیــس پلیــس پایتخــت در ادامه از 
اجرای این طرح در محله های شهر تهران 
خبــر داد و گفــت: تــا کنــون 271 مرحلــه 
طرح امنیت محله محور و ارتقای امنیت 
اجتماعی در محات شــهر تهــران اجرا و 

87۴0 خرده فروش مواد مخدر دســتگیر 
شــده اند که این میزان دســتگیری نسبت 
بــه مدت مشــابه ســال گذشــته ۵ درصد 

افزایش داشته است.
وی بــا بیــان این کــه در ایــن عملیــات  از 
مخفیگاه سوداگران مرگ، ۵۴۹ کیلوگرم 
انواع موادمخدر کشف شده، تصریح کرد: 

در این رابطه231۹ دستگاه خودرو و 10۵2 
دســتگاه موتورســیکلت از خرده فروشان 
و توزیــع کنندگان موادمخدر و ســوداگران 

مرگ توقیف شده است.
سردار رحیمی، با اشاره به انهدام ۵1 باند 
قاچاق مواد مخدر در پایتخت در ۹ ماهه 
نخست امسال، تصریح کرد: در این مدت 

2۹ هزار و ۴81 معتاد پرخطر و متجاهر از 
سطح معابر شــهر تهران جمع آوری شد 
کــه 18 هــزار و 27۴ نفر تحویــل گرمخانه 
خــاوران و8 هــزار و 552 نفــر از معتادان 
نیز تحویل مراکز بازپروری شــدند که این 
نشان دهنده دستگیری یک و نیم برابری 

معتادان متجاهر شهر تهران است. 

واژگون شدن یک دستگاه سواری سمند در محور »خمین-گلپایگان« جان 3 مسافر 
را گرفت.

ســرهنگ »حســین پورقیصری« -رئیس پلیــس راه اصفهان- اظهار داشــت: این 
حادثه روز گذشته در محور »خمین-گلپایگان« رخ داد و بافاصله مأموران پلیس 

راه »گلپایگان-موته« به محل اعزام شدند.
 در اثر این ســانحه رانندگی، راننده و 2 سرنشــین خودرو در دم جان باختند و دختر 

بچه ای ۹ ساله نیز مجروح شد.
علت وقوع این حادثه رانندگی توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

ران
ای

گــروه حــوادث/ زوج جوان کــه به خاطر 
نداشتن پول اجاره از سوی صاحب خانه 
جــواب شــده بودند بــه شــیوه فیلم های 
هالیــوودی ســناریوی گروگانگیــری مــرد 

نمایشگاه دار را اجرا کردند. 
»ایــران«،  جنایــی  خبرنــگار  به گــزارش 
چندی قبل مردی جوان و شــیک پوش 
وارد نمایشــگاه خــودرو در مرکــز تهران 
شــد. او بــا نشــان دادن یــک خــودروی 
شاسی بلند که در گوشه نمایشگاه پارک 
شــده بود از صاحب نمایشگاه خواست 

تا آن خودرو را برایش قولنامه کند.
امــا مــرد میانســال با صداقــت کامل به 
او گفــت خــودرو دچار نقص فنی اســت 
کــه البته قابل رفع اســت و اگر مشــکلی 
نداریــد آن را قولنامــه کنــم. مــرد جوان 
لحظــه ای تأمل کــرد و درنهایــت کارت 

مغازه را گرفت و قرار شد خبر دهد.
ë هدیه تولد

کــه  بــود  ایــن ماجــرا گذشــته  از  دو روز 
بــه  دار  نمایشــگاه  مــرد  همــراه  تلفــن 
صــدا درآمد. کوروش خریــدار خودروی 
شاســی بلنــد بــه او گفــت: همســرم بــه 
ایــن خــودرو عاقــه زیــادی دارد و رنگ 
خــاص خــودرو ذهــن مــرا بــه خــودش 
مشغول کرده اســت. از آنجایی که شما 
گفتیــد نقص فنــی خودرو بــا تعمیرات 
برطرف می شود ماشــین را می خواهم. 
تولــد  فــردا  بخواهیــد  را  راســتش  امــا 
همســرم اســت و می خواهــم خــودرو را 
به عنــوان هدیه تولد به همســرم بدهم. 
بــرای همیــن می خواهــم او را غافلگیــر 
کنم اگر می شــود بــرای قولنامه به خانه 
ما بیاید تــا قولنامه نوشــته و مبلغ اولیه 
پرداخت شــود و فــردا با همســرم برای 
گرفتــن ماشــین می آییــم. بدنبــال این 
تمــاس محســن- مــرد نمایشــگاه دار- 

 داماد
گوش برادرزنش  را کند

10 ســال اســت که با همســرم ازدواج کردم تــا اینکه حــدود دو ماه پیش 
به اصرار اعضای خانواده همســرم به تهــران آمدیم؛ از آن زمان به بعد 
دخالت هــای خانواده همســرم زمینه آغاز اختافات ما شــد تا اینکه روز 
سه شــنبه بــا همســرم درگیری شــدیدی پیدا کــردم و او نیــز بافاصله به 
برادرانــش زنــگ زد و کمــک خواســت آنها نیز بــه خانه مــا آمدند که در 

ادامه باهم درگیر شدیم و...«.
ســرهنگ کارآگاه علــی ولیپور گودرزی، معــاون مبارزه بــا جرایم جنایی 
پلیــس آگاهی تهــران بزرگ، بــا اعام این خبــر گفت: »متهــم با صدور 
قرار قانونی از ســوی شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 4 تهران و برای 
انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفته است«.

س
پلی

گروگانگیری برای پول اجاره خانه



حصــار  در  کاشــان  ســیلک  تپه هــای 
انبوهــی از نخالــه و مســیرهای رفــت 
و آمــد نامناســب هنــوز هــم شــرایط 
مساعد برای مطرح شدن در فهرست 
جهانــی را پیــدا نکــرده اســت. در این 
محوطــه رســتوران ها، اســتراحتگاه ها 
چشــم  بــه  تفریحــی  مکان هــای  و 
می خــورد کــه هیــچ ســنخیتی بــا این 

محوطه تاریخی ندارد.
ë  تاریــخ از  گوشــه ای  در  مهــری  بــی    

کاشان
ســیلک کاشــان در نام پــرآوازه، اما 
تاریــخ  از  بــی مهــری در گوشــه ای  بــا 
کاشــان جــای گرفته و هرچه بیشــتر در 
فضــای اطراف این تمــدن می گردیم، 
اندوهناک تــر در ناتوانــی نســل امــروز 

برای حفظ این تاریخ می مانیم.
ودر  ســیلک  تپه هــای  اطــراف  در 
فاصلــه ای انــدک ســال های ســال بــه 
ســاخت و ســازهای غیر مجاز پرداخته 
شــد و هر چه بیشتر این عرصه تنگ تر 
و تنگ تــر شــد. در ســال 84 بــا تعیین 
عرصــه و حریــم درجــه یک، دو و ســه 
تپه باستانی سیلک قرار شد در صورت 
تأمین اعتبار از ســوی ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 

کشــور، طرح آزادســازی مهم ترین تپه 
باســتانی کشــور انجــام شــود. در ســال 
86 جــاده ای آســفالت از نزدیکــی تپه 
جنوبــی ســیلک تــا روی تپــه شــمالی 
آن کشــیده شــد کــه میــزان صدمــات 
و آســیب های وارده بــه ایــن محوطــه 
باســتانی از ســوی کارشناســان میــراث 

فرهنگی اعام نتیجه نشد.
در ســال 86 شــرکت گاز به حفاری 
یــک  درجــه  محوطــه  و  عرصــه  در 
ســیلک برای نصب علمــک گاز اقدام 
کــرد. در ســال 87 اداره برق کاشــان با 
نصــب تیرهای بــرق در فاصلــه 100 تا 
200 متــری تپه های باســتانی ســیلک، 
عرصه و حریم درجه یک این تپه ها را 
تخریــب کــرد. در ســال 87 بیش از 20 
ساخت و ساز جدید در عرصه محوطه 

باستانی و جهانی سیلک آغاز شد.
تپه هــای  قانونــی  حریم هــای  اگــر 
سیلک مشــخص شــود، این مجموعه 
باســتانی در فهرســت آثار جهانی قرار 

می گیرد.
ë بی مهری به تپه ها 

»علی صادقی« یکی از شــهروندان 
می گویــد:  ســیلک،  تمــدن  همســایه 
از ســیلک چــه بگویــم کــه مــا هــم بــه 
بی مهــری ایــن تپه ها متهم شــده ایم. 
نــه تکلیف ایــن تمدن بشــری روشــن 
مــا  ســاختمان  و  ملــک  نــه   می شــود 

ســر و ســامان می گیــرد، همــان طــور 
قانــون  بــی  ممنوعــه  منطقــه  ماننــد 

مانده ایم.
ë فاصله با جهانی شدن 

ســاداتی«  حســین زاده  »جــواد 
مســئول پایگاه میراث فرهنگی سیلک 
کاشــان نیز در پاسخ به »ایران« که چرا 
ســیلک ثبت جهانی نشــده، می گوید: 
محوطــه هنــوز شــرایط مســاعد بــرای 
مطــرح شــدن در فهرســت جهانــی را 
ندارد. حســین زاده ساداتی می افزاید: 
نخســتین گام آن سر و سامان دادن به 
محوطه و سپس رفع مشکات حریم، 

عرصه و حریم است.
به گفته وی، از نظر باستان شناسی 
نیز باید نخست فعالیت های پژوهشی 
مناســب و درخور انجام و شرایط برای 
بازدیــد مهیــا و ســپس اقــدام بــه ثبت 
امــاک  تکلیــف  تعییــن  بــرای  شــود. 
ســیلک  حریــم  و  عرصــه  در  موجــود 
منتظــر ابــاغ طــرح مصــوب از ســوی 
رئیــس  و  جمهــوری  رئیــس  معــاون 
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان 
وی  هســتیم.  گردشــگری  و  دســتی 
تصریــح می کند: در ایــن اباغ ضوابط 
و  عرصــه  محــدوده  بــرای  جدیــدی 
تــا  حریــم ســیلک تعریــف شــده کــه 
انــدازه زیادی مشــکات موجود را رفع 
می کند. مسئول پایگاه میراث فرهنگی 

ســیلک کاشــان تأکیــد می کنــد: پس از 
ســاماندهی محوطــه و رفع مشــکات 
عرصــه و حریم ســیلک، شــرایط برای 

ثبت جهانی سیلک مهیا خواهد شد.
ë  وضعیــت فعلــی ســیلک شایســته  

نیست
شــهردار  ســاروقیان«  »ابوالفضــل 
در  نیــز  کاشــان  شــهرداری   4 منطقــه 
وضعیــت  مــا  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو 
فعلی ســیلک را شایســته و سزاوار این 
می گویــد:  و  ندانســته  بشــری  تمــدن 
شــهرداری برای ســاماندهی بــا موانع 
قانونــی روبه روســت کــه هــر اقدامــی 
بخواهیــم انجــام دهیم، حتمــاً باید با 

هماهنگی میراث فرهنگی باشد.
میــراث  می افزایــد:  ســاروقیان 
دارد  خاصــی  ضوابــط  نیــز  فرهنگــی 
کــه چــون باادســتی تعریف می شــود 
خیلی کلی اســت و مسائل و مشکات 
جزئــی نادیده گرفتــه می شــود. براین 
بــرای  مصوبــی  طــرح  هیــچ  اســاس 
ســیلک نداریم که مــورد تأیید ارگان یا 

سازمانی باشد.
وی با اشــاره به وضعیت نامناسب 
اطــراف ســیلک، می گویــد: اگــر جهت 
برداشــت  نخاله اطراف ســیلک اقدام 
کنیم، زمینه برای متصرفان و ســاخت 

و سازغیر مجاز فراهم می شود.
ساروقیان تصریح می کند: به علت 

دایل فوق و وجود نداشــتن یک طرح 
مصــوب از نظــر وضعیــت ظاهــری و 
نبود امکانات مناسب برای شهروندان 
همسایه ســیلک هم شرایط شایسته و 

قابل قبولی نیست.
ë تعیین تکلیف سیلک 

معــاون  اصغرمونســان«  »علــی 
ســازمان  رئیــس  و  جمهــوری  رئیــس 
و  دســتی  صنایــع   میــراث  فرهنگــی، 
گردشــگری هم در گفت وگو با »ایران« 
اعام می دارد که حریم سیلک تعیین 

تکلیــف شــده و بــزودی ابــاغ انجــام 
می شود.

از  ســیلک  می افزایــد:  مونســان 
جاهــای مهــم تاریخــی اســت و از این 
زیــاد  کشــور  در  تاریخــی  داشــته های 
داریــم، امــا محدودیــت بودجه جدی 
در  مصــوب،  ابــاغ  ایــن  در  اســت. 
حریم سیلک ســاخت و ساز یا ممنوع 
یــا محــدود می شــود. بــا ایــن کار، هم 
تکلیف مردم و هم محوطه مشــخص 

می شود. 

   »حســین قبادی بصیر« مســئول بسیج سازندگی استان 
کرمانشاه از ساخت ۶0 واحد مسکونی در مناطق زلزله زده 

به همت خیران خبر داد.

   »احمــد پادیــاب«، رئیــس اداره جهــاد کشــاورزی صومعــه ســرا با اشــاره به 
آغــاز برداشــت نیشــکر از اراضــی کشــاورزی این شهرســتان، گفــت: پیش بینی 

می شود2۵ تن شکردرسال جاری در صومعه سرا تولید شود.

   »علــی محمد ضیا کاشــانی«، معاون بهبود تولیــدات گیاهی یزد گفت: یک 
کشاورز یزدی با بهره گیری از روش هیدروپونیک عاوه بر افزایش صد درصدی 

تولید، محصول هدررفت آب را به صفر رسانده است.

   »امید سجادیان«، دبیر اجرایی نهضت سبز زاگرس اظهار داشت: پنجمین 
جنگانه کهگیلویه و بویراحمد در شهر یاسوج با کاشت بیش از 1000  دانه بذر در 

کوه های جاده قدیم یاسوج به شیراز برگزار شد.

   »محمــد کــرم محمــدی«، فرماندار شــاهرود تأکید کرد: تکمیل ســاختمان 
انتقال خون شاهرود 700 میلیون تومان اعتبار می خواهد.

   »محمدجواد فدایی«، استاندار کرمان اعام کرد: فرمانداران هر چه سریعتر 
لیســت کشــاورزان خسارت دیده و مشــمول مصوبه امهال وام های کشاورزی را 

تهیه و به بانک ها ارائه کنند.

   به گفته »میررضا مجیدی«، رئیس دانشگاه تبریز، این مرکز دانشگاهی جزو 
5 دانشگاه برتر جامع کشور است و 12 نفر از اعضای هیأت علمی آن، جزو یک 

درصد دانشمندان برتر جهان هستند.

  »محمداسماعیل خیامی«، مدیر گردشگری سامت دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد گفت: 12 بیمارســتان دولتی و خصوصی مشــهد مجوز ارائــه پذیرش و 

بستری بیماران خارجی را دریافت کرده اند. 

 اجرای 118 هکتار کشت گلخانه ای 

در خراسان رضوی
گروه ایران زمین/ از ابتدای امسال تاکنون بیش از 118 هکتار 
کشــت گلخانــه ای در خراســان رضــوی انجام شــده اســت.  
»ســید هاشــم نقیبی« مدیر امور باغبانی و زراعت ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان خراســان رضوی گفــت: بر اســاس برنامه تــا پایان 
امســال بایــد 140 هکتار کشــت گلخانه ای در اســتان صورت گیــرد که تاکنون 

حدود 90 درصد آن اجرایی شده است.
وی افزود: کشت گلخانه ای از سال 94 در خراسان رضوی آغاز شده و تاکنون 
در ایــن چارچــوب 345 هکتــار گلخانــه اجرا شــده اســت. به گفتــه وی برای 
اجرای کشــت گلخانه ای در استان از ابتدای امسال تاکنون 300 میلیارد ریال 

تسهیات بانکی اعطا شده است.

آغاز مرمت پایاب تاریخی قنات محمدیه نایین
مرمــت پایــاب تاریخی قنــات محمدیــه از دوره صفویه در شهرســتان نایین 

آغاز شد.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما، »محمــود مدنیان« رئیــس اداره میراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری ناییــن گفــت: تراشــیدن بدنه هــای 
فرســوده و اجرای اندود گچ کاهگل، برچیدن و جمع آوری ســیمان و ســنگ 
اشــه فرســوده کــف، برچیدن پله هــای مســیر منتهی بــه پایــاب و محدوده 
داخلــی پایــاب، اســتحکام بخشــی بدنه هــای داخلــی پایاب در طول مســیر 

منتهی به پایاب از جمله مراحل مرمت این بنای تاریخی است.
وی اعتبــار اختصــاص یافته بــرای مرمت این قنــات تاریخــی را 100 میلیون 

ریال اعام کرد.

رفع تصرف 14 هکتار از اراضی حاشیه  کرمان
در یــک ماهــه گذشــته 14 هکتــار از اراضــی دولتــی و ملی  شــهر کرمــان رفع 

تصرف شده و مجرمان و متصرفان غیرقانونی مورد تعقیب قرار گرفتند.
به گزارش ایســنا، »دادخدا سااری«، دادستان عمومی و انقاب مرکز استان 
کرمان گفت: در ادامه مبارزه با زمین خواری و حاشیه نشــینی در شهر کرمان 
پس از دستورات قضایی توسط فرماندهی انتظامی و یگان انتظامی مستقر 

در شهرداری کرمان این اراضی رفع تصرف شد.
وی افــزود: همچنین در راســتای جلوگیــری از زمین خواری طی ماه گذشــته 
90 مورد عملیات مشــترک شــبانه روزی توســط نیرو های تحت امر پلیس و 
شــهرداری در داخل و حاشــیه شــهر کرمان صورت گرفته تا فرصت از زمین 

خواران و متجاوزین به اراضی ملی و دولتی سلب شود.
این مقام قضایی ادامه داد: در راســتای حفــظ حقوق بیت المال و مقابله با 
حاشیه نشــینی و زمین خواری این عملیات های مشترک همچنان به صورت 
مســتمر ادامه داشــته تا محیط امنی بــرای اعمال مجرمانــه زمین خواران و 

حاشیه سازان فراهم نشود.

