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چالش بودجه انقباضی 
رفتــار مســئوان جامعه مــا در برابــر بودجه 
آیــا در وضــع  اســت؟  آینــده چگونــه  ســال 
طبیعــی قرار داریــم یا در وضع قــراردادی و 

مدنی به سر می بریم؟
در ادبیــات دینــی آورده انــد کــه در یکی از 
جنگ هــا تعــداد زیــادی از مجاهــدان مجــروح و زخمی شــده 
و خــون زیــادی از آنهــا رفته بــود و بســیار تشــنه و در حال فوت 
بودنــد. کســی با ظــرف آب آمد که به اولــی آب دهد، گفت اول 
بــه کنــاری او آب بدهد، هنگامی که رفت به او آب بدهد، او هم 
نفر بعدی را معرفی کرد و... تا به آخری رســید که دید او فوت 
کرده و هنگامی که برگشت به اولی بدهد، او نیز فوت کرده بود. 
حــال ایــن را مقایســه کنید بــا رفتار مــا و مدیران مــا در بودجه. 
بودجه ای که به طور قطع و یقین کمتر از گذشته است، باید آن 
را به صــورت قراردادی و مدنی تقســیم کرد، حتی نه به صورت 
برابــر، بلکــه برای مواردی که نیاز بیشــتری هســت، باید ســهم 
بیشــتری اختصاص یابد. اگر قرار باشد هرکس برحسب قدرت 
جنجال آفرینی خود یا ابی گری با مسئوان بودجه، سهم خود 
را از بودجه بیشــتر کند، در این صورت و به طور قطع ســر مردم 
بی کاه خواهد ماند. طبیعی اســت کــه مردم فاقد قدرت برای 
ایــن نوع تأثیرگــذاری و ابی گری هســتند، در نتیجه آنان نیز به 
نحــو دیگــری واکنــش نشــان خواهنــد داد که بعید اســت مورد 

پسند کسی باشد.
واقعیت این اســت که بودجه ایران مثل برخی از کشــورهای دیگر 
براســاس وفور درآمدهای نفتی تنظیم شــده بــود. اگر درآمدهای 
نفتی در گذشــته زیاد نبود، بســیاری از ردیف های بودجه به وجود 
نمی آمدنــد، ولی چــون در مقاطعی بــه هر دلیلی پــول باد آورده 
نفــت وجود داشــت، برخی ردیف های غیر ضــرور و فانتزی نیز در 
بودجــه شــکل گرفــت، ولی اکنــون که ایــن درآمدها کاهــش یافته 
است، آنان برای خود َنَسق بودجه! قائل هستند و در پی سهم بری 

هستند. 
مثــل اینکه یــک خانواده بــه دایلــی درآمدهایش زیاد می شــود. 
ممکــن اســت 10 درصــد درآمد زیاد خــود را صرف ســفر خارجی 
کنــد، ولی اگــر به دایلــی، درآمدش نصــف شــود، در این صورت 
شــاید ضروری اســت کل ردیف بودجه برای ســفر خارجی را قطع 
کند، زیرا آن ردیف در زمان وفور درآمدی بود و اکنون که با قحطی 

بودجه مواجه هستیم، نباید چنین مخارجی کنیم. 
اگــر ما با بودجه و درآمــد خودمان چنین رفتــاری داریم و مخارج 
غیرضــرور را حــذف و صرفه جویــی می کنیــم، چرا باید بــا بودجه 
دولت و مردم رفتار مســرفانه ای داشته باشیم؟ متأسفانه بسیاری 
از ردیف هــای موجود در بودجــه ماهیتی این چنینــی دارند. اتفاقاً 
متولیان این ردیف های بودجه پاسخگویی مناسبی هم به مردم و 

مجلس ندارند، فقط بودجه را می گیرند و می بلعند. 
برای سنجش میزان پایبندی آنان به منافع ملی و مردم، باید دید 
که تا چه حد خودشــان بــرای کاهش و حتی حــذف ردیف بودجه 
مربــوط پیش قــدم می شــوند؟ بعید اســت کــه حتی یک مــورد از 
متولیان این ردیف ها چنین کنند و بخواهند که بودجه آنان صرف 

آموزش، بهداشت، امنیت، بهزیستی و... شود.
بــه نظــر می رســد کــه تنش هــای موجــود در عرصــه سیاســت و 
اظهارات تند برخی از نمایندگان و نیز اســتعفای وزیر بهداشت را 
فقط در این چارچوب می توانیم تحلیل کنیم. مســأله این نیســت 
که بودجه موجود ممکن اســت ناعادانه باشــد، مسأله این است 

که همه اختافات را باید به صورت مدنی 
و براساس قرارداد حل و فصل کرد. 

هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود، صدای ســام 
شــما، حرف شما و پیشــنهاد شــما را می شنویم و 

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

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

■  کارت ایثارگــری ارتــش کارآیی ندارد / علــی جهانی: در 
زمان جنگ 24 ماه در یگان ارتش حضور داشتم و بعد از 
جنگ از طرف ارتش به ما کارت ایثارگری دادند ولی این 

کارت هیچ ارزش و تسهیاتی برای ما ندارد.

■  پرداخت نشدن سبد حمایت کاای بازنشسته / حسن پیکان رود: نزدیک 
سه ماه است که در رسانه ها اعام کرده اند مبلغ سبد حمایت بازنشستگان 
که حقوق پایین ســه میلیــون تومان دارند واریز خواهد شــد ولی تا به حال 
این مبلغ پرداخت نشــده اســت. از مســئوان درخواســت داریــم اگر قصد 
پرداخــت ندارنــد موضــوع را اعام نکنند. مــدام به مــردم می گویند هفته 

بعد پرداخت می شود. چرا چنین رفتار می کنند؟

■  بــوی تعفن فاضاب بیمارســتان بعثــت تهران / صاح الدین خامســی: 
هــر روز بــوی تعفــن فاضاب بیمارســتان بعثــت تهران به اطــراف پخش 
می شــود و باعث اذیت و آزار ســاکنان محل شده است. از مسئوان محترم 

درخواست رسیدگی داریم.

■  عوارض گمرکی را کم کنید تا قاچاق حل شود / یک هموطن: برای کنترل 
قاچاق به کشــور پیشــنهاد می کنم عوارض گمرکی ورود کاا به کشــور مثل 
تمام دنیا 3 تا 4 درصد باشــد که جنس قاچاق وارد کشور نشود و کاا عمًا 
از مبادی قانونی وارد کشور شود. خواهشمند است این موضوع را منعکس 

کنید.

■  بهمن خــودرو، خودروی پیش خرید را تحویل نمی دهــد / 231...0912: ما 
جمعــی از کســانی هســتیم که در خردادمــاه از بهمن موتور خــودرو هاوال 
پیــش خرید کردیم. این خودروســاز، خــودروی مــا را در انبارهایش احتکار 
کرده و ماشــین ما را تحویل نمی دهد. تاکنون چندین بار ماشین مورد نظر 
مــا را گران کــرده و در نهایت هنوز خودرویمان را تحویــل نگرفته ایم. لطفاً 

منعکس کنید.

■  کارمند جهاد دانشــگاهی کرمانشــاه هســتم و وقت ماقــات می خواهم / 
مجیــد قهرمانی – 368...0918: از ســال 94 چندین مرتبــه به صورت کتبی 
و تلفنــی تقاضــای وقــت ماقــات بــا دکتــر طیبــی ریاســت محتــرم جهاد 
دانشــگاهی بــرای احقــاق حقــوق پایمــال شــده ام در جهــاد دانشــگاهی 
کرمانشــاه کردم اما با تأســف پاســخی نمی دهنــد. اســتدعا دارم این ظلم 

ناجوانمردانه و حق الناس را از طریق روزنامه اطاع رسانی کنید.

■  خودروســازها را مجبــور به تحقیقــات کنیــد / 108...0915: بــرای افزایش 
کیفیــت خودروهــای ایرانــی ازم اســت کــه وزارت صنعــت یــا مجلــس، 
خودروســازان را مجبــور کننــد مبلغــی از قیمــت خــودرو را بــه تحقیقات و 

پژوهش اختصاص دهند.

■  قدردانــی از پرســنل اورژانــس تهــران / حســین غفــوری – 306... 0912: از 
پرســنل زحمتکش اورژانس تهــران بی نهایت قدردانم کــه در تصادف دو 
مــاه پیــش با ســرعت عملی که به خــرج دادند مــرا بموقع به بیمارســتان 

رساندند، سامتی ام را مدیون نیروهای اورژانس می دانم.

■  تبعیض در حق نیروهای شرکتی بانک مسکن / عباس - اصفهان - 901... 
0913: نیــروی شــرکتی بانــک مســکن هســتم. فرق ما بــا نیروهای رســمی 
چیســت که این طور اجحاف می شود. ما صبح با نیروهای رسمی به بانک 
می آییــم و دیرتــر از آنها از بانک خارج می شــویم. خواهــش می کنم برای 
یک بار هم که شده تیتر اصلی روزنامه تان موضوع نیروهای شرکتی باشد. 
چشــم خیلی از کارگران و کارمندان دســتگاه های اجرایــی بویژه بانک های 

دولتی به تبدیل وضعیت استخدامی است.

تأسیس»مرکز تجاری ایرانیان« در دمشق
رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه از تأسیس مرکز تجاری ایرانیان در منطقه 
آزاد دمشــق ســوریه در آینده نزدیک خبر داد.به گزارش ایسنا، کیوان کاشفی با اشاره به 
ســفر اخیر هیأت اقتصادی ایران به ســوریه، درباره دستاوردهای این سفر گفت: در این 
سفر مقدمات ایجاد مرکز تجاری ایرانیان در دمشق انجام و موفقیت هایی به دست آمد.
وی افزود: یکی دیگر از این موارد ایجاد شرکت حمل و نقل مشترک بین سه کشور ایران، 

عراق و سوریه با هدف ترانزیت کااهای ایرانی از طریق عراق به سوریه بود.

نظــــــــر 
مـــــردم

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

روزنامه »ایران عصر«  
گامی تازه  در 

اطاع رسانی مجازی 

رد »اف ای تی اف« و خود تحریمی
نزدیک دوســال است که کشــورما تحت فشار برخی قدرت ها و 
نهادهای بین المللی قرار گرفته اســت از جمله این ها سازمان 
بیــن دولتــی گــروه اقــدام ویــژه مالــی در مبــارزه بــا پولشــویی 
موســوم بــه »اف.ای.تی.اف« اســت. این ســازمان بیــن دولتی 
در ســال1989 از ســوی کشــورهای عضو جی7 برای نظارت بر 
مقررات مالی و بانکی دولت ها تأســیس شــد و امروزه بسیاری 
از کشــورهای دنیــا از جملــه کشــورهای عــرب منطقــه خلیــج 
فارس عضو آن نهاد هستند. در سال 2001این سازمان با توجه 
بــه حاکم شــدن پارادایم مبــارزه با تروریســم در فــردای یازده 
ســپتامبر فعالیت های خود را به مبارزه با تروریســم نیز بســط 

داده است.
 حــال ســؤال این اســت که چــرا برخــی از جناح هــای حاکمیتی جمهوری اســامی 
ایــران در نهادهــای مختلف مخالف پیوســتن ایران به این نهاد هســتند و اینکه در 
نهایت چه باید کرد؟ پاسخ نشان می دهد که احیاناً برخی به خاطر منافع جناحی 
و برخــی بــا نیــت خوب ولــی بــا کژدریافتی از ایــن نهاد و حتــی بســیاری نهادهای 
بین المللــی با آن مخالف هســتند حال آنکه مصالح و منافــع ملی ایجاب می کند 
کــه در چارچوب بده بســتان عقانــی و با محاســبه عقانی در نهایت بــه این نهاد 
بین المللی بپیوندیم تا مشــکلی دیگر بر کوه مشکات ناشی از فشارهای نهادهای 

بین المللی افزوده نگردد.
 برخی جناح ها به این دلیل مخالف پیوســتن به این نهاد هســتند که فکر می کنند 
آنهــا بــر موضوعات مالی ایران ســلطه ایجاد کرده و بر اقتصــاد ما محدودیت وارد 
خواهنــد کرد. حال آنکه موضوع نظارت به معنای ســلطه نیســت بلکه به معنای 
شفافیت است و اصوًا مبارزه با پولشویی دراصل برای نظارت بر رد و انتقال پول با 
سازوکارهای بانکی است. به عنوان مثال وقتی که بودجه کشور شفاف و ردیف های 
بودجه آشــکار می شــود و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می گیرد این بدان 
معنا نیســت که مردم بر بودجه ســلطه پیدا می کنند حال آنکه بالعکس مردم در 
جریــان ردیف هــای بودجه قرار می گیرند و از قضا نظــارت عمومی ایجاد می گردد 
که این بودجه در کجاها هزینه می شــود و مزایا و نقایص آن کدام هســتند. در واقع 

نظارت برای حذف سلطه است نه بالعکس. 
وقتــی کــه نهاد بین دولتی مالی یعنی اف ای تــی اف نظارت بر منابع مالی می کند 
به منزله شــفافیت ســازوکارهای بانکی و مالی و نظارت بر نقل و انتقال آن هاست 
و نه به معنای ســلطه بر آنها. برخی جناح ها در مجموعه نظام این طور برداشــت 
می کننــد کــه جمهوری اســامی ایــران در حمایــت از برخــی گروه هــای منطقه ای 
ممکن اســت دچار محدودیت گردد. در این رابطه باید گفت که هر کشوری اختیار 
ایــن را دارد کــه به یک نهاد بین دولتی وارد بشــود یا نشــود و ضمن اینکه می تواند 
شــرط تحفــظ را برای خود محفــوظ دارد. بی تردیــد ورود یا عدم ورود بــه هر نهاد 
بین المللی دارای مزایا و مضراتی برای هر کشــوری اســت. طبق محاســبه عقانی 
ازم اســت تصمیم گیران حســاب کتــاب کنند کــه در نهایت)مخــرج ورود یا عدم 

ورود( به نفع منافع ملی است یا به ضرر آن.
 اصوًا ما چه وارد شــویم یا نشــویم مکانیســم ایــن گروه مالی طوری طراحی شــده 
اســت کــه پیوســته گزارشــاتی تهیه نمــوده و براســاس آن تصمیــم می گیــرد که آیا 
کشــوری را وارد لیســت ســیاه این گروه بکند یا نکند. یعنی حتی در فقدان پیوســتن 
ما- اگرچه ممکن است بر امور مالی کشور راه نظارتش مسدود گردد- ولی در عین 
حال کشــور را وارد لیســت ســیاه کرده و از آن طریق به طور غیرمســتقیم کشــورها و 
شرکت های کشورهای دیگر در داد و ستد مالی و تجاری با ما احتیاط را رعایت کرده 
وبــا توجــه به درجه زیاد ریســک پذیری داد و ســتد و تبادل مالی، عدم داد و ســتد را 
انتخاب می کنند. این بدان معناست که ما عمًا در تحریم اکثریت قریب به مطلق 
کشــورهای دنیا قرار می گیریم. حال ســؤال این اســت که چطور ما این همه فشــار از 
ناحیه تحریم یکجانبه امریکا متقبل شده ایم و اصوًا به خاطر رهایی از آن مشکات 
در موضوع هسته ای بیش از یک دهه است که مذاکرات فشرده ای با غرب و شرق و 
امریکا انجام داده ایم حال آنکه به سادگی حاضر می شویم با نپیوستن به این گروه 

ویــژه مالــی خود را در معــرض تحریم صدها کشــور و هزاران 
ادامه در صفحه 3شرکت های خصوصی جهان قرار دهیم. ادامه در صفحه 3

یادداشت

 شهروز ابراهیمی
 دانشیار روابط 
بین الملل دانشگاه 
اصفهان

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

11 تا 14ایران اقتصادی؛ پرونده ای درباره چشم انداز  رشد اقتصادی

در اولین روز ریاست آیت اه آملی اریجانی بر مجمع 
تشخیص مصلحت ایحه مبارزه با پولشویی تصویب شد
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تیم ملی آماده دیدار گپ وگفت با  سیروس الوند درباره فیلم تازه اش
اول در جام ملت ها

اصحاب ادب و هنر نگران سرنوشت نامعلوم 
منزل مسکونی نیما یوشیج هستند  روایتی از زندگی 

غرش یوزها در ابوظبیآدم های در حاشیه خانه ای روی آب

گــــزارش
گـروه ســـیاسی

در روزی کــه اعــام شــد ایحه اصاح 
قانون مبارزه با پولشــویی مــورد تأیید 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
 قــرار گرفتــه، ســخنگوی شــورای نگهبان بــر ابقای 20 ایــراد از 
22 ایراد این شــورا بر ایحه CFT تأکید کرد. البته هیچ کدام از 
این دو خبر را نمی توان تقریباً تحول جدیدی دانست. مجمع 

تشــخیص مصلحــت نظــام پیشــتر در جلســه روز 24 آذرماه 
بخــش اصلــی تصمیــم خــود را دربــاره ایحه اصــاح قانون 
مبارزه با پولشــویی گرفته بود. همین طور شــورای نگهبان نیز 
 بحــث عــدم رفع 20 مــورد از ایــرادات 22 گانه خــود به ایحه 

ســی اف تــی را دو هفته قبل 
صفحه 6 را بخوانیدبه مجلس اباغ کرده بود. 

 اف ای تی اف
یک گام رو به جلو

مجمع جهانی اقتصاد منتشر کرد

 10 پیش بینی
از اقتصاد 2019

در گفت وگو با نماینده زاهدان مطرح شد

121 هزار بازمانده از تحصیل 
در سیستان و بلوچستان!

صعود روند اقتصاد امریکا
توسعه اروپایی ها آهسته تر می شود

ژاپن ضعیف باقی می ماند
چین در تله کاهش رشد

کاهش رشد بازارهای نوظهور
کااها سوار »رولر کاستر«

تورم جهانی نزدیک 3 درصد
نرخ بهره در دنیا افزایش می یابد

دار در وضعیت خوب
خطر شوک های سیاسی

 تصادف سرویس مدرسه 
در خزانه تهران

- در بســیاری از روســتاهای زاهــدان بــرای 
مقطع متوسطه مدرسه ای وجود ندارد

 گزارش
یک مذاکره

 »ایران« پشت پرده گفت وگو های 
تهران و طالبان  را روایت می کند

- گفت وگو با مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت: 
تصویب قانون مبارزه با پولشویی، بهانه غربی ها را برطرف می کند
 - همراه با یادداشت هایی از محمدرضا زهره وندی، رضا گنجی 

 میثم موسایی، رضا کامی، بایزید مردوخی و محمود خاقانی 
CFT درباره عواقب تعلل در تصویب

عباس عراقچی با رئیس  جمهوری 
افغانستان گفت وگو کرد

 شایدعامل بوی بد تهران
ماده ای در گاز شهری باشد

گفت و گوی »ایران« با معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران
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»ما دیگر آن طالبان گذشته نیستیم!« 
ایــن پیغامی بود که ســخنگوی طالبان 
رویتــرز  خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو  در 
فرستاد و اطمینان داد اگر صلح برقرار 
شــود و ایــن گــروه بــه قــدرت بازگردد، 
»هیچ شــباهتی با ســال ۱۹۹۶ نخواهد 
داشــت.« بــه گفتــه ذبیــح اه مجاهد، 
»ما می خواهیم به تمامی شــهروندان 
هیــچ  کــه  بدهیــم  اطمینــان  افغــان 
تهدیــدی دیگر از جانب ما متوجه آنها 
نخواهد بود. به محض خروج نیروهای 
خارجــی و انعقــاد توافقنامــه صلــح، 
شاهد اعام یک عفو عمومی خواهیم 
بــود.« بــه نظــر می رســد کــه ایــن پیام 
عــاوه بر افغان ها، به همســایگان هم 
رســیده و آنها هم دیگر آن همسایگان 
گذشــته نیستند. مذاکرات گروه طالبان 
در ابوظبــی، جــده )کــه شــرکت نکرد( 
بــاور  از  اســت  نشــانه هایی  تهــران  و 
همســایگان به اینکه این طالبان شاید 
آن طالبان گذشته نباشد. گرچه پس از 
انصراف طالبان از شــرکت در نشســت 
جــده ســخنگویش در پیامی به شــبکه 
»طلــوع نیــوز« اعام کرد این نشســت 
در برنامه شــان نبود اما درباره نشست 
بــزودی  امریکایی هــا  بــا  بعدی شــان 
اطاع خواهند داد. منابع افغان این را 
مانعی جدید برای کشاندن طالبان به 
گفت وگو با دولت افغانستان می دانند 
که از مذاکره مستقیم با دولت اجتناب 

می کند.
در چنین شــرایطی است که عباس 
عراقچی، معاون سیاســی وزیر خارجه 
ایــران دیروز بــرای دومین بار طی ســه 
ماه گذشــته به کابل رفت؛ با دو دستور 
کمیته هــای  کاری  امــور  پیگیــری  کار: 
بــرای  افغانســتان  و  ایــران  پنجگانــه 
امضــای ســند جامــع همکاری های دو 
کشور و مذاکرات صلح با گروه طالبان. 
ایــن ســفر یــک هفتــه پــس از جلســه 
هیأتــی از طالبان بــا عراقچی در تهران 
انجام شد؛ نشســتی که بهرام قاسمی، 
سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید 
بــا اطــاع دولــت افغانســتان بــوده و 
گفت وگوهــای  تســهیل  بــرای  تهــران 
و  کــرد  خواهــد  تــاش  بین افغانــی 
ایــن  موضوعــات  طالبــان  ســخنگوی 
گفت وگو را »وضعیت افغانستان پس 
از اشــغال« و »برقراری صلح و امنیت 
در افغانســتان و منطقــه« عنوان کرده 
اســت. از نظر زمانی، این ســفرها پس 
از اعــام امریــکا بــرای خــروج نیمی از 
نیروهایــش از افغانســتان انجام شــد؛ 
تهدیدکننــده  طالبــان  کــه  تصمیمــی 
امریکا به تکرار سرنوشــت شوروی را به 
اســتقبال واداشت و یکی از فرماندهان 
ارشدش آن را »راضی کننده« توصیف 
کــرد. همزمان گــروه طالبان بــا زلمای 
خلیــل زاد، نماینــده ویژه امریــکا برای 
صلح افغانســتان در قطر دیدار کردند 
و خلیل زاد به خبرنگاران گفت طالبان 
به این نتیجه رسیده که دیگر نمی تواند 
از راه نظامــی بــه پیــروزی دســت یابد 
و قــرار اســت در آینــده  تغییراتــی را در 

هیأت گفت وگوکننده اش انجام دهد.
ایــن رخدادهــا نشــان دهنده عزمی 
منطقــه ای بــرای گفت وگــو بــا طالبان 
است که بنا به آخرین گزارش »سیگار« 
یــا اداره بازرســی عمومی امریــکا برای 
بازســازی افغانســتان نزدیــک بــه ۴۵ 
درصد از خاک افغانســتان یــا در اداره 
یــا در آنجــا جنــگ جریــان  آن اســت 
دارد. حتــی ترکیــه هــم اعام کــرده در 
ماه مارس میزبان نشســت ســه جانبه 
با حضور افغانســتان و پاکستان درباره 
رونــد گفت وگوهای صلح افغانســتان 

خواهد بود.
 