1۲8 مدرسه گلستان در حاشیه جاده است
در استان گلستان سکونتگاه و روستاهای زیادی در حاشیه جاده ها وجود دارد 

و این امر خطراتی را برای کشاورزان، عابران و دانش آموزان ایجاد می کند.
به گــزارش مهر،»مهدی میقانی« مدیر کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
گلســتان گفت: 128 مدرسه در حاشیه جاده های گلســتان وجود دارد که سن 

پایین دانش آموزان خطرپذیری آن را بیشتر کرده است.
وی با بیان اینکه ســاانه 30 مدرســه در طرح ایمنی قــرار می گیرد، افزود: در 
این راســتا نصب تابلوهای هشــداردهنده در حاشــیه خیابان، تابلوهای افقی 
کف جاده و آموزش مســائل ترافیکی و ایمنی به دانش آموزان در دســتور کار 

قرار دارد.

1۲8 مدرسه گلستان در حاشیه جاده است
در اســتان گلستان سکونتگاه و روســتاهای زیادی در حاشیه 
جاده هــا وجــود دارد و ایــن امر خطراتــی را برای کشــاورزان، 

عابران و دانش آموزان ایجاد می کند.
بــه گــزارش مهر،»مهدی میقانــی« مدیــر کل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
گلستان گفت: 128 مدرسه در حاشیه جاده های گلستان وجود دارد که سن پایین 

دانش آموزان خطرپذیری آن را بیشتر کرده است.
وی بــا بیان اینکه ســاانه 30 مدرســه در طرح ایمنی قرار می گیرد، افــزود: در این 
راستا نصب تابلوهای هشداردهنده در حاشیه خیابان، تابلوهای افقی کف جاده و 

آموزش مسائل ترافیکی و ایمنی به دانش آموزان در دستور کار قرار دارد.

»قره سو« پر آب شد
بارش هــای روزهای پایانی پاییز و جاری شــدن روان آب های مناطق باادســت و 
کانال های کوچک سبب شد تا رودخانه »قره سو« در نخستین روز زمستان لبریز 

از آب شود.
به گزارش ایرنا، بارش های 2 روز پایانی پاییز و شامگاه شب یلدا سبب شد تا این 
رودخانه در حوزه استحفاظی شهرستان بندرترکمن پر آب شود. در ایام مهاجرت 
پرندگان آبزی به زیســتگاه های شمالی کشور، خلیج گرگان و منابع آبی پیرامون 

جزیره آشوراده، پرآبی رودخانه قره سو ارمغانی برای حیات وحش است.

تعطیلی مدارس اردبیل و لرستان به دلیل برف و سرما
گروه ایران زمین/ به دلیل بارش برف و افت شدید دمای هوا، برخی مدارس استان 

اردبیل دیروز شنبه تعطیل بود.
آموزش و پرورش اســتان اردبیل با صدور اطاعیه ای اعام کرد، براین اساس 
دیــروز شــنبه اول دی مــاه مــدارس نوبــت قبــل از ظهــر در شــهرهای اردبیل، 
ســرعین و نیر و در مقطع پیش دبســتانی تعطیل بود.همچنین در شهر هیر از 
توابــع بخش مرکزی اردبیــل مدارس نوبت صبح در مقطع پیش دبســتانی و 

ابتدایی نیز تعطیل بود.
گفتنی است بخش های جنوبی و مرکزی استان اردبیل از عصر پنجشنبه تا عصر 
روز جمعه شاهد بارش برف و باران بود. در این مدت دمای هوا در این استان به 

صورت محسوسی کاهش داشته و این روند تا امروز یکشنبه تداوم خواهد داشت.
ë تعطیلی برخی مدارس ابتدایی در لرستان

مدارس ابتدایی نوبت صبح بخش »اشترینان« لرستان هم دیروز شنبه یکم دی 
ماه به علت بارش برف تعطیل اعام شد.

 ضرورت اجرای سند جامع مبارزه با ریزگردها 

در لرستان
با توجه به خشکسالی های چند سال گذشته در لرستان و بروز ریزگردها ضروری 

است سند جامع مبارزه با ریزگردها دراستان تدوین شود.
به گزارش ایســنا، »مهــرداد فتحی بیرانونــد«، مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
لرستان گفت: با وجود آنکه درسال های اخیر به علل مختلف از جمله خشکسالی، 
کاهش بارش و از بین رفتن پوشش گیاهی در بیشتر نقاط  کشور شاهد تشدید وقوع 
پدیده گرد وغبار بوده ایم، سند جامع مبارزه با ریزگردها هنوز عملیاتی نشده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت لرستان به تهیه ســند جامع مبارزه با ریزگردها در 
اســتان اشــاره کرد و گفت: هم اکنون تثبیت کانون های منشــأ ریزگردها از مهم ترین 
راهکارهای مقابله با این پدیده اســت. وی با تأکید بر اینکه این ســند باید در اســتان 
عملیاتی شــود، افــزود: برای اجرایــی کردن آن نیــاز به اختصاص اعتبــار و حمایت 

مسئوان داریم. 
همچنین دســتگاه های مختلف بایــد برنامه جامع مطالعاتی خــود را در حوزه های 
خــاص ارائــه دهند تــا در صورت امــکان عملیاتی شــوند.فتحی بیرانوند بیــان کرد: 
باید واقعیت های کشــور و شــرایط اقلیمی را با توجه به تمامی شواهد بررسی کنیم، 
چراکه بسیاری از اتفاقات امروز به خاطر این موضوع است و برنامه های بخش های 

کشاورزی، صنعت و... باید در انطباق با این تغییرات بازنگری شوند.

بازار وکیل شمالی در حال فرو ریختن است
عضو شورای شهر شیراز هشدارداد بازار وکیل شمالی در حال فروریختن است اما 
کســی به آن توجه ندارد.به گزارش روابط عمومی شورای اسامی شهر »سولماز 
دهقانی«، در دیدار با اعضای ســازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: این بازار 
هر لحظه ممکن است بر سر مردم آوار شود، نه شهرداری بودجه ای برای مرمت 

دارد و نه میراث فرهنگی واکنشی نشان داده است.
وی با بیان اینکه اعتبارات استانی پاسخگوی بحران بازار وکیل نیست، تصریح کرد: 
چند بار موضوع را با نمایندگان مجلس درمیان گذاشته ایم ولی جوابی نگرفته ایم.

تبریز در کاهش تصادفات شهری اول شد
تبریز - خبرنگار »ایران«/ به دلیل اتخاذ تدابیر مناسب شهرداری تبریز در کاهش 

تصادفات درون شهری، این کانشهر عنوان نخست کشوری را از آن خود کرد.
»عبدالرضــا رحمانــی فضلی«، وزیــر کشــور در همایش روز ملــی حمل و نقل 
کــه با حضــور فرمانده پلیس راهور، رئیس ســازمان ملی اســتاندارد، جمعی از 
شــهرداران و اســتانداران و نیز مدیران حوزه های حمل و نقل شــهری در محل 
وزارت کشور برگزار شد، از »ایرج شهین باهر«، شهردار کانشهر تبریز به منظور 

کسب این رتبه و تدابیر اندیشیده شده در این راستا قدردانی کرد.
شــهرداری تبریز با اتخاذ تدابیری همچون نصب عائم راهنمایی و رانندگی و 
تجهیزات ترافیکی، خط  کشــی های عرضی و طولی، نصــب اخطار مدارس در 
مــکان مناســب، نصب پیش آگهــی در محل هــای پرتردد، نصب ســرعت کاه، 
چراغ هــای فرماندهــی، شناســایی، ایمن ســازی و اصاحات هندســی معابر و 
خیابان ها و ترویج فرهنگ رانندگی بین خطوط توانسته عنوان نخست کشوری 

را در کاهش میزان تصادفات داخل شهر کسب کند.
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اخـــــبار

روزگار بی مهری به »سیلک« باستانی

بــرای جلوگیــری از افــت قیمــت و زیان 
کشاورزان گوجه فرنگی کار، صادرات این 
محصول به خارج از کشور باید آزاد شود.
مــردم  نماینــده  الماســی«،  »ســکینه 
و  جــم  کنــگان،  دیــر،  شهرســتان های 
عســلویه در مجلــس شــورای اســامی 
از  یکــی  افــزود:  ایرنــا  بــا  درگفت و گــو 
دغدغه های مهــم کشــاورزان گوجه کار 
جنوب اســتان بوشــهر فروش محصول 
اســت که برداشــت آن تازه آغاز شــده و 

روی دســت آنــان مانــده اســت. درایــن 
صــادرات  آزاد ســازی  پیگیــری  زمینــه 
گوجه فرنگــی بــه خــارج ازکشــور انجام 
شــده تــا کشــاورزان متضــرر نشــوند و با 
خیال راحت محصول خود را به فروش 

برسانند.
وی اظهار داشت: افزایش قیمت خرید 
تضمینی محصول گوجه فرنگی از طرف 
دولت نیز در دست پیگیری است که باید 
هر کیلوگــرم آن از 3 هزار ریال کنونی به 

13هــزار ریــال افزایش یابد تا بخشــی از 
هزینه های کشاورزان جبران شود.

الماســی با بیان اینکه قیمت تمام شده 
یک کیلوگرم محصول گوجه فرنگی برای 
کشاورزان 20هزار ریال است، خاطرنشان 
کــرد: به دلیــل همزمانــی برداشــت این 
محصــول در برخــی اســتان ها قیمــت 
این محصول به زیر 10هزار ریال رســیده 
اســت. برخی کشــاورزان به دلیل بدهی 
وام تســهیاتی بــه بانک هــا در زنــدان 

هســتند که این موضوع پیگیری شده تا 
هیچ کشــاورزی به دلیل بدهی بانکی در 

زندان نباشد.
»سیدکمال الدین شــهریاری«، نماینده 
مردم دشــتی و تنگســتان استان بوشهر 
هم تولید گوجه فرنگی خارج از فصل را 
یکی از ظرفیت های مهم دشتی دانست 
و گفــت: بــرای رونق فعالیت کشــاورزی 
ایــن محصــول  بایــد موانــع صــادرات 

برطرف شود.

وی تأکید کرد: شرایط تولید این محصول 
در فصل ســرما در دشــتی فراهم اســت 
ولــی به ســبب ممنوع شــدن صــادرات 
گوجه فرنگــی انگیــزه ازم از کشــاورزان 

سلب شده است.
بــه گفته شــهریاری بیــن 5 تــا 10 درصد 
محصــول گوجه فرنگــی دشــتی صــادر 
می شــود کــه رفع موانــع صادراتــی باید 
در دســتور کار وزارت جهــاد کشــاورزی و 

مسئوان ذیربط قرار گیرد.

درخواست گوجه کاران بوشهری برای آزاد شدن صادرات
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مسئول پایگاه میراث فرهنگی سیلک کاشان: این محوطه هنوز شرایط مساعد برای 
مطرح شدن در فهرست جهانی را ندارد
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مهاجرت قوهای سیبری به مازندران 

پیست اسکی »آلوارس« اردبیل تنها پیست اسکی کشور است که به علت شرایط آب و 
هوایی می توان ساانه  حدود 6 الی 8 ماه از آن استفاده کرد

پرستاران بیمارستان قلب ساری در کنار بیماران و به  دور از خانواده، یلدای خود را سپری کردند

زهرا جلوداریان
خبرنگار- کاشان

بــه دلیــل انجــام عملیــات بازســازی در 
محدوده ریلی لرستان، راه آهن سراسری 
تهران - جنوب از دیروز شنبه یکم دی ماه 
به مــدت 4 روز مســدود اســت. »رحمت 
رحمت نژاد«، مدیرکل راه آهن لرستان در 
گفت و گــو با ایرنا افزود: در این مدت تردد 
تمامی قطارهای باری و مســافری در این 

مسیر امکانپذیر نیست. 
وی با اشاره به انجام عملیات بازسازی در 
محدوده »باک قارون – بیشــه« تصریح 
کــرد: طــول این بــاک 17کیلومتر اســت 
که بــا توجه بــه وجــود تونل هــای طویل، 
نداشــتن  دسترســی  و  زیــاد  قوس هــای 
بــه راه جــاده ای یکی از ســخت گذرترین 
مســیرهای ریلی کشور به شــمار می رود. 

رحمت نــژاد بیــان کــرد: از مجمــوع 155 
کیلومتــر راه آهــن ناحیه لرســتان واقع در 
مســیر سراســری تهران - جنوب، تمامی 
مسیرها بجز این مســیر بازسازی شده که 
با پایان این بازســازی، سرعت و ایمنی در 
این مســیر افزایش  یافته و احتمــال بروز 

حوادث ریلی کاهش می یابد. 
رحمت نــژاد اضافــه کــرد: قــرار بــود این 
مسیر خرداد امســال تا پایان ماه رمضان 
و با وقفه های چند روزه به صورت موقت 
مسدود شده و کار بازسازی باک قارون - 
بیشــه به طول 17کیلومتر انجام شــود اما 
بــا توجه به حجم جابه جایی بار و شــروع 
ســفرهای تابســتانی، این تصمیم تغییر 
کرد و مقرر شــد مســدودی های مسیر در 

درازمــدت انجام شــود تا خللی در حمل 
و نقــل ریلی محور تهــران - جنوب ایجاد 
نشــود. بــا توجــه بــه شــرایط کوهســتانی 
منطقــه، این محــدوده فنی تریــن باک 

مسیر در ناحیه لرستان است که دارای 19 
دهانه تونل به طول بیش از 9 کیلومتر، 6 
دهانــه پل به طول 567  متــر و 44 دهانه 

قوس است. 

راه آهن سراسری تهران - جنوب مسدود شد
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مــدارس  غریــب  و  عجیــب  اتفاقــات 
غیر دولتی تمامی ندارد خرداد ماه امسال 
بــود که خبــری شــوکه آور از یک مدرســه 
غیــر دولتــی روی خروجــی خبرگزاری هــا 
قــرار گرفــت که بر اســاس آن چنــد نفر از 
دانش آموزان این مدرســه غیرانتفاعی از 
ســوی ناظم خود مــورد اذیــت و آزار قرار 
گرفتنــد، موضوعــی کــه البته با شــکایت 
تعدادی از خانواده های این دانش آموزان 
همراه بود. والدینی که معتقدند هیچگونه 
نظارتی بر وضعیت مــدارس غیر دولتی 

نمی شود.
از طرفی در فصل ثبت نام دانش آموزان 
نیــز بســیاری از خانواده ها از شــهریه های 
ســنگین مدارس غیردولتی هم شــکایت 
جدی تــر  بررســی  خواهــان  و  داشــتند 
مســئوان آموزشــی بر شــهریه مــدارس 
غیردولتــی هســتند. حــاا بعد از ســه ماه 
از شــروع ســال تحصیلــی جدیــد حادثه 
دلخراش آتش سوزی مدرسه غیرانتفاعی 
در زاهدان که موجب فــوت 4 دانش آموز 
ابتدایــی شــد یک بــار دیگرانتقاد هــا را به 
نحــوه اداره مــدارس غیــر انتفاعی جلب 
کرد. بعد از این حادثه بســیاری از کاربران 
شــبکه های اجتماعی به حســاب کاربری 
توییتــر وزیــر آمــوزش و پــرورش حملــه 
کردند و از وی خواســتند تا به این آشــفته 
بازار مدارس غیرانتفاعی پایانی دهد. این 
موضــوع البته فقــط درخواســت کاربران 
یکتــا  پــدر  نبــود.  اجتماعــی  شــبکه های 
میرشکار در دیدار با سید محمد بطحایی 
در ایــن خصــوص می گویــد: »حضــور در 
منــزل و دلجویــی شــما بــرای مــا فرزنــد 
نمی شود چرا نظارت ازم بر این مدارس 
وجود ندارد. »همین اظهار نظرها موجب 
شــد تا وزیر آموزش و پــرورش اعام کند: 
»طی بخشــنامه ای که اعام خواهد شــد 
تیمــی متشــکل از بازرس هــای آموزش و 
پــرورش ظــرف مــدت ۲۰تــا ۲۵روز همه 

مــدارس غیرانتفاعی را بازرســی خواهند 
کــرد چــرا کــه ایــن احتمــال وجــود دارد 
بســیاری دیگــر از ایــن مــدارس ناایمــن 
باشند.« این موضوع در حالی از سوی وزیر 
آموزش و پرورش مطرح شــد که مشــکل 
مدارس غیر انتفاعــی فقط ناایمن بودن 
آنها نیســت. مــدارس غیردولتــی که قرار 
بود کمک به نظــام تعلیم و تربیت کنند 
و با بهره گیری از مشــارکت مردم، بخشی 
از بــار آمــوزش و پــرورش را کــم کند حاا 
خودش باری بر دوش مسئوان آموزشی 
کشورشــده اســت. هزینه ها و شهریه های 
غیر قابل باور برخی از این مدارس صدای 

خیلی ها را در آورده است.