ë از تماس تا مذاکره

در سفر علی شمخانی، دبیر شورای 

عالــی امنیــت ملــی ایــران بــه کابل در 
و  ایــران  گفت وگــوی  کــه  دی  پنجــم 
طالبان به طور رسمی تأیید شد، اشاره 
به رفع مشکات امنیتی در افغانستان 
و  ارتباطــات  مجموعــه  اینکــه  و  شــد 
گــروه  بــا  شــده  انجــام  گفت وگوهــای 
طالبــان بــا اطــاع دولــت افغانســتان 
بوده و این روند همچنان ادامه خواهد 

داشت.
البتــه گفت وگوهای ایــران و طالبان 
حمیدرضــا  نشــده،  آغــاز  تازگــی  بــه 
بهرامی، سفیر ایران در افغانستان ۳۰ 
اردیبهشت امسال در مصاحبه با شبکه 
»طلــوع نیــوز« گفت: »ما بــه صراحت 
گفته ایــم که با طالبان تمــاس داریم و 
حتــی ایــن تمــاس را تبدیل بــه ارتباط 
نکردیم زیرا نخواســتیم بــرای طالبان 
مشــروعیت زایی شــود و بــه صراحــت 
گفتیم که هدف این تماس تشویق آنها 
برای پیوستن به روند مذاکرات صلح با 
دولت افغانستان است.« آنچه با سفر 
شــمخانی به کابل و متعاقب آن ســفر 
هیأت طالبان به ایران و ســفر عراقچی 
به افغانســتان علنی شد، تغییر سطح 
ایــن روابط از »تمــاس« بــه »مذاکره« 
اســت. روزنامه »صبح نــو« متعلق به 
هواداران قالیباف در گزارشی که ۱۱ دی 
۹۷ منتشــر کــرد، مبدأ ایــن مذاکرات را 
بــه اوایل ســال ۹۵ برد زمانــی که »ما 
اختــر منصور، رهبر طالبان به مدت دو 
مــاه در ایران به ســر برد و تنها چند روز 
بعــد از خــروج از ایــران در ۲۱ مه ۲۰۱۶ 
)اول خردادمــاه ۹۵(، در حملــه پهپاد 
امریکایی در پاکســتان کشــته شد. بنابر 
اخبــاری که برخی از ســایت ها منتشــر 
کردنــد او بــه مــدت دو مــاه در ایــران 
حضــور داشــته و مذاکــرات متنوعی با 
نهادها و دســتگاه های مختلف داشــته 
کــه مهم تریــن موضوعــات مذاکــرات 
جلوگیــری از پیوســتن بدنــه طالبان به 
داعــش، حفظ هویت طالبــان در برابر 
داعــش و مبارزه با قاچــاق مواد مخدر 

بوده است.«
امــا ســفری کــه یک گــروه هفــت تا 
هشــت نفــره از دفتــر سیاســی طالبان 
مقیــم دوحــه قطر بــه تهران داشــتند، 
ســابقه این مذاکرات را به اردیبهشــت 
۹۴ می برد گرچه اعام شد که موضوع 
دفتــر   مســئول  آغــا«،  »طیــب  دیــدار 
سیاســی طالبــان در قطــر بــا مقامــات 
»مســائل  دربــاره  ایــران،  امنیتــی 
منطقه ای بویژه مسائل جهان اسام و 
همچنین مسائل مربوط به مهاجران« 

بوده است.
 
ë اهداف مشترک و اختافات آشکار

چــه چیــزی پــای ایــران و طالبــان 
دو  کــرد؟  بــاز  مذاکــره  اتــاق  بــه  را 
دشــمن دیریــن کــه پــس از قتل عــام 
دیپلمات هــای ایرانی در مزار شــریف 
در ســال ۷۷ تا آستانه درگیری نظامی 
هم پیــش رفتند و ایــران ۲۰۰ هزار نفر 
نیــروی نظامــی در مــرز با افغانســتان 
را  جــواب  ایــن  ســؤال  کــرد.  مســتقر 
واقعیات موجود افغانستان می دهد؟ 
طالبان نیمی از خاک افغانستان را در 
اختیــار دارد، کشــوری کــه ۹۰۰ کیلومتر 
مرز مشــترک بــا ایــران دارد، کشــوری 
که یک ســوم مواد مخــدر تولیدی اش 
راهی ایران می شــود، حدود 5۰۰ هزار 
نفــر از اتباعش بــا گذرنامه رســمی در 
ایــران هســتند، 8۰۰ هــزار نفرشــان بــا 
کارت ســبز و 8۰۰ هــزار نفــر به صورت 
غیرقانونی. کشــوری که در دوره سلطه 
طالبــان از نظــر ایدئولــوژی مذهبی در 
نقطــه مقابــل جمهوری اســامی قرار 
داشــت و افراط گری هــای اجتماعی و 
تبعیض ها علیه زنــان حتی ممانعت 
جلــوه  آن  در  دختــران  تحصیــل  از 
دیگــری از ایدئولوژی حاکــم بر آن بود 
کــه با قرائت ایران از اســام در تضاد و 
تناقض بــود. در همین دوره حاکمیت 
طالبــان با وجود این ســختگیری ها اما  

بــا برقــراری امنیــت، نفی اشــغالگری 
و کاهــش تولیــد مــواد مخدر توانســت 
پایــگاه مردمــی بــرای این گــروه ایجاد 
کند که امروز به مثابه واقعیتی فراروی 
مذاکره کننــدگان با طالبــان قرار گرفته 
است. البته عملکرد دولت افغانستان 
و فســاد حاکم نیز مزید بر علت شــده 
تــا طالبــان جــذب هــوادار کند. بــا این 
حــال ایــران پــس از حملــه امریــکا به 
افغانســتان در ســال ۲۰۰۱ و گنجاندن 
طالبــان همتــراز القاعده در فهرســت 
گروه هــای تروریســتی ســازمان ملــل، 
ســقوط دشــمنش را به نظاره نشست 
بــه  کــرد.  شــرکت  بــن  اجــاس  در  و 
تازگی آشــکار شــده که ایران در تدوین 
قانون اساســی افغانســتان ماحظاتی 
داشــته کــه گنجانــده شــد. یکــی اینکه 
ایران نمی خواســت در همسایگی اش 
و  بگیــرد  شــکل  پادشــاهی  حکومــت 
گرچــه اصراری بر تشــکیل »جمهوری 
امــا  نداشــت  افغانســتان«  اســامی 
از  حاکمیــت  پروســه  تغییــر  خواهــان 
پادشــاهی بــه جمهــوری بــود. تــاش 
بعــدی ایــران رســمیت بخشــیدن بــه 
اساســی  قانــون  در  شــیعیان  اقلیــت 
ماحظــه  دو  ایــن  بــود.  افغانســتان 

عملی شد.
و  دیریــن  اختافــات  وجــود  بــا   
دشــمنی های آشــکار و پنهــان، وجــود 
چنــد اشــتراک، ایــران و طالبــان را بــه 
مذاکــره واداشــته اســت؛ یکــی انتقــال 
نیروهــای داعــش بــه ســمت آســیای 
میانه که عمدتاً نیروهای غیرعرب زبان 
این گروه تروریســتی راهی افغانســتان 
حضــور  مســأله  دیگــری  و  می شــوند 
نیروهــای خارجــی در این کشــور. البته 
اختافات دو طرف کم نیست؛ طالبان 
میــل فزاینــده به قــدرت دارد در حالی 
که این با سیاست های ایران در تناقض 
است. ایران شاید با طالبان در حکومت 
کنــار بیایــد اما با حکومــت طالبان کنار 
نخواهــد آمــد؛ در ایــن صورت بــاز هم 
ایــران  بــا  دشــمنی  طالبــان،  اولویــت 
خواهــد بــود. فعــًا طالبــان، شــیعیان 
افغانســتان را دشــمن خــود می دانــد. 
امــا تهدید داعــش چنان جدی اســت 
کــه فعــًا دو طــرف مــی توانند چشــم 
بر اختافــات ببندند تا تجربــه عراق و 
ســوریه تکرار نشــود. در ســوریه و عراق 
اول داعش مســتقر شــد بعد سرزمین 
را از آن پــس گرفتند اما در افغانســتان 
سیاســت اولیه بر جلوگیری از اســتقرار 
داعش اســت. تهدید جــدی ، افزایش 
علیــه  داعــش  تروریســتی  حمــات 
شیعیان افغانستان اســت که ایران در 
مذاکره با دولت افغانســتان ســعی در 
یاری رســانی به آنها بــرای دفاع از خود 
دارد. در مذاکــره با طالبــان هم یکی از 
خواســته های جــدی ایــران، جلوگیری 
از حمــات به شــیعیان در کنــار حفظ 

امنیت مرزهاست.
 
ë مطالبات طالبان

در  ســعی  طالبــان  امــا  مقابــل  در 
مشــروعیت زدایی از دولت افغانستان 
دارد و چون مبنای مشــروعیت را از راه 
بیعــت می دانــد و نه انتخابات، شــیوه 
انتخابی ســران کشور را یکســره مردود 
می شــمارد. البته ســعی دارد از شمول 
گروه هــای تروریســتی نیز خارج شــود و 
کشورهای منطقه را به مسابقه برقراری 
روابــط بــا خــود تشــویق کنــد. تضعیف 
سیاســت  نــه  امــا  افغانســتان  دولــت 
اعامی ایران است نه سیاست اعمالی. 
حتی دیروز عراقچی در دیدار با اشــرف 
افغانســتان  جمهــوری  رئیــس  غنــی، 
گزارشــی از مذاکــرات بــا طالبــان ارائه 
داد و بنــا بــه گــزارش ایســنا »از تعهــد 
دولت ایران به اصل رهبری و مالکیت 
حکومت افغانســتان در تداوم پروســۀ 

صلح اطمینان داد.«
استدال ایران به دولت افغانستان 
بــرای پذیرش گفت وگو بــا طالبان، اما 
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سرگه بارسقیان
روزنامه نگار

گزارش یک مذاکره
»ایران« پشت پرده گفت و گوهای تهران و طالبان را روایت می کند

رئیــس دفتر رئیس جمهوری بــا رد این 
ادعــا کــه وزرا و اعضــای دولــت، پشــت 
دولــت را خالــی می کننــد، ورود و خروج 
افــراد به دولت هــا را طبیعی دانســت و 
تأکید کرد: هر کدام از دوستان و مدیران 
به فکر کشــور هســتند، ما مدیران بسیار 
و  مــی رود  کســی  اینکــه  داریــم  ایقــی 
شــخص دیگری می آید، نه فرار اســت و 

نه آن فرد نقطه ضعفی داشته است.

به گزارش ایلنا، محمــود واعظی افزود: 
ما در شرایط جدیدی قرار داریم و دولت 
متعهد اســت که مشــکات کشور را حل 
کنــد، به هر حال افــراد جدیدی می آیند 

که به دولت کمک کنند.
وی بــا رد ایــن موضــوع کــه بــا توجــه به 
شرایط کشور وزرا با استعفای خود پشت 
دولــت را خالــی می کننــد، اظهــار کــرد: 
هیچ وزیری پشت دولت را خالی نکرده 

اســت، کمــا اینکــه کابینه هــای مختلف 
دنیــا را رصد کنید، مشــاهده می کنید که 
حتماً چنیــن تحواتی در آنها هم وجود 
دارد. یک روز شــخصی در کابینه حضور 
دارد و روزی دیگــر جایش را فرد دیگری 

می گیرد.
بــه اســتعفای وزیــر  بــا اشــاره  واعظــی 
بهداشــت، افزود: مرتــب در کابینه های 
اروپایــی و امریکایی می بینیــد. یک فرد 

ممکن اســت روابطش با نخست وزیر و 
رئیس  جمهوری کشــورش خوب باشــد 
امــا بــه هــر دلیلی نســبت بــه بودجه ای 
که در اختیار دارد معترض اســت، حال 
یــک فــرد دیگری بــه جــای آن می آید و 
می توانــد بــا آن بودجــه امــورات را اداره 
کند.وی با بیان اینکه دولت فقط افرادی 
کــه دور میــز هیــأت دولــت می نشــینند 
نیســت، بلکــه افــراد مختلفــی در یــک 

وزارتخانه و ســازمان  زحمت می کشــند 
تا کارهای کشور انجام پذیرد، ادامه داد: 
طبیعی اســت مدیر با مدیر فــرق دارد، 
هر فردی هــم روش خاص خود را برای 
امور به کار می گیــرد. با وجود این، قبول 
ندارم که می گویند آهسته آهسته وزرای 
دولت قصد دارند  پشتش را خالی کنند 
هیچ وزیری پشت دولت را خالی نکرده 

است.

رئیس دفتر رئیس جمهوری: هیچ وزیری پشت دولت را خالی نکرده است تکذیب ادعای شکنجه اسماعیل بخشی 
توسط استاندار خوزستان

نماینده مجلس: 
ادعای کارگر هفت تپه قابل بررسی است

در حالی که استاندار خوزستان روایت اسماعیل بخشی، 
کارگر نیشــکر هفت تپه را درباره شکنجه شدن در دوران 
بازداشــت تکذیب کــرده، یک نماینده عضو کمیســیون 
حقوقــی مجلس می گویــد که ادعاهای ایــن فعال کارگری باید مورد بررســی 
قرار بگیرند. این در حالی اســت که ماه گذشــته هم دســتگاه قضایی ضرب و 
شتم کارگران بازداشتی در خوزستان را تکذیب کرده بود. اسماعیل بخشی روز 
جمعه در صفحه شخصی اینستاگرام خود مدعی شد که در طول بازداشتش 

توسط مأموران وزارت اطاعات شکنجه شده است.
دیروز غامرضا شــریعتی، اســتاندار خوزســتان در گفت وگو بــا »جماران« 
گفت: »آنچه من مطلع شــدم و ســؤال کردم، این اســت که هیچ شــکنجه ای 
در کار نبــوده و رویــه ما با این مســأله نیز به صورت اجتماعی و کارگری اســت 
و اگــر چنیــن نبود کــه برخوردهای دیگری بــا وی صورت می گرفت. ایشــان با 
پادرمیانی و وساطت من و رأی اعضای شورای تأمین آزاد شده است. من در 
آنجا گفتم وقتی شرایط آرام شده و مسأله ای نیست، چرا باید ایشان همچنان 
در بنــد باشــد و بایــد آزاد شــود.« وی افزود: »مــن امروز موضوع شــکنجه را از 
دستگاه های ذیربط جویا شدم، آنها بشدت چنین مسأله ای را تکذیب کردند 
و گفتند که مدارک و مســتنداتی در اختیار دارند که شــکنجه ای در کار نبوده و 
دلیلی هم برای شــکنجه شــدن او وجود ندارد؛ زیرا شــکنجه از لحاظ شرعی و 
قانونی در تمامی دستگاه های جمهوری اسامی مردود است و من از آنجا که 
اطــاع دارم چنین چیزی وجــود ندارد، از این رو اگر مدارکی در دســت دارند، 
می توانند ارائه کنند.« اســتاندار خوزســتان در ادامه گفت: »سیســتم هایی در 
نظام جمهوری اسامی هستند که این ادعاها را پیگیری می کنند و دستگاه ها 
نیــز سیســتم های ارزیابی دارنــد، ولی باز هــم تأکید می کنم که دســتگاه های 
ذیربط این مســأله را تکذیب می کنند و مدارکش هم موجود است. در همین 
رابطه، من یک ســؤال دارم؛ ایشــان ۲5 روز است که آزاد شده، چرا اان چنین 
حرف هایی را مطرح کرده؟ ۲5 روز اســت که به ســر کار رفته و در مدتی هم که 
بازداشت بوده، 8 بار با خانواده اش تماس گرفته و یک  بار هم ماقات داشته 
و بعد از آزادی نیز به سر کار رفته و مشکلی نداشته است.« شریعتی تصریح 
کــرد: »هرچند که عاقه ای به قضاوت ندارم، اما احتمااً بعد از آنکه شــورای 
اســامی کار هفت تپه بعد از ســال ها تشــکیل شــده و ایشــان عضو آن نشده، 
ممکن اســت شــرایطی را به وجود آورده که وی را ناچار بــه زدن این حرف ها 
کرده باشد. این شورا دو سه روز اخیر تشکیل شد.« وی در رابطه با درخواست 
مناظره این فرد با وزیر اطاعات گفت: »در این رابطه خود وزیر اطاعات باید 
نظر دهد. ولی اصرار ما به آزادی آقای بخشــی بود و مسئولین ذی ربط تأکید 
داشتند که هیچ شکنجه ای اتفاق نیفتاده است. هر کدام از کارگران بازداشت 
شــده پس از آزادی، اگــر ادعایی دارند می توانند به دســتگاه قضایی مراجعه 
کرده و پیگیری کنند. در عین حال حوزه معاونت سیاسی اجتماعی استانداری 
هم که حوزه کارگری تحت نظرش است، این آمادگی را دارد که صحبت ها را 
بشنود و بررسی کند و اگر به مواردی رسید که قانون رعایت نشده یا ظلمی در 

حق کسی شده از مراجع ذی ربط پیگیری کند.«
در همیــن حال دیروز یک عضو کمیســیون حقوقی -قضایی مجلس هم 
در مــورد ورود ایــن کمیســیون بــه پرونــده نماینــده کارگران هفــت تپه گفت:  
»ادعاهای اســماعیل بخشــی باید مورد بررســی قرار گیرد،  قانون اساســی ما 
شــکنجه را ممنــوع کرده اســت.« محمد کاظمــی در گفت وگو با ایلنــا،  درباره 
بررسی گفته های اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه که در 
جریان اعتراضات کارگران این مجتمع بازداشــت و مدتی را در زندان ســپری 
کرد، مبنی بر اینکه در مدتی که بازداشت بوده مورد شکنجه قرار گرفته است، 
گفت: »امکان دارد این موضوع در کمیســیون قضایی مطرح شــود اما در هر 
صورت این ادعایی اســت که باید اثبات شود و نیاز به رسیدگی قضایی دارد.« 
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: »در قانون اساسی 
ما شــکنجه ممنوع اســت و باید ادعا در این مورد بررسی و کمیسیون مربوطه 
تشــکیل جلســه دهد.« وی ادامه داد: »با این ادعا فضاســازی بســیاری علیه 
مســئوان کشــور صورت گرفته اســت و باید حتماً مورد رســیدگی قرار گیرد.« 
کاظمــی در پاســخ به ســؤالی مبنی بــر اینکه اگــر این گفته های بخشــی ثابت 
شــود آیا وزیر اطاعات برای پاســخگویی باید به مجلس بیاید یا خیر؟ گفت: 
»درصورتی که ادعا ثابت شود، مرجع قضایی باید ورود کند و تشکیل پرونده 

صورت گیرد و کسانی که متهم هستند، باید فراخوانده شوند.«

واکنش قاسمی به اظهارات جرمی هانت:

وزیر امور خارجه انگلیس به کارنامه دولتش 
در خاورمیانه نگاه کند

وزارت خارجــه ایران به مواضع مداخله جویانه جرمی هانت، وزیر خارجه 
انگلیــس دربــاره ایران پاســخ داد. وزیر خارجه انگلیس چنــدی پیش مدعی 
شــد کــه نازنین زاغری، شــهروند ایرانی- انگلیســی زندانی در ایــران تنها فرد 
بازداشــت شــده توســط ایران نیست؛ کســی که کامًا بیگناه اســت و به خاطر 

ابزارهای دیپلماتیک از سوی حکومت ایران به گروگان گرفته شده است.
بهرام قاســمی، ســخنگوی وزارت خارجه در واکنش به هانت با اشــاره به 
اینکه اظهارات او عجوانه و نادرســت مطرح شــده اســت، گفــت: »وزیر امور 
خارجه انگلیس به کارنامه دولت متبوعش در خاورمیانه در دهه ها و سال های 
اخیر نگاه کند و بررســی کند  که سیاســت ها و حمایت هــای دولت انگلیس از 
گروه های تروریســتی و کشورهای متجاوز چه  فجایع انســانی و بحران هایی را 

برای ملت های خاورمیانه رقم زده است.«
وی ادامه داد: »نگاهی به وضعیت اســفبار مردم یمن، ســوریه، فلسطین 
و... اعم از ویرانی های گسترده، بیماری، آوارگی و بی خانمانی، فقر و گرسنگی، 
نقــش دولــت متبــوع آقای هانــت و اقدامــات کشــورهایی که دریافــت کننده 
میلیاردها دار تســلیحات از انگلیس اند وضعیتی شرم آور و ننگین به وجود 
آورده اســت. آنان باید از حمایت های سیاسی از دولت های متجاوز به یمن و 
صدور تســلیحات کشــتار آدمیان و فاجعه ای که در این کشــور رخ داده است، 

شرمگین باشند.«

ضرورت نگاه ملی در بررسی بودجه
 عضوکمیســیون تلفیــق بودجــه مجلس با تأکیــد بر اینکه بایــد نگاه ملی 
به بودجه داشــته باشــیم، گفت: دولت از قدیم در تنظیــم بودجه با نهادها و 
تشــکیات مــوازی مواجه بوده و مشــکل این دولت و آن دولت نیســت. علی 
وقف چی در گفت وگو با ایرنا، افزود: در هنگام بودجه ریزی نهادها و ارگان های 
مختلفی در تاش هســتند ســهمی از بودجه بگیرند و همه برای تقسیم این 
پول صف می کشــند و هیــچ مجموعه ای به دنبال خلق پول و ثروت نیســت. 
وی اضافه کرد: معتقدیم تکلیف سازمان برنامه و بودجه شناساندن راه های 
جدیــد بــرای کســب درآمد و کمک بــه بودجه عمومی اســت و بایــد در مورد 
بودجه نویســی راه های جدید و مدرن با کمک مجلس پیدا شــود، از مباحث 
اساســی این اســت که انواع تبصره ها در زیر مواد و ردیف های بودجه تعریف 
می شود که متأسفانه یا تحقق پیدا نمی کند یا قسمتی از آن تحقق می یابد .این 
نماینده مجلس ادامه داد: ما نمایندگان در طول سال باید در جهت کمک به 
دولت و برای خلق پول و ثروت، طرح های تخصصی به صحن علنی بیاوریم 
و برای خروج از چالش های پیش رو مجلس باید تاش بیشتری بکنیم. عضو 
کمیســیون کشــاورزی یادآور شــد: باید یک نگاه ملی نســبت به بحث بودجه 

وجود داشته باشد و از هدررفت بودجه در جاهای غیر مؤثر جلوگیری شود.

مذاکــرات  رســمی  اعــام  بــا 
جمهوری اســامی با گروه طالبان، 
ســید عباس عراقچی، معاون وزیر 
خارجه ایران در خال ســفر به افغانســتان با اشرف 
غنــی، رئیــس جمهوری این کشــور دیــدار و پیرامون 
مذاکــرات یــاد شــده بــا طالبــان و همچنین مســائل 
دوجانبه گفت وگو کرد.  به گزارش ایسنا، در این دیدار 
کــه در قصر »گلخانه ارگ« انجام شــد،  دو طرف در 
رابطــه بــا اهمیــت مناســبات همــه جانبــه دولت با 
دولت، پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان ها و 
چگونگی اســتفاده بهتر از بندر چابهار بحث و تبادل 
نظر کردند. بر اساس آنچه سایت ریاست جمهوری 
وزارت  معــاون  اســت،  کــرده  اعــام  افغانســتان 
خارجــه ایران نیــز در این دیــدار در رابطه بــا رایزنی 
اخیر مقامــات ایرانی با طالبان بــه رئیس جمهوری 
افغانستان  گزارشی ارائه  داد و از تعهد دولت ایران 
بــه اصل رهبــری و مالکیت حکومت افغانســتان در 
تداوم پروسه صلح،  به رئیس جمهوری افغانستان 
اطمینــان داد. همچنــان در این دیدار تأکید شــد که 
در تمــام ابعــاد با هماهنگی بیشــتر کار صورت گیرد 
تا نتیجه مؤثر به دنبال داشــته باشــد. عراقچی هفته 
گذشــته در تهران با گروهی از اعضای ارشــد طالبان 

دیدار و گفت وگو کرده بود.

ë دیدار عراقچی و عبداه عبداه
معــاون وزیر خارجــه ایــران در ادامــه دیدارهای 
خــود در افغانســتان بــا »عبــداه عبــداه« رئیــس 
اجرایــی حکومت وحــدت ملی افغانســتان در قصر 
»ســپیدار «دیــدار و رایزنــی کــرد. عراقچــی در ایــن 
نشســت، روابط میان دو کشــور را تاریخی و دوستانه 
خوانــد و از پیشــرفت کار در بــاره نهایی شــدن ســند 
جامع همکاری های مشترک میان دو کشور صحبت 
کرد.  او در این ارتباط افزود: »سه کمیته از کمیته های 

مشــترک کارهای خود را به پایان رسانده اند و کار دو 
کمیتــه دیگــر در حــال نهایی شــدن اســت«. معاون 
ظریف ابراز امیدواری کرد که این ســند هرچه زودتر 

نهایی شود و رهبران دو کشور آن را امضا کنند .
 در ایــن نشســت عراقچی از مذاکــرات جمهوری 
اسامی ایران با هیأت طالبان در تهران صحبت کرد 
و رئیس اجرایی دولت افغانســتان  را در جریان این 

مذاکرات قرارداد.
تأکیــد  ایرانــی همچنــان  ارشــد  ایــن دیپلمــات   
حکومــت  بــا  هماهنگــی  در  مذاکــرات  کرد:»ایــن 
افغانســتان صورت گرفته و جمهوری اسامی ایران 
از حکومت افغانستان و مذاکرات صلح به رهبری و 

مالکیت افغان ها حمایت و پشتیبانی می کند.«
 او همچنان حمایت خود را از روند مردم سااری 
و برگــزاری انتخابــات در افغانســتان ابــراز داشــت و 
ضمــن بااهمیت خوانــدن میــزان مبــادات تجارتی 
میان دو کشــور خواهــان افزایش روابط و داد و ســتد 

اقتصادی میان ایران و افغانستان شد .
 رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان نیز 
در جریان این دیدار روابط میان دو کشــور را تاریخی 
و اســتوار بربنیادهــای محکــم دوســتی و همــکاری 
خوانــد. عبــداه عبــداه حمایــت ایــن کشــور را از 
نهایی شــدن سند جامع ابراز  و تأکید کرد که کارهای 
باقیمانده دو کمیته باید  بزودی نهایی  شود . وی  از 
این که جمهوری اســامی ایران طرف افغانســتان را 
در جریــان مذاکرات با گروه طالبان قرارداده اســت، 
قدردانــی کــرد. رئیــس اجرایــی دولــت افغانســتان 
همچنــان تأکیــد کرد کــه حکومت از صلــح حمایت 
می کند، اما صلح نمی تواند به قیمت دستاوردهای 

سالیان اخیر تحقق یابد.
ایــن مقــام مســئول در دولــت افغانســتان نقش 
تهران  را در میزبانی از مهاجرین افغانســتان ســتود 

و خواهان افزایش همکاری ها میان دو کشور شد.

برش

اخبــــار

رایزنی های عراقچی در افغانستان 

تأکید بر به رسمیت شناختن آنهاست، 
چنانکه در ســوریه معارضان سوری را 
پذیرفتنــد، در افغانســتان هم طالبان 
را بپذیرنــد. کمااینکــه همــه طالبــان، 
امــا همــه پشــتون ها  پشــتون هســتند 
طالبــان نیســتند و حتــی گروه هایــی از 
آنهــا با ایــران ارتباط دارنــد. در مقابل 
مذاکــره  اصلــی  طــرف  هــم  طالبــان 
نــه دولــت  را امریکایی هــا می دانــد و 
افغانستان. همین رویکرد البته پاشنه 
آشــیل مذاکره با طالبان اســت که چه 
از نظــر ایدئولوژیک )ترجیح بیعت به 
انتخابــات( و چه اســتراتژیک )مذاکره 
با قــدرت مســلط و نه دولت مســتقر( 
دولــت  بــرای  مشــروعیتی  و  اعتبــار 
افغانستان قائل نیست. دومین نقطه 
ناامیــدی از حصــول نتیجــه مذاکره با 
طالبــان، ماهیت تمامیت خواه جریان 
طالبان به ســوی قبضه تمــام قدرت و 
نــه بخشــی از آن اســت که این شــروع 
مشــکات مــرزی و عقیدتــی بــا ایران 

خواهد بود.
 
ë ایران کمک نظامی نمی کند

»ایــران« از منابع آگاه مطلع شــده 
بــا  ایرانــی در گفت وگــو  کــه مقامــات 

نمایندگان طالبان صراحتاً گفته اند که 
هیچ کمک نظامی به آنها برای مقابله 
بــا داعــش نمی کنند. حتــی مدافعین 
افغان حرم )گروه فاطمیون( از سوریه 
به افغانســتان نیز منتقل نمی شــوند. 
عــاوه بــر آن در گفت وگوها بــر اطاع 
دولت افغانستان از روند مذاکره ایران 
بــا طالبان نیز تأکید شــده و حتی اینکه 
اعام مذاکره با طالبان در جریان سفر 
شــمخانی به کابل نیز بــا همین هدف 
صــورت گرفــت کــه نشــان دهنــد این 
مذاکرات با اطــاع و هماهنگی دولت 

افغانستان صورت می گیرد. 
 
ë چالش طالبان وطنی و خارجی

چالش دیگــر در مذاکــرات ایران با 
طالبان جهت ترغیــب آنها به مذاکره 
چنددســتگی  افغانســتان،  دولــت  بــا 
درونــی این گروه اســت. فقــط طالبان 
افغانســتان  دولــت  بــا  خیــم  خــوش 
همــکاری می کننــد؛ در نقطــه مقابــل 
برعهــده  انتحــاری  عملیات هــای 
روزنامــه  اســت.  پاکســتانی  طالبــان 
دی   8 روز  صبــح«   8« افغانســتانی 
در گزارشــی نوشــت یک ســوم نیــروی 
ماشــین جنگــی طالبــان را جنگجویان 

اســتناد  می دهــد.  تشــکیل  خارجــی 
ایــن روزنامــه بــه مصاحبه اخیــراً یکی 
از فرماندهــان ارشــد و عضــو شــورای 
رهبــری طالبان با ان بی ســی اســت که 
تعــداد جنگجویــان خارجــی را کــه در 
صفــوف طالبــان می جنگند بیــن ۳ تا 
۴ هــزار نفر خوانده بود که شــهروندان 
ازبکســتان،  تاجیکســتان،  پاکســتان، 
عرب هــا،  چچــن،  چیــن،  ایغور هــای 
پنجابی هــا، تونســی ها، عربســتانی ها، 
یمنی هــا و عراقی هــا هســتند امــا بــه 
نوشــته »8 صبــح« ایــن رقــم واقعــی 
نیست و منابع استخباراتی و اطاعاتی 
غربی تعدادشــان را بیــن ۱۰ تا ۱۲ هزار 

نفر می دانند. 
این آمار نشانه صعب العبور بودن 
مسیر ایران در »تسهیل گری مذاکرات 
بیــن افغانی« اســت؛ تفکیــک طالبان 
خارجــی بــا طالبــان افغــان و متقاعد 
کردن دولت کابل به مذاکره با طالبان 
وطنــی. مذاکــره ایران و طالبــان گرچه 
در یک فرآیند دوجانبه انجام می شود 
اما متأثــر از پازل مذاکــرات منطقه ای 
اســت کــه چگونگی نشــاندن دولتی ها 
و طالبــان بــه میــز مذاکــره را تعییــن 

می کند.
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مدت هــا از خــروج ترامــپ از برجــام می گــذرد و 
تحریم هــای اقتصــادی امریــکا علیه ایــران یکی 
پس از دیگری در حال اجرایی شدن هستند. اروپا 
بارها اعام کرده اســت که به برجام پایبند است 
و تــاش می کند ســازوکارهای مالی بــرای انتفاع 

ایران از برجام را عملی سازد. 
ولــی در عمل هنوز هیچ اقــدام قابل ماحظه ای 
از ســوی اروپــا صورت نگرفته اســت تــا جایی که 
ناظران بین المللی نگرانی خود از ســرریز شــدن 
صبر ایران را مخفــی نمی کنند.  در همین رابطه 
نماینــده ایــران در اتحادیــه اروپــا هشــدار جدی 
مطرح کــرده و اروپا را متوجه خطرات بی عملی 
خــود می کنــد. اما ایــران تا چــه زمانــی می تواند 
متعهد به برجام باقی بماند؟ این ســؤالی است 
که با صادق خرازی، کارشناس امور بین الملل در 

میان گذاشته ایم.
 امریــکا از برجــام خارج شــده و حــاا تاش های 
اروپایی ها هم برای حفظ آن چندان مورد رضایت 
ایــران نیســت. فرجــام برجام چــرا به ایــن نقطه 

رسید؟
واقعیــت این اســت که نظر اروپــا و امریکا درباره 
توافق برجام منطبق نیست. با توجه به اینکه هر 
دو طــرف یعنی هــم اتحادیه اروپــا و هم امریکا، 
متحد یکدیگر هستند و منافع مشترک دارند، در 
اکثر مواقع ممکن اســت سیاســت های آنها روی 
مواضعی منطبق نباشد و اصطکاک هایی پیش 
بیاید. من درصدد این نیســتم که موارد اختافی 
در گذشــته را بشــکافم و آن را بررســی کنــم اما از 
آنچه که به کشــور ما مربوط اســت، می توانیم به 
برجام اشــاره کنیم.  در این بحث طبیعتاً بعد از 

روی کار آمــدن ترامــپ و اعام اینکــه قصد دارد 
از برجــام خــارج شــود، زاویــه دیــد هــر دو طرف 
یعنــی اتحادیــه اروپــا و امریکا بیشــتر شــد و این 
اصطــکاک منافع روی بودن یا نبــودن در برجام 
روز بــه روز زاویه بیشــتری به خــود گرفت. چرا که 
از ابتــدای روی کار آمدن دونالد ترامپ در امریکا 
و بعــد از اعام خــروج از توافقنامه برجام، محور 
گفت وگوهای اروپا و امریکا بیش از گذشته بر روی 
برجــام تمرکــز پیدا کــرد.  در حقیقــت اروپایی ها 
در دو فــاز حرکــت کردند؛ در فاز نخســت  بر نگه 
داشتن امریکای ترامپ، در برجام تاش کردند. 
با مذاکــرات، ابی ها و ســفرهای متعددی که به 
واشــنگتن کردند یا ســفرهایی که امریکایی ها  به 
اروپا داشتند، اروپایی ها سعی کردند امریکایی ها 

را برای ماندن در برجام متقاعد کنند. 
آنها معتقد بودند و هستند که بودن همه طرف ها 
در برجــام بــه نفــع همــه از جملــه امریکاســت. 
اروپاییان ســعی کردند به ترامپ تفهیم کنند که 
بودن امریکا در این توافقنامه به نفع آنها اســت. 
تــاش زیــادی در ایــن رابطــه صــورت گرفت اما 
این تاش هــا به نتیجه نرســید و از آنجا که آقای 
ترامپ، سیاست های غیر قابل پیش بینی دارد به 

رغم این تاش ها اما از برجام خارج شد.
در فاز دوم در حقیقت بعد از بیرون رفتن ترامپ 
از برجــام، تــاش اروپا برای عدم خــروج ایران از 
برجام آغاز شــد. اروپایی ها متوجه شــدند اکنون 
که امریکا از برجام خارج شــده است، منافع اروپا 
در این اســت که با ایــران کار کنند و ایرانی ها را در 
برجــام نگه دارند. معتقد بودند با امتیازهای هر 
چند کوچک و اندک ســعی کنند که ایران را برای 
مانــدن در برجــام متقاعد کنند. در همین راســتا 
تاش هایی هم صورت گرفت اما این تاش ها به 

هیچ وجه تأمین کننده نظرات ایران نبود.

چرا این تاش ها نظر تهران را تأمین نکرد؟
 چون ایران از ابتدا بر اساس دیدگاه بردـ  برد وارد 
این بازی شــده بــود. بنابراین قرار نیســت که اگر 
یک طرف ماجــرا از این توافقنامه زیان ببیند آن 

جمهوری اسامی ایران باشد.
ایران باید چه بر نامه ای در دستور کار داشته باشد؟

قطعاً جمهوری اسامی ایران بر اساس دو فاکتور 
از پیش اعام شده حرکت خواهد کرد. ۱ـ پایبندی 
بــه برجــام هماننــد پایبنــدی بــه ســایر قواعــد و 
مقررات بین المللی که تاکنون جمهوری اسامی 
آن را اثبــات کــرده اســت.  ۲ـ در صــورت عــدم 
دســتیابی به منافع حاصل از برجام هیچ دلیلی 
وجــود نــدارد که ایــران برای همیشــه و تــا ابد در 
برجام ماندگار شــود. چرا؟ برای اینکه اروپایی ها 
علــی رغم تاش های کمی که صــورت دادند به 
هیچ نتیجه ملموســی کــه در واقــع تأمین کننده 
منافع ایران باشــد دســت نیافته اند. در حقیقت 
اینکه مدت ها بحث کانا ل های مالی را معطوف 

به مسائل فنی کردند و باز هم جمهوری اسامی 
بــه آنهــا فرصــت داد.  امــا آرام آرام مــا بــه ایــن 
نتیجه نزدیک می شــویم که اگر اروپا بخواهد این 
مشــکل تکنیکــی و فنی ،دســتمایه و دســتاویزی 
بــرای کم تحرکــی آنها جهت رســیدن به مســیر 
تجارت و سرمایه گذاری در ایران شود، تهران هم 
دلیلی نمی بیند که دســت بسته کناری بنشیند و 
بــه برجام و به دســتاوردهایی کــه چیزی نصیب 

جمهوری اسامی ایران نکرده است، نگاه کند.
در این بحث آیا تنها منافع اقتصادی مد نظر ایران 

است؟
اروپایی هــا بایــد بداننــد کــه یکبــار برای همیشــه 
تکلیــف خــود را با این توافقنامه مشــخص کنند و 
آن این است که داشتن رابطه با جمهوری اسامی 
ایران فقط منافع تجاری و اقتصادی نیســت بلکه 
حفــظ برجام می توانــد منافع  امنیتی بــرای اروپا 
داشــته باشــد. چیزی که امریکایی ها نه نیاز به آن 
دارند و نــه اهمیتی به این موضــوع می دهند. اما 

این اروپا اســت که این فاکتور مهــم را باید در نظر 
داشــته باشــد. بنابراین گذشــته از منافــع تجاری، 
فاکتــور امنیتــی حاصــل از برجــام را هــم مد نظر 
داشــته باشــد و ببینــد کــه تاش هــای جمهــوری 
اســامی بــوده کــه توافقنامــه برجــام را تاکنــون 
ســرپا نگه داشــته اســت. بر اســاس گــزارش همه 
مراکز ذیربــط از جمله آژانــس بین المللی انرژی 
هســته ای، چه قبل از خروج ترامــپ از برجام چه 
بعد از خروج او از برجام، جمهوری اسامی ایران 
به طور کامل به تعهدات خود پایبند بوده است و 
همه نرم ها و مقررات بین المللی را رعایت کرده و 
می کند. اما این دلیل نمی شود که دیگر طرف های 
این توافقنامه از آن ســوء اســتفاده کنند و نگذارند 
ایران از منافع حاصــل از برجام بهره ببرد. همان 
طــور کــه بارهــا اعام شــده اســت صبر و مــدارای 
جمهــوری اســامی ایران هــم انــدازه ای دارد. اگر 
راهکار مناســبی برای توسعه مناسبات جمهوری 
اســامی ایران و حذف مشــکات بر سر راه چه در 
زمینــه تجارت، چه در زمینه بیمــه و چه در زمینه 
سرمایه گذاری از ســوی اتحادیه اروپا، قدمی برای 
گشوده شدن این گره برداشته نشود، طبیعتاً ایران 
هم  اقدامات مناسب دیگری را انجام خواهد داد.

با این وصف شما خروج از برجام را به صاح ایران 
می دانید؟    

خروج برجام مورد نظر جمهوری اســامی ایران 
نیست اما ادامه این روش هم تأمین کننده منافع 
ملی ما نیســت. بنابراین من معتقدم مسئولین 
ذیربط به راهکار میانه ای دست پیدا خواهند کرد 
تا این که اتحادیه اروپا تاش خود را بیشــتر کند و 
بتواند حضور مثمر ثمری در برجام داشته باشد. 
اروپــا بیاد بیــاورد که دوره گفتــار درمانی به پایان 
رسیده و تاریخ آن منقضی شده است و باید عمًا 

اقدام مناسب انجام دهند.  

صدور حکم پرونده شهرام جزایری 
در دادگاه بدوی

خبر اول اینکه،   دادســتان تهران گفت: پرونده شهرام 
جزایــری کــه در یکــی از شهرســتان ها دســتگیر شــده 
بــود، چند وقــت پیش به صــدور کیفرخواســت منجر 
گردیــد و این فرد در دادگاه بدوی به حبس نســبتاً طوانی محکوم شــده 
اســت ولی از آنجایی که حکم قطعی نیســت پس از قطعیت، میزان آن 
اعام خواهد شد. به گزارش میزان،  عباس جعفری دولت آبادی پرونده 
فــردی را مورد اشــاره قرار داد که اخیراً مدعی تقلب هشــت میلیون رأی 
در انتخابــات ســال ٨٨ شــده بــود و بیان داشــت: مطابق بررســی ها این 
اظهارات صحت نداشت و این فرد هفته قبل به دادستانی مراجعه کرده 
و تحقیقــات بــه اتمام رســیده و بــزودی در مورد این فــرد اتخاذ تصمیم 
خواهیــم کرد. دادســتان تهــران در مورد پرونده فردی کــه در زمینه کاغذ 
چندی پیش دســتگیر شــد، افزود: این متهم در حــال تحقیق و بازجویی 
اســت. در دادســتانی پنج پرونده در رابطه با کاغذ مطرح اســت و حدود 
هشــت نفر بازداشــت شــدند. وی ادامه داد: در روز های اول رقم ارزی که 
اعام شد 3٠ میلیون دار بود، اما طبق آخرین تحقیقات، این افراد ۱٨٠ 
میلیــون دار ارز دریافــت کرده یا فروخته و کاغذ وارد نکردند یا کاغذ ها را 
بــا تهیه فاکتور های صوری در بازار آزاد فروخته اند. جعفری دولت آبادی 
همچنین گفت که  در پرونده ســکه ثامن بــا بدهی ۲٥٠ میلیارد تومانی، 

حدود صد میلیارد تومان موجود است.