ë شهریه های نجومی
تعــدادی  می دهــد  نشــان  گزارش هــا 
تهــران  سرشــناس  مــدارس  از  انــدک 
بــا برگــزاری کاس هــای فــوق برنامــه، 
ناهــار،  کنکــور،  کاس هــای  المپیــاد، 
علمــی  اردوهــای  ســرویس،  عصرانــه، 
داخلــی و خارجــی و یادگیری زبــان دوم 
یــا ســوم از 4۰ میلیــون بــه بــاا هزینــه 
می گیرنــد. اینها مدارســی هســتند که با 
قــدرت ونفــوذ صاحبان شــان هــر چقدر 
می گیرنــد  پــول  بخواهــد  دلشــان  کــه 
ومدیرانشــان هــم ترســی از نظــارت بــر 
کنــار  در  ندارنــد.  نجومــی  شــهریه های 
انتفاعــی  ایــن مــدارس، مــدارس غیــر 

هــم وجــود دارد که خانوادگــی و فامیلی 
اداره می شــوند. مدیــران ایــن مــدارس 
ترجیح می دهند از نیروی انســانی ارزان 
اســتفاده کرده یا اینکه  اقوام و خویشــان 
خــود را در اداره مدرســه بــه کار بگیــرد. 
آنطور که کارشناســان آموزشی می گویند 
خویشــاوندی اداره کــردن مــدارس غیــر 
انتفاعی موجب شــده تا آنها هر روز ســر 
هــر مســأله ای از خانــواده دانش آموزان 
هزینــه دریافــت کننــد و خانواده هــا هم 
نمی تواننــد اعتــراض کننــد چرا کــه این 
مدرســه غیر دولتــی اســت. والدین یکی 
از دانش آموزانــی کــه فرزنــدش در یکی 
درس  تهــران  سرشــناس  مــدارس  از 

می خوانــد در این باره می گوید: »پســرم 
مدرســه ای  هفتــم  کاس  دانش آمــوز 
بســیار معروف در شهر اســت که سه بار 
در تابســتان هم مصاحبــه از دانش آموز 
و پدر و مادر گرفتند و در نهایت توانســت 
وارد ایــن مدرســه شــود در ابتدا شــهریه 
 را  11 میلیــون اعــام کردنــد امــا تــا حاا 
15 میلیــون از ما گرفتند و این یعنی نرخ 
مصــوب آمــوزش و پــرورش را براحتــی 
هــم  مســئوان  و  نمی کننــد  رعایــت 
رســیدگی نمی کننــد. از اول ســال تا حاا 
اردوی دانــش آمــوزی یک شــبه کاشــان 
داشــتند که 35۰ هزار تومــان از ما هزینه 
گرفتنــد و حــاا اعــام کردند یــک هفته 
دانش آمــوزان را بــه اصفهــان می برنــد 
هــزار  یــک هفتــه هــم 6۰۰  ایــن  بــرای 
تومان طلــب کردند، نمی دانم برای چه 
دانش آموزان یک هفته باید به اصفهان 
برونــد. موضــوع مهم دیگر این مدرســه 
فضا اســت، حیــاط این مدرســه نزدیک 
6۰ متــر اســت و حــدود ۲۰۰ دانش آمــوز 
تحصیــل  مشــغول  مدرســه  ایــن  در 
هســتند؛ زنگ های تفریح  حیاط مدرسه 
بســیار شلوغ اســت و برای دانش آموزان 
فضایــی نیســت. قبــل از ثبت نــام به ما 
گفته بودند دانش آموز در همین مدرسه 
بایــد زبان انگلیســی را یاد بگیــرد پولش 
را هــم گرفتند اما حاا مشاورشــان اعام 
کرده اگــر می خواهیــد بچه هایتــان بهتر 
شــوند ببرید آموزشــگاه ثبت نام کنید.« 
او تأکیــد می کنــد: ســابق بر این مدرســه 
خویشاوندی اداره می شد اما اآن اطاع 
دقیــق نــدارم امــا شــنیدم کــه برخــی از 
معلم های جوان بــا رابطه آمده اند. فکر 
کنید مشــاور فنی پســرم ۲6 ساله است و 
بیشتر کادر هم جوان هستند فکر می کنم 
روابط حاکم باشــد اما خیلی دقیق رفتار 

می کنند ما نمی فهمیم.
ë  رانت ارتباطی برای تأسیس مدرسه 

غیر دولتی
از  برخــی  مــدارس  تأســیس  موضــوع 
آقازاده ها برای فرزندان یا همسران شــان 

موضــوع جدیدی نیســت. اما بــه اعتقاد 
برخی از کارشناسان آموزشی حاا بسیاری 
از مدیران میانی و ارشد آموزش و پرورش 
غیرانتفاعــی  مــدارس  تأســیس  درگیــر 
هســتند. خیلی از مســئوان تــا زمانی که 
پســتی دارند، زمینی می گیرند و مدرســه 
تأســیس می کننــد و خیلی هایشــان هــم 
توجهــی به شــهریه های مصــوب ندارند. 
این ســؤال پیش می آید چرا باید مدیران 
میانــی بــرای خودشــان مجــوز مدرســه 
بگیرنــد؟ موضوعی که محمــد نیک نژاد 
هم به آن اشــاره می کند: بر اســاس آیین 
نامه مدارس غیر دولتی تمام کادر اداری 
و آموزشی یک مدرسه باید گزینش شوند. 
کادر اداری و آموزشــی اگر کارمند رســمی 
آموزش و پرورش باشند که دیگر نیازی به 
گزینش وجود ندارد اما نیروهای آزادی که 
مدرســه می خواهد جذب کند باید حتماً 
گزینش را انجــام دهند که گزینش ها هم 
بیشتر اعتقادی و سیاسی است تا توجه به 
ســامت روانی یا علمی افراد. البته این را 
هم بدانید که این افراد چون از ناحیه مدیر 
مدرســه غیر انتفاعی ســفارش می شوند 

آنگونه که باید و شاید گزینش نمی شوند.
مدیــران  بســیاری  می کنــد:  تأکیــد  وی 
مــدارس غیــر انتفاعــی یــا نیروهــای آن 
منطقه هســتند یــا نیروهای بازنشســته، 
رسمی و یا مدیران کل وزارتخانه هستند. 
معلــم معمولــی نه پــول تأســیس یک 
مدرســه غیرانتفاعــی را دارد و نــه رابطه. 
برخــی از افرادی که مدرســه غیــر دولتی 
تأسیس کردند رانت های ارتباطی داشتند 
همین رانت های ارتباطی موجب شده تا 
سرکشــی به این مدارس بســختی انجام 
شــود.  وی بــه روابــط خویشــاوندی افراد 
در برخــی از مــدارس غیردولتــی اشــاره 
می کنــد و می گوید: در برخــی از مدارس 
غیرانتفاعی روابط فامیلی حاکم اســت. 
دامــاد، عــروس، خالــه و پســر خالــه در 
مدرسه مشغول به کار می شوند و برخی 
از مسئوان هم می دانند اما گزینش هم 

به لحاظ کمی و کیفی نمی شوند.
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مدارس غیر دولتی با روابط فامیلی اداره می شود
 5  روستامهد مناطق زلزله زده کرمانشاه گزارش »ایران« از نحوه  مدیریت مدارس غیرانتفاعی

22 بهمن افتتاح می شوند

پهبد پورشبانان، جانشین رئیس سازمان بهزیستی با تأکید 
بــر اقدامات این ســازمان بــرای مددجویان و ســایر اقشــار 
نیازمنــد و زلزلــه زده کرمانشــاه از آغاز خدمات ســاخت ۱۰ 

روستامهد در این مناطق خبر داده بود.
پس از گذشــت 3 ماه و اندی محمد نفریه، مدیرکل امور  پیــــــگیری:   
کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی درباره روند ساخت 
این روســتامهدها بــه خبرنگار »ایــران« می گوید: از 1۰ روســتامهدی که وعده 
ســاخت آن داده شده 5 روستامهد ۲۲ بهمن سال جاری افتتاح می شوند و 5 
مهد دیگر هم در این تاریخ کلنگ ساخت شان زده می شود و اوایل سال 98 به 

مرحله بهره برداری می رسند.

نتیـــــجـــه:  محمــد نفریــه ضمــن تأکیــد بــر رونــد منظــم ســاخت ایــن 
مهدروســتاها اذعان می دارد: ســاخت این روســتامهدها طی 
یک تفاهمنامه بین ســازمان بهزیســتی و خیریه نیک گامان جمشــید با مدیریت 
اشــکان تقی پور صورت می گیرد. این مؤسســه ســاانه 35 مهدکــودک را تجهیز و 
بازســازی می کنــد، از زمــان زلزله هم قرار شــده ۲۰ مهدروســتا در حاشــیه شــهر و 
روســتاهای مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه ســاخته شــود. وی می افزایــد: بــرای ده 
مهدروســتا زمین با جواز ســاخت موجود اســت، اما برای بقیه مهدروســتاها هنوز 
موفق به پیدا کردن زمین نشــده ایم که قرار اســت جلســه ای با فرمانداران ســرپل 
ذهاب و ثاث باباجانی پیرامون شناســایی زمین برای ســاخت این مهدکودک ها 
برگزار شود. مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی با اشاره به تجهیز 9۰ 
مهدکودک توسط خیریه نیک گامان جمشید طی سه سال اخیر می گوید: برای این 
مهدروستاهای جدید در مناطق زلزله زده هم تعهد تأمین یک وعده غذای گرم و 
شهریه سه دهک پایین تا مدت 4 الی 5 سال برعهده سازمان بهزیستی است تا این 

خانواده ها بتوانند روی پای خودشان بایستند.  
وی درباره نحوه شناسایی کودکان در مناطق زلزله زده کرمانشاه نیز اظهار می کند: 
بهزیســتی از زمان وقوع بحران کودکان این مناطق را در مهدکودک ها زیرپوشــش 
 دارد و بــه 35 مهدکــودک در مناطــق زلزلــه زده از زمــان وقوع ایــن حادثه بالغ بر 

46 کانکس به مربیان و مدیرانشان تحویل داده شده است.

ســررسید
19 شهریور 97وعده: 

لزوم اصاح ساختار فربه شهرداری
رئیس شــورای شهر تهران اصاح ساختار شــهرداری را جزو 
اولویت های شهردار تهران دانست. به گزارش ایسنا، محسن 
هاشمی  گفت: بهتر است که اول کار کنیم و بعد در همایش 
فصلی برای کارهایی که کردیم پز بدهیم و نباید این گونه باشد که کاری برای پز 
دادن نداشته باشیم، اما در همایش های فصلی حرف بزنیم. وی با بیان این که 
به دلیل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشســتگان مجبور شــدیم از خدمات 
آقای افشــانی محروم شــویم، اظهار کرد: البته نفس این قانون خوب است اما 

باعث بی ثباتی در سیستم شهرداری شد. 
هرچند که در وزارت ورزش، صداوسیما و غیره توانستند قانون را دور بزنند، اما 
آقای افشانی و همراهانش در شورا تاش کردند که ثابت کنند این قانون شامل 
حال شــهرداری که یک پســت انتخابی است، نمی شــود هرچند که این مسأله 

مورد پسند مجلس شورای اسامی واقع نشد و نتوانستیم استفساریه بگیریم.

خبـــــر

معاون امــور رفاهــی وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی گفــت: ســه وزارتخانه 
بــا هماهنگــی یکدیگــر اطاعــات افــراد 
5 تــا 11 ســاله خــود را مقایســه کردند که 
بــه شناســایی 13۰ هــزار دانش آمــوزی 

ثبت نام نکرده در مدارس منجر شد. 
شــبکه های  در  خبــری  پیــش  چنــدی 
اجتماعی منتشــر شــد مبنی بر این که از 
وزارت تعاون، پیامکی بــرای خانواده ای 
ارســال شــده کــه فرزنــد آنها در مدرســه 
ثبــت نام نکرده اســت.  در این پیامک از 
والدین کودک خواســته شــده بــود دلیل 
ثبت نام نکردن فرزندشان را در مدرسه 
اعــام کننــد تا در صــورت نیــاز اقدامات 
حمایتــی بــرای ادامــه تحصیــل انجــام 
شــود. احمد میدری معاون امور رفاهی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی  به 
ایرنا گفت: طرح شناسایی دانش آموزان 
بازمانــده از تحصیل و حمایــت از آنها از 

سال گذشته آغاز شده است. 
وی افــزود: بــرای اجــرای ایــن طــرح بــا 
پــرورش،  و  آمــوزش  وزارت  همــکاری 
کــد ملــی دانش آموزانی کــه در مدارس 
ثبت نــام کرده انــد را اســتخراج و بــا کــد 
ملی افراد 5 تا 11 ســالگی )سن تحصیل 
در مقطع پیش دبســتانی تــا  پایان دوره 

ابتدایی( تطبیق داده می شود. 
به گفته وی، از نتیجه این مقایسه می توان 
دریافــت که چــه تعــداد از دانش آموزان 
تــرک تحصیل کرده و یا این که از ابتدا در 
مدرســه ثبت نام نکرده اند. معاون وزیر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ادامه کرد: 
پــس از این کــه تعداد افــراد بازمانــده از 
تحصیل مشخص شد با همکاری وزارت 

ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات شــماره 
سرپرســت و یا یکی از اعضای خانواده را 
دریافت کرده و با ارسال پیامکی به آنها، 
علت ثبت نام نکردن دانش آموز را جویا 

می شویم.
میــدری اضافه کــرد: با مقایســه کدهای 
ملی مشخص شده که بیش از 13۰ هزار 
دانش آمــوز در ســال تحصیلــی98-97 
ثبت نــام نکرده اند. معــاون وزیر تعاون 

ادامه داد: همچنین از طریق مرکز تلفنی 
که در وزارتخانه دایر اســت و بیش از 1۰۰ 
معلول در آن فعالیــت می کنند با افراد 

خانواده آنها تماس می گرفته می شود.
»تاکنــون بــا 8۰ هــزار نفــر از سرپرســتان 
دانش آموزانــی که ثبت نــام نکرده اند از 
طریق این مرکز تلفن تماس گرفته شده 
است تا مشخص شــود چرا کودکان آنها 

به مدرسه نمی روند.«

ایــن مقــام مســئول بــا یــادآوری این کــه 
طرح شناســایی دانش آمــوزان بازمانده 
شــده  اجرایــی  پارســال  از  تحصیــل  از 
اســت، گفــت: پــس از این کــه بــرای مــا 
محرز شــد »فقــر« عامل تــرک تحصیل 
از هزینــه  دانش آمــوزان اســت بخشــی 
تحصیل آنها از سوی وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی پرداخت می شود.
ë بازماندن معلوان از تحصیل 

معــاون امــور رفاهــی وزارت تعــاون در 
ادامــه، معلولیــت را مهمتریــن عامــل 
ترک تحصیل کــودکان بیان کرد و افزود: 
فوت کــودک و ابطال نکردن شناســنامه 
و کارت ملــی، فقــر و مهاجــرت از دیگــر 
عوامل ترک تحصیل کودکان در ســن 5 

تا 11 سالگی است.  
میدری بر ضــرورت حمایت از معلوان 
برای حضور در اماکن عمومی و آموزشی 
تأکیــد کرد و گفــت: نبود فضای شــهری 
مناســب، مهمتریــن دلیــل بــرای تــرک 
تحصیل دانش آموزان معلول محسوب 
می شــود. »ناهماهنگی بین دســتگاهی 
منجر به نداشتن فضای شهری مناسب 
بــه معلــوان  و خدمات رســانی بهینــه 

محسوب می شود.«
وی خاطرنشان ســاخت: »در کشورهای 
دیگــر معلــوان بــه راحتــی در فضــای 
عمومی حاضر می شوند اما در تهران به 
ندرت شــاهد حضور این قشــر در سطح 
شــهر هستیم چه برسد به سایر شهرها و 
اســتان ها.« به گفته معاون وزیر تعاون، 
حس دلســوزی در میان مردم روســتاها 
موجــب می شــود تا معلــوان بیشــتر از 

شهرها در اماکن عمومی حاضر شوند.

وزیر کشور در تشریح عوامل ریشه ای بروز 
و رشــد آســیب های اجتماعــی، مشــکل 
اصلــی در ایــن عرصــه را عــدم تــوازن و 
تعادل در ســطح کشور دانســت و گفت: 
در حوزه های مختلف در برخی استان ها 
انباشت ثروت، جمعیت، فعالیت، کار و 
ســرمایه و موارد دیگر را شاهد هستیم در 
حالــی که در برخی اســتان ها هیچ یک از 
این موارد وجــود ندارد؛ مثًا در تهران، با 
انباشت ثروت مواجه و همزمان بااترین 

میزان بزهکاری و جرم را شاهد هستیم.
بــه گــزارش ایســنا، عبدالرضــا رحمانــی 
فضلــی در دیــدار بــا جمعــی از فعــاان 

اجتماعــی گفــت: موضــوع آســیب های 
اجتماعــی از زمــان شــروع کار بنــده در 
وزارت کشــور یکــی از دغدغه های اصلی 
کار ما بوده است؛ چراکه در این حوزه آمار 
دقیقی وجود نداشــت و اطاعــات، آمار 
و حتــی دغدغه هــا و نگرانی ها منســجم 
ابعــاد  از  شــناخت  و  نبــود  یکپارچــه  و 
مســأله کامل نبود. این در حالی است که 
آسیب های اجتماعی موضوعی پیچیده 
و چندبعدی اســت؛ چرا که ســرریز همه 
مســائل و مشــکات اعــم از اقتصــادی، 
بــه  آن  نظایــر  و  فرهنگــی  اجتماعــی، 

آسیب های اجتماعی منتهی می شود.

از  پیــش  تــا  اینکــه  بیــان  بــا  وزیرکشــور 
آغــاز دولــت یازدهم، جلســات شــورای 
اجتماعی به طور جــدی پیگیری و برگزار 
نمی شــد، افزود: با احیــای روند فعالیت 
شــورای اجتماعی در این دوره، همزمان 
حــوزه  در  جامعــی  و  دقیــق  مطالعــه 
آسیب های اجتماعی انجام دادیم و آمار 
و ارقام را به صورت واقع بینانه استخراج 
و گزارشــی در ایــن زمینــه تدویــن کردیم 
که خدمــت رئیــس جمهــوری و رهبری 
معظــم انقــاب اســامی ارائه شــد و در 
ادامه رهبر معظم دســتور پیگیری برای 
تکمیــل این گــزارش و برگــزاری دوره ای 

نشست آسیب های اجتماعی در حضور 
خودشان را دادند.  