مخالفت ترامپ با طرح ضدایرانی مشاوران خود
خبر دیگر اینکه،مقام های آگاه دولتی امریکا به روزنامه واشــنگتن پســت 
گفته اند که مشــاوران ارشــد »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری این کشور، 
پیش تــر طرحی با محوریتــی ضدایرانی برای توســعه فعالیت نظامیان 
امریکایی در سوریه داشتند که مورد موافقت قرار نگرفت. به گزارش ایرنا 
به نقل از این رســانه، این طرح در پاییز توســط »جان بولتون« و »مایک 
پمپئو« به ترتیب مشاور امور امنیت ملی ترامپ و وزیر امور خارجه امریکا 
ارائه شــده بود. با این حال سیاســت های ضدایرانی کاخ سفید همچنان 
ادامه دارد و در همین راستا قرار است وزیر خارجه این کشور با محوریت 
ایران، به هشــت کشور منطقه سفر کند. وزارت خارجه امریکا روز جمعه 
اعــام کرد، ســفر پمپئــو از اردن آغاز شــده و به کویت ختم خواهد شــد. 
وی در ایــن تور غرب آســیا که هدف آن جلب حمایت از ســوی متحدان 
منطقه ای امریکاست، از کشورهای مصر، بحرین، امارات متحده عربی، 
قطر، عربســتان ســعودی و عمان نیز دیــدار خواهد کــرد. از قرار معلوم، 
پمپئو در این سفر که پس از اعام خروج نیروهای نظامی امریکا از سوریه 
صورت می گیرد، به دنبال کســب حمایت برای شــراکت راهبردی به نام 

»ناتوی عربی« ادعایی امریکا در برابر ایران در منطقه است.

عفت مرعشی: هاشمی زنده و تاثیرگذار است
دست آخر اینکه، عفت مرعشی همسر آیت اه  هاشمی رفسنجانی گفته 
اســت که دوران بعد از ریاست جمهوری یعنی انتخابات مجلس ششم 
و ریاســت جمهوری ٨4 و ٨٨ که بیشــترین توهین ها و تهمت ها از سوی 
چهره های انقابی و با پول بیت المال علیه ایشــان انجام شــد و سال 9۲ 
که آقای  هاشــمی را رد صاحیت کردند، تلخ ترین دوران وی بوده است. 
وی در بخشــی از گفت وگو با روزنامه جمهوری اسامی افزوده است: من 
به جای خالی ایشان در زندگی و در دوران های مختلف عادت کرده بودم، 
از ابتدای ازدواج زندان و بعد از انقاب، ماندن ایشان در مجلس و جبهه 
رفتن هــای زیاد. حال که ایشــان در کنــار مراد و امامش آرمیــده، از محل 
دفن ایشان راضی هستم و مخصوصاً از عزتی که خدا روز تشییع با حضور 
مــردم برای ایشــان ایجاد کــرد و از همه مردم که ایشــان را بدرقه کردند، 
تشــکر می کنم. هر پنجشنبه که سر مزار ایشــان می روم  با ایشان درد دل 
می کنم. با توجه به فیلم ها و کتاب ها و مطالبی که هنوز هم برای تخریب 
ایشــان ساخته یا نوشته می شــوند، هنوز هم احساس می کنم آشیخ اکبر 

زنده و تأثیرگذار است که این برای من مهم است.

 دیـــگه 
چه خبر

جانشین فرمانده کل سپاه:
هیچ فضیلتی جز با سختی به دست نمی آید

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه امروز موازنه قدرت به سود 
ایران اســت، تأکید کرد: شــهدا پس از شــهادت بیش از قبل به جامعه 
قــوت و نور می بخشــند، آنهــا قاعده جنگ را برای مــا تغییر دادند.  به 
گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار حسین سامی در یادواره هزار و 3٠٠ شهید شهرستان 
کازرون با اشاره به تاش امریکا برای غلبه بر ایران گفت: آنها تجربیات خود را به صحنه 
آورده و از تمام قدرت خود استفاد کردند تا از ملت ما انتقام بگیرند. وی با اشاره به اینکه 
امریــکا کشــور ما را در تحریم ســخت قــرار داد تا از اعتمــاد ملت به نظام کــم کند، اظهار 
داشت: آنها جوانان ما را ترور و همه راه های پیشرفت را مسدود کردند، اما به فضل الهی 

این ملت توانسته است در محاصره جنگ ها سالم و قدرتمند باقی بماند. 
ســامی با اشــاره به اینکه امروز موازنه قدرت به سود ایران اســت، خاطرنشان کرد: امروز 
با توکل به خداوند همان طور که آشــکار اســت دشــمن ما ازهر زمان ضعیف تر بوده و ما 

قوی تر هستیم. 
وی با اشــاره به اینکه امروز ملت آگاه ما ســختی ها را تحمل می کند چراکه هیچ فضیلتی 
جز با ســختی به دســت نمی آید، ابراز داشــت: بشارت بر ملتی اســت که سختی را تحمل 
کرده تا به عزت برســد چرا که پایان شــب ســیاه، فجر پیروزی است. جانشین فرمانده کل 
سپاه با اشاره به اینکه امروز نام ایران با افتخار در جهان طنین انداز شده است، بیان کرد: 

این به برکت اسام و تجلی نور وایت بر این سرزمین است.

مجلس در جایگاه واقعی خود نیست
عضو فراکســیون امید مجلس شــورای اسامی با تأکید بر اینکه مجلس در جایگاه واقعی 
خود نیســت، گفت: قوه مقننه باید تصمیمات شــجاعانه بگیرد که شــرط این تصمیمات 
توجه به واقعیات اســت و نه اینکه احساســی اقــدام کند.علی بختیــار در گفت و گو با ایرنا 
افزود: اگر تصمیمات مجلس احساســی باشــد نمی توان مشــکات کشــور در بخش های 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگی و سیاســت خارجی را حل کرد.وی تصریــح کرد: امروز با 
مجلســی دارای ســاختار عریض و طویل روبه رو هستیم که ما انتقاد به این ساختار داریم 

چراکه در خدمت نمایندگان نیست.
نماینــده گلپایگان در مجلس افزود: یکی از دایلــی که ما تاش کردیم رئیس مجلس را 
تغییر دهیم، این اســت که خانه ملت به صورت دموکراتیک باید اداره شــود و به جایگاه 

واقعی خود برسد و به رأس امور مجلس بازگردد. 
بختیار یادآور شــد: مــردم از مجلس انتظار دارند برای مســائل کشــور تصمیم بگیرد، در 
تمام دنیا ریاســت مجلس ســخنگو است ولی علی اریجانی در مجلس مدیریت می کند 
از ایــن رو ازم اســت اصاحاتــی در ایــن ســاختار ایجاد شــود.وی افزود: ســاختار و نیروی 
انسانی مجلس روز به روز عریض و طویل تر می شود در حالی که ساختار بزرگ نمی تواند 
پویایی ازم و کارکردی داشــته باشــد بنابر این ازم می دانیم که اصاحاتی در این زمینه 
صورت گیرد. عضو فراکســیون امید مجلس یادآور شــد: در این راســتا مرکز پژوهش های 
مجلــس، دیــوان محاســبات، معاونــت اجرایــی، اداره قوانیــن و نظارت مجلــس باید در 
خدمــت نماینــدگان باشــند و اطاعات مهــم را برای تصمیمــات ازم به مــا بدهند ولی 

هم اکنون این گونه نیست.

اخبـــار
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زمان گفتاردرمانی اروپا به سر رسیده است
صادق خرازی در گفت وگو با »ایران«:

رئیس فراکســیون امید مجلس شــورای اســامی 
گفتمــان  تأثیرگــذاری  گــرو  در  را  نظــام  حفــظ 
برخــی  کــرد:  تأکیــد  و  دانســت  اصاح طلبــی 
را  نظــام  می خواهنــد  کــه  خارجــی  رســانه های 
ناکارآمد جلــوه دهند به دنبال القــای ناکارآمدی 
اصاح طلبــان هســتند کــه باید همه دوســتداران 
جریــان  رقبــای  بخصــوص  اســامی  نظــام 
حمــات  از  کــه  باشــند  هوشــیار  اصاح طلــب 
رســانه های خارجــی بــه اصاح طلبــان خشــنود 

نشــوند چرا کــه هدف آنهــا اصل نظام اســت. به 
گــزارش ایســنا، محمدرضــا عــارف در دیــدار بــا 
اعضای تشکل مجمع فرهنگیان ایران اسامی با 
اشــاره به عملکرد فراکسیون امید، این فراکسیون 
را یکــی از تاثیرگذارترین فراکســیون های مجلس 
دانســت و بــا انتقــاد از تشــکل های اصاح طلــب 
در عــدم ارائــه پیشــنهاد و مشــورت های کاربردی 
بــه فراکســیون امیــد گفت: انتظــار از تشــکل های 
اصاح طلــب ایــن اســت کــه  بــا فراکســیون امید 

ارتباط و همکاری های ازم را داشــته باشــند البته 
باید عملکرد فراکسیون امید با روش مطلوب تری 
بــه اطاع افــکار عمومی برســد و تصور می شــود 
برخــی نقدها به فراکســیون به دلیــل بی اطاعی 
از فعالیت های اصاح طلبان مجلس باشــد. وی 
با اشــاره به حمایت فراکســیون امید از دولت و با 
بیان اینکه برخی یادشان رفته که چگونه بر سرکار 
آمدنــد گفــت: وزرایــی کــه مدعــی اصاح طلبــی 
هســتند هماهنگــی مناســبی بــا فراکســیون امید 

ندارنــد و متأســفانه بایــد بگویــم برخی دوســتان 
اصاح طلــب کــه عهــده دار ســمتی می شــوند با 
رفتــاری که تلقــی عافیت طلبــی و مانــدگاری در 
قدرت به هر قیمتی می شود عملکرد آنها بعضاً 
بــه هیچ وجه با گفتمــان اصاح طلبی همخوانی 
نــدارد. وی با اظهــار گایه از برخــی اظهار نظرها 
در داخــل خانــواده اصاحــات که بعد از تشــکیل 
فراکســیون امیــد نقدهــای غیرمنصفانــه بــه این 
فراکســیون مطــرح کردنــد، تأکیــد کــرد: در زمان 

انتخابات شوراها که متأسفانه لیست های جعلی 
فراوانــی در مقابــل لیســت اصلــی اصاح طلبان 
منتشــر شــد اما تمامــی اعضــای لیســت امید در 
تهــران رأی  آوردنــد. آیــا ایــن رأی آوری تصادفی 
اســت؟ ممکــن اســت ضابطــه ای کــه منجــر بــه 
تشکیل لیست امید شوراها شــد، دارای اشکااتی 
بوده که مطمئناً در انتخابات آینده اصاح خواهد 
شد اما هیچ کس نمی تواند مدعی شود هریک از 

اعضای این لیست نماینده یک فرد بودند.

عارف: تشکل های اصاح طلب پیشنهاد و مشورت های کاربردی به فراکسیون امید نمی دهند

دوره یکســاله ریاســت حجت ااســام حــاج علی 
اکبــری بــر ســتاد ائمــه جمعه شــاهد ابتــکارات و 
تغییراتی در مراســم نماز جمعه های کشــور بوده 
است. به نظر می رسد این ابتکارات که البته بخشی 
هــم بواســطه دیدگاه هــای فــردی ائمــه جمعــه 
بــوده، معطوف به برخی انتقادهایی اســت که در 
ســال های گذشــته نســبت به کیفیت این مراســم 
عبادی- سیاســی در کشــور مطرح شــده اســت. با 
ایــن حال به نظر می رســد ایــن ابتــکارات و برخی 
نوآوری هــا بیشــتر در حــوزه شــکلی و تــاش برای 

ارتباط بیشتر ائمه جمعه با مردم بوده است. 
چنانکــه برداشــته شــدن نرده هــای حائــل بیــن 
نمازگزاران با مســئوان حاضــر در نماز جمعه ها 
تاکنون بیشــتر مورد توجه قرار گرفته است. اتفاقی 
که با ابتکار عمل امام جمعه تبریز آغاز شــد و روز 
جمعه حاج علی اکبــری در اولین حضور خود در 
نماز جمعه تهران بعد از انتصاب به این مسئولیت 
از ســوی رهبری، آن را به تهــران هم تعمیم داد و 
گفت: »از ستاد برگزاری نماز جمعه خواهش کردم 
دو ردیف از میله های نماز جمعه برداشــته شــود؛ 
دوستان حفاظت لطف کردند و با این درخواست 
موافقــت کردنــد امیــدوارم هم فاصلــه ظاهری و 

واقعی بین مسئوان و مردم برداشته شود.«
ë  حجت ااســام صدیقــی: معنایی نــدارد بین

مردم و مسئوان فاصله باشد
این مهم همچنان که با استقبال هایی روبه رو شده 
اما از ســوی برخی هم تأکید شــده که برای تقویت 
تریبون نماز جمعه و حضور بیشــتر مــردم در این 

مراسم نباید به این اقدام اکتفا کرد. 
البته انتقادهای مطرح شده درباره نماز جمعه ها 
هم ناظر بر کیفیــت خطبه ها و بخصوص حضور 
ســخنرانان پیــش از خطبه هــا هم می شــود اینکه 
عمدتاً مواضع سیاسی یک طرفه ای از سوی ائمه 
جمعه شاهد هســتیم. با این حال حجت ااسام 
اولیــن  تهــران  موقــت  جمعــه  امــام  صدیقــی 
شــخصیتی بود کــه از ابتکار حــاج علی اکبــری در 
برداشــتن نرده هــای حائــل حمایــت کــرد و آن را 
مسرت بخش خواند. به گزارش تسنیم وی گفت: 
»برداشتن نرده های اضافی در نماز جمعه تهران 
و دعوت از مســئوان برای نشســتن میان مردم از 
اقدامات شایسته آقای علی اکبری بود؛ واقعاً هیچ 
معنایــی نــدارد که بین مــردم و مســئوان فاصله 
باشــد چراکــه مســئوان هرچــه دارنــد، از مــردم 
دارند.«امام جمعــه موقت تهران ابــراز امیدواری 
کــرد که تحــول در نمــاز جمعــه در تهران و ســایر 
استان های کشور ادامه داشته باشد چراکه به گفته 

وی، ایــن تحــول مطالبــه جدی مــردم و متدینین 
است. در همین راستا سخنگوی کمیسیون شوراها 
و امــور داخلی مجلــس هم گفت: »اگر مســئوان 
صادقانــه در کنار مردم حاضر شــوند و مشــکات 
آنها را بشــنوند و اگر غیر قابل حل اســت حقیقت 
را به مــردم بگویند قطعاً فاصله بین مســئوان و 
مردم کمتر می شود.« اصغر سلیمی در گفت وگو 
با ایسنا با اشــاره به اقدام امام جمعه موقت نماز 
جمعه تهران در راســتای برداشتن نرده های بین 
مــردم و مســئوان، اظهار کــرد: »نماز را مــردم در 
زمــان پیامبــر)ص( نیــز در کنار ائمــه معصومین 
ادا می کردنــد و فاصله ای در بیــن مردم و پیامبر و 

امامان نبود. 
رعایت مســائل امنیتــی نباید به گونه ای باشــد که 
مســئوان را از مردم جدا کند.« پیام مجرد رئیس 
شــاخه جوانان حزب اســامی کار هم با اســتقبال 
از این اقــدام گفت: »تاش کنیم تا مردم ســااری 
دینی را از نزدیکی به مردم و برداشتن فاصله های 
میان مردم و مسئوان آغاز کنیم. حرف دل مردم 
را باید شنید و مجموعه های دولتی و حاکمیتی در 

جهت حرف های مردم پیش بروند.«

ë انتقادات مردم ربطی به وجود نرده ها ندارد
در کنار این استقبال ها البته نه انتقاد بلکه یادآوری هایی 
هــم از ســوی برخی شــخصیت های سیاســی مطرح 
شــده که محور آن بســنده نکردن به برداشتن نرده ها 
در جهــت کیفیت بخشــی به نماز جمعه هاســت.  از 
جمله اینها آیت اه هاشم زاده هریسی عضو مجلس 
خبــرگان رهبری اســت کــه بــه روزنامه اعتمــاد گفته 
»برداشــتن نرده ها هر قدر هم اقدام مثبتی باشــد اما 
موضوع کوچکی است. مشــکات مردم خیلی فراتر 
از ایــن حرف هاســت که مســئوان باید به دنبــال رفع 
آنهــا برونــد. مردم این  روزهــا درد دارند و انتقادشــان 
تنها به بود و نبود چندتا نرده ختم نمی شود.« به گفته 
وی»امروز اگر موضوع نرده ها برایمان پررنگ می شود 
و به برداشتن آن افتخار می کنیم، به این جهت است 
که نمی توانیم مشــکات بزرگ تــر را حل کنیم، برای 
همین به این موضوعــات کوچک افتخار می کنیم.« 
هاشم زاده هریسی افزوده است: »اگر مردم انتقاداتی 
دارند و اگر میزان حضور آنها در نمازجمعه ها با اوایل 
انقــاب متفاوت اســت، ایــن انتقــادات و این حضور 
ربطــی به نرده ها ندارد بلکه نقد مردم خیلی فراتر از 

اینهاست.«

استقبال از اقدام امام جمعه موقت تهران

مشکل ارتباط مردم و مسئوان را فقط در نرده ها نبینیم

بـــــرش
یکــی از محورهــای برخــی انتقادات نســبت به نمــاز جمعه ها بخصــوص در 
کانشهرها انتقادات صریح ائمه جمعه نسبت به عملکرد دولت است بدون 
آنکه فرصتی برای دفاع یا پاسخگویی به اعضای آن داده شود. محمود واعظی 
درباره شــنیده شــدن هشــدارهای هر هفته تریبون های نمازجمعه به دولت گفت: ما و وزارت کشور 
موضوعــات را رصد می کنیم، خاصه گزارش را هم به ســتاد اقامه نماز جمعه می فرســتیم. به هر 
حال امیدواریم همه عزیزان ما در سنگر نمازجمعه مقداری فضا را آرام کنند. یعنی فکر نکنند فقط 
خودشان دغدغه مردم را دارند. به گزارش خبرآناین، وی افزود: ما خود را خادم و خدمتگزار مردم 
می دانیم و وظیفه داریم مشکات شان را برطرف کنیم؛ بر همین اساس همه در دولت، مجلس، قوه 
قضائیه و نهادهای مختلف انتظامی، نظامی و امنیتی شبانه روزشان را صرف رسیدگی به امور مردم 
می کنند تا گرفتاری ها برطرف شود. حاا مسائل برخی کارها زودتر و برخی کارها دیرتر حل می شود. 
رئیس دفتر رئیس جمهوری یادآور شــد: اینکه اان کســی خودش مســئولیت نداشته باشد و مرتب 
بیاید، همین طوری نگرانی های مردم را اضافه کند، کار درستی نیست. ما انتظارمان از بزرگان، علما 
و همه سخنرانان این است که اول به دولت کمک کنند. پیشنهادهایی که دارند به ما بدهند، حتماً با 
آغوش باز می پذیریم. از طرف دیگر در این شرایط خاص بیاییم با هم کمک کنیم تا مسائل مردم و 
کشور حل شود. وی در واکنش به اینکه علم الهدی امام جمعه مشهد گفته »اف ای تی اف« مقدمه 
فتنه 9٨ است، بیان کرد: من اصاً چنین تعابیری را قبول ندارم، اینکه کسانی در اوضاع امروز، مردم 
را دنبال مسائل حاشیه ای ببرند، کار درستی نیست. واعظی اظهار کرد: کشور نظام و رهبر دارد؛ رهبری 
که حواسش به همه موضوعات است. مجلس دارد، مجلسی که مرتب جلسه می گذارد و مسائل را 
پیگیری می کند. قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی دارد که در حوزه تحت مسئولیت به وظایف 
خود عمل می کنند. بنابراین در چنین کشوری معنی ندارد، هر کسی هر آنچه به ذهنش می آید بگوید.

 واعظی: ائمه جمعه فضا را آرام کنند 

فکر نکنند فقط خودشان دغدغه مردم دارند

چالش بودجه انقباضی
این صحیح نیســت که ٥ ســال و هنگام وفــور منابع در کنار 
دولت بود ولی به یک باره و بدون توجه به وضعیت عمومی 
کشور، آخرین راه که مواجهه سیاسی و قهر و استعفا است را 

برگزید. حتی اگر حقی هم در میان باشد.
متأســفانه وابســتگی بودجه به نفت و درآمدهای آن، موجب شــده اســت که 
ناپایداری ناشــی از درآمدهای نفتی به نحو تشدیدکننده ای برنامه های دولت 

را تحت تأثیر قرار دهد.
ضــرورت پرداخــت حقــوق و دســتمزد و هزینه هــای جــاری و نیــز وضعیــت 
بازنشستگان و کمیته امداد به گونه ای است که بخش مهمی از بودجه را به خود 
اختصاص می دهد و هیچ راهی برای کاهش آنها نیســت. اگر این ارقام نصف 
بودجه را شــامل شود، به معنای این اســت که اگر درآمدهای دولت 4٠ درصد 
کم شــود، برای سایر فعالیت ها فقط ۱٠ درصد بودجه باقی می ماند، در حالی 
کــه قبــًا ٥٠ درصد به آنها اختصــاص می یافت و این یعنی یک پنجم شــدن 
بودجه برای این فعالیت ها  و این فشار بسیار سنگینی است که باید تحمل کرد.

امیدواریم که همه گروه های ذی نفع در بودجه مصالح کشور و وضعیت کنونی 
بودجه را در نظر بگیرند و نســبت به جزئیات بودجه تفاهم کنند و نمایندگان 

مجلس نیز درآمدهای صوری و هزینه های واقعی برای بودجه نتراشند.

رد »اف ای تی اف« و خود تحریمی
 در نهایــت فهــم ایــن نکتــه مهــم اســت کــه روابــط 
بین الملــل کنونی عرصه قدرت و حقوق)ترکیبی از قدرت 
و حقوق( اســت. هرچه که به سمت قاعده مندی از طریق 
حقوقی سازی و نهادینگی پیش می رود به همان میزان قدرت)یا زور( را مهار 
می کند. پیچیدگی دنیای حاضر نسبت به گذشته و وابستگی متقابل از جمله 
وابستگی متقابل نهادی و هنجاری، روابط بین المللی را به تصویر می کشد که 
هر چه بیشــتر از دنیای رئالیســتی گذشته دور می گردد و به سمت لیبرالیستی 
شــدن حرکت می کند. درواقع دنیای حاضر رئالیســتی نیست بلکه تلفیقی از 
رئالیسم و لیبرالیســم است. فکر نکنیم که نهادهای بین الملل را قدرتمندان 
ایجــاد می کنند تا افســاری بر گردن ضعفا بیندازند. شــاید زمانی این طور بود 
ولــی دنیای روابــط بین الملل حاضر دیگــر مؤید این ایده نیســت. نهادینگی 
هرچه بیشتر روابط بین الملل در چارچوب حقوق بین الملل ضمن به ارمغان 
آوردن همکاری بین المللــی و در نهایت صلح بین المللی، محدودیت هایی 
را برای همه کشورها از جمله قدرتمندان ایجاد می کند. اگر چنین نبود امروزه 
امریــکای دوره ترامــپ از بســیاری نهادهای بین الملل خارج نمی شــد. حتی 
نهادهای بین المللی ای که زمانی خود مبدع و مبتکر آن بود. ازم است از این 
قاعده مندی و نهادینگی استقبال کنیم و مزایا را به همراه نواقص آن ببینیم. 
عرصه روابط بین الملل عرصه بده بستان است. باید دید که چه می دهیم و به 
ازای آن چه می گیریم. اگر منافع ملی را می خواهیم و به اندیشه افزایش رفاه 
جامعه ایران هستیم، بهتر است فرصت های نهادهای بین المللی را دریابیم 
و در کنار انگشت شمار کشورهایی همچون کره شمالی)ایران و کره شمالی دوتا 
کشــوری بوده اند که تا دوســال گذشته در لیست سیاه این نهاد بین دولتی قرار 

داشتند( قرار نگیریم.
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CFT عواقب تعلل در تصویب
نظرخواهی »ایران« از کارشناسان و فعاان اقتصادی درباره سیاسی کردن ایحه مبارزه با پولشویی

خبر

گروه اقتصــادی/ تخصیص ارز صــورت می گیرد ولــی اعتباری 
تأمیــن نمی شــود. ایــن جمــات آشــنایی اســت که طــی چند 
مــاه اخیــر از تولیــد کننــدگان و فعــاان اقتصادی زیاد شــنیده 
می شــود. چشــم آنها به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام اســت که با قوانین پیش نیاز برای پیوســتن به بانک های 
جهانــی موافقت کنند. یکــی از مهم ترین پیش نیازها که دوبار 
بــه مجلــس رفتــه اما هنــوز تصویب نشــده CFT )کنوانســیون 
بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریســم( است. نمایندگان 
مجلــس در جلســه علنــی ۱۵ مهرمــاه ایحــه الحاق ایــران به 
کنوانســیون مقابلــه با تأمیــن مالی تروریســم را مورد بررســی 

قراردادنــد کــه با وجــود مخالفت هــا و تجمعاتی کــه روبه روی 
مجلــس بــود درنهایــت بــه تصویــب رســید. ولــی 28 مهرماه 
مجمع تشــخیص مصحلت نظام با این ایحــه مخالفت کرد 
و قــرار شــد ایحــه CFT بــا سیاســت های کلــی نظــام منطبق 
شــود. حــال ایــن ایحــه در رفت و برگشــت مجلــس و مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام اســت. از طرفی اروپایی ها که برای 
جایگزین ســوئیفت پیشــنهاد SPV را دادند اجرایی شــدن آن 
را بــه CFT گــره زدنــد و می گویند: اگــر کنوانســیون بین المللی 
مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران تصویب شود، سازوکار 
پیشــنهادی ویژه که قرار اســت جای ســوئیفت باشــد و فعاان 

اقتصادی بتوانند از آن اســتفاده کنند فعال می شــود. هر چند 
که در روزهای اولی که اتحادیه اروپا SPV را پیشنهاد داد خبری 
از پیش شرط ها نبود. حتی در آخرین اظهار نظر اروپایی ها مقر 
SPV در فرانســه و ریاســت دوره ای آن به آلمان ســپرده شــد و 
از ســویی تأکید شد که بعد از تعطیات کریسمس SPV فعال 
خواهد شــد. حال با گــذر از تعطیات اروپایی هــا نمی خواهند 
بــه تعهــدات خود پایبند باشــند. یحیی آل اســحاق عضو اتاق 
بازرگانــی ایــران دربــاره عدم اجرایــی شــدن SPV می گوید: ما 
نباید به اروپایی ها دل ببندیم. تنها 30 درصد مشــکات ما به 
خاطر تحریم است، 70 درصد دیگر مشکات داخلی است که 

با کمک یکدیگر بایســتی حل کنیم. 40 ســال اســت که تحریم 
هســتیم بنابرایــن تحریم ها برای ما اتفاق جدیدی نیســت اگر 
سیاســتگذاران با یکدیگر اتحاد داشته باشــند می توانیم از این 
تحریم هــا عبــور کنیــم. بــه جای آنکــه از هــم خــرده بگیریم و 
اختــاف آفرینــی کنیم بهتر اســت کــه نقش اصلی خــود را در 
اقتصــاد ایفا کنیــم. این صحبت ها حــرف دل خیلی از فعاان 
اقتصادی است که کسب و کارشان به خاطر نبود ارتباط بانکی 
با معضل مواجه شــده اســت و نمی توانند ادامه حیات دهند. 
آنهــا می گویند بهانه ها را از اروپایی ها بگیریم تا حداقل در این 

برهه از زمان بتوان ارتباط بانکی را برقرار کرد.

فلج کردن سیستم بانکی
 نــگاه مــا در تصویب CFT نباید سیاســی باشــد چون 
فلــج  را  مــا  بانکــی  سیســتم   CFT نشــدن تصویــب 
می کنــد و ارتبــاط بانکــی و تجــاری مــا بــا دنیــا به یک 
ارتبــاط سیاســی تقلیل می یابــد در این صــورت ما نه 
می توانیم کاایی در دنیا بفروشیم و نه اینکه کاایی از 
جهــان بخریم بنابراین تصمیم گیری در این باره باید 

متضمن منافع ملی ما باشد.

 تصویب نشدن ایحه مربوط به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین 
مالی تروریســم که به صورت مخفف CFT نامگذاری می شــود، اقتصاد 
ایران و قراردادهای تجاری را با مشکات بزرگی مواجه می کند. بویژه در 
صنعت نفت که حجم پول های جابه جا شده در قراردادها بسیار بااست 
و امکان سوء استفاده و رانت وجود دارد. چنانچه یک نهاد نظارتی محکم 
مانند FATF وجود نداشــته باشــد در این صنعت همان اتفاق هایی رخ 
خواهــد داد کــه در دولت نهم و دهم شــاهد بودیــم؛ از جمله مافیاهای 

نفتی. کشور مکزیک زمانی با مشکل امروز ما دست به گریبان بود اما بعد 
از آن که این ایحه را تصویب کرد و به FATF پیوست، سیل سرمایه وارد 
صنعت نفت این کشور شد. برای ایران که یک جمهوری اسامی است 
و اســاس اســام بر پایه مبارزه با فساد بنا شده، دور از شأن، عرف و قانون 
اساسی است که این قانون اجرایی نشود. نکته مهم تر آن که اگر این قانون 
اجرایی نشود، هیچ کشوری به مراوده تجاری خود با ایران ادامه نخواهد 

داد و اقتصاد کشور مسموم و منزوی خواهد شد.

تحریم داخلی
ازجملــه   CFT ایحــه  تصویــب 
شــروط حذف دائم ایران از لیست 
ســیاه FATF یــا گــروه ویــژه اقدام 
مالی علیه پولشــویی اســت. برای 
پیوســتن ایــران بــه ایــن کارگــروه 
در  اگــر  کــه  شــده  داده  فرصتــی 
داخــل بــر ســر آن اجمــاع صورت 
بــرای  زیــادی  تبعــات  نگیــرد، 
نتیجــه  اقتصــاد خواهــد داشــت. 
ایــن اســت کــه ریســک معاملــه و 
تجارت با ایران باا خواهد رفت و بسیاری از شرکت های 
بین المللی، کشــورها و حتی دولت ها از معامله با ایران 
اجتناب خواهند کرد. با افزایش هزینه مبادله کشور تمام 
بخش هــای اقتصاد آســیب جــدی خواهند دید و فشــار 
بیشــتری به ایران وارد خواهد شد. تحریم های امریکا در 
حال حاضر به اندازه کافی ریسک های ایران را افزایش و 
اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده اســت. با تصویب نکردن 
ایحه CFT دچار تحریم ها و فشارهایی با منشأ داخلی و 

همراستا با تحریم های امریکا می شویم.

شفافیت مالی به نفع کشور
اگــر شــفافیت مالی در کشــورمان 
برقــرار شــود، می تــوان بــا بانــک 
و  کــرد  همــکاری  کشــورها  ســایر 
و  تولیــد  نفــع  بــه  موضــوع  ایــن 
تجارت کشــور است. اکنون خیلی 
تجــاری  و  تولیــدی  واحدهــای  از 
بــه جهــت عــدم امــکان ارتبــاط 
جــدی  چالش هــای  بــا  بانکــی 
روبه رو شــدند. از ایــن رو اگر لوایح 
مــورد نیــاز بــرای پیوســتن ایــران 
بــه بانک هــای جهانی که پیــش نیاز و الزام اســت در 
مجلس تصویب شود می توان به آینده امید بیشتری 
داشــت. این که CFT )کنوانســیون بین المللی مقابله 
بــا تأمیــن مالــی تروریســم( تصویــب شــود می تواند 
بر ارتباط بانکی ایران با ســایر کشــورها اثرگذار باشــد 
قابــل پیش بینــی نیســت حتــی احتمــال دارد که این 
موضوع در مجلس تصویب شود اما برای کشور هیچ 
خروجی نداشــته باشد.در کل شــفافیت مالی به نفع 

کشور است.

تولید به CFT نیاز دارد
تخصیص ارز صنایع تولیدکننده 
داده  اســتیک  صنعــت  و  تایــر 
شده است اما با گذشت چندین 
مــاه هنــوز ایــن ارز تأمین نشــده 
اســت. علــت اصلی این مشــکل 
هــم در نبــود رابطــه بانکــی بین 
کشــورها  ســایر  بانــک  و  ایــران 

است. 
بــود  بانکــی برقــرار  اگــر رابطــه 
نیــاز  مــورد  ارز  می توانســتیم 
خــود را دریافــت کنیــم. تولیدکننــدگان بــه ارتبــاط 
و  دارنــد  نیــاز  خــارج  و  ایــران  بانک هــای  بیــن 
نمی توان بدون آن کار کرد. بــه نظر می رســــــــــــــد 
کــه سیاســت گــذاران بایــد بــه گونــه ای نمایندگان 
مجلــس را قانــع کننــد کــه آنهــا هــم بداننــد تولید 
)کنوانســیون   CFT اگــر  و  اســت  شــرایطی  چــه  در 
تروریســم(  مالــی  تأمیــن  بــا  مقابلــه  بین المللــی 
تصویــب شــود می تواند بر فعالیــت تجار و فعاان 

اقتصادی اثــر مثبت بگذارد.

بهانه جویی ها را کم کنیم
کشورهایی که می خواهند در فضای 
بین المللی کار کنند به کنوانســیون 
بین المللــی مقابله بــا تأمین مالی 
نیــز  ایــران  پیوســته اند.  تروریســم 
بایســتی به CFT بپیونــدد تا بتواند 
ارتبــاط بیــن بانکــی بــا بانک هــای 
جهانی را برقرار کند. این امر ربطی 
به تحریم نــدارد و قبل از تحریم ها 
موضــوع CFT مطــرح شــده بــود. 
تصویب CFT پیش نیاز رسیدن به 
بانک های جهانی است. البته با قطعیت نمی توان گفت 
کــه تصویب آن باعث می شــود تا ارتباط بانکــی ایران با 
ســایر بانک ها برقرار شــود اما حداقل از بهانه جویی آنها 
کم می کنیم. برای آن که ایران به پیکره جهانی بپیوندند 
بایستی مجلس با تصویب یکسری از مسائل بین المللی 
موافقــت کنــد. نمی تــوان از آن حــذر کــرد. CFT آنگونه 
که گفته شــده شــفافیت مالی را ســبب می شــود و قطعاً 
هیچ مدیر و مســئولی مخالف شــفافیت نیست. ما باید 

خودمان را با شرایط بین المللی وفق دهیم.

نگاه

محمدرضا زهره وندی
عضو اتاق بازرگانی 
ایران

نگاه

رضا گنجی
رئیس انجمن 
صنعت تایر ایران

نگاه

میثم موسایی
عضو هیأت علمی 
دانشگاه تهران

نگاه

رضا کامی
رئیس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و ترکیه

نگاه

محمود خاقانی
کارشناس انرژی

نگاه

بایزید مردوخی
کارشناس اقتصادی

 ریاست محترم روزنامه ایران
باسام و اباغ تحیات وافره

بدینوسیله به شــرح ذیل اصاحیه مربوط به مصاحبه 
چاپ شده در مورد شبهات المهدی ارسال می گردد.

آیت اه فاحیان فرمودند: وزارت اطاعات واکنش منفی به سرمایه گذاری 
نداشــت ولــی مهدی تاجــر بدنبال کار عتیقــه بود. گزارش ها حاکــی از اقدام 
ایشــان به خروج ۱۱ محموله از کشــور بدون بازرســی داشــت که مأموران با او 
برخورد کردند و او با توســل به مقامات تاش داشــت محموله ها که به نظر 
کارشناســان وزارت حاوی عتیقه بود از کشــور خارج کنــد که منجر به درگیری 

با ایشان شد.
و من اه توفیق/ دفتر آیت اه فاحیان/ وزیر اسبق اطاعات

بازتاب

 توضیحات  فاحیان 
درباره گزارش شبهات المهدی

خطر وقوع اقتصادی منزوی و رانتی

3 توضیح سازمان برنامه و بودجه
 سازمان برنامه و بودجه در پی انتشار خبرهای منتشر شده 
در رســانه های اجتماعی در مورد بودجه نوســازی و تجهیز 
مدارس، سازمان غذا و دارو و مقایسه آن با بودجه مؤسسه 
جامعه المصطفی العالمیــه در ایحه بودجه ۹8، توضیحاتی را به منظور تنویر 

افکارعمومی منتشر کرد.
۱- براســاس ایحه بودجه ســال ۱3۹8 کل کشــور اعتبارات هزینه ای ســازمان 
نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس کشــور با ۴ درصد رشد نسبت به مصوب سال 
۱3۹7، معــادل 27۵ میلیــارد ریــال پیش بینی شــده اســت.همچنین در بخش 
اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، مجموع اعتبارات پیش بینی شده با ۱3 درصد 
رشد نسبت به سال ۱3۹7، معادل ۱822۵ میلیارد ریال منظور شده است.لذا در 
مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای سازمان نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس کشور بالغ بر ۱8۵00 میلیاردریال می باشد که به اشتباه ۱۱ میلیارد 
تومان عنوان شــده اســت.ضمن این کــه درایحه بودجه ســال ۱3۹8 برای اولین 
بار میزان اعتبار مربوط به طرح، تکمیل فضاهای آموزشــی نیمه تمام که پنجاه 
درصد آن توســط خیرین تأمین شده باشــد، معادل تعهد خیرین و به میزان ۱0 
هزار میلیارد ریال )رشد ۱۴3 درصدی نسبت به قانون ۱3۹7( منظور شده است 

که می تواند موجب افزایش ظرفیت خیرین محترم مدرسه ساز شود.
2-اعتبارات هزینه ای مؤسســه جامعه المصطفی العالمیه در ایحه بودجه 
کل کشــور، 200 میلیارد تومان اســت که در مقایســه با اعتبار مصوب قانون ســال 

۱3۹7 )303 میلیارد تومان( حدود 33 درصد کاهش یافته است.
3-اعتبــارات هزینه ای ســازمان غــذا و دارو از محل اعتبــارات عمومی ایحه 
بودجه بودجه ســال ۱3۹8 کل کشــور، با 2۴ درصد رشــد نســبت به قانون بودجه 
سال ۱3۹7 به میزان ۴۱2 میلیارد ریال پیش بینی شده است و رقم 330 میلیارد 

ریال عنوان شده بودجه مصوب سال ۱3۹7 آن سازمان است.
همچنین سازمان مذکور دارای ۱2۵0 میلیارد ریال درآمد اختصاصی است که 
در صورت تحقق تماماً در اختیار آن سازمان برای انجام برنامه ها و فعالیت های 

پیش بینی شده اش قرار خواهد گرفت.
رقــم در نظر گرفته شــده در ایحه بودجــه ۹8 برای واردات کااهای اساســی، 
نهاده هــای کشــاورزی، دارو و تجهیزات پزشــکی مبلــغ ۱۴ میلیارد دار بــا نرخ ارز 

۴200 تومانی به صورت مجزا پیش بینی شده است.
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 گــروه اقتصــادی/   با جهش نــرخ ارز که 
از ماه هــای پایانــی ســال گذشــته آغــاز 
شــد و درنیمــه نخســت امســال بــه اوج 
خود رســید، فرصت تازه ای بــرای رونق 
صــادرات غیرنفتــی بــه وجــود آمــد. بــا 
افزایــش نــرخ ارز ضمــن اینکــه واردات 
کاا توجیــه اقتصــادی خــود را از دســت 
می دهــد و گــران تمــام می شــود بــرای 
صادرکنندگان توجیه اقتصادی مناسبی 
پیدا می کند. برهمین اساس کارشناسان 
اقتصــادی یکــی از مزیت هــای افزایش 
نــرخ ارز را رونق صــادرات می دانند. اما 
بررســی کارنامه تجــارت خارجــی ایران 
درایــن مــدت نشــان می دهد کــه ازاین 

فرصت بهره کافی را نبردیم.
ایــن درحالــی اســت کــه ایــن فرصت با 
بازگشت نســبی آرامش به بازار ارز برای 
صادرکننــدگان درحــال کم رنگ شــدن 
است هرچند که همچنان نرخ ارز فعلی 
درمقایســه بــا ســال گذشــته رشــد قابل 
ماحظه ای دارد و مزیت نهفته ای برای 

صادرات به شمار می رود.
براســاس تازه تریــن آمار بانــک مرکزی 
نــرخ تورم کااهای صادراتی در آبان ماه 
برای اکثر کااها نســبت به ماه قبل افت 
داشــته اســت. البته درمقایســه با ســال 
مشــابه ســال قبل همچنان درصد رشد 
باای 200 درصد اســت ولی افت دسته 
جمعی تورم ماهانــه کااهای صادراتی 

نشان از تغییر این شرایط دارد.
طبــق گــزارش بانــک مرکــزی در آبــان 
ماه امســال تورم کل کااهــای صادراتی 

نسبت به ماه قبل 5.9 درصد افت کرده 
اســت. این درحالی اســت که درمقایسه 
با ماه مشــابه ســال قبل شــاخص بهای 
کااهــای صادراتی 240.2 درصد و در 12 
ماهــه منتهی به آبان مــاه 118.5 درصد 
رشــد نشــان می دهــد. این درشــرایطی 
کل  شــاخص  مــاه  مهــر  در  کــه  اســت 
کااهای صادراتی نســبت به شــهریور با 

رشد 17.5 درصدی همراه بوده است.
درگروه هــای اصلــی کااهــای صادراتی 
نیــز تــورم ماهانه تمــام گروه ها بــا افت 
همراه بوده است. درمحصوات حیوانی 
کــه ســهم قابــل توجهــی در صــادرات 
غیرنفتــی کشــور دارد ایــن افت بــه 6.3 
درصــد رســیده اســت. البتــه نســبت به 
ماه مشابه ســال قبل همچنان شاخص 

قیمت 235.7 درصد بااتر رفته است.
درمحصوات نباتی نیز شاهد افت 9.7 
درصــدی تــورم ماهانــه و رشــد 224.4 
درصدی تــورم نقطه به نقطه )نســبت 
به ماه مشــابه ســال قبل( هســتیم. این 
درحالی اســت که درمحصوات صنایع 
غذایی شاخص بهای کااهای صادراتی 
4 درصد نســبت به ماه قبل افت کرده و 
220.4 درصد نسبت به ماه مشابه سال 

قبل رشد کرده است.
درمیان گروه های اصلی مواد معدنی با 
کمترین افت ماهانه همراه بوده اســت 
به طــوری که تــورم ماهانه این گــروه 1.9 
درصــد کــم شــده و از ســوی دیگــر تورم 
نقطه ای آن 238 درصد محاســبه شده 
اســت. دراین ماه محصوات شیمیایی 

نیز با تورم ماهانه 6.2 درصد و نقطه ای 
307 درصد مواجه شده است.