رحمانی فضلی اضافه کرد: در پی صدور 
دســتور رهبری، یک سال تمام کار جدی 
بــرای تکمیل گــزارش انجام شــد و از آن 
زمــان، جلســات شــورای اجتماعــی در 
محضر ایشان هر شش ماه برگزار می شود 
 کــه اخیــراً جلســه هفتــم آن برگزار شــد.  
وی تصریح کــرد: رهبــری در این عرصه 
تأکید داشتند که باید در زمینه آسیب های 
اجتماعی به صــورت فوق العــاده عمل 
کنیم چراکه این کار را باید ۲۰ســال زودتر 

آغاز می کردیم و اکنون عقب هستیم.

معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

130 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل شناسایی شدند

هدی هاشمی
خبرنگار

مدیــرکل مــدارس و مراکــز غیــر دولتــی 
مــدارس  تمامــی  از  بازرســی  دربــاره 
غیرانتفاعی کشــور تــا ۲5 دی مــاه اعام 
می کنــد: قــرار شــد ایــن موضــوع را در اولیــن جلســه شــورای 
معاونــان مطرح کنیــم و تمام معاونان و مســئوان آموزش و 
پرورش در این جلسه حاضر باشند تا بتوانیم دستورالعملش 
را همــان جا اعام کنیــم. برای همین هنــوز نمی توانم درباره 
چگونگی اش حرفی بزنم. محمد محســن بیگی در پاســخ به 
این سؤال که آیا روابط خویشاوندی افراد در مدارس هم مورد 
بررســی قرار می گیرند اعام می کند: هنوز در این باره گزارشی 

به ما نرســیده است. ما مدرسه ای که افراد روابط خویشاوندی 
و فامیلی داشته باشند نداریم و اگر باشد به ما اعام کنند. چرا 
که مؤســس، کسی که درخواست تأســیس مدرسه را می دهد؛ 
بــر اســاس ضوابط خودش می توانــد کادر اداری و آموزشــی را 
معرفی کند. وی می گوید: حدود 15 هزار مدرســه غیرانتفاعی 
در کشــور مجوز فعالیت دارند و حدود هزار مدرســه هم پشت 
نوبت مجوز هســتند. همچنین موضوع رســیدگی به شــهریه 
مدرســه هر روز در دســتور کار سازمان بازرسی کشور است و اگر 
خانواده ها در این مورد مشــکلی داشــتند به ســازمان بازرسی 

وزارت آموزش و پرورش اطاع دهند.

مدارس غیر دولتی زیر ذره بین وزارت آموزش و پرورش

سنا
ای

  سیستان و بلوچستان

 در صدر ترک تحصیل دانش آموزان
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعام کرد: 3۰ درصد 
دانش آمــوزان بازمانــده از تحصیــل مربــوط بــه سیســتان و 
بلوچستان است؛ ضمن آن که استان های تهران و خوزستان 
نیز در رتبه های بعدی قرار دارند. وی در توضیح چرایی قرار 
گرفتن استان تهران در این فهرست گفت: والدین معتاد و رهاکردن کودکان، 

مهمترین علت بازماندن کودکان این استان از تحصیل محسوب می شود.

بـــــرش

بـــــرش

وزیر کشور: در حوزه آسیب های اجتماعی 20 سال عقب هستیم



پــاورقـی
جیمزکومی
 مترجمان: مسعود میرزایی 

و بهجت عباسی

افشای اطاعات محرمانه هیاری
کلینتون در چند ماه نخســت وزارتش، از یک سیســتم AT&T و ایمیل ِبَلک ِبری 
اســتفاده کرده و ســپس به دامنه اینترتــی Clintonemail.com نقــل مکان کرده 
بــود. او در جریان انجام کارهای اداری از همین ایمیل ها برای تماس با مدیران و 
کارکنان وزارت خارجه استفاده می کرد. در همین اثنا، بازرس کل جامعه اطاعاتی 
امریکا متوجه شده بود که هیاری کلینتون و همکارانش در متن ده ها ایمیل رد و 

بدل شده، درباره موضوعات طبقه بندی شده بحث و تبادل نظر کرده اند.
اگر چه از آن زمان تاکنون صحبت های زیادی درباره ایمیل های هیاری کلینتون 
و تحقیقــات اف بی آی در این باره مطرح شــده، اما اغلــب در این بحث ها هدف 
اصلــی و نقطــه تمرکز تحقیقــات اف بــی آی، مــورد بی توجهی قرار گرفتــه و گم 
شــده اســت. باید به این نکته توجه داشــت که تحقیقات جنایی اف بی آی بر این 
واقعیت متمرکز نبوده است که چرا هیاری کلینتون تصمیم گرفته بود از ایمیل 
و ِسروِر غیردولتی برای انجام کارهای دولتی خود استفاده کند. مدافعان هیاری 
کلینتون در تاش برای ســرپوش گذاشــتن بر حساسیت و اهمیت پرونده، اغلب 
به این موضوع اشــاره می کنند که قبل از او، یکی از وزیران خارجه پیشــین امریکا، 
کالین پاول، نیز از ایمیل غیردولتی AOL استفاده کرده بود و اقدام وی با موضوع 
تحقیقــات جاری اف بی آی شــباهت دارد. در واقــع در طرح این ادعا نکته اصلی 
 AOL نادیده گرفته شــده است. من تاکنون هرگز نشانه ای از اینکه پاول در ایمیل
خود درباره اطاعاتی که تا آن زمان محرمانه تلقی می شــدند، با کســی گفت وگو 
کرده باشد، ندیده ام، اما نمونه های زیادی وجود داشت که نشان می داد هیاری 

کلینتون به عنوان وزیر خارجه امریکا این کار را کرده است.
تحقیقــات ما درباره هیاری کلینتون باید به دو ســؤال پاســخ مــی داد؛ اول اینکه 
آیا اســناد و مدارک محرمانه ای در جریان رد و بدل شــدن ایمیل های کلینتون از 
سیستم طبقه بندی شده خارج شده بود یا نه و اینکه آیا موضوعات محرمانه در 
خارج از چارچوب سیستم طبقه بندی دولتی مورد بحث و گفت وگو قرار گرفته بود 
یا نه؟ اگر این اتفاق افتاده باشد، سؤال دوم این خواهد بود؛ فردی که تحت تحقیق 
قرار گرفته )هیاری کلینتون(، هنگام ارتکاب این عمل و مدیریت غلط اطاعات 

محرمانه، به چه چیزی فکر می کرده یا به عبارتی چه قصد و نیتی داشته است؟
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وفاداری وااتر

پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غامی

 دشمن علنی
به نظر می رســید یک ســؤال مداوم دیگر، »با اسپایسر چه بکنیم؟«، هم به نحوی 
بــه مصیبت مربوط به واکنش ناشــیانه نســبت به اخبــار مربوط بــه ماقات دون 
جونیور، جارد و روس ها در ماه ژوئن سال 2016 اضافه می شد. از آنجایی که رئیس 
جمهوری ضمن مســافرت با هواپیمای شــخصی رئیس جمهوری در واقع پاسخ 
دون جونیــور گــزارش اولیه تایمــز را در مورد این ماقات دیکتــه کرده بود، تقصیر 
بــه گردن ترامپ و هوپ هیکس انداخته می شــد: ترامپ دیکته می کرد و هیکس 
می نوشــت. امــا از آنجــا کــه تقصیر هیــچ فاجعــه ای را نمی توان به گــردن رئیس 
جمهــوری انداخت، هیکس هم از گناه مبرا بود. همچنین باوجودی که اسپایســر 
تعمــداً از بحران برج ترامپ کنار گذاشــته شــده بود، تقصیر ایــن جریان اکنون به 
گردن او انداخته می شد، دقیقاً چون با توجه به اینکه وفاداری او در سایه تردید قرار 

داشت، او و تیم ارتباطات باید از دور خارج می شدند.
در این جریان، تیم ارتباطات اگر دشــمن منافع جارد و ایوانکا محســوب نمی شد، 
حداقل مخالف این منافع قلمداد می شد؛ اسپایسر و افرادش از آنها دفاعی فراگیر 
و جامع نکرده بودند و تیم ارتباطات هم به قدر کافی از کاخ سفید دفاع نکرده بود. 
کل ایــن جریان از یک نکته واضح و اساســی آب می خــورد: هرچند این زوج فقط 
در شــمار کارکنان کاخ ســفید و نه بخشــی از پایه تشکیات کاخ سفید بودند، اما به 
گونه ای فکر و رفتار می کردند که خود را جزئی از هویت رســمی ریاســت جمهوری 
می دانستند. خشم و رنجش فزاینده آنها از این بود که برخی از کارکنان کاخ سفید 
تمایلی نداشــتند – یا واقعاً مقاومتی عمیق و شــدید نشــان می دادند – که با آنها 
به عنوان بخش اینفک ریاست جمهوری رفتار کنند. )یک بار پریبوس مجبور شد 
ایوانکا را کناری بکشد تا اطمینان دهد او درک می کند که در نقش رسمی خود فقط 
یکی از کارکنان کاخ سفید است. ایوانکا روی این وجه تمایز اصرار داشت که او یکی 

از کارکنان کاخ سفید به اضافه دختر رئیس جمهوری است(.
بنن دشــمن علنی آنها بود؛ از او هیچ انتظاری نداشــتند. اما پریبوس و اسپایسر را 
مأمورانی می شــمردند که شغلشان حمایت از اهداف کاخ سفید، از جمله منافع 
و اهداف آنها بود. اسپایســر که به خاطر دفاع مســخره اش از کاخ سفید و وفاداری 
ظاهراً مبهمش، در رسانه ها مورد تمسخر قرار می گرفت، از نظر رئیس جمهوری، 
از همان روز تحلیف، فردی بود که به قدر کافی وفاداری نداشــت و آن طور که باید 
در دفــاع از ترامــپ یا از نظر جــارد و ایوانکا، در دفاع از خانــواده رئیس جمهوری، 
مصمــم و تند نبود. ســؤالی که مرتب رئیس جمهوری می پرســید ایــن بود: »کادر 

چهل نفره ارتباطات تحت نظر اسپایسر واقعاً چکار می کند؟«
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 آتش و خشم
در کاخ سفید ترامپ

شقایق امیریدورنـــما
خبرنگار

تعطیلی دولت امریکا که در 
پی به توافق نرسیدن اعضای 

سنا بر سر بودجه درخواستی 
دولت برای ساخت دیوار 

مرزی مکزیک رخ داد، بازتاب 
گسترده ای در رسانه های 

امریکایی داشت.
نیویورک دیلی نیوز:

چگونه ترامپ کریسمس را دزدید
نیویورک تایمز:

تعطیلی دولت بر سر مشاجره دیوار
واشنگتن پست:

به دیوار  بودجه ندادند، دولت تعطیل شد
دااس مورنینگ نیوز:

آغاز تعطیلی درپی تقاضای بودجه مرزی
سن آنتونیو اکسپرس نیوز:

کنگره برای باز ماندن دولت به توافق نرسید
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به تعطیلــی کشــاندن دولــت، تبدیــل 
ترامــپ،  دونالــد  ابــزار  تازه تریــن  بــه 
بــه  بــرای  امریــکا،  رئیس جمهــوری 
کرسی نشاندن حرف و خواسته هایش 
دوران  ســال  دو  طــی  اســت.  شــده 
ســومین  ایــن  ریاســت جمهوری اش 
باری است که دولت فدرال امریکا را به 
تعطیلی کشیده و ضرر مالی احتمالی 
را  متوجه زیرساخت های اقتصادی این 

کشور کرده است.
شــب  نیمــه  الجزیــره،  به گــزارش 
جمعه، پس از آنکه ســنا ایحه تأمین 
ســاخت  داری  میلیــارد   5 بودجــه 
دیــوار مــرزی را تصویــب نکــرد و بــه 
آن رأی مثبــت نــداد، دولــت امریــکا 
رســماً تعطیل شــد. با ایــن تعطیلی، 
کارکنان وزارتخانه های امنیت داخلی، 
کشــور،  خارجــه،  امــور  دادگســتری، 
کشــاورزی، مســکن و ادارات دولتی به 
مرخصی اجباری فرستاده شده و فعًا 

به آنها حقوقی پرداخت نمی شود.
مجلس نمایندگان به طرح بودجه 
مــورد نظــر ترامــپ 217 رأی مثبــت و 
185 رأی منفی داد اما با عدم رســیدن 
آرای جمهوریخواهــان بــه حد نصاب 
در سنا، این طرح به تصویب نرسد. بر 
اســاس قوانین سنا، تصویب این طرح 
در ایــن مجلــس 100 نفری بــه 60 رأی 
نیاز دارد ولی جمهوریخواهان تنها 51 

کرسی در اختیار دارند.
در نخســتین ســاعات روز جمعــه، 
ترامــپ دموکرات هــا را تهدیــد کــرده 
بــود که اگــر دولــت تعطیل شــود، این 

تعطیلــی می توانــد »خیلــی طوانی« 
نشــد،  باعــث  هــم  ایــن  امــا  باشــد 
نماینــدگان دموکــرات تن به خواســته 
را  رئیس جمهوری شــان  و  بدهنــد  او 
به دلیل عقب نشینی نکردن از موضع 
خــود برای ســاخت دیوار مــرزی میان 

امریکا و مکزیک، سرزنش کردند.
دمکرات هــا  رهبــر  شــومر  چــاک 
مجلــس  در  جمعــه  روز  ســنا،  در 
صراحتاً گفــت ایحه بودجه ســاخت 
دیــوار مــرزی تصویــب نخواهد شــد و 
افزود: »ترامپ ســر لج افتاده اســت و 
می خواهد مــا را با »تعطیلی ترامپ« 
در کریســمس روبــه رو کنــد. شــما نــه 
امــروز، نــه هفته بعد و نه ســوم ژانویه 
مجلــس  کنتــرل  دموکرات هــا  کــه 
نمایندگان را به دست خواهند گرفت، 
قادر نخواهی بود دیوارت را بســازی«. 
در ســاعت های منتهــی بــه تعطیلــی 
دولت، جمهوریخواهان و دموکرات ها 
بــه  کردنــد  تــاش  امریــکا  در ســنای 
توافقی برســند اما با سماجت ترامپ 
بــه  توافــق  ایــن  خواســته اش،  روی 
روز گذشــته  بن بســت رســید. ظاهــراً 
بــا یکدیگــر صحبت هایــی  ســناتورها 
کرده بودند تا بتوانند دولت را به ادامه 
کارش وا بدارنــد اما تــا این لحظه این 

تاش به نتیجه نرسیده است.
تعطیلی دولــت در شــرایطی روی 
داد کــه اوایــل هفته پیش نشــانه هایی 
از کاخ ســفید دیده شد که دولت گزینه 
دیگری برای تأمین مالی پروژه ساخت 

دیوار مرزی پیدا کرده است.
روز  کــه  توئیت هایــی  سلســله  در 
جمعــه بــر صفحــه توئیتــری ترامــپ 
نشســت، او مکرراً علیه دموکرات های 

لجبازی ترامپ دولت امریکا را تعطیل کرد
دولت امریکا پس از جواب رد سنا به بودجه دیوار مکزیک برای سومین بار در یک سال اخیر تعطیل شد

فرحناز دهقی
خبرنگار

 اسپوتنیک:  گفته می شود چین به تازگی یک موشک جدید هسته ای 
به نام JL-3  با قابلیت رسیدن به خاک امریکا را آزمایش کرده است. 
 دیلی استار: سعد حریری نخست وزیر مکلف لبنان اعام کرد، 
امیدوار است تشکیل دولت متحد ملی این کشور پس از گذشت بیش از هفت 

ماه از اختافات سیاسی درباره پست های وزارتی نهایی شود.
 بلومبــرگ: بــه نقل از چهــار مقــام آگاه گــزارش داد، دونالد ترامــپ، رئیس 
جمهــوری امریــکا در حــال گفت وگو برای اخــراج جروم پــاول، رئیس بانک 

مرکزی این کشور است.
 اســپوتنیک: کاخ ســفید در بیانیــه ای اعــام کــرد، رئیــس جمهــوری امریــکا 
 ایحــه اعمــال تحریم بر اعضــای حماس و حــزب اه را »به خاطر اســتفاده از

 غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی« به قانون تبدیل کرد.

دو خط
خبـــر

استقبال طالبان از کاهش شمار نظامیان 
امریکایی در افغانستان

8 کشته در تظاهرات سودانی ها برای »نان«رئیس ناظران بین المللی به یمن اعزام شد

کردهای سوریه در جستجوی هم پیمانان جدید
در پی خروج نظامیان امریکا از سوریه نیروهای سوریه دموکراتیک از فرانسه تقاضای حمایت کردند

پس از انتشــار گزارش هایــی درباره برنامه کاخ ســفید برای 
خــروج نیمــی از نظامیــان امریکایــی از افغانســتان، یکــی 
از فرماندهــان ارشــد طالبــان بــه خبرگزاری فرانســه گفت، 
شبه نظامیان طالبان انتظار نداشتند این اقدام امریکا به این زودی کلید بخورد اما 

فوق العاده خوشحال و منتظر »خبرهای خوب دیگر« هستند.
به گزارش دویچه وله، خروج نیروهای خارجی بویژه امریکایی از افغانستان یکی 
از مهم ترین شــروط طالبان برای شــرکت در مذاکرات صلح بود و هفته گذشــته 
دیدارهایــی بیــن هیأت طالبــان و نماینده امریــکا در امور افغانســتان در ابوظبی 
برگزار شــد که به عقیده بسیاری از تحلیلگران، تصمیم به خروج ناگهانی 7 هزار 
نیروی امریکایی از افغانستان نتیجه این دیدارهاست. این در حالی است که حتی 
خود طالبان هم انتظار نداشــت، به این ســرعت به بخشــی از خواســته مهمش 
برسد. خروج نیمی از نیروهای نظامی امریکا از افغانستان در حالی انجام شد که 
این کشــور باید سه ماه دیگر انتخابات ریاســت جمهوری برگزار کند و از دیروز نیز 

ثبت نام نامزدها برای این انتخابات آغاز شد.