ë  :جزئیات تجارت خارجی 9 ماهه کشور
تراز تجاری 738 میلیون دار مثبت شد

درشــرایطی که رشــد نرخ ارز و باا رفتن 
قابــل توجــه شــاخص بهــای کااهــای 

کــم  فرصتــی  درســال جاری  صادراتــی 
ســابقه برای صــادرات غیرنفتــی ایجاد 
کــرده اســت تازه تریــن آمــار از تجــارت 
خارجــی ایران در 9 ماهه امســال نشــان 
 می دهــد کــه صــادرات غیرنفتــی تنهــا 
5 درصد رشد داشته است. دراین مدت 

صــادرات غیرنفتــی از مــرز 33 میلیارد 
دار گذشــت و بــه 33 میلیــارد و 3۵8 

میلیون دار رسید.
در ایــن مدت حجم صــادرات غیرنفتی 
ایــران بــه 8۶ میلیــون و 9۴0 هــزار تــن 
رســیده اســت که ارزش آن رقمــی برابر 
دار  میلیــون   3۵8 و  میلیــارد   33

می شود.
بــه ایــن ترتیب مشــاهده می شــود که تا 
پایان آذر ماه ســال جاری صادرات ایران 
نســبت بــه مدت مشــابه ســال گذشــته 
ارزش  نظــر  از  درصــدی  افزایــش۵.۴0 

داری داشته است.
از ســوی دیگــر در همیــن مــدت میــزان 
واردات قطعــی کاا به ایران 23 میلیون 
و 871 هــزار تــن بــه ارزش 32 میلیارد و 
۶20 میلیــون دار بوده اســت. برهمین 
اساس، مازاد تراز تجارت خارجی 738 
میلیــون دار شــد. واردات ایــران در این 
مدت نســبت بــه 9 ماهه ســال گذشــته 
 1۵.90 وزنــی  نظــر  از  درصــدی   31.27
درصــدی از حیــث ارزش داری کاهش 

داشته است.
بدیــن ترتیــب با وجــود اینکه رشــد نرخ 
ارز بــر روی واردات تأثیــر داشــته و یکــی 
از عوامل کاهش آن بوده ولی نتوانســته 
است بر روی صادرات تأثیرگذار باشد. به 
اعتقاد فعاان اقتصــادی فراهم نبودن 
بســترها، بازارســازی و همچنین اعمال 
تحریم ها باعث شده اســت تا صادرات 
غیرنفتی کشور آنگونه که انتظار می رفت 

رونق پیدا نکند.
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ریحانه یاسینی
خبرنگار

انتقاد رئیس مرکز آمار از آمار تورم و 
رشد بانک مرکزی

امید علی پارسا رئیس مرکز آمار در جلسه شورای برنامه ریزی 
و توســعه اســتان همــدان گفــت: اختــاف در اعــداد مراکز 
آماری بایی بزرگ اســت که موجب بی اعتمادی در مردم 
می شــود؛ اعتماد اســاس توســعه دنیاســت. او تأکیــد کرد: 
آمار درســت و کارشناســی باعث حرکت درســت و اصولی 
دستگاه ها بر اساس یک نقشه راه می شود و باید برنامه ها بر 
اساس کار کارشناسی باشد. وی با اشاره به این که به فرموده 
مقام معظم رهبری دســتکاری در آمارها گناه کبیره است، 
گفت: مرجع اصلی آمار در کشــور مرکز آمار ایران اســت که از جامعیت کامل و 
استاندارد برخوردار است. پارسا از ارائه آمار تورم و رشد اقتصادی از سوی بانک 
مرکزی انتقاد کرد و یادآور شد: تا پیش از جنگ جهانی در همه دنیا 70 درصد 
آمار رشــد اقتصادی را بانک های مرکــزی می دادند اما از جنگ جهانی به بعد 
نهاد جدیدی به اســم مرکز آمار را ایجاد کردند و واحد تولیدکننده تورم و رشــد 

اقتصادی در بانک مرکزی باید با مرکز آمار ادغام شود.

 پتروشیمی ها تا نیمه دی 6 میلیارد دار 

در نیما عرضه کردند
احمد مهــدوی ابهری دبیــر کل انجمــن کافرمایان صنعت 
پتروشیمی با بیان اینکه پتروشیمی ها به همه تعهدات خود 
بــرای عرضــه ارز صادراتی عمل کرده اند، گفــت: از ابتدای 
امسال تا پایان هفته گذشته )14 دی( مبلغ 6 میلیارد و 650 
میلیــون دار ارز توســط پتروشــیمی ها در چرخه اقتصادی 
کشور عرضه شده که حدود 6 میلیارد دار از آن به سامانه نیما اختصاص دارد. 
احمد مهدوی ابهری در گفت و گو با ایرنا با تشــریح جزئیات عرضه ارز حاصل 
از صادرات پتروشیمی در چرخه اقتصاد کشور، افزود: از مبلغ 6 میلیارد و 650 
میلیون دار عرضه شــده، حدود 650 میلیون دار مربوط به پیش از راه اندازی 
ســامانه نیمــا و 6 میلیــارد دار نیز پــس از راه اندازی ســامانه نیما بوده اســت. 
دبیر کل انجمن کافرمایان صنعت پتروشــیمی اظهار داشت: پیش بینی شده 
که پتروشــیمی ها در ســال 97 حدود 12 میلیارد دار صادرات داشــته باشند که 
تاکنون حدود 8.1 میلیارد دار از آن انجام شده است. وی اضافه کرد: صنعت 
پتروشــیمی از صادرات انجام شــده، تاکنون 6 میلیارد و 650 میلیون دار را در 
چرخه اقتصاد کشور تزریق کرده و حدود 1.5 میلیارد دار نیز برای خرید و وارد 
کردن تجهیزات، کاتالیســت ها و کااهای مورد نیاز هزینه شــده اســت. مهدوی 
ادامه داد: تا پایان امســال، چهار میلیارد دار دیگر صادرات پتروشــیمی انجام 

خواهد شد که طبق تعهدات، ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد وارد می شود.

 تعیین سیاست های پولی و بانکی 

در پستوهای اداری
علــی چشــمی، کارشــناس اقتصادی مدعی شــد کــه بانک 
مرکــزی در سیاســتگذاری اســتقال نــدارد و سیاســت های 
مهــم پولــی و بانکــی کشــور در پســتوهای اداری تعییــن 
می شــود. او در گفت وگــو بــا ایســنا، با اشــاره بــه ویژگی های 
بانک مرکزی مســتقل بیان کرد: در خصوص بانک مرکزی 
مستقل ادبیات مشخصی وجود دارد و مفهوم ملموسی است که امروزه بیشتر 
به صورت کمی شــده اســت. اما به طور خاصه بانک مرکزی مســتقل، بانکی 
است که هم در ساختار، هم در انتصاب مدیران و هم در سیاستگذاری ها دارای 
اســتقال باشد. بعد دیگر این اســت که بانک مرکزی هم از نظر قانون و هم از 
نظر عمل استقال داشته باشد. وی ادامه داد: از این حیث که بانک مرکزی به 
طور ســاختاری دارای استقال باشــد، از این وجه که دولت در خصوص بودجه 
و فعالیت های مالی دولت مســتقل باشــد، حائزاهمیت است. به عبارت دیگر 
مشکات بودجه ای دولت نباید بر بانک مرکزی سلطه داشته باشد. استقال در 
ســاختار به این معنی است که ارکان بانک مرکزی به گونه ای ساماندهی شوند 

که نسبت به دولت عملکرد مستقلی داشته باشند.

افزایش عرضه گوشت های وارداتی
منصــور پوریان رئیس شــورای تأمین دام کشــور اعــام کرد: 
شــرکت پشــتیبانی امور دام کشــور برای تنظیم بازار گوشت 
قرمز اقدام به افزایش حجم واردات گوشت گرم گوسفندی، 
زنــده وارداتــی گوســفندی  یــخ زده گوســاله، دام  گوشــت 
رومانیایی و گوشــت گرم گوســاله کرده است. منصور پوریان 
در گفت و گو با ایرنا درباره کاهش عرضه گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه های 
زنجیــره ای طــی روزهای اخیر گفت: واردات مســیر عادی خــود را طی می کند و 
هیــچ کمبــودی در تأمین و عرضه گوشــت وارداتی نداریــم. وی علت تأخیر در 
توزیع گوشت های وارداتی در سطح فروشگاه های زنجیره ای را شرایط نامساعد 
آب و هوایی دانســت و اظهار داشــت: در روزهای اخیــر به دلیل بارش های برف 
و باران در محورهای مواصاتی کشــور، حمل و نقل محصول با اندکی مشــکل 
مواجــه شــده اســت که همیــن امــر می تواند در بــه تعویــق افتــادن عرضه این 
محصوات در ســطح فروشگاه های زنجیره ای مؤثر باشد. رئیس شورای تأمین 
دام کشور تصریح کرد: اکنون عاوه بر عرضه نامحدود روزانه گوشت گوساله یخ 
زده و گوشت گرم گوسفندی به میزان روزانه 100 تا 150 تن، از این هفته تا هفته 
آینده روزانه 100 تا 120 تن اشه از محل واردات دام زنده گوسفندی رومانیایی و 

گوشت گرم گوساله با قیمت های تنظیم بازاری عرضه می شود.

احداث صنایع آب بر در مناطق تنش آبی
محمدامین زنگنــه عضو کارگروه ترویــج انجمن انرژی های 
تجدیدپذیــر گفــت: عمده صنایــع آب بر کشــور در مناطق 
دارای تنــش و مشــکل آبــی اصفهــان ایجــاد شــده اســت. 
محمدامین زنگنه در نشســت تخصصــی آب و انرژی های 
تجدیدپذیــر با بیان اینکه انرژی هــای تجدیدپذیر می تواند 
موتور اشــتغال و توسعه در ایران باشد، گفت: نکته قابل توجهی که وجود دارد 
این است که اشتغالی که از طریق تجدیدپذیرها ایجاد می شود بدون نیاز به آب 
اســت. همچنین این ایجاد اشتغال می تواند در مناطق محروم و کمتر توسعه 
یافته باشد. زنگنه با اشاره به اثرات بحران آب در کشور گفت: نقشه خشکسالی 
و تنش آبی اســتان اصفهان حاکی از آن اســت که بســیاری از نیروگاه های کشور 
که از جمله صنایع آب بر به شــمار می آیند در دشــت های ممنوعه و ممنوعه 
بحرانی احداث شــده اســت. پس طبق تعریف دشت های ممنوعه بحرانی به 

هیچ عنوان حق استفاده و برداشت از منابع آبی این مناطق وجود ندارد. 
 افزایش 14 درصدی جوجه ریزی 

برای تأمین بازارعید
غامعلــی فارغی رئیس کمیســیون کشــاورزی و صنایع غذایی 
اتاق بازرگانی ایران گفت: مرغداری های گوشــتی کشــور برای 
پوشــش نیاز شــب عیــد، از دی مــاه جوجه ریــزی را 14 درصد 
افزایش دادند و این روند در بهمن و اســفند نیز ادامه خواهد 
یافــت. غامعلی فارغی در گفت و گو با ایرنا، افزود: کمبود 40 
تا 50 تنی گوشــت مرغ در ماه های اخیر، موجب افزایش قیمت این کاای اساسی 
در بازار شد. وی، افزایش قیمت مرغ را ناشی از تولید ندانست و دلیل آن را تأخیر 
در حل مشکل کامیونداران اعام کرد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
اظهار داشــت: افزایش 15 درصدی قیمت گوشــت مرغ در ماه هــای اخیر، زمزمه 
واردات را مطرح کرده است در حالی که نه تنها در تأمین این کاای اساسی خودکفا 

هستیم، بلکه صادرات نیز داریم.

چهره ها

دیروز کسی فروشنده 
خودرو نبود

خــودرو  بــازار  فعــاان  گذشــته  روز 
خودرویــی  کــه  می دادنــد  ترجیــح 
نفروشــند چرا که صحبت های یکی 
از مدیــران کل  وزارت صمــت مبنــی 
بر اینکه از ســال آینده احتمــال دارد 
تولید خــودرو ادامه پیدا نکند، دلهره 
و تــرس را در بین آنــان انداخته بود. 
برخی از آنها نگران بودند که اگر سال 
آینده تولیــد صورت نگیرد موجودی 
انبارشــان در ســال جاری تمام شــود 
بدیــن جهــت تصمیــم گرفتنــد در 
عمــل  محتاط تــر  خــودرو  فــروش 
کننــد. از طرفــی ادامه کاهــش تولید 
خــودرو عامل دیگری شــده اســت تا  
نمایشــگاه داران در فــروش خــودرو 
دست به عصا تر حرکت کنند. فعاان 
بازار خودرو معتقدند که بازار خودرو 
نیازمند تغییرات اساســی اســت. اگر 
رونــد موجــود ادامــه پیــدا کنــد برای 
سال آینده تنوع خودروهای تولیدی 
از میــزان انگشــتان دســت هم کمتر 
خواهــد شــد. روز گذشــته خودروهــا 
بــا همــان افزایش قیمتــی کــه از روز 
پنجشــنبه داشــتند، ماندنــد. در این 
میــان قیمت خودروهــای خارجی از 

دو هفته پیش ثابت مانده است.

 جهش قیمت نفت 

به 57 دار
قیمــت نفــت خــام در معامــات 
روزهای نخست سال 2019 به کانال 
57 دار بــرای هر بشــکه وارد شــد. 
ایــن اتفــاق پــس از قــرار مذاکــرات 
تجــاری امریکا و چین ظــرف هفته 
جاری افتاد. چراکه در صورت توافق 
ایــن دو کشــور  تجــاری بلندمــدت 
در  تقاضــا  مــورد  در  پیش بینی هــا 
ســال جاری میادی بهبود می یابد. 
قیمت هر بشــکه نفت خــام برنت 
ابتــدای ســال 2019 حــدود 53  در 
دار برای هر بشــکه بود و این رشــد 
از امیــدواری بازار بــه توافق امریکا و 
چین خبر می دهــد. چراکه افزایش 
قیمــت نفــت بــه نفــع امریــکا نیــز 
هســت. نفــت غیرمتعــارف امریکا 
)شــیل اویــل( نفــت گرانی اســت و 
تاکنــون هم بــه خاطــر قیمت های 
پایین، بسیاری از شرکت های انرژی 
امریکایــی از تولیــد خود کاســته اند.  
طبق اعام شــرکت خدمات انرژی 
بیکــر هیــوز، در ایــن هفتــه تعــداد 
چاه هــای فعــال امریکا بــا 8 حلقه 
کاهــش بــه 877 حلقــه رســید. هر 
بشــکه نفــت خــام وســت تگــزاس 
اینترمدیت نیز در آخرین معامات 
هفته گذشته بازارها به 47 دار و96 

سنت برای هر بشکه رسید.

نوسان کنترل شده بازار ارز
بــا وجود فعــال بــودن متغیرهای 
روانی و هیجانی تأثیرگــذار بر بازار 
ارز و طــا، نوســانات قیمتی دراین 
بازارهــا درمحــدوده قابــل قبولــی 
قرار دارد. درحالــی که اعام اخبار 
سیاســی هماننــد عــدم تصویــب 
ایحــه ســی اف تی باعــث نگرانی 
بــازار شــده اســت، ولــی همچنان 
تومانــی  هــزار   10 داردرکانــال 
قیمتــی  کانــال  وارد  و  دارد  قــرار 
بااتر نشــده اســت. درواقــع میان 
ســاز)بانک  بــازار  سیاســت های 
مرکزی( و جو روانی موجود در بازار 
یک نوع تعادل ایجاد شده است و 
مانع جهش قیمت ها شده است. 
برهمین اســاس در نخســتین روز 
هفته جاری دار به باای 10 هزار و 
800 تومان و ســکه بــه 3 میلیون و 

640 هزار تومان رسید.

بـــازارنامه

38 میلیونپراید 111
41 میلیونتیبا صندوقدار

71 میلیونپژو پارس
60 میلیونپژو 206 تیپ 2

95 میلیوناچ سی کراس

480 میلیونسوناتا 2018 هیبرید
455 میلیونتوسان

510 میلیونتلیسمان
657 میلیاردتویوتا راو 4

520 میلیونBX7 بورگوارد 
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خودروهای داخلی

خودروهای خارجی

اقتصــاد جهــان ســال 2018 را با رشــد قوی 
شــروع کرد امــا هرچه ســال جلوتــر رفت، 
اوضاع تغییر کرد. اقتصــاد امریکا به لطف 
محرک های مالی درابتدای ســال سرعت 
گرفت، در حالی که اقتصادهای انگلستان، 
ژاپــن و چین تضعیف شــد. ایــن روندهای 
مختلف در سال 2019 هم ادامه پیدا خواهد 

کرد. 
پیش بینی می شود که رشــد جهانی از 3.2 
درصد در ســال 2018 به 3.1 درصد در ســال 
2019 برسد و در چند سال آینده رو به کاهش 
برود. مجمع جهانی اقتصاد روز گذشــته 10 

پیش بینی خود از سال 2019 را منتشر کرد.

 صعود
روند اقتصاد امریکا

بر اساس برآوردها از رشد پایدار در نیروی 
کار و تولید، رشــد بالقوه امریکا در حدود 2 
درصد پیش بینی می شود. در سال 2018، 

رشد امریکا بااتر از 2.9 درصد بود. 
هرچند این شتاب در رشد تا حد زیادی به 
خاطر محرک های مالی در کاهش مالیات 

و افزایش هزینه ها بود. 
ایــن محرک هــا در ســال 2019 هــم  اثــر 
احساس خواهد شد اما هرچه سال جلوتر 
بــرود، اثر آن کمتر می شــود. در نتیجه، ما 
انتظــار رشــد 2.6 درصــدی در ســال 2019 
داریم؛ رشــدی کمتر از 2018 اما همچنان 

صعودی.

 توسعه
اروپایی ها آهسته تر می شود

رشــد اقتصادی منطقه یــورو درنیمه دوم 
بــه اوج خــود رســید و از آن  ســال 2017 
زمان به بعد آهسته آهسته کاهش یافت. 
پیش بینی می شــود که در ســال 2019 هم 
بــا کاهــش بیشــتر بــه 1.5 درصــد برســد. 
بی اطمینانــی سیاســی شــامل برگزیــت، 
چالش هــای دولــت مکــرون و تضعیــف 
حکومت آنگا مرکل باعث افت وضعیت 
مؤلفه هــای  می شــود.  کارهــا  و  کســب 
اقتصادی مانند شرایط اعتباری و افزایش 
تنش های تجاری هم روند رشــد را کاهش 

می دهند.

 ژاپن  
ضعیف باقی می ماند

اقتصــاد ژاپــن در ســال 2018، 0.8 درصد 
بزرگتر شــد و انتظار می رود که این نرخ در 
ســال 2019 هــم با روند آهســته ای بــه 0.9 
درصد برسد. کاهش رشد اقتصادی چین 
وکاهــش تنش های تجاری میــان امریکا و 
چیــن هم روی رشــد اقتصادی این کشــور 

تأثیر می گذارد. 
ژاپــن  اقتصــادی  رشــد  دوره ای  کاهــش 
در فضایــی بــا رشــد طوانی مدت بســیار 

وضعیــت  می افتــد.  اتفــاق  ضعیــف 
جمعیتی ژاپن، بخصوص در حوزه کاهش 
نیروی کار، با رشد تولید قوی و کافی چندان 
هماهنــگ نیســت. همچنین شــینزوآبه، 
نخست وزیر  ژاپن از سال 2012 برنامه های 
اقتصــادی خود را بــرای اصاح اقتصادی 
آغاز کرد اما ســومین برنامه او برای انجام 
اصاحات ســاختاری و همچنین افزایش 
بســیار زیــاد تولیــد، چندان محقق نشــده 

است.

 چین
در تله کاهش رشد

رشــد اقتصادی چین از سال 2017 کاهش 
یافتــه و در ربع ســوم 2018 بــه پایین ترین 
ســطح 10 سال اخیر خود رســید. طی بازه 
یک ســاله، ســرعت توســعه چیــن از 6.9 
درصد در سال 2017 به 6.6 درصد در سال 
2018 رســید و در ســال 2019 پایین تــر هم 
خواهد آمــد و به 6.3 درصد می رســد. در 
واکنش به آخرین شــوک های اقتصادی- 
شــامل تعرفه های امریکا- سیاستگذاران 
برنامه هــای پولــی و مالی بــرای کمک به 
رشد و پایدار سازی بازارها طراحی کرده اند.
با این حال به نظر می رسد که تأثیرگذاری 
ایــن اقدامــات در ســطح متوســطی باقی 
می ماند. همچنین رشد اعتباری به دلیل 
افزایش شــدید بدهی ها و تعهد دولت به 
کاهش آنها حداقل در میان مدت محدود 
خواهد بود. از سویی دیگر، تحرکات تجاری 
دولت هــم در حالی که تنش هــا با امریکا 

شدیدتر شود، تهاجمی تر می شود.

 کاهش
رشد بازارهای نوظهور

بعضــی از اقتصادهــا، شــامل برزیــل، 
هندوســتان و روســیه رشــد باایــی را در 
سال 2018 تجربه کردند در حالی که بقیه 
اقتصادهــای نوظهــور ماننــد آرژانتین، 
آفریقای جنوبی و ترکیه دچار فشارهای 

مالی شدند و از رکود رنج کشیدند. 
هرقــدر هم جلوتــر می رویــم، بازارهای 
نوظهــور بــا بادهــای مخالف بیشــتری 
بــر ســر راه رشدشــان مواجه می شــوند. 
در  آهســته  رشــد  شــامل  مســائلی 
اقتصادهــای توســعه یافتــه و ســرعت 
دار،  قــوی  رشــد  جهانــی،  تجــارت 
انقباضی شدن شــرایط مالی و افزایش 
کشــورهایی  در  سیاســی  نااطمینانــی 
مانند برزیل و مکزیک. کشورهای کمی 
می تواننــد از روی این موانع بپرند؛ آنها 
هم اقتصادهای پویایی با ســطح پایین 

بدهی در آسیا هستند.

 بازار 
سوار »رولر کاستر« 

امســال بازارهــا ماننــد اینکــه ســوار ترن 
هوایی پرپیچ و خم باشند رفتار می کنند؛ 
گاهــی بســرعت بــاا می رونــد و گاهــی 
بسرعت پایین می آیند. رشد تقاضا برای 
بازارهــای کاا نوعی حمایت امن ایجاد 
می کند که از سقوط قیمت ها مانند آنچه 
در 2015 اتفاق افتاد، جلوگیری می کند. 
با این حــال، نوســان بازارها، بخصوص 

بــازار نفت در ســال 2019 ادامــه خواهد 
یافت. 

ما پیش بینی می کنیــم که قیمت نفت 
در آینــده نزدیک کمی افزایش یابد و به 
70 دار بــه ازای هر بشــکه برســد؛ البته 

میانگین آن در سال 2018، 71 دار بود.
به همین خاطر، ریســک قیمت نفت و 
ســایر کااها به خاطر افزایــش عرضه و 
کاهش تقاضا روی خط کاهشی خواهد 
بود. بــا وجود این نوســانات، پیش بینی 
می کنیم که در انتهای 2019 قیمت ها با 
وضعیت حال حاضر آنها کمی متفاوت 

باشد.

 تورم 
جهانی نزدیک 3 درصد

تــورم در بیــن ســال های 2015 تــا 2018 
حدود 2 تا 3 درصد بوده است. بیشترین 
میــزان افزایــش قیمت هــای مصــرف 
کننده به خاطر گذار کشــورهای توســعه 
یافتــه از شــرایط تــورم منفــی بــه نــرخ 
تورمی نزدیک به 2 درصد طبق اهداف 

بانک های مرکزی بود. 
چــرا که مقداری از تــورم به خاطر وجود 
تقاضا، افزایش تولید و رشــد اقتصادی 
ضــروری اســت امــا برخــی کشــورها بــا 
رونــد معکوس کاهــش قیمت هــا و به 
خطر افتادن رشدشــان مواجه بوده اند. 
در آینــده نزدیک انتظــار داریم که تورم 
جهانی و تورم اقتصادهای توسعه یافته 
در همین محدوده 2 تا 3 درصدی باقی 

بماند.

 نرخ بهره 
در دنیا افزایش می یابد

در حالی کــه اقتصادهــای کلیــدی دنیــا در 
نقاط مختلفــی از چرخه تجاری هســتند، 
چنــدان عجیــب نیســت کــه بانک هــای 
مرکــزی نیــز بــا ســرعت های متفاوتــی به 
سمت آدرس های متفاوتی پیش می روند. 
فــدرال رزرو امریکا احتمااً نــرخ بهره را در 
ســال 2019 ســه برابــر می کنــد. بانک های 
مرکزی دیگر شامل بانک انگلستان)وابسته 
به فرآینــد برگزیت(، بانک کانــادا و برخی 
بانک هــای بازارهای نوظهور مانند برزیل، 
هندوستان و روسیه هم احتمااً نرخ بهره 
را افزایــش می دهند.بانک مرکزی اروپا اما 
تا ســال 2020 نرخ بهره را افزایش نخواهد 
داد. به همین ترتیب، ما انتظار نداریم که 
بانک ژاپن سیاست نرخ بهره منفی اش را 
تا سال 2021 تغییر دهد. بانک مردم چین 
هم دیگر بانک مرکزی بزرگی اســت که در 
جهت مخالــف حرکت می کند و به خاطر 
نگرانی از رشــد، محرک های نسبتاً کمی را 

در بازار ایجاد می کند.

 دار 
در وضعیت عالی

ادامــه رونــد رشــد اقتصــادی در امریکا و 
سیاست های نرخ بهره فدرال رزرو دایل 

اصلی این پیش بینی است. 
با این حال، امکان نوســان دار نیز بسیار 
بااســت. نااطمینانــی سیاســی در اروپــا 
می توانــد بــرای یورو واســترلینگ بســیار 
منفی باشد؛ برآورد می کنیم که نرخ یورو 
در برابــر دار در پایان 2019 به حدود 1.10 
دار برســد، در حالی کــه در ســال 2018، 
1.14 دار بود. به طور همزمان، پیش بینی 
می کنیــم که نــرخ یــوان در برابــر دار به 
خاطر سیاســت دولت چین بــرای ثبات 

مالی در سطح 7 دار نگه داشته شود.

 خطر 
شوک های سیاسی

اشتباهات سیاســی بزرگترین تهدید برای 
رشــد جهانــی در ســال 2019 و فراتــر از آن 
خطرنــاک  تجــاری  درگیری هــای  اســت. 
کنــون  تــا  آنکــه  خاطــر  بــه  نــه  هســتند، 
آســیب های زیادی به بار آورده اند بلکه به 
این خاطــر می توانند بــه راحتــی از کنترل 

خارج شوند. 
عاوه بر این، افزایش کسری بودجه امریکا، 
ســطوح باای بدهی در امریکا، اروپا و ژاپن 
و امکان اشتباهات بالقوه از سوی بانک های 
مرکزی همه تهدیدی برای اقتصاد جهانی 
هستند.با این حال خبر خوب این است که 
اشــتباهات سیاسی با آســیب بسیار جدی  
بــرای »تبدیــل شــدن بــه بحــران جهانی 
اقتصاد«هنوز کم هستند. اما خطرات ناشی 
از این اشــتباهات در سال 2020 و بعد از آن 

افزایش خواهد یافت.

مجمع جهانی اقتصاد منتشر کرد

10 پیش بینی از اقتصاد 2019
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افت 5/9 درصدی تورم کااهای صادراتی

فرصت ارزی برای تجارت خارجی

تغییرات نرخ تورم کااهای صادراتی در آبان 97 )درصد(

نسبت به ماه مشابه نسبت به ماه قبلگروه
سال قبل

12 ماهه منتهی به 
آبان 97

5.9240.2118.5-شاخص کل
6.3235.7110.4-محصوات حیوانی
9.7224.4110.6-محصوات نباتی
4220.4100.7-صنایع غذایی

1.9238121.9-محصوات معدنی
6.2307.2150.7-محصوات شیمیایی

8.2216.8106.2-مواد پاستیکی
6.5228.6107.4-انواع کفش

7.4223.1122.8-فلزات معمولی
5.2241.4106.6-ماشین آات مکانیکی
6.2209.388.3-وسایل نقلیه زمینی

ë  پیش بینــی درصــد   2 حــدود  در  امریــکا  بالقــوه  رشــد 
می شود

ë  ،برگزیــت شــامل  اروپــا  در  سیاســی  بی اطمینانــی 
چالش های دولــت مکرون و ســرنگونی حکومت آنگا 

مرکل باعث افت وضعیت کسب و کارها می شود
ë  رشــد اقتصادی چیــن از ســال 2017 کاهش یافتــه و در ربع

سوم 2018 به پایین ترین سطح 10 سال اخیر خود رسید
ë  امســال بازار کااها مانند اینکه سوار ترن هوایی پرپیچ

و خم باشند رفتار می کنند؛ گاهی بسرعت باا می روند و 
گاهی بسرعت پایین می آیند

ë  تــورم جهانــی و تــورم اقتصادهــای توســعه یافتــه در
محدوده 2 تا 3 درصدی باقی می ماند

ë  اشــتباهات سیاسی با آسیب بســیار جدی به طوری که
تبدیل به بحران جهانی اقتصاد شود، هنوز کم هستند

ë  فدرال رزرو امریکا احتماًا نرخ بهره را در سال 2019 سه
برابر می کند



تأیید ایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت
در اولین روز ریاست آیت اه آملی اریجانی انجام شد

ســفیر ایران در بغداد بــا بیان اینکه 
نــگاه ایــران بــه عــراق طایفــه ای و 
حزبی نیســت بلکــه نگاه انســانی، 
اســامی و برادری اســت، تأکید 
دوســتی  هیــچ  عــراق  کــرد: 
نخواهــد  ایــران  از  صادق تــر 

داشت.
ایرج  ایســنا،  به گزارش 
دعــوت  بــه  مســجدی 
الشــمری،  سرلشــکر 

دفــاع  دانشــگاه  رئیــس  و  فرمانــده 
از  تعــدادی  جمــع  در  عــراق  ملــی 
دانشجویان و اســتادان این دانشگاه 
جمهــوری  سیاســت  خصــوص  در 
اســامی ایــران در منطقــه و عــراق 
ســخنرانی و تأکید کرد: من به عنوان 
شــما  بــه  عــراق  در  ایــران  ســفیر 
می گویــم همــه عراقی ها چه ســنی 
و چــه شــیعه و چــه کــرد و عــرب و 
ترکمــن بــرای مــا یکی اســت، شــما 

می دانیــد در ۷ اســتان ما بــرادران و 
خوهران اهل سنت زندگی می کنند، 
لذا نگاه ایــران به عراق نه طایفه ای 
است و نه حزبی، بلکه نگاه انسانی، 
مگــر  اســت،  بــرادری  و  اســامی 
پیشــتر جنگ بــا داعــش در مناطق 

سنی نشین عراق نبود؟
ســوریه  فلســطین،  افــزود:  وی 
نشــین  ســنی  کشــورهای  بوســنی  و 
هســتند و کمــک مــا بــه مــردم ایــن 

مســئولیت  اســاس  بــر  کشــورها 
اســامی بــوده اســت اصــًا نــگاه ما 
باعــث  همیــن  و  اســت  طایفــه ای 
نگرانی دشــمنان منطقه شده  چون 
می بینند ما دنبال توسعه اقتصادی 
کشــورهای منطقه و افزایش امنیت 

در منطقه مان هستیم.
بــا  تهــران  روابــط  بــه  مســجدی 
کشــورهای عربــی نیــز اشــاره کــرد و 
و  دوســتی  خواســتار  ایــران  افــزود: 

بــا همــه کشــورهای عربــی  ارتبــاط 
اختــاف  دارد  امریــکا  اســت، 
دنبــال  امریــکا  می انــدازد، 
شیعه هراســی و ایران هراسی است. 
از آفریقا تا آســیا هیــچ فرقی ندارد، 
ایــران و عــراق در کنــار هــم هســتند 
و خواهنــد بــود. از لحــاظ جغرافیــا 
و  می آینــد  دولت هــا  تاریخــی،  و 
می رونــد، اما این دو کشــور همیشــه 

در کنار هم خواهند بود.
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در روزی که اعام شد ایحه اصاح قانون 
مبــارزه بــا پولشــویی مورد تأییــد مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظام قــرار گرفته، 
ســخنگوی شــورای نگهبان بر ابقــای 20 
 CFT ایــراد از 22 ایراد این شــورا بر ایحه
تأکید کرد. البته هیچ کدام از این دو خبر را 
نمی توان تقریباً تحول جدیدی دانست. 
مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر 
در جلســه روز 24 آذرمــاه بخــش اصلی 
تصمیــم خــود را دربــاره ایحــه اصــاح 
قانــون مبــارزه بــا پولشــویی گرفتــه بود. 
همین طور شورای نگهبان نیز بحث عدم 
رفع ایراد 20 مورد از ایرادات 22 گانه خود 
به ایحه ســی اف تــی را دو هفته قبل به 
مجلس اباغ کرده بود. مهم ترین اتفاقی 
که دیروز در خصوص لوایح چهارگانه رخ 
داد تثبیــت تصمیم قبلی مجمع درباره 
ایحه پولشــویی بود؛ تصمیمی که البته 
از دیــد خیلی از کارشناســان آنقدرها هم 

مثبت نبوده.
دیــروز غامرضــا مصباحــی مقدم، 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بــه »ایرنــا« گفــت کــه »اصاحاتــی در 
ایحــه اصاح قانون مبارزه با پولشــویی 
انجــام شــده اســت.« همزمــان مجیــد 
انصاری، دیگر عضــو این مجمع نیز در 
گفت و گویــی با »جماران« این تغییرات 

را جزئی و شــامل »دو سه مورد« عنوان 
کرده اســت. بــه نظر می رســد اصل این 
تغییــرات مربــوط بــه همــان تصمیــم 
جلســه 24آذرماه باشد که طی آن ماده 
اول ایــن مصوبه مــورد پذیرش مجمع 
مــاده،  ایــن  اســاس  بــر  قــرار نگرفــت. 
تعاریــف اصطاحاتــی همچــون جــرم 
منشــأ، مــال حاصــل از جرم، اشــخاص 
مشــمول، مشــاغل غیرمالی و خدمات 
پایه به تأیید نمایندگان مجلس رسیده 
بــود. چهره هایــی چــون محمــد جــواد 
فتحی، نماینده مجلس و اســتاد حقوق 
دانشگاه در همان زمان به »ایران« گفته 
بودند که حذف ایــن ماده، روح مصوبه 
مجلــس را گرفتــه و حتــی امــکان دارد 
منجــر بــه عــدم پذیــرش قانــون نهایی 
توسط FATF شود. با وجود این موافقان 
این اقدام همچون حشمت اه فاحت 
پیشــه هم اعتقاد داشتند که این ماده از 
قانــون، تعهداتــی اضافی به کشــورمان 
تحمیل می کرده اســت. مجمــع نیز در 
آذرماه با همین اســتدال رأی به حذف 
ماده یــک از ایحه داده بــود. هر چند از 
محتــوای جزئیات جلســه دیروز مجمع 
خبری منتشــر نشــده امــا از شــواهد این 
گونه به نظر می رسد که تغییرات اصلی 
ایحــه یــاد شــده در مجمع محــدود به 

همین مورد است. با  وجود این حتی اگر 
کار این ایحه هم بدون هیچ دستکاری 
 FATF به پایان برســد، باز اصــل قضیه
ایحــه  دو  بــه  معطــوف  کشــورمان  در 
پالرمــو و CFT خواهد بــود. دوایحه ای 
که قســمت اصلی اعتراضات مخالفان 
دولــت را متوجــه خــود کرده انــد. دیروز 
همزمــان با جلســه مجمع، عباســعلی 
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در 
نشســت خبری خود یک بار دیگر تأکید 
کــرد که با توجه به بررســی های مجلس 
تنهــا 2 ایراد از مجموع ایرادات شــورای 
نگهبــان برطرف شــده و ایــرادات دیگر 
شــورا به CFTبه قوت خود باقی اســت. 
به عبارتی از نظر این شــورا همچنان 20 
مورد از ایرادات ایحه پا برجا هستند که 
مهم ترین آنهــا مورد آخر ایــن ایرادات 
است که اصل و اساس این کنوانسیون را 
مغایر منافع ملی تشخیص داده است. 
بخــش وســیعی از نماینــدگان مجلس 
از طیف هــای مختلــف معتقدنــد که با 
توجه به این عنوان ایــرادی، امکان رفع 
این ایــراد در مجلــس وجود نــدارد چرا 
کــه برای رفع آن باید مجلس کل ایحه 
را ملغــی و رد اعــام کنــد. بــا این وضع 
از همــان روزهــای اول هــم نماینــدگان 
مجلــس پیش بینی کــرده بودنــد که کار 
ایــن ایحــه نیــز مانند ســه ایحــه دیگر 
به مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
کشــیده شــود. ایــن در حالــی اســت کــه 
هنــوز هــم ایحــه پالرمــو، یعنــی دیگــر 
کنوانســیون مرتبط بــا FATF در مجمع 

به مرحله رسیدگی نرسیده است.
ë  جلســه دوباره کدخدایی و کمیســیون

امنیت ملی
پیشــه،  فاحــت  دیــروز  کــه  آنطــور 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در گفت و گو با »ایســنا« 
خبر داده قرار اســت روز یکشنبه )امروز( 
باز هم کدخدایی در جلسه ای مشترک با 
این کمیسیون درباره ایحه CFT حضور 
پیدا کند. پیشتر قبل از بررسی این ایحه 
در صحــن علنــی نیز کمیســیون امنیت 
ملــی با برگــزاری پنج جلســه مشــترک 
نهادهــای  و  دســتگاه ها  نماینــدگان  بــا 
مختلف و از جمله شورای نگهبان سعی 
کــرده بــود تا ایحــه CFT را با بیشــترین 
اجمــاع ممکن تصویب و تقدیم صحن 
علنی مجلس کند. اما در ادامه کار حجم 
و نوع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه 
مجلــس نشــان از وضعیتی مــی داد که 
چنــدان شــباهتی بــا اجمــاع بر ســر این 
ایحه نداشت. آن طور که فاحت پیشه 
گفته در جلســه امروز کمیســیون امنیت 
ملی قرار است 12 مورد از ایرادات شورای 
نگهبان به ایحــه CFT مورد بحث قرار 
بگیرد. پیشــتر مجلس با اصــرار خود بر 
۷ مــورد از مصوبــات ایــن ایحــه بعد از 
ایراد شــورای نگهبان، آنهــا را به مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام فرستاده بود 
و بجــز آن، 3 مورد از ایرادات هم تاکنون 

رفع شده است.
ë مجادله موازی بر سر جایگاه مجمع

 FATF البته ماجرای لوایح چهارگانه
در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
پیچیده تر از این حرف هاست. وجه دیگر 
موضوع به پاســخ این سؤال بر می گردد 
کــه آیا مجمــع حق دخــل و تصــرف در 
مصوبــات مجلــس را دارد یا خیــر؟ این 
ســؤالی اســت که طــی ماه های گذشــته 
مجادله ای دامنه دار را در فضای سیاسی 
کشور رقم زده است. مجادله ای که البته 
هنوز به نظر نمی رسد به اقناع هیچ کدام 
از طرفین حتی نزدیک هم شــده باشد. 
از جملــه علــی مطهــری، نایــب رئیس 
مجلــس یــک روز بعــد از اولین جلســه 
مجمع برای بررسی ایحه اصاح قانون 
مبــارزه با پولشــویی که طــی آن اقدام به 
حــذف مــاده اول مصوبــه مجلس کرده 
بود، هشدار داد: »مجلس باید برای این 
بدعت آشــکار که کیان مجلس را تهدید 
می کند، تدبیر کند.« به اعتقاد مخالفان 
دخــل و تصــرف مجمــع در مصوبــات 

مجلــس، این مجموعه تنهــا موظف به 
داوری میــان مجلس و شــورای نگهبان 
و دادن رأی بــه نفــع یکــی از دو طــرف 
اســت. علــی مطهــری گفتــه بــود: »این 
اقــدام فراتر از اختیارات مجمع در اصل 
112 قانون اساســی و تأسیس یک اختیار 
جدیــد بــرای ایــن مجمع و به رســمیت 
شــناختن آن به عنــوان شــورای نگهبان 
دوم اســت.« مطهــری ســه روز بعــد از 

آن هــم در یادداشــتی نوشــت: »ظاهــراً 
عناصری در مجمع تشخیص از فرصت 
بیمــاری آیــت اه شــاهرودی اســتفاده 
کرده  انــد و خــواب مجلــس ســنا را برای 
این نهاد دیده اند ولــی این خواب بدون 
تغییر قانون اساســی تعبیر نمی شــود.« 
در مقابــل اما مدافعان عملکرد مجمع 
همچــون محســن رضایــی، این دســت 
اقدامات را در چارچوب قانون می دانند 

و معتقدند مجمع بر همان روال ســابق 
خــود عمــل می کند. حــال اما بایــد دید 
حضور آیت اه آملی اریجانی به عنوان 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و عملکــرد وی رافــع نگرانــی و دغدغــه 
برخــی نماینــدگان مجلــس و از جملــه 
علــی مطهری نایــب رئیــس آن خواهد 
بــود یا این اختاف نظــر همچنان ادامه 

خواهد یافت.

سخنگوی شورای نگهبان:

مجلس قانون انتخابات را اصاح کند
عباســعلی کدخدایی در نشست خبری دیروز خود ضمن 
ارائه گزارشــی در مورد بررســی مصوبات مجلس شــورای 
اســامی در جلسات شــورای نگهبان، پاســخگوی پرسش 
نماینــدگان رســانه ها  شــد. بــه گزارش ایســنا، ســخنگوی شــورای نگهبــان در 
پاســخ به ســؤالی در رابطه بــا نظارت های  مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
درخصوص بررســی لوایــح چهارگانه اظهار کــرد: این روند از ســال 84 انجام 
می شــده و روند جدیدی نیست. تفویض نظارت بر سیاست های کلی از سوی 
مقام معظم رهبری به مجمع تشــخیص مصلحــت نظام صورت می گرفته 
اســت. در ســال 96 بنا به پیشنهاد خود مجمع برای سرعت بیشتر قرار شد که 
ایــن اختیار به هیأتی از خود مجمع تحت عنوان شــورای عالی نظارت واگذار 

شود و از این نظر اشکالی بر آن وارد نیست.
خبرنگاری در رابطه با موضوع رد صاحیت در انتخابات ریاست جمهوری 
و این سخن کدخدایی که شورای نگهبان  هاشمی رفسنجانی را در سال 92 رد 
صاحیت نکرده اســت،  ســؤال کرد که کدخدایی در این خصوص گفت: من 
بحث حقوقی را مطرح کردم و امیدوار هم بودیم حقوقی ها از ما ایراد بگیرند 
نــه سیاســی ها. انتظار مــا این بود کــه در قوانیــن مربوط به انتخابات ریاســت 
جمهــوری تکلیفــی کــه برعهده شــورای نگهبان اســت این اســت که اســامی 

واجدین شرایط را شورای نگهبان به وزارت کشور اعام می کند.
وی در پاســخ بــه ســؤال دیگــری در رابطــه بــا موضــوع عملکــرد مجلــس 
درخصــوص رد صاحیت های نمایندگان مجلس و اینکه آیا شــورای نگهبان 
در تأیید صاحیت های خود می خواهد تغییراتی ایجاد کند، گفت: هر آنچه را 
قانونگذار برای ما تعیین تکلیف کند ما آماده هســتیم اجرا کنیم. بعد از اباغ 
سیاســت های کلی انتخابات انتظار ما از مجلس این بود که قانون انتخابات را 
اصــاح کنــد و با توجه به اینکه قانون انتخابات نواقــص زیادی دارد از مجلس 
می خواهیم در مدت باقیمانده قانون را به نحوی اصاح کند که این مشکات 
پیــش نیاید. ســخنگوی شــورای نگهبان افــزود: از بیــن 6 هزار نفر حتمــاً افراد 
شایســته دیگری نیز می توانســتند انتخاب شــوند چرا این موضــوع را به گردن 
شورای نگهبان می اندازند. عاوه بر بررسی شرایط در شورای نگهبان مکانیسم 
دیگر رأی مردم است که این دو مورد در کنار هم است ولی ابزاری برای شایسته 
ســنجی نداریــم. باید ابــزاری هم برای شایسته ســنجی داشــته باشــیم که این 
مشکل برطرف شود. خبرنگار دیگری پرسید انتخاب آملی اریجانی به عنوان 
ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به اینکه عضو فقهای شورای 
نگهبان هم هســتند، آیا تداخلی درخصوص رفع مشــکات مجلس و شورای 
نگهبان ایجاد نمی کند که کدخدایی پاسخ داد: فقهای شورای نگهبان به حیث 
فقیه بودن شــان در شــورای نگهبان هم عضو مجمع تشــخیص مصلحت در 
موارد اختافی هســتند و اصواً این کار نســبت به بقیه 6 نفر در موارد اختافی 
وجود دارد و قبًا هم در دوران مرحوم آیت اه شاهرودی این گونه بوده است.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به ســؤال خبرنگار دیگری در رابطه با 
موضوع فتنه 98 که از ســوی یکی از نمایندگان مطرح شــده سؤال کرد که وی 
پاســخ داد: مــا در این خصوص صحبتی نداشــتیم و کارشناســان سیاســی در 
این خصوص صحبت کردند. شــورای نگهبــان در چارچوب قانونی اش عمل 
می کند. طبیعتاً تهدیدات دشــمن همیشــه وجود دارد و باید مراقب باشــیم. 
وی همچنین خبر شکایت شــورای نگهبان از محمود صادقی نماینده تهران 

را تأیید کرد.