آماده باش پلیس فرانسه در ششمین هفته اعتراض ها
گــروه جهان/ شــعله آتشــی کــه جلیقه زردهــا 6 هفته قبــل برافروختند، شــاید 
فرونشسته باشــد اما همچنان می سوزد. نیروهای امنیتی فرانسه روز گذشته در 
سراسر این کشور به  حالت آماده باش درآمدند تا با خشونت  و هرج و مرج های 
احتمالی معترضان جلیقه زرد که برای ششمین شنبه پیاپی فراخوان اعتراض 
داده بودند، مقابله کنند. به گزارش ســایت شــبکه خبری فرانس 24 معترضان 
کــه تعدادشــان در دو هفته اخیر بشــدت کاهش یافته، روز جمعه بر ســر اینکه 
بایــد همچون هفته های قبل در پاریس و خیابان شــانزه  لیــزه تظاهرات کنند یا 
در ورســای، جایی که زمانی شــاه لویی شانزدهم ســر خود را در جریان اعتراض 
انقابیون از دست داد، اختاف نظر داشتند. »اریک درو«، رهبر جلیقه زردها در 
فیس بوک خود نوشته بود 1400 نفر با برپایی تظاهرات در ورسای موافقت کرده 
و 8 هزار نفر نیز از تمایل خود به شــرکت در این تظاهرات خبر داده  بودند. روز 
جمعه در حالی که معترضان در پاریس برای تظاهرات روز شــنبه برنامه ریزی 
 می کردنــد، جلیقه زردهای شــهر تولــوز ترجیح دادند، جمعه که ســالگرد تولد

 41 سالگی امانوئل مکرون بود، دست به تظاهرات بزنند.

در پی دستور روز چهارشنبه دونالد ترامپ 
بــرای خــروج 2 هــزار نیــروی امریکایــی از 
ســوریه، روز جمعــه الهــام احمــد یکی از 
مقامات ارشد گروه کردی نیروهای سوریه 
دموکراتیــک از فرانســه درخواســت کــرد 
نقش بزرگتری در ســوریه ایفا کند. فرانسه 
نیز به این درخواست به طور تلویحی پاسخ 
مثبت داد. الهام احمد هشدار داده است، 
اگــر حمایت خارجــی نباشــد جنگجویان 
کردی ممکن است مجبور شوند از خطوط 
مقدم جنگ با داعش عقب نشینی کنند. 
به گزارش آسوشیتدپرس، نیروهای کردی 
که در جریان عملیات های نظامی ائتاف 
بین المللی ضــد داعش به رهبری امریکا 
همواره بازوی میدانی واشنگتن در شمال 
سوریه بودند و از حمایت های تسلیحاتی، 
مالی و لجســتیکی امریکا بهره می بردند، 
روز چهارشــنبه پس از آنکه ترامپ به طور 
ناگهانــی اعــام کــرد نیروهــای خــود را از 
ســوریه خارج می کند، دچار شوک شدند. 
آنها ســپس درصدد جلب حمایت دیگر 
کشــورهای غربــی و اروپایــی برآمــده و روز 
جمعــه هیأتی را به فرانســه اعــزام کردند 
تــا از دولــت پاریس بــرای ادامــه رویارویی 
با داعش درخواســت کمک کننــد. در این 
هیــأت کــردی دو مقــام عالی رتبــه یعنی 
ریاض درار، رئیس مشترک شورای سوریه 

دموکراتیــک و الهام احمــد، رئیس هیأت 
اجرایــی این شــورا بودنــد و این هیــأت در 
پاریس با مشاوران امانوئل مکرون، رئیس 
جمهــوری فرانســه دیــدار کردنــد. در این 
دیــدار الهام احمد با ابــراز نگرانی از اینکه 
بــدون حمایــت خارجــی احتمــال خارج 
شــدن کنتــرل اوضــاع میدانــی از دســت 
کردها وجود دارد، هشدار داد ممکن است 
گروه های اصلی کردی دیگر نتوانند صدها 
تروریســت داعشــی را کــه در زندان هــای 
شــمال شــرقی ســوریه اســیر هســتند، در 
زندان ها نگه دارند و اگر این تروریست ها از 
زندان ها فرار کنند به ترکیه و حتی مرزهای 

فراتر از ترکیه خواهند رفت.
ایــن مقام کــردی البتــه تأکید کــرد که 
کردهــا هرگــز تروریســت های داعــش را از 
زندان هــا آزاد نخواهنــد کرد امــا اگر ترکیه 
به کردها حمله کند یا داعشی ها به خاطر 
خــروج امریــکا از ســوریه دوبــاره قــدرت 
بگیرنــد و بــه کردهــا حملــه کننــد، کردها 
مجبــور می شــوند تمرکز خــود را بــر دفاع 
و مقابلــه بــا این حمــات بگذارند و بعید 
نیست تروریســت های داعش از زندان ها 
فرار کنند. منظور این مقام کردی از حمله 
ترکیه به کردها همان عملیات شرق فرات 
اســت کــه در روزهای اخیر دولــت آنکارا از 
آغاز قریب الوقــوع آن خبر داده بودند اما 
رجــب طیــب اردوغان، رئیــس جمهوری 
ترکیه با ابراز خرســندی از خروج نیروهای 
امریکایی از ســوریه در یک سخنرانی خبر 

ندا آکیش
خبرنگار
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ریاض درار و الهام احمد از رهبران کردهای سوریه در پاریس

اخبــــــار

در پــی موافقــت جمعه شــب اکثریت اعضــای شــورای امنیت با اســتقرار تیم 
بین المللی نظارت بر آتش بس در حدیده یمن، دیروز شنبه پاتریک کریستوفر، 
رئیس هلندی تیم ناظر ســازمان ملل وارد عدن در جنوب یمن شد. به گزارش 
الجزیره، در این راستا، 15 عضو شورای امنیت آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملــل را مأمــور کردنــد، در مرحلــه اول تیمــی را برای یــک ماه جهــت نظارت، 
حمایت و تســهیل آتش بس در حدیده مستقر کند. نیروهای مردمی انصاراه 
یمن و دولت مســتعفی یمن بســرعت از این مصوبه شــورای امنیت اســتقبال 
کردنــد و آن را گامــی مثبــت در جهت توقــف عملیات نظامی ائتــاف عربی و 

شکستن محاصره و مقدمه راه حل سیاسی فراگیر دانستند. 

صــاح قــوش، رئیس دســتگاه اطاعــات و امنیت ســودان )نیــس(، در ســومین روز 
اعتراض ها در این کشــور که 8 کشته برجا گذاشــته، اسرائیل را متهم به ایجاد آشوب 
در این کشــور کرد. به گزارش ســایت خبری »ســودان تریبون«، اکنون ســه روز اســت 
کــه معترضان ســودانی در اعتراض به افزایــش بهای نان خیابان ها را اشــغال کرده 
و برخــی ســاختمان های دولتــی را بــه آتش کشــیده اند. با این حال هنــوز هیچ مقام 
ســودانی تاشــی برای حل این بحران از طریق صدور بیانیه ای که معترضان را آرام 
کند، نکرده  است. این در حالی است که ایسنا به نقل از روسیا الیوم گزارش داده است، 
الصادق المهدی، رهبر حزب اپوزیسیون »اامه« سودان به دولت هشدار داده، یا باید 

درخواست انتقال صلح آمیز را بپذیرد یا با ملت مقابله کند.

میــچ  از  و  کشــید  نشــان  و  خــط  ســنا 
مک کنــل جمهوریخــواه، خواســت که 
قوانین سنا را تغییر دهد تا این بودجه 

مورد تأیید ســنا قرار بگیــرد. او پیش از 
این گفتــه بود: »باعث افتخارم خواهد 
بود که دولــت را به دلیل امنیت مرزی 

تعطیل کنم«. سناتورها امار الکساندر 
و مارکو روبیــوی جمهوریخواه صراحتاً 
اعــام کرده انــد که از تغییــرات قدرت 

خورده انــد.  شکســت  ســفید،  کاخ  در 
اوایــل هفتــه پیــش گفــت کــه  روبیــو 
جمهوریخواهــان به ایحــه مالی خود 
کــه مجموعــاً 1.3 میلیــارد دار بــرای 
امنیــت مــرزی در نظــر گرفتــه شــده 
است، رأی خواهند داد اما تأمین مالی 
ســاخت دیوار مــرزی را تأیید نخواهند 
اقلیــت  رهبــر  پلوســی،  نانســی  کــرد. 
دموکرات هــا در مجلــس نماینــدگان 
امریکا نیز با اشــاره به پرداخت نشدن 
حقوق 800 هــزار کارمند فدرال، گفت 
به تعطیلی کشیده شدن دولت ترامپ 
به مــردان و زنانی که امنیــت امریکا را 

حفظ می کنند، صدمه می زند.
ë تاثیر تعطیلی دولت بر اقتصاد امریکا 

از تأثیــرات ایــن تعطیلــی می توان 
به افت و خیزهای بازار بورس و سهام 
در امریــکا اشــاره کــرد. روز جمعــه، در 
پــی اعــام ایــن تصمیــم، ســهام های 
امریکایــی بــا کاهــش روبــه رو شــدند. 
سهام صنعت داو جونز با 1.82 درصد 
و کمپانی S&P 500 با 2 درصد کاهش 

مواجه شدند.
تعطیلــی دولت، مدتــی کوتاه پس 
از تصمیــم ترامــپ مبنی بر خــروج از 
ســوریه، باعــث رویارویــی کاخ ســفید 
اگرچــه  اســت.  شــده  نماینــدگان  و 
نماینــدگان وعده  داده انــد مذاکرات را 
بر ســر خــروج دولت از تعطیلــی آغاز 
کرده انــد اما باز هم مشــخص نیســت 
ایــن تعطیلــی چنــد روز طــول خواهد 
کشــید. در همیــن حــال نظرســنجی 
واشــنگتن پســت نشــان می دهــد 51 
درصــد مــردم امریکا دونالــد ترامپ و 
جمهوریخواهــان را مقصــر تعطیلــی 

دولت می دانند.

بــه تعویــق افتــادن ایــن عملیــات را داد. 
اردوغــان گفت، کشــورش تصمیم گرفته 
به دنبال موضع اخیر امریکا درباره سوریه، 
آغاز عملیات نظامی در شــرق رود فرات 
را تــا مدتی بــه تأخیر انــدازد. الهام احمد 
همچنیــن گفــت، فرانســه به عنــوان یک 
عضــو ناتــو مســئولیت اخاقــی دارد کــه 

نگذارد ترکیه به کردها حمله کند.
یک مقام در کاخ الیزه نیز که خواســت 
نامش فاش نشود، گفت، مشاوران مکرون 
در جریان دیدار با هیأت کرد سوری، »پیام 
همبســتگی و حمایــت مکــرون را بــه آنها 
اباغ کردند.« بسیاری از رسانه ها این پیام 
همبســتگی و حمایت مکــرون از کردها را 
به عنوان پاســخ مثبت اما تلویحی پاریس 
به درخواست کمک کردها توصیف کردند. 
فاریــن پالیســی در تحلیلــی در ایــن بــاره 
نوشــت، مســئولیت های امانوئــل مکرون 

در بزرگتریــن جنــگ خاورمیانــه در حــال 
بیشــتر شدن و حتی فراتر رفتن از حد توان 
او اســت. در واقع خروج امریکا از سوریه به 
طــور خودکار انتقال فرماندهی یک جنگ 
از واشــنگتن بــه پاریس اســت و مکــرون را 
فرمانــده اتفاق هایی خواهد کــرد که از این 
پــس در ســوریه رخ می دهــد. هرچنــد کــه 
در ســال 2016 مقامــات فرانســوی اعــام 
کردنــد که فرانســه در ســوریه تنهــا حضور 
مشاوره ای دارد و خبرگزاری آناتولی ترکیه 
شمار مشاوران نظامی فرانسوی در سوریه 
را حــدود 70 نفــر اعــام کــرد. در همیــن 
حــال اولریــش دمــر، معــاون ســخنگوی 
دولت آلمان نیــز در یک کنفرانس خبری 
از نارضایتــی دولــت آلمــان از نــوع خروج 
امریــکا از ســوریه خبــر داد و گفــت: انتظار 
داشــتیم امریــکا دربــاره ایــن مســأله با ما 

مشورت می کرد.

تعطیلی دولــت امریکا در نتیجه اختاف میان ســنا و کنگره 
بــا دولــت روی می دهد به ایــن معنا که دولت فــدرال ایاات 
متحــده به دلیل عــدم تصویب بودجه همه خدمــات خود را 
جــز خدمات بخش های حیاتی متوقف می کند و تا زمانی که 
توافق بر ســر تصویب بودجه – در کنگره- حاصل نشــود این 
تعطیلی ادامه پیدا می کند.  با این تصمیم، 9 دپارتمان دولت 
و ده ها دفتر تحت تأثیر قرار گرفته اند. وزارت کشاورزی، وزارت 
بازرگانــی، حوزه دادگســتری،  امنیــت داخلی، وزارت کشــور و 
وزارت خارجه آمریکا از جمله بخش  هایی هستند که تعطیل 
می شوند.  800 هزار کارمند فدرال یا باید به مرخصی اجباری 
بروند یا بدون دســتمزد کار کنند. بیش از نیمی از هزار و 700 
نفری که برای دفتر رئیس جمهوری کار می کنند، به مرخصی 
اجباری فرســتاده شــده اند. با تعطیلــی اخیر، دولــت امریکا 
مجموعاً 22 بار تعطیل شده است. اگرچه تعطیل شدن دولت 

فدرال امریکا تنها بخشی از فعالیت های آن را محدود می کند 
امــا هرچه این تعطیلی بیشــتر ادامه یابد، گســتره تأثیراتش 
بیشــتر خواهد شــد. لوایــح بودجــه دولت امریــکا زمان بندی 
شده هستند و در صورتی که بودجه بعدی تا موعد مشخصی 
تصویب نشــود، دولت تعطیل می شود. همین موجب شده 
تــا دولت هــا و ادوار مختلــف کنگــره از ایــن ضرب ااجل های 
زمانی به عنوان اهرمی برای تأیید سیاست ها و طرح های مد 
نظر خود استفاده کنند. طوانی ترین تعطیلی دولت مربوط 
به اواخر ســال 1995 اســت، که 21 روز طول کشــید. پس از آن 
دولت واشــنگتن در ســال 2013، 16 روز تعطیل شــده بود. در 
این 16 روز باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت و معاون او جو 
بایدن با توجه به تعطیلی آشپزخانه کاخ سفید مجبور بودند 
به یک رســتوران کوچک در نزدیکــی این کاخ مراجعه کرده و 

همبرگر سفارش دهند.

تعطیلی دولت به چه معناست؟

   a
f

p



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست و چهارم  شماره 6955
 یکشنبه   2 دی 1397

کوریره دلو اسپورت )ایتالیا(
این نشــریه به اســتقبال دیدار شــب 
در  آ.اس.رم  بــا  یوونتــوس  گذشــته 
لیــگ فوتبــال ایتالیــا رفتــه و با چاپ 
درج  و  تیــم  دو  ســتاره های  عکــس 
دی فرانچســکو  و  الگــری  اظهــارات 
ســرمربیان یووه و رم، از اهمیت این 
مسابقه در ترســیم سرنوشت نهایی 
این فصل ســخن گفته است. کوریره 
گزارشــی ویژه از تیم پاری سن ژرمن 

هم دارد.

اوجوگو )پرتغال(
این روزنامه با عمده کردن تخلفات 
بــزرگ  باشــگاه های  رؤســای  مالــی 
فوتبال پرتغال و بویژه مدیران پورتو 
و اســپورتینگ، از حرکــت لیــگ این 
کشــور به سوی ســیاهچال بدنامی ها 
خبر داده اســت. اوجوگو با ســرمربی 
هــم  بنفیــکا  بازیکنــان  بهتریــن  و 
از اهــداف عالــی  مصاحبــه کــرده و 
این باشگاه سرخپوش شهر لیسبون 

سخن گفته است.

AS )اسپانیا(
همزمان با شدت گرفتن شایعات واگذاری 
ســرمربیگری رئال مادرید بــه ژوزه مورینیو 
در آینده نزدیک، ســرخیو راموس که گفته 
می شــود در صــورت آمدن مورینیو توســط 
وی از رئــال بیــرون رانــده خواهــد شــد، بــا 
تشــکیل جبهه ای واحد با سانتیاگو سواری 
ســرمربی فعلی این تیم، تأکید کرده است 
که کهکشانی ها طی 5 فصل دوری مورینیو 
بهترین دوران خود را گذراندند و در نتیچه 

چه نیازی به بازگشت او؟

جــام  فرنگــی  کشــتی  مســابقات 
بــا  شــب  جمعــه  جهــان  باشــگاه های 
قهرمانــی بیمــه رازی به پایان رســید تا 
پرونــده پنجمیــن دوره ایــن رقابت هــا 
بســته شــود. ایــن مســابقات در حالــی 
برگــزار شــد کــه آقای خــاص کشــتی به 
دقــت عملکــرد کشــتی گیران تیم هــای 
ایرانی را زیر نظر داشــت. البته سرمربی 
تماشــاگر  فرنگــی  کشــتی  ملــی  تیــم 
از  کشــتی ها  برخــی  در  و  نبــود  صــرف 
روی ســکوهای ســالن، فرنگــی کاران را 
راهنمایی کــرد! محمد بنا روی ســکوها 
آرام و قرار نداشــت و بــا فریادهایش بر 
ســر فرنگی کاران، توجه همــه را به خود 
جلب کرد. از سویی حضور سرمربی تیم 
ملی باعث شد تا فرنگی کاران ایرانی با 

انگیزه بیشتری کشتی بگیرند.
محمــد بنــا درخصــوص ایــن دوره 
»ایــران«  خبرنــگار  بــه  مســابقات  از 
گفــت: »پنجمیــن دوره مســابقات جام 
باشگاه های جهان نســبت به دوره های 
گذشته از ســطح بااتری برخوردار بود. 
تیــم ترکیــه بــا همــه داشــته های خــود 
در ایــن مســابقات شــرکت کــرد و برای 
کســب عنوان قهرمانی بــه اردبیل آمده 
بود اما شکســت ایــن تیم مقابــل بیمه 
رازی باعث شــد تا برنامــه تیم ترکیه به 
هم بخــورد. برخی گفته اند تیم روســیه 
با کشــتی گیران ناشــناس در این دوره از 

مســابقات حضــور یافــت در صورتی که 
روس ها ناشــناس نبودند و کشتی گیران 
ایــن کشــور مدال هــای جهانــی  جــوان 
باایــی برخــوردار  از تجربــه  و  داشــتند 
بودنــد. کشــتی فرنگی روســیه همیشــه 
خــوب اســت و ایــن تیــم کشــتی گیران 
و  روس هــا  بــر  عــاوه  دارد.  آمــاده ای 
چنــد  هــم  دیگــر  تیم هــای  ترک هــا، 

کشتی گیر خوب داشتند.«
ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در 
ادامــه افزود: »غیبــت آذربایجان باعث 
شد تا سطح مسابقات کمی پایین بیاید 
اما در کل این دوره از مســابقات نســبت 
به دوره های گذشته قابل قیاس نبود. از 
سویی سطح مسابقات کشتی فرنگی از 
کشــتی آزاد بااتر بود و نکته قابل توجه 
این مسابقات حضور پرشور تماشاگران 
اردبیلــی در ســالن برگــزاری مســابقات 
بــود. آنهــا ســنگ تمــام گذاشــتند. من 
عاشــق مــردم اردبیــل و تماشــاگرانش 
هستم و تشویق های آنها مرا هیجان زده 

کرد.«
جریــان  در  ملــی  تیــم  ســرمربی 
بــا  کشــورمان  نماینده هــای  مســابقات 
صــدای بلنــد کشــتی گیران را راهنمایی 
می کــرد به گونه ای که صدایش به دلیل 
داد و فریــاد زیــاد گرفتــه اســت. او بیــان 
داشــت: »حساســیت بســیار بــاا بــود. 
هنگام رویارویی یک ایرانی با کشتی گیر 
خارجــی نمی توان ســاکت بــود. باخت 
کشــتی گیر ایرانی بسیار دردناک است.« 
آقــای خاص کشــتی فرنگی گفــت: »به 

عنوان ســرمربی تیم ملی مسئول همه 
کشتی گیران هستم. اکثر کشتی گیران ما 
در ایــن مســابقات خوب کشــتی گرفتند 
البتــه طبیعــی اســت کــه در ایــن زمــان 
کشــتی گیران شــرایط ایده آلــی نداشــته 
باشند چرا که اردوهای تیم ملی تعطیل 
اســت و پس از چندین ماه کشتی گیران 
در یک مســابقه رســمی به روی تشــک 
رفتند. باید توقعات از تیم ملی را پایین 
بیاوریــم، جوانان آینده داری در کشــتی 
فرنگی حضور دارند که باید با تمرکز باا 

در خدمت تیم ملی باشند.«
درخصــوص  ملــی  تیــم  ســرمربی 
از  یکــی  عبدولــی،  ســعید  کشــتی های 
شــاگردانش که اعتقاد زیــادی به او دارد 
هــم صحبــت کــرد: »عبدولی همیشــه 
عبدولــی اســت. چه آمــاده باشــد و چه 
نباشــد، این مســابقات در سطح سعید 
ناامیــد  از عبدولــی  وقــت  نبــود. هیــچ 
نمی شــوم. عبدولــی در حــال حاضر در 
وزن 82 کیلوگرم کشــتی می گیرد اما در 
المپیــک این وزن وجــود نــدارد. از نظر 
من اگــر ســعید می خواهــد در المپیک 
کشــتی بگیرد، بهترین کار این اســت که 
به وزن 77 کیلوگرم بازگردد که بازگشت 

او به این وزن کار بسیار سختی است.«
تکلیــف ریاســت فدراســیون کشــتی 
پس از استعفای رسول خادم مشخص 
نیســت و ایــن فدراســیون حــدود 2 ماه 
اســت که با  سرپرستی حمید بنی تمیم 
اداره می شــود. ایــن در حالــی اســت که 
اهالی کشــتی اعتقــاد دارنــد باید هرچه 

فدراســیون  ریاســت  تکلیــف  ســریع تر 
مشــخص شــود. بنــا درخصــوص ایــن 
»خوشــحال  داشــت:  بیــان  موضــوع 
می شــوم وزارت ورزش هرچه ســریع تر 
تکلیف کشتی را مشــخص کند. طبیعتاً 
اگــر آرامش می خواهیــم باید وضعیت 
مدیریت فدراســیون مشــخص شود. در 
حال حاضــر دغدغه ما ثبــات مدیریت 
مــاه   20 . اســت  کشــتی  فدراســیون  در 
بــه المپیــک 2020 باقــی مانــده و بایــد 
هرچه زودتر تکلیف ریاســت فدراسیون 

مشــخص شود تا برنامه تیم های کشتی 
فرنگی و آزاد اجرایی شود.«

ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی با 
اشــاره بــه اینکــه مرحله اول مســابقات 
انتخابــی بهمــن مــاه برگــزار می شــود، 
در  را  تختــی  جــام  »مســابقات  افــزود: 
پیش داریم که این مســابقات با حضور 
می شــود.  برگــزار  قدرتمنــد  تیم هــای 
کشــتی گیران کشــورمان در حــال حاضر 
شرایط مناسبی ندارند و برای رسیدن به 
مرز آمادگی باید در اردوها حضور یابند. 

بــرای حضور در مســابقات جــام تختی 
10 کشــتی گیر آمــاده می خواهیم.« او در 
پاســخ به این ســؤال که در حــال حاضر 
چنــد فرنگی کار آماده در کشــور داریم؟ 
بیان داشــت: »برای حضور در اردوهای 
تیــم ملی 40 کشــتی گیر می خواهیم اما 
ترکیب تیم ملی را مســابقه به مســابقه 
انتخاب می کنیم. شهریورماه سال آینده 
اوج آمادگی کشــتی گیران است و در این 
زمــان می توانیم کشــتی گیران آمــاده را 

ببینیم.«

تذکر بودجه ای وزیر ورزش به رؤسای 
فدراسیون ها: سال آینده مراعات کنید

آخریــن  در  جوانــان  و  ورزش  وزیــر  ماهانــه  نشســت 
چهارشــنبه آذرمــاه با رؤســای فدراســیون ها برگزار شــد. 
در ایــن نشســت که ســیدرضا صالحی امیــری هم حضور 
داشــت، درخصــوص اساســنامه کمیتــه ملــی المپیک صحبت شــد و وی از 
رؤســای فدراســیون ها خواســت تــا ایــن اساســنامه را مطالعه کننــد. در این 
نشســت همچنین از رؤســای بازنشسته فدراســیون ها نیز تجلیل شد. یکی از 
نکاتی که رؤســای فدراسیون ها به اتفاق درباره آن صحبت کردند مربوط به 
بودجه فدراســیون ها بود که مســعود سلطانی فر با توجه به کم شدن بودجه 

ورزش در سال 98 از رؤسای فدراسیون ها خواست تا مراعات کنند.

برنز یکضرب دو وزنه بردار ایرانی در قطر کاپ
مســابقات وزنه برداری  قطر کاپ برگزار شــد و حاصل کار دو نماینده ایران 
در وزن 109 کیلوگــرم یــک مدال برنز بود. در ایــن وزن نیما آقایی با 17۵  در 
یکضرب برنز گرفت و با مهار وزنه 207 کیلوگرمی در دوضرب، ششــم شــد. 
علیرضا ســلیمانی دیگر نماینده ایران در یکضرب ششم شد و در دو ضرب 

نتوانست وزنه های انتخابی را مهار کند.

داورزنی: پوست مان کنده شد
محمدرضــا داورزنــی معــاون حرفــه ای و قهرمانــی وزارت ورزش به فارس 
گفت: »درباره واگذاری سرخابی ها صحبت هایی مطرح بود، بااخره واگذار 
شــود یا نشود؟ کمیسیون فرعی، اصلی و در نهایت دولت حمایت کرده اند. 

پوست ما کنده شد که مسائل این دو باشگاه حل شد.«

سرخ ها 18 دی به قطر می روند
در حالی که برانکو ایوانکوویچ، ســرمربی پرســپولیس از روز 13 دی ماه برای 
از سر گرفتن تمرینات پرسپولیس به تهران بازخواهد گشت، دیروز گفته شد 
ایــن باشــگاه در پی ترتیــب دادن 2 دیدار تدارکاتی برای خود در قطر اســت. 
اردوی برون مرزی سرخ های تهرانی از 18 دی ماه شروع می شود و جالب تر 
اینکه همزمان با حضور آنها در قطر، تیم های بایرن مونیخ، پاری سن ژرمن 

و آیندهوون نیز در قطر اردو می زنند.

انتقاد دادکان از پروین و خصوصی سازی
محمد دادکان، رئیس ســابق فدراســیون فوتبال در مصاحبــه ای با رادیو تهران 
گفــت ماجرای خصوصی ســازی ســرخابی های پایتخــت فقط برای ســرگرمی 
مردم است و هرگز اجرایی نمی شود. وی گفت: »علی پروین قابل احترام است 
امــا وقتی مدیر باشــگاه بود، نتوانســت پرســپولیس را اداره کند و حــاا خواهان 
خریداری آن است. برخی مدیران سابق استقال و پرسپولیس که اینک صحبت 
از تملک این 2باشگاه می کنند، تا به حال چه کار برای آنها انجام داده اند؟ مگر 
باشگاه های خصوصی در کشورمان کم داشته ایم؟ همین حاا زنوزی دارد برای 
تراکتورسازی هزینه می کند اما صبر کنید و آخر و عاقبتش را ببینید.« دادکان با 
مطرح کردن این ادعا که باشگاه های صنعتی فساد دارند، در خصوص کارلوس 
کــی روش هــم گفــت: » او به لحاظ فنی کارش را بلد اســت امــا اختیارات بیش 
از حــد بــه وی داده انــد.« او در مورد برنامه تلویزیونی 90 هــم گفت: »بینندگان 
این برنامه کمتر شده اند زیرا اختیارات مجری آن )عادل فردوسی پور( را کاهش 

داده اند و او با وجود 3 بار قهر، باز به سر کارش بازگشته است.«
ë پروین: خریدار پرسپولیس نیستم

علی پروین پیشکسوت باشگاه پرسپولیس چند روز پیش اعام کرده بود او و 
دوســتانش با هر قیمتی خواهان خرید این باشگاه هستند. پروین دیروز این 
موضوع را رد کرد و در مصاحبه ای به ایرنا گفت:»برخاف اخبار منتشر شده 
من خریدار باشــگاه پرســپولیس نیستم اما امیدوارم در این راه، پیشکسوتان 

بتوانند مالکیت دو باشگاه استقال و پرسپولیس را به دست بیاورند.«

شفر: دربی را ببرم به برانکو قرمه سبزی می دهم!
ســرمربی اســتقال جمعه شــب با حضور در تلویزیــون در برنامه ویژه شــب 
یلــدا صحبت هــای جالبی مطــرح کرد. وینفرد شــفر در برنامــه فرمول گفت: 
»مــی دانــم یلدا طوانی ترین شــب اســت و ایرانیان هم در این شــب جشــن 
می گیرند.« شفر در پاسخ به این سؤال که آیا می تواند با کلمه برانکو، ورزشگاه 
آزادی و قرمــه ســبزی جمله ای بســازد، گفــت: »زمانی که دربی بعــدی را در 
ورزشگاه آزادی بردیم با برانکو بیرون می رویم و به او قرمه سبزی می دهم.«

نورافکن در آستانه جدایی از شارلروا
سایت خبری Walfoot بلژیک خبر داد امید نورافکن در جمع خروجی های 
باشــگاه شــارلروای این کشــور در نقل و انتقال های نیم فصل قرار دارد. وی 
برخــاف علــی قلــی زاده فصــل کم ثمــری را در این باشــگاه کــه مالکان آن 

ایرانی اند، سپری کرده است.

بیانیه باشگاه استقال در واکنش به جذب بازیکنان جدید
در حالــی کــه اخباری مبنی بــر حضور بازیکنــان جدید در جمع آبی پوشــان 
بخصوص توافق برای بازگشت سرور جپاروف منتشر شده، باشگاه استقال 
با انتشــار بیانیــه ای اعام کرد با هیــچ بازیکن جدیدی قــرارداد امضا نکرده 
اســت. در ایــن بیانیــه آمــده: »همان طــور که پیــش از این هم اعام شــده،  
باشــگاه استقال به دور از حاشــیه فعالیت های خود در نقل و انتقاات نیم 
فصل را طبق نظر سرمربی باشگاه انجام می دهد که پس از نهایی شدن، به 
صورت رســمی از طریق ســایت باشگاه اعام خواهد شــد. هواداران توجهی 
به شایعات و اخبار نادرست مطرح شده در فضای مجازی نداشته باشند.«

منصوریان: نسل جدید حرمت ها را می شکنند
علیرضــا منصوریــان که در بازگشــت به فوتبــال نتایــج ازم را در ذوب آهن 
کســب نکرده، دیــروز گفت: »اگر طــی 15 ماه دوری ام از ایــن ورزش چندان 
حــرف نــزدم، با هدف امانتداری بوده اســت. متأســفانه نســل جدید بســیار 
راحت حرمت ها را می شکنند، حال آنکه من هنوز خودم را به افرادی که در 

استقال به من یاری رساندند، مدیون می دانم.«

تاج: با VAR می توان اشتباهات را به حداقل رساند
کاس دانش افزایــی داوران فوتبــال ایــران کــه دیــروز بــا حضور مــدرس فیفا 
برگزار شــد، یک خروجی جالب داشــت و آن، ورود سیستم ویدئویی VAR به 
چرخه مســابقات کشور به قصد کمک به امر داوری است. مهدی تاج، رئیس 
فدراســیون فوتبال در همیــن ارتباط گفت: »از این طریق می توان اشــتباهات 
داوری را به حداقل رساند. اشتباهات داوری در جام جهانی هم روی می دهد 
ولی ممکن است به ارکان لیگ صدماتی جدی وارد کند. یکشنبه در ورزشگاه 
دســتگردی از سیستم VAR رونمایی خواهد شد و دوشنبه در آکادمی فوتبال 
و ورزشــگاه آزادی هم تســت خواهد شد.« محمد صالح سوبیخدین، مدرس 
مالزیایی فیفا نیز گفت با اینکه اشتباهات داوری از بین نمی رود اما کاس هایی 
از این دست سبب می شود شمار آنها کاهش یابد. فریدون اصفهانیان، رئیس 
کمیته داوران فدراسیون فوتبال با رد این ادعا که تمام تیم های حاضر در لیگ 
برتر از نحوه قضاوت های نیم فصل متضرر شده اند، گفت:»ما خواهان آشناتر 
شــدن داوران مان با علم روز داوری هستیم.« محمدحسین زاهدی فرد، داور 
مطرح کشــور نیز تأکید کرد که هرچند سیســتم VAR نیز اشــتباهات داوری را 
ریشــه کن نمی کنــد اما بایــد از ورود آن در صحنــه فوتبال ایران اســتقبال کرد. 
داوود رفعتــی، رئیس دپارتمان فوتبال هم گفت: »کاس فعلی ویژه تمامی 
داوران زیر 35 ســال لیگ برتر و دســته اول اســت و ما خوشــحالیم که با ورود 
VAR به سیستم کاری مان، وارد مرحله ای تازه از فوتبال ایران خواهیم شد.«

اخبـــار

دغدغه اهالی کشتی، تعیین تکلیف مدیریت فدراسیون است
گفت وگوی »ایران« با محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی

سطح مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان از کشتی آزاد بااتر بود/ ترکیب تیم ملی را مسابقه به مسابقه انتخاب می کنیم

ســعید عبدولــی یکــی از اعضــای تیم 
بیمــه رازی اردبیــل بــود که بــه همراه 
مســابقات  در  قهرمانــی  تیــم  ایــن 
کشــتی فرنگی جام باشگاه های جهان 
 82 وزن  در  عبدولــی  کــرد.  کســب  را 
کیلوگــرم برهــان آکبــوداک، قهرمــان 
زیــر 23 ســال جهــان 2017 از ترکیــه و 
گاژی مــراد جــال اف روســیه را ۵ بــر 
صفــر شکســت داد. او در گفت وگویــی 
کــه بــا »ایــران« داشــت، درخصــوص 
این رقابت ها و بازگشــت محمد بنا به 

کشتی صحبت کرد.
ë  جــام مســابقات  در 

باشگاه های جهان قهرمان 
ایــن  شــرایط  شــدید. 

مسابقات چطور بود؟
مســابقات  شرایط 
خوب بود و تیم های 
مطرح و کشتی گیران 
صاحب نامی در آن 
بودند.  کرده  شــرکت 
عضــو  بیشترشــان 
کشــورهای  ملی  تیم های 
در  عنــوان  صاحــب  و  خــود 
رقابت هــای جهانی و المپیک 
بودنــد. ترکیــه بــا تیــم اولــش 
شرکت کرده بود و کشتی گیران 

جــوان و پرقدرتــی در کنــار باتجربه هــا 
حضور داشتند و تیم روسیه هم همین 

طور.
ë شرایط بیمه رازی چطور بود؟

تیــم مــا کــه اســمش روی خودش 
اســت، همه راضی هستیم )با خنده(. 
از مســئوان ایــن تیــم تشــکر می کنــم 
که با ســرمایه گذاری در کشــتی، باعث 
شــرایط  در  کشــتی گیران  تــا  شــده اند 
بهتری قرار داشته باشند. کشتی گیران 
جامعــه  قشــرهای  ضعیف تریــن  از 
هســتند. همه از ملی پوشان این رشته 
در زمان المپیک یا مســابقات جهانی 
انتظــار مــدال آوری دارنــد ولــی زمان 
پاداش دادن، به کشــتی گیران اعتنایی 
نمی شــود. البتــه باید از حســن رنگرز، 

ســرمربی تیــم و کادرش هــم نــام 
ببرم کــه خیلی بــرای ما زحمت 

را  خــود  توانایــی  و  کشــیده اند 
هم با این قهرمانی به اثبات 

رسانده اند.
ë  از کشــتی هایی که خودت

گرفتی، رضایت داشتی؟
بخواهیــد،  را  راســتش 

مــن  نبــودم.  راضــی  خیلــی 
بــا مــدت کوتاهــی تمریــن در 

ایــن مســابقات شــرکت کــردم و 
اگــر بتوانــم تمریناتــم را بیشــتر کنــم، 
می توانــم بــه موفقیــت خوبی دســت 
یابم. ا ن شــاء اه با حضور آقای بنا هم 

بتوانم به وضعیت ایده آل برسم.
ë  محمد بنا در مصاحبه ای با اشــاره به

عملکرد تو در این مسابقات گفته که من 
هیچ وقت از سعید ناامید نبوده ام...

محمــد آقــا ســلطان اســت. آقای 
بنــا را همــه دوســت دارنــد و مــن هم 
از کســانی هســتم که عاقه زیــادی به 
ایشــان دارم. از ایــن کــه او به تیم ملی 
برگشــته، خیلی خوشــحالم. یک مرد 

متعصــب و باغیــرت کــه بــه بچه هــا 
روحیــه می دهــد و از لحــاظ فنــی هم 
کــه دیگر همه می داننــد، چقدر خوب 
است و واقعاً کمتر مربی ای را می توان 
بــا این خصوصیات اخاقــی پیدا کرد. 
ا ن شــاءاه که اردوهای تیم ملی را هر 
چه زودتر شــروع کنــد و امیــدوارم اگر 
ما هم ایق بودیم، زیر نظر این مربی 

بزرگ کشتی بگیریم.
ë  البتــه بنــا گفته که تــو بایــد در اردوها

حضور داشته باشی تا شرایطت بیشتر 
مورد ارزیابی قرار بگیرد.

بایــد  اســت.  طــور  همیــن  حتمــاً 
خــودم را بــه حد و انــدازه ای برســانم 
کــه ایــق پوشــیدن دوبنــده تیــم ملی 
باشم. مطمئنم که با حضور بنا، آینده 
روشنی در انتظار کشــتی فرنگی ایران 

است.
ë  تو در این رقابت هــا در 82 کیلوگرم

کشــتی گرفتــی امــا اگــر بخواهــی به 
المپیک بــروی، باید وزنت را تغییر 

دهی. درست است؟
کیلوگــرم   82 در  مــن 
نمی توانــم بمانــم چــون وزن 
المپیکی نیســت. برای آینده 
بایــد وزن کــم کنــم و بــه 77 
کیلوگرم برگردم. امیدوارم به 
وضعیــت ایده آلی کــه خودم 
و مربیــان در نظر دارند، دســت 

پیدا کنم.

گفت وگو با مهدی علیاری: 

دوست داشتم جو فینال را تجربه کنم

در تیم کشــتی فرنگی بیمه رازی اردبیل که در پنجمین دوره جام باشــگاه های جهان 
بــه میزبانی همین شــهر به قهرمانی رســید، مهــدی علیــاری در وزن 97 کیلوگرم به 
روی تشــک رفــت و از عوامل موفقیت ایــن تیم بود. وی درخصوص ســطح برگزاری 
ایــن تورنمنت بــه خبرنگار »ایــران« گفت: »فکر مــی کنم با توجه بــه اینکه پنجمین 
دوره برگــزاری ایــن مســابقات بود، نســبت بــه ادوار گذشــته به لحاظ کمــی و کیفی از 
شــرایط خوبی برخوردار بود و شــاهد حضور قهرمانان بزرگی بودیم. ترکیه با تمامی 

را نفرات خود شرکت کرده و تمامی قهرمانانش را آورده بود که عنوان قهرمانی 
کســب کند اما خدا را شــکر هم تیم ما و هم سینا صنعت ایذه توانستیم 
ترکیه را شکست دهیم و نماینده این کشور به مقام چهارم دست یافت. 
تیم روسیه نیز با نفرات شاخصی حضور پیدا کرد که به فینال راه یافت 
و بــا شکســت مقابل تیم بیمــه رازی دوم شــد.« وی در پاســخ به اینکه 
کدامیک از کشتی گیران عملکرد بهتری داشتند، بیان کرد: »فکر می کنم 

رامین طاهری، مهرداد مردانی و سعید عبدولی کشتی های خوبی 
گرفتند و توانستند قهرمانان بزرگی را شکست دهند.«

در فینــال این مســابقات، مــورات لوکایف حریف روســی 
انصــراف داد و علیــاری بــدون آنکــه مســابقه دهــد، برنده 
اعــام شــد. او دربــاره علت انصــراف کشــتی گیر روس داد 

گفت: »دقیقاً نمی دانم. فکر کنم مصدوم شــده بود. من 
خیلی هم گرم کرده بودم و وقت گذاشــتم اما متأسفانه 
با من کشــتی نگرفت. دوست داشــتم با او کشتی بگیرم 
و جــو فینال را تجربــه کنم اما خب ایــن اتفاق نیفتاد.« 
علیاری درباره شرایط میزبانی مسابقات در اردبیل نیز 
صحبت کرد: »خدا را شکر هم ما و هم نفرات خارجی 
کــه در ایــن رقابت ها شــرکت کــرده بودند، از شــرایط 

میزبانــی راضــی بودیم. بــه نظــرم برگزاری مســابقات 
خوب و آبرومندانه بود. اردبیل تماشاگران خیلی خونگرم و کشتی 

دوستی دارد. از همه آنان تشکر می کنم که ما را تنها نگذاشتند.«

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

سعید عبدولی در گفت وگو با »ایران«:

محمد بنا، سلطان است
حامد جیرودی

خبرنگار
آذین آقاجانی

خبرنگار

بــا نزدیــک شــدن بــه آغــاز رقابت های 
جام ملت های آسیا 2019 امارات، اخبار 
پیرامــون ایــن مســابقات و حضــور تیم 
ملی که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی 
آن به حســاب می آید، بیشــتر می شود. 
مختلــف،  رســانه های  رو،  همیــن  از 
اخبــار زیــادی را درخصــوص تیــم ملی 
و شــاگردان کارلــوس کی روش پوشــش 

می دهند.

ë  ضربــه کــی روش،  اظهــارات  بازتــاب 
مهلک به آمیان

سایت فاکس اســپورت ویتنام اظهارات 
اخیر ســرمربی تیــم ملی فوتبــال ایران 
را منعکــس کــرد و نوشــت: »کــی روش 
تصــور می کند که تیم ملی فوتبال ایران 
بــا اتــکا بــه خداونــد و به لطف ســرعت 
در  عملکــرد  بهتریــن  بــه  بازیکنانــش 
مســابقات جام ملت های 2019 آسیا در 

امارات خواهد رســید.« فاکس اسپورت 
جهانبخــش،  علیرضــا  از  همچنیــن 
لژیونــر ایرانی برایتون به عنــوان یکی از 
بازیکنان مهمی نام بــرده که در امارات 
خواهد درخشــید. این در حالی است که 
جهانبخش، از ناحیه همسترینگ دچار 
مصدومیــت شــده و برای جلوگیــری از 
تشــدید آســیب دیدگی برای برایتون به 
میــدان نمــی رود و حضــورش در جــام 

ملت ها نیز در  هاله ای از ابهام قرار دارد. 
ســایت  le11amienois فرانســه نیــز در 
گزارشــی نوشت: »ســامان قدوس یکی 
از بازیکنان کــی روش در جام ملت های 
آسیاست و نمی تواند برای مدتی به تیم 
باشــگاهی خود کمک کند. این به منزله 
ضربــه مهلک جدیدی بر آمیان خواهد 
بــود که بــه مدت یــک ماه ســتاره درجه 
یک خود را در خدمت نخواهد داشت.«

ë برگزاری مراسم بدرقه قطعی نیست
تیــم ملــی هفتــه گذشــته در مراســمی 
غریبانــه و بــدون حضور هیچ مســئولی 
برگــزاری  از  پــس  تــا  شــد  قطــر  راهــی 
اردوی آماده ســازی راهی امارات، محل 
برگزاری جام ملت ها شود. این موضوع 
انتقادهــای زیادی به همراه داشــت اما 
پس از آن مهدی تاج، رئیس فدراسیون 
فوتبــال اعام کرد که بــرای تیم ملی در 

کیش مراسم بدرقه برگزار خواهد شد و 
برای این منظور اسپانســر هم پیدا شده 
است. در این شرایط دیروز غامحسین 
زمان آبادی، مشاور فرهنگی فدراسیون 
فوتبــال گفت: »برگزاری مراســم بدرقه 
در تاریخ 14 دی در جزیره کیش قطعی 
نیست. برخی از بازیکنان مشکل روادید 
دارند و جلسه ای برگزار می کنیم تا همه 

چیز نهایی شود.«

یلدای تیم ملی در قطر
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»ايران«: فریدون شــهبازیان، رهبری 
ارکســتر ســمفونیک تهــران را بــرای 
اجرای اپرای »هفت شــهر عشق« بر 
عهده دارد. این آهنگســاز و موسیقیدان پیشکسوت از روز 
گذشته اول دی ماه با گروه نوازندگان ارکستر و بازیگر های 
ایــن اپــرا تا زمــان اجرا روزی پنج ســاعت تمریــن خواهد 
کرد. اپرای »هفت شهر عشق« به نویسندگی و کارگردانی 
محمد عبــدی زاده از ششــم دی ماه در تاار وزارت کشــور 
روی صحنــه خواهــد رفــت. عوامــل ایــن اپــرا از خاصه 
داســتان آن چیزی نگفتند، اما از عنوان اپرا بر می آید این 
اثر اقتباســی از داســتان هفت شهر عشــق روایت شده در 
منطق الطیــر فریدالدین عطار نیشــابوری باشــد. در این 

اثر نمایشــی محمدرضــا فروتن، مریــا زارعی، اندیشــه 
فوادوند، ابوالفضل پورعرب، نسیم ادبی، محمد ساربان، 
افسانه پاکرو و پانته آ بهرام بازی خواهند کرد و خوانندگان 
ســاار عقیلی، روزبه بمانــی و روزبه نعمت اللهی اجرای 
آواز های این نمایش را بر عهده خواهند داشت و همچنین 
مرضیه مهدی زاده و علی آقایی نســب نیز تهیه کنندگان 
آن هستند. فریدون شهبازیان که به عنوان رهبر میهمان 
ارکســتر ســمفونیک تهــران را هدایت می کنــد، از هجده 
ســالگی در نیمه دهه چهــل با عضویت در گروه ارکســتر 
ســمفونیک رادیــو کار موســیقی را آغاز کــرد. او بــه بهانه 
درگذشــت دوست و همکارش ناصر چشــم آذر نقبی به 
سال های فعالیتش در گروه کر رادیو در دهه چهل می زند 

و در گفت وگو با تســنیم گفته بود:»زمانی که من گروه کر 
در رادیــو داشــتم، ناصر چشــم آذر خواننده گــروه کر بود. 
بعدها هم دوســتان بســیار خوبی بودیم. هــر دوی ما در 
انجمن آهنگسازان خانه سینما عضو بودیم و سال ها در 
هیأت مدیره با هم بودیم. شناخت خوبی هم از موسیقی 
پاپ داشــت.به نظــرم هنرمند زمانی هنرمند اســت که 
کارش به خانه مردم برود. اینکه من آثارِ بسیاری ساختم 
و مردم گوش ندهند به نظرم ارجحیتی ندارد به آثاری که 
مردم می شــنوند.« از آن سال ها، نیم قرن می گذرد و این 
هنرمند پیشکسوت و خاق آهنگسازی ده ها فیلم و آلبوم 
موسیقی را بر عهده داشت و با چهره های مهم ادبیات و 

موسیقی و سینمای ایران کار کرده است.

اپرای اقتباس شده از ادبيات كاسيک فارسى با رهبری شهبازيان اجرا مى شود

فریدون در هفت شهر عشق

حمید صوفی

حجت ااسام والمسلمین محمدجعفر 
در  کشــور  کل  دادســتان  منتظــری 
نشســت حقوقــی کاربــردی مؤسســه 
آمــوزش عالی شــهید قدوســی امروز 
تعییــن  دربــاره  کــه  را  شــایعه هایی 
حجت ااسام رئیسی به عنوان رئیس 
قوه قضائیه دهان به دهان می چرخد 
نه تأیید کرد و نه تکذیب. او در پاســخ 
بــه ســؤال یکــی از خبرنــگاران دربــاره این موضــوع گفت:  
»فعًا فضای مجازی اســت و تــا به فضای حقیقی تبدیل 

شود طول می کشد.«
چــون همان طــور کــه دادســتان گفــت در فضــای مجازی 
درباره این موضوع زیاد صحبت می شود این خبر و پاسخ 
هم باعث واکنش بســیاری از کاربران شــد. بسیاری از آنها 
معتقدند با این پاســخ دادستان کشــور ریاست رئیسی در 

قوه قضائیه قطعی است.
ایــن توئیت هــا را بخوانیــد: »رئیســی هــم رئیس شــد و تو 
نیامدى!«، »یادم هســت وقتی شــاهرودی قــوه قضائیه را 
از یــزدی گرفت فرمود که ویرانه ای تحویل گرفتم! و وقتی 
اریجانی نیز از خلف خود تحویل گرفت همچین تعبیری 
بــه کار بــرد! تــازه آن زمــان اصولگرایــان کمتــر دعواهــا را 
رســانه ای می کردند. با این اوضاع اان رئیسی چه خواهد 

گفت؟!«

رئیسی رئیس شد؟!

شهروند 
مجــازی

سوژه روز

یگانه خدامی

درمنــی  باقــری  حمیدرضــا  اعــدام 
معروف به ســلطان قیــر در اولیــن روز 
زمســتان باعث شــد در فضای مجازی 
بســیاری از ایرانی ها درباره اش حرف بزنند. اینکه در اولین 
روز فصــل جدیــد ایــن اتفــاق افتــاده، اعــدام یکــی دیگر از 
سلطان های اقتصادی و دلیل و تأثیر اعدام او مسائلی است 
که آنها در نوشته هایشان به آن اشاره کردند. با توجه به لقب 
او یعنی سلطان قیر کاربران زیادی با دیده طنز به این خبر 
نگاه کردند و درباره اش نوشــتند. عکس و فیلم او لحظاتی 
قبــل از اعدام هم مورد توجه قرار گرفــت: »به دنبال اعدام 
سلطان سکه و ســلطان قیر، مهدی هاشمی بازیگر سریال 
ســلطان شبان از کشــور گریخت.«، »سلطان سکه رو اعدام 
کردین ســلطان قیــر رو هــم اعــدام کردین توروخــدا کاری 
به ســلطان علی پروین نداشــته باشــین«، »ازقوه قضائیه، 
بابت اعدام مفسد اقتصادی، باقری  درمنی قدردانی کرده 
وممنونیــم که تحت تأثیر توصیه های به ناحق افراد خائن 
بانفــوذ قرارنگرفتنــد.«، »خبرنــگار از اعدام باقــری درمنی 
گزارش تهیه کرد، اون لحظه آخر که ســوار ماشینش کردن 
و چــراغ خامــوش رفتن ســمت تاریکــی خیلی خــوف بود 
امصب«، »تا جایی که ما خبر داریم باقری  درمنی، سلطان 
قیر نبود. طفلی بود میان بزرگان تجارت قیر. ساطین قیر 

اان در آرامش و امنیت دارن کارشون رو می کنن.«.

سلطان بعدی کیست؟

واکنش 
روز

عــادل  گــزارش  اولیــن  فیلــم  دیــروز 
فردوسی پور در شبکه های اجتماعی منتشر 
شــد و بازتــاب زیــادی هــم داشــت. در این 
فیلــم فردوســی پور خــودش را معرفی کرده و می گوید 20 ســاله 
و دانشــجوی ســال دوم مهندسی صنایع اســت. فیلمی که گفته 
شــد در واقع تســت او برای گزارشگری اســت. چهره او و جمات 
ساده اش برای گزارش فوتبال نکاتی است که کاربران شبکه های 
اجتماعی به آن اشاره کردند و بارها این فیلم بازنشر شد. این چند 
پســت و توئیــت را درباره این فیلم بخوانید: »ایــن اولین گزارش 
یکــی از بهترین مجریــان و گزارشــگر های تلویزیونــه، تنها فرقی 
کــه کرده نوع لباس هاشــه«، »او خــودش را به ترکیــب تلویزیون 
تحمیــل می کند و به همه  می فهماند کــه اولین کار هیچ کس در 
دنیا »شــاهکار« نیست.«، »خود گزارش فردوسی پور که جالبه به 
کنار، ما تو دهه هفتاد مجری زن برای برنامه ورزشی داشتیم؟!«، 
»ویدئو های قدیمی فردوسی پور یه نکته جالبی داره که تو کشور ما 
معمواً کمتر دیده میشــه. اونم اینه که کمتر کسی هست که پله 
پله رشــد بکنه تا به یه جایگاه باا تو تخصصش برســه. معموًا 
آدما یک شــبه ره چند ساله رو  طی میکنن و برا همینم کیفیت یا 

ماندگاری ندارن. این آدم به هر جا رسیده مزد تاششه.«.

فردوسی پور 20 ساله

فیلم روز

این
ر آن

هن

درباره سيروس طاهباز و نقش او در ادبيات مدرن ايران به بهانه سالمرگش

راه نمای شعر و شاعران
هنــر  و  ادب  وادی  در  پــا  کــه  کســانی 
می گذارنــد، می داننــد کــه جاه طلبــی و 
رســیدن به یک جایــگاه باثبات فردی در 
ایــن اقلیــم، از اصلی تریــن آرزوهــای هر 
نویسنده و هنرمندی است و اینکه بتوانی از 
این جاه طلبــی درگذری و عمری را صرف 
زمانــه  شایســته  هنرمنــدان  شناســاندن 
خــودت کنــی مناعــت طبعــی می خواهد 
که در هر کســی نمی توان یافت. ســیروس 
طاهباز )زاده 1318 و متوفای 1387( یکی 
از هنرمندانی بود که چنین مناعت طبعی داشت و اگر امروز نام و 
آوازه ای دارد و در ســالمرگ و سالروز تولدش از او یادی می کنیم، 
یا در فهرســت اعام اکثر تاریخ نگاری هــای ادبی معاصر نامی از 
او هســت، دلیلش نه صرفاً آثار خود او، که جهدی است که در راه 
شناساندن دیگران به زمانه و جامعه خویش به کار بست. ظاهباز 
شــاید خود در شــاعری و حتی حــوزه نقد هرگز در طــراز اول جای 
نداشت، اما هم در دوران فعالیتش در قالب روزنامه نگار و هم در 
دوران ریاست پرثمرش بر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، 
با تعهد و بنیه یک مبلغ واقعی، کوشید تا استعدادها را بشناسد، 

بپروراند و راه را برای شناخت بیشتر آنان باز کند.
ســیروس طاهباز نخستین کســی بود که احتمااً با الهام از شکل 
و شــمایل مجلــه مهــم »پاریــس ریویو«، بــه انتشــار »دفترهای 
زمانــه« و مجلــه »آرش« همــت ورزیــد. نشــریاتی کــه هنوز هم 
یکی از مهم ترین متون مرجع درباره زیســت و شیوه جهان بینی 
و شــگردهای هنــری شــاعران و نویســندگان و هنرمنــدان حوزه 
بــا  او  تخصصــی  و  مفصــل  مصاحبه هــای  هســتند.  تجســمی 
شــاعران، در کنار انتشــار نمونه هــای قابل توجه کمــی و کیفی از 
شعرشان، برای ستارگان شعر نوین ایران یک رزومه و شناسنامه 
باارزش فراهم آورد. همچنین از یاد نبریم-که به رغم شایعات 
و حرف و حدیث هایی که همیشــه بوده و هست- او در گردآوری 
و انتشــار آثار نیما یوشیج هم اهتمام بسیاری ورزید و سهم غیر 
قابل انکاری در شناســاندن جنبه های مختلف زندگی شخصی، 
اندیشه ها و اشعار او به مردمان این روزگار دارد. یکی از پویاترین 
و مفیدتریــن ادوار کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان نیز 
بــه نام طاهباز گره خورده اســت. حجــم قابل اعتنایــی از آثاری 

خاقیــت  محصــول  و  ادبــی  و  هنــری  ارزش  دارای  فکرشــده، 
بهترین های آن روزگار در زمان مدیریت او به فرهنگ ما عرضه 
شد. آثاری که هنوز هم که هنوز است در حسرت تولید نمونه  های 

مشابه شان هستیم.
ســیروس طاهبــاز البته خــود شــاعر توانایی بــود و دســتی هم در 
ترجمــه و نقــد داشــت. یــک کارنامــه عریــض و طویــل از آثارش 
برجای مانده که در آن عناوین ارزشــمند بسیاری می توان یافت. 
اما چیزی که این شخصیت را برای نسل های بعدی به شخصیتی 
مهــم و ماندگار بدل کرد، همان حضورش در نقش مبلغ ادبیات 
بــود؛ وقت گذاشــتن و تدقیــق در بــاب زیســت و اندیشــه و شــیوه 
خاقیت یک شــاعر یا یک نویســنده. به جــرأت می توان گفت که 
اگر ســیروس طاهباز چنین همتی نمی داشــت، امروز نقاط ابهام 
بیشــتری دربــاره شــعر نوی ایــران پیــش روی ما بــود و همچنین 
ســنت گــردآوری آنتولــوژی و شــناخت نامه هــم بشــدت متأثر از 
کارهای او بود. هنوز هم مجات ادبی وقتی به ســراغ پرونده های 
شــخصیت محور می رونــد، خواســته یــا ناخواســته دارند از شــیوه 

روزنامه نگاری طاهباز پیروی می کنند.

علی  مسعودی نیا
روزنامه نگار

یــــــــاد

نگاهى به مستند »هزار و يک زن چون من«

رنجی که خارج از تصور است
»اینهــا هــم بچه هــای من هســتند و 
هــم خواهر و بــرادرم. پدر هرســه مان 
یکی اســت. وقتی به ایــن چیزها فکر 
می کنم می خواهم دیوانه شوم.« اینها 
را خاطــره می گویــد. مقابــل دوربیــن 
صحرا مانی، کارگردان افغان نشسته و 
از رنجی می گوید که برای بیننده قابل 
لمس نیســت، حتی برای خــودش . 
زینب دختــرش که حاصل تجاوز پدر 
خاطره است، شبیه پدر است. خاطره می گوید هروقت او را نگاه 
می کنم، قیافه پدرم جلوی چشــمم می آید؛ همان چشــم ها، 
همــان دهــان. پدری کــه حاا در زندان اســت. از ســال 2014 که 
روایت فیلم شــروع می شود، در زندان است و در کل فیلم تنها 
تصویــری که از او می بینیم، یک عکس چاپی اســت که مردی 
ریشدار در آن می خندد. فیلم مستند »هزار و یک زن چون من« 
با نمای بازی از کابل شروع می شود. آغاز یک روز در شهری که 
خانه های به هم پیوسته اش می تواند محل وقوع داستان های 
غریب باشد؛ داستانی مثل داستان خاطره که موقع شروع فیلم 
حدود 25 ســاله اســت و فرزند دومش را از پدر، باردار. ترجیح 

مــی داده بچه را ســقط کنــد اما قاضی 
گفتــه آن را به عنوان مدرک نگــه دارد. 
خاطره از ابتدای نوجوانی ازســوی پدر 
مــورد تجاوز قــرار می گرفته؛ پــدری که 
دختر لحظه شــماری می کرده از ایران 
برگــردد و مثــل عموهــا دختــرش را 
نوازش کند. اما پدر که برگشت، زندگی 
خاطــره ســیاه شــد. بخــش غم انگیــز 
ماجرا این اســت که مادر و برادرها هم 
از این تجاوز سلسله وار خبر داشتند اما 
چه می توانســتند بکنند. خاطره پیش 

14 بزرگ شــهر رفت و کمکش نکردند، اما پانزدهمین نفر به 
او گفــت جریــان را رســانه ای کند و به این شــکل، خاطره اولین 
زن افغــان شــد که پــس از تصویب قانون منع خشــونت علیه 
زنان در افغانســتان، از خشــونتی که علیه او روا داشته شده بود 
شکایت کرد. زنان دیگر به دلیل اینکه در جایگاه قربانی، متهم 
هــم می شــدند از این کار ســر باز می زدنــد. فیلم در تمــام 76 
دقیقه اش آدم را روی صندلی میخکوب نگه می دارد. نماهای 
بســته ای که از صورت خاطره و مادرش گرفته شده و رنجی که 
توی صورتشان پیداست، تأثربرانگیزترین صحنه هاست. بچه ها 
را بــا هم نگه می دارند و زینب کوچک به مادر خاطره می گوید 
مادر و به خاطره، خواهر؛ مناسبات غم انگیزی که هضم کردن 
یک دقیقه اش برای مخاطب شهرنشین امروزی ساده نیست، 
چه برســد به دختری که نه ســواد دارد و نه پشتوانه ای. برادرها 
از وقتی جریان رســانه ای شــد، رفتند اطراف شهر دستفروشی 
چــون روی آن را نداشــتند که در صورت همســایه ها نگاه کنند. 
وقت هایی که دختر از حکم دادگاه مســتأصل شده، چند بار از 
زبانش می شــنویم که اگر طالبان بود، پدرم را اعدام می کرد. او 
یک شیطان است. خاطره می جنگد و عاقبت حکم محکومیت 
پــدر را از دادگاه می گیــرد. در »هــزار و یــک زن چــون مــن« کــه 
محصول مشترک افغانستان و فرانسه 
اســت، تنها یک قصه را نمی شــنویم؛ 
کابلی را می بینیم که هم آرام اســت و 
هم آشوب. پرواز کبوترهای سپید را هر 
روز بر فراز شهر می بینیم که نماد صلح 
و آرامــش اســت و دود ســیاه ناشــی از 
حمله به دفتر خبرگزاری و کشته شدن 
خبرنگاران را هم که اتفاقاً سهم زیادی 
در افشــای داســتان تلخ خاطره دارند؛ 
داستانی که ممکن است داستان هزار 

زن دیگر باشد.

رونق يا افول هنر چين، مسأله اين است!

روزی روزگاری چین...

يک: رویترز گزارش داده مســئوان چینی دســت به کار شدند تا 
با اتخاذ سیاست های حمایتی و تشویقی هنرمندان عرصه های 
مختلف هنر های مدرن و دســتی را به خلق آثار اصیل و دســت 
اول پرهیز از کپی کاری ترغیب کنند. در این گزارش به طور مثال 
از »ماو چانیان« یکی از هشت هزار هنرمند نقاش یاد شده که در 
دافنـ  منطقه ای با مساحت اندک ولی پر جمعیت در نزدیکی 
هنگ کنگـ  به کپی کردن آثار هنری غربی مشــغول است. کپی 
»شــب پر ســتاره« ونســان ون گوگ از کارهای اوســت. بر اساس 
گزارش ایســنا، این جوان ســی و دو ســاله چینی با یک روز وقت 
گذاشــتن بــرای کپی اثــری از نقاشــی جهانی یک صــد و چهل و 
پنج دار کاســب می شــود. چینی های در ســال های اخیر به طور 
علنی و بسیار واضح نشان دادند با کپی کردن دقیق می توانند، 
ارزش های منحصر به فرد هر صنعتی را از آن بگیرند و آن را به 
صــورت یک ماجرای عمومی در اختیار همگان بگذارند تا آنجا 
که تمامی تولید کنندگان صنایع بزرگ و برندهای مشــهور دنیا 
اکنون دیگر خودشان به کشور چین برای تولید قطعات سفارش 
مستقیم می دهند. چین تنها در صنعت این مسیر را پی نگرفت 
بلکه در تمامی زمینه ها ورود کرده اســت؛ از آن جمله کپی آثار 
هنرمندان جهان یکی از بی شمار ایده های چینی ها برای کاسبی 
است. در تمامی آثار مستقیم هنری و یا مرتبط با هنر اکنون دیگر 
در جهان کاایی یافت نمی شــود کــه نمونه کپی برابر اصلش را 
نداشــته باشــد و هیچ خریداری اکنون دیگر با خیال صددرصد 
راحــت هیــچ کاایی را خریــداری نمی کنــد و در ذهنش همواره 
این که ممکن اســت این اثر اصل نباشــد باقی خواهــد ماند. در 
همین کشور خودمان واژه هایی مثل فرش چینی، تسبیح چینی، 
و هــر چیز چینــی را پذیرفته ایم و اکنــون تا حدودی بــه این باور 
رســیده ایم که یک کاشــان دیگر در چین هست که فرش کاشان 
تولید می کند! چین همواره باید پایتخت باشد، حاا می خواهد 
پایتخت هنر اصیل نگارگری و مینیاتور باشد یا پایتخت کپی هر 

اثری از هر کسی در هر کجای جهان.
دو: نــه فقــط امروزه که از دیرباز چین خاســتگاه مهمی در تولید 
اندیشــه و فرم و رفتار شــرقی دردنیا بود. تأثیر غیــر قابل انکار و 
مستقیم هنرمندان چین در شکل گیری مکاتب مختلف نقاشی 

و مینیاتور در مسیر کشورهای جاده ابریشم آنقدر بوده و هست 
که هنوز هم چشم زیبا در نگاه و باور عامه مردم چشم های شبیه 
قلم گیری های نقاشــان چین است. در تمامی طول تاریخ کشور 
پهنــاور و پر جمعیت چیــن صاحب قدرت و نفــوذ بین المللی 
بود و تأثیر مســتقیم بر روند شکل گیری ذوق و فرهنگ در میان 
مردمانی می شــد که با آنان در ارتباط مســتقیم بودند. چینیان 
مردمانی ســختکوش، مصمــم و دقیق اند با پشــتوانه فرهنگی 
بســیار قوی، خاصه در هنر. با قدرت گرفتن کشــورهای مسیحی 
در دوره رنســانس و رو به افول گذاشــتن قدرت امپراطوری های 
شرق همه کشــورهای بزرگ این منطقه در معرض اتفاق های 
ناگوار فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی قرار گرفتند که کشور چین 
نیــز از این امر جــدا نبود. مــا می دانیم در کتاب هایی کــه درباره 
تاریخ هنر جهان نوشته شده است اغماض هایی صورت گرفته 
و در آنها گاهی به هنرهای کشــورهای شــرقی در حد یک یا چند 
صفحه پرداخته شــده اســت در حالی که بــرای هنرمندان غرب 
گاهی فصل های گرانی اختصاص داده شده از جمله کشورهایی 
کــه هنــرو فرهنــگ آنهــا در ایــن کتاب هــا بســیار مــورد کوتاهی 
نویسندگان و محققان مثل جانسون قرار گرفته است کشورهای 
هنــد و چین هســتند.با رواج گرفتن خرید آثار هنری مشــهور در 
جهان که سیســتم فکری غــرب آن را حمایت می کرد و در واقع 
داشــت یک تفکر ارزشــگذاری خاصی روی آثار ایجاد می کرد تا 
به بهره برداری اقتصادی از آثار هنرمندان دست پیدا کند آنچه 
در شــاکله فکری بســیاری از هنرمنــدان جهان که نــه آن توان را 
داشــتند یا نه آن گونه که انتظار داشــتند در ارتباط با کانون های 
ســتاره ســاز هنری نبودند شــکل گرفت که در واقع کپی کردن از 
آثــار هنرمنــدان بزرگ و کســب درآمــد از ایــن راه بود؛ آغــاز راه 
چیــن در کپی کاری از همین ایده بود و حاا پایتخت کپی جهان 
در عرصه های مختلف هــزاران ایده برای کپی و صادر کردن در 
اختیــار دارد. به راســتی هنر چین رو به رشــد و رونق گذاشــت یا 

سقوط آزاد کرد؟!

ناصر نصیریحاشیـــه
منتقد هنری

واکنش اداره کل هنرهای نمایشی به حاشیه های اخیر
روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی 
شــامگاه دیــروز اطاعیــه ای صــادر کــرد و 
درباره چند نمایش که اخیراً حاشیه هایی 
پیرامونشان ایجاد شده است، توضیح داد. این اطاعیه با اشاره به 
این که حفظ و صیانت از حقوق هنرمندان وظیفه وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی بوده و رعایت و احترام به اصول و قوانین هنری 
مبنای فعالیت و عملکرد اداره کل هنرهای نمایشی است، آورده 
است: »آنچه تحت عنوان عدم نظارت و یا بی توجهی هنرمندان 
و اداره کل هنرهای نمایشی به اصول و  قوانین و حفظ ارزش های 
جامعــه طرح می شــود، ناشــی از اطاعــات و یا اخبــار ناقص از 
اقدامــات و فعالیــت مؤثر و ارزشــمند گروه زیــادی از هنرمندان 
پرتاش و دغدغه مند تئاتر است. این اطاعیه در ادامه مشخصاً 
به دو نمایش »بینوایان« و »مثل آب برای شکات« اشاره کرده 
و آورده است: 1- در خصوص اجرای نمایش »بینوایان« با توجه 
به تخلف گروه نمایشی فوق در تبلیغات اولیه نمایشی و مطابق 
رأی و نظــر شــورای مرکزی نظــارت و ارزشــیابی و در نظر گرفتن 
موارد تخلف تذکر کتبی و رسانه ای به گروه اباغ شد. بدیهی است 

اجرای اثر فوق با رعایت همه قوانین و مقررات شــورای نظارت 
و ارزشــیابی صرفاً تا زمان و تاریخ ذکرشــده در پروانه صادر شده 
تداوم خواهد داشت. 2- اجرای نمایش »مثل آب برای شکات« 
بنا بر نظر شــورای نظارت و ارزشــیابی و مطابــق یکی از بندهای 
پروانه نمایش به دلیل عدم رعایت قانون در بازبینی تیزر نمایش 
و حجم تبلیغات غیرقانونی در فضای مجازی که به دور از کنترل 
و اراده گروه نمایشــی صورت گرفته متوقف شــده اســت. 3- در 
چند مورد به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات در سالن های 
نمایشــی بخصوص تبلیغــات و یا پوشــش و ارائه بازیگــران و یا 
تغییر در شکل و محتوای نمایش به گروه و یا مدیران سالن های 
نمایشــی تذکر داده شــده اســت که به عنوان یک رویــه متداول 
بــا همکاری هنرمنــدان و مدیران در کوتاه ترین زمان مشــکات 
فوق برطرف شــده اســت.  در این متن با تأکید بر نگارش و تهیه 
آیین نامه شورای صنفی مشــورتی هنرهای نمایشی، آیین نامه 
تماشــاخانه های خصوصی و شــیوه نامه فعالیت نمایش های 
کمدی و شورای حمایت، به بازنگری آیین نامه شورای نظارت و 

ارزشیابی نیز اشاره شده است.

خبرآخـــر

چهـــــره

مریم طالشی
خبرنگار

سینمــــا