خبــــر

اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست 
آیــت اه آملی اریجانی برگزار شــد. او که هفته گذشــته 
بعد از درگذشت آیت اه هاشمی شاهرودی توسط رهبر 
معظــم انقاب به این ســمت منصوب شــده چهارمین 
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام پس از انقاب 
محسوب می شــود. در ابتدای جلسه دیروز مجمع حکم 
رهبر معظم انقاب برای آیت اه آملی اریجانی توسط 
حجت ااســام محمدی گلپایگانی رئیــس دفتر رهبری 
قرائت شــد. دیروز در حالی آیــت اه آملی اریجانی کار 
خــود را رســماً در این نهــاد آغاز کرد که حســن روحانی و 

محمود احمدی نژاد دو غایب اصلی جلسه بودند. 
آیــت اه آملــی اریجانــی با تشــکر از اعتمــاد رهبری 
بــه ایشــان و یاد آیت اه هاشــمی شــاهرودی و هاشــمی 
رفســنجانی رئیســان فقیــد مجمــع گفــت: دشــمن باید 
احساس کند که همه ارکان و قوا متحد هستند و در مسیر 
خدمــت به مردم و رفع معضات کشــور بــا هدایت های 
رهبر معظم انقاب عمل می کنند. وی همچنین با بیان 
اینکــه تنافــی و تعارضــی بین  مجمــع و شــورای نگهبان 
نیســت، گفــت: بعضــاً برخــی فقهــای شــورای نگهبــان 

در مجمــع حضــور پیــدا می کننــد، در مقــام تشــخیص 
مصلحــت، رأی و نظــری غیر از آنچه در شــورای نگهبان 
مطرح کرده اند، ارائــه می دهند. لذا تعبیر تعارض که در 
متن آیین نامه مجمع تشــخیص مصلحــت نظام آمده، 
دقیــق نیســت و در واقــع مجمع از حیــث مصلحت نظر 
می دهد و این هیچ تنافی با وظیفه شــورای نگهبان ندارد 
و به لحاظ نتیجه، نظر مجمع حاکم است. رئیس مجمع 
تشــخیص مصلحت افــزود: در حــال حاضر با مســائلی 
مواجــه هســتیم کــه در متن جامعــه و برای مــردم پیش 
می آید که از جهاتی به مصلحت باید رجوع کرد، این کار 
بــرای مــردم و در خدمــت مصالح عمومی ملت اســت، 
بخشی از این مصالح را مجلس شورای اسامی ماحظه 
می کنــد و بر حســب آن تقنیــن می کند و بخــش دیگر به 
صورت انطباق با سیاســت های کلی نظام، در مجمع به 
لحــاظ نظارتی کــه از ســوی رهبری به مجمع تشــخیص 
نظــام واگذار کرده اند باید مورد بحث و بررســی قرار گیرد 
و نتیجه آن به محضر ایشان تقدیم شود که آن هم مسیر 
مهم و خاصی دارد که باید ا ن شاءاه بر حسب نظر مقام 
معظم رهبری به صورت عالمانه و مجدانه پیگیری شود.

آیت اه آملی اریجانی: دشمن باید احساس کند همه ارکان متحد هستند

یرنا
س: ا

عک

ë  مجمع تشخیص مصلحت در جلسه  دیروز ایحه اصاح
قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند. درباره فضای 
جلسه مجمع، مدیریت جدید آن و روندی که در نهایت به 

تصویب این ایحه در مجمع منجر شد بفرمایید.
فضــای مجمــع در روز تصویب اصــاح این ایحه 
بسیار خوب و صمیمانه بود و آیت اه آملی اریجانی 
رئیس مجمع نیز مدیریت خوبی در این جهت نشان 
دادند. همان طــور که می دانید وقتی قانونی به عنوان 
محل اختاف به مجمع می رود بر اســاس مصلحت، 
مجمع رأی گیری می کند و قانون برای اباغ به رئیس 
مجلس فرستاده می شود. درباره ایحه اصاح قانون 

مبارزه با پولشویی نیز این پروسه انجام شد.
امــا نکته ای که در این باره قابل ذکر اســت اینکه قانون 
مبــارزه بــا پولشــویی پیشــتر در ســال 1386 بــه تصویــب 
رســیده بود و ما 11 ســال اســت قانون مبارزه با پولشویی را 
داریــم اما دولت به دنبــال اصاحاتی در ایــن قانون بود و 
اصاحات مذکور را در ایحه پیشنهادی خود گنجانده بود، 
طبیعتاً دولت از مجلس شــورای اسامی خواست قانون 
را تصویــب کند و مجلس حتی بیش از آنچه که دولت در 
قانون تغییر ایجاد کرده بود به آن افزود اما در ادامه شورای 
نگهبان بر اساس بند دو اصل 110 قانون اساسی، ایراداتی 
را بــه ایحه مذکــور وارد کرد و قانون به مجلس برگشــت، 
از طرفــی مجلس هم بر موضع خود اصــرار کرد بنابراین 
رســیدگی به قانون مذکور در دســتور کار مجمع تشخیص 
مصلحــت قرار گرفــت. در جلســه قبلی مجمع مــاده دو 
این ایحه با اصاحاتی اندک تصویب شد اما ماده پنج و 
هشت در دستور کار جلسه  شنبه - 15 دی - قرار داشت که 

به تصویب رسید و غالباً هم نظر مجلس رأی آورد.
ë  چشم انداز تصویب این ایحه در رفع موانع تبادات

مالی کشور در فضای بین الملل را چطور می بینید؟
ببینیــد ایــن ایحــه یــک قانــون داخلــی در نظــام 

جمهــوری اســامی اســت، کنوانســیون نیســت که ما 
به آن الحاق شــده باشــیم. در واقع آنچه به تصویب 
رســید عبارت تدوین شــده از ســوی دولــت و مجلس 
بــود اما در عین حال از مــواردی بود که FATF هم بر 
آن نظر داشــت. ظاهراً بر اساس اصاحاتی که انجام 
شــده بهانه های آنهــا درباره نبود ایــن قانون برطرف 

شده است.
ë  فضای سیاسی کشور را در مواجهه با لوایحی این گونه

کــه وجهه ملی دارند چطــور می بینید؟ آیــا در این مدت 
شــیوه مواجهه با این نــوع قانون ها در میــان جناح های 

کشور و فعاان سیاسی مبتنی بر برخورد ملی بود؟
مــا بیــن ایــن ایحــه و ســایر لوایحــی که بــه مجمع 
تشــخیص مصلحــت می آیــد از جهــت نــگاه سیاســی 
تفاوتــی قائل نشــدیم. اعضای مجمع تشــخیص فارغ 
از جریان ها و ابیگری های سیاســی و جوسازی هایی که 
در رســانه ها صورت می گیــرد مصالح عمومی و منافع 
ملت را در نظر می گیرند نه آنچه که در رسانه ها ساخته 
و پرداخته می شــود یا ادعا می شود که افکار عمومی به 
این ســو یــا آن سواســت. در واقع مبنــای تصمیم گیری 
مجمــع در ایــن بــاره مصالــح ملــی اســت و مجمع بر 

همین اساس درباره ایحه مذکور تصمیم گیری کرد.
ë  و پالرمو خواهد CFT مجمــع چه زمانی به دو ایحــه

پرداخت؟
این لوایح هنوز به مجمع نیامده است.

مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با »ایران«:

تصویب قانون پولشویی، بهانه غربی ها را برطرف می کند

حسن فرامرزیگفت وگو
خبرنگار



در این ســال ها خیلی ها درباره وضعیت 
فضای آموزشــی سیســتان  و بلوچستان 
نوشتند از مدارس خشــتی و گلی اش، از 
دانش آموزانی که به خاطر نبود مدرســه 
مجبورنــد آغل گوســفندان را آب و جارو 
کننــد و میــز و نیمکــت بگذارند تــا آنجا 
برایشــان کاس درس شــود. سیســتان و 
بلوچستان استانی است که اصواً هر گاه 
سخن از محرومیت، سوء تغذیه و فقر به 
میان می آید، امکان ندارد که نامش برده 
نشــود؛ محرومیت از امکانات آموزشی و 
تحصیل فقط یک نمونــه از محرومیت 
این استان اســت. البته هر وزیری هم که 
می آیــد قــول می دهد وضعیــت را بهتر 
کند اما شرایط بهتر از این هم نمی شود. 
اینها را علیم یارمحمدی نماینده زاهدان 
 در مجلــس شــورای اســامی می گویــد:
» در سیســتان و بلوچســتان بســیاری از 
مقطــع  در  به خصــوص  دانش آمــوزان 
ابتدایــی در کاس هــای چندپایــه درس 
کــه  کاس هایــی  یعنــی  می خواننــد، 
پایه های اول، دوم، ســوم و چهــارم را در 
خود جای داده است؛ بسیاری از روستاها 
برای مقطع متوسطه مدرسه ای ندارند. 
در بســیار از روســتاها آغل گوســفندان را 
تمیــز کرده اند و حاا کاس درس شــده 

است.«
ë  آنطــور کــه آمارهــای وزارت آمــوزش

و  سیســتان  می دهــد  نشــان  پــرورش  و 
بلوچســتان بدترین شــرایط را بــه لحاظ 
شاخص های آموزشــی در بین 31 استان 
کشور دارد. این آمار هر سال ارائه می شود 
کمــی  نمی کنــد.  تغییــری  هیــچ  گویــا  و 
درباره شــاخص های آموزشی این استان 

توضیح دهید؟
این اســتان در بســیاری از شاخص ها 
بدتریــن شــرایط را دارد از لحــاظ نیــرو، 
خدمــات، کشــاورزی و حمــل نقــل هم 
مشــکات بســیار زیــادی دارد. در بحث 
یــک  بگویــم  بایــد  آموزشــی  شــاخص 
دانش آمــوز برای این که بتواند درســش 

را بخواند قطعاً فضای آموزشی مناسب 
بایــد وجــود داشــته باشــد. در کنــار ایــن 
موضــوع معلــم کارآمــد می خواهیــم. 
البتــه بحــث معیشــت دانش آمــوزان و 
بســته غذایی کــه در اختیــار دانش آموز 
قــرار می دهیــم هم بســیار مهم اســت. 
متأســفانه وضعیت فضاهای آموزشی 
در اســتان سیســتان و بلوچســتان بسیار 
نامتوازن اســت زیرا بســیاری از مدارس 
در مناطق حاشیه نشین فضای آموزشی 
مناســبی نــدارد و برخــی از معلمان که 
حاشــیه  مناطــق  در  تدریــس  حــال  در 
نشــین هســتند کیفیــت ازم را ندارنــد. 
این شــاخص مهم و شاخص های دیگر 
از جملــه کمبــود مــدارس اســتاندارد و 
باانگیــزه  آموزشــی  کادر  حضــور  عــدم 
کــه شــاخص دیگــر اســت و دلیــل آن 
مــدارس غیرمقــاوم، کپــری، خشــتی و 
گلــی بــا پوشــش چــوب اســت کــه خود 
انگیــزه را از معلمــان دارای رتبه علمی 
مطلــوب بــرای حضور در حــوزه جنوبی 
می کنــد.  بی رنــگ  و  کمرنــگ  اســتان 
مدارس استان متأسفانه از نظر امکانات 
وضعیت مطلوبــی نــدارد، به طوری که 
نه تنها امکانات آموزشــی ناچیز اســت، 
بلکــه در برخــی مــدارس حتی مشــکل 
ســرویس بهداشــتی و عــدم دسترســی 
بــه آب نیز وجــود دارد. البته ایــن را هم 
بگویم که خانواده ها به مسائل آموزشی 
به عنوان امر ضروری نگاه نمی کنند آنها 

زبان را می گذارند تا با کودکان 6 ساله که 
اصًا زبان فارسی نمی داند ارتباط برقرار 
کند تــا ببیند که ایــن دانش آمــوز عادی 
اســت یا ویــژه. بســیاری از دانش آموزان 
نمی توانند با معلم ارتباط برقرار کنند و 
همین موضوع باعث شده تا در مدارس 
اســتثنایی تحصیــل کننــد. اآن بــه من 
گفتند کــه در مدارس اســتثنایی بیشــتر 
دانش آموزانــش از قــوم بلــوچ هســتند. 
چرا؟ برای این که نتوانستند ارتباط برقرار 
کنند.آمــوزش و پــرورش هــم نمی داند 
ایــن دانش آمــوزان  بایــد همزبــان  کــه 
بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کند. ببینیــد این 
دانش آموزان ســه یا چهار ســال در پایه 
اول می مانند چون معلمانشان فارسی 
حرف می زنند. برای شــما آماری بدهم 
از 100 نفــری کــه در کاس اول ثبت نام 
می کنند فقط 5 تا 12 نفرشــان در کاس 

دوازدهم فارغ التحصیل می شوند.
ë  در کنــار این مســائلی که اشــاره کردید

به نظــر می رســد نبــود مدرســه و فضای 
آموزشی موجب شده تا کودک همسری 

افزایش پیدا کند؟
این موضوع بســیار تأثیرگذار اســت. 
در شــمال زاهدان یک مدرسه دخترانه 
وجــود نــدارد و اخیــراً یــک مدرســه ای 
تأســیس شــده اســت. خیلی از دختران 
منطقــه هم اکنــون بــا خانواده هایشــان 
در حال جنگیدن هســتند و می خواهند 
درس بخواننــد. امــا آمــوزش و پرورش 
بایــد بدانــد که مــردم منطقــه در بحث 
دختران بسیار حساسند. فاصله مدارس 
نباید دور باشــد. ما در برخی از روســتاها 
دختران برای رفتن به مدرسه 9 کیلومتر 
راه می روند. کســانی که امکانات رفت و 

آمدی ندارند.
ë  مسأله دانش آموزان بی شناسنامه های

سیستان و بلوچستان حل شد؟
آمارهای رســمی می گوید حدود 50 
هزار نفر بدون شناسنامه هستند اما من 
می گویــم تــا 100 هزار نفر هم می شــود. 
مــا پیگیــر کارهایشــان هســتیم و بــرای 
دانش آموزان شــرایطی را فراهم کردیم 

تا بتوانند درس بخوانند.
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آغل گوسفندان کاس درس دانش آموزان !
 دارو برای بیماران تااسمی 

حیاتی تر از نان شب است
رئیس انجمن علمی خون و ســرطان کــودکان ایران گفت: 

دارو برای بیماران تااسمی حیاتی تر از نان شب است.
به گزارش »ایران«، حسن ابوالقاسمی، در مراسم رونمایی 
از داروی خوراکــی تولید داخل برای بیماران تااســمی، بر ضرورت تغییر الگوی 
مصرف داروی بیماران تااســمی از تزریقی به خوراکی تأکید کرد و گفت: باید با 

جرأت و جسارت داروی تولید داخل را برای بیماران تااسمی استفاده کنیم. 
درحال حاضر حکم دارو برای بیماران تااسمی حیاتی تر از نان شب است. 
در شــرایط کنونی ایــن دارو می تواند 
نیــاز همه بیمــاران را برطــرف کند و 
طــی یک ســال آینده اگــر دارو خوب 
جــواب دهد، تــا ۸0 درصــد بیماران 
تااســمی به مصرف داروی خوراکی 
دفــع کننده آهن ایرانی روی خواهند 
آورد.  وی ضمــن اظهــار امیــدواری 
بیمــاران  زندگــی  کیفیــت  بهبــود  از 
تااســمی نســبت بــه ســال های گذشــته، افــزود: ایــن دارو نخســتین داروی 
تولیــد داخل در نوع خود محســوب می شــود کــه هم دوزهای آن نســبت به 
داروی قبلی بهینه تر شــده است و هم اینکه برخی مشکات مصرف داروی 
قبلــی ماننــد مزه تلخ آن هنگام مصرف یا عوارض گوارشــی در مورد داروی 
نانوجیــد وجــود ندارد. ایــن دارو مانند قرص هــای معمولی دیگــر می تواند 
براحتی مصرف شــود و این موضوع موجب راحتی بیشتر بیماران تااسمی 
می شــود. بیماران تااســمی در طول حیــات خود به مصــرف داروهای دفع 
کننــده آهــن به خاطــر دفع بار اضافی آهــن از بدن خود نیــاز حیاتی دارند و 
تاکنــون انواع تزریقی و خوراکی آن با خروج فراوان ارز از کشــور از کشــورهای 
خارجــی تهیــه و در اختیــار بیمــاران قــرار می گرفت امــا نوع داخلــی دارو از 
پوشــش بیمــه برخوردار اســت و بــا بیمه تأمیــن اجتماعی و بیمــه خدمات 

درمانی تقریباً به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار می گیرد.

 جزئیات ثبت نام »پذیرش دانشجو 

بر اساس سوابق تحصیلی« اعام شد
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــا صــدور اطاعیــه ای جزئیــات »ثبت نام 
داوطلبان متقاضی برای پذیرش در رشــته محل های صرفاً سوابق تحصیلی 
ســال 9۸« را اعام کرد. به گزارش ایســنا، براســاس قانون ســنجش و پذیرش 
دانشــجو مصوب 10 شــهریور ماه 1۳92 مجلس شــورای اســامی و مصوبات 
پانزدهمیــن و شــانزدهمین جلســه شــورای ســنجش و پذیــرش دانشــجو در 
تاریخ هــای ۸ و 12 دی ماه 1۳9۷، بایــد پذیرش حداقل ۸۵ درصد از ظرفیت 
پذیرش دانشــجو در کل کشــور در تمامــی زیر نظام های آمــوزش عالی صرفاً 
براســاس سوابق تحصیلی با ماک معدل کتبی دیپلم داوطلبان و بدون نیاز 

به شرکت در کنکور انجام  شود.
بنا بر این گزارش با توجه به مصوبات فوق پذیرش رشته محل های »صرفاً براساس 
سوابق تحصیلی« مستقل از کنکور انجام خواهد شد و آزمون سراسری برای مابقی 
رشته محل هایی که پذیرش آنها از تلفیق نمره کنکور و سوابق تحصیلی است، برگزار 
می شــود و از ســال 1۳9۸ به بعد پذیرش صرفاً سوابق تحصیلی با توجه به قوانین و 

مقررات مربوطه مستقیماً توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خواهد بود.
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اخـــــبار هدی هاشمی
خبرنگار

نماینده زاهدان در گفت وگو با »ایران« عنوان کرد

ë  شــما گفتیــد خیلــی از خانواده هــا مشــکل اقتصــادی دارند و
ســوء تغذیه هــم در بیــن دانش آمــوزان سیســتان و بلوچســتان 

بااست. آیا یک وعده غذای گرم در مدارس توزیع می شود؟
نه. غذای گرمی که داده نمی شود و وضعیت سوء تغذیه دانش آموزان هم بسیار 
بااست. ما یک محله 500 خانواری را در نظر گرفتیم و متوجه شدیم نصف این 
جمعیت شــرایط تحت پوشش بودن کمیته امداد و سازمان بهزیستی را دارند. 
اما هیچ کدامشان تحث پوشش نیستند. ما از نظر امنیت غذایی رتبه آخر را در 
سیســتان داریــم. در کنار این موضوع بگویم که این بچه ها لباس مناســب برای 
آمــدن بــه کاس درس را ندارنــد. برخی ها بــا دمپایی به مدرســه می آیند. فکر 

می کنم باید در این زمینه همه دستگاه ها وارد شوند. 

می خواهند که کودکانشــان به یک سنی 
برسند تا بتوانند وارد بازار کار شوند که ما 
هم اکنون آنها را کودک کار می شناسیم. 
بــا ایــن حــال دولــت در قانــون اساســی 
مکلــف به آمــوزش کــودکان و نوجوانان 
اســت اما متأسفانه چتر حمایتی دولت 

در این استان محدود است.
ë  به نظر شــما چرا چتــر حمایت دولت

فقط محدود به استان های خاص است؟
فقــط  دولت هــا  این کــه  خاطــر  بــه 
اســتان های مرکــزی را می بینند. همین 
موضوع موجب شــده تا دیگر اســتان ها 
در ســایه حمایت نباشــند. ما می گوییم 
کــه عدالت اســامی باید رعایت شــود. 
ایــن عدالــت می گویــد دورتریــن نقــاط 
کشور را هم ببینید. متأسفانه محرومیت 
زدایی و توســعه متوازن صورت نگرفته 
اســت. البته تــاش اســتان های مرکزی 
برای گرفتن بودجه و دیده شــدن بسیار 

زیاد است.
ë  خب این موضوع باعث سرخوردگی

اجتماعــی شــهروندان در ایــن مناطــق 
نارضایتی هــای  موجــب  و  می شــود 

اجتماعی؟
بله. متأسفانه بازمانده از تحصیل ما 
در سیستان و بلوچســتان در مرکز استان 
یعنی شهرســتان زاهدان حــدود 19 هزار 
نفر اســت که ســن آنها بین 6 تا 19 ســال 
بلوچســتان  و  و در کل سیســتان  اســت 
حــدود 121 هزار نفــر بازمانده از تحصیل 

داریم. هم اکنون از این موضوع همه سوء 
استفاده می کنند و می گویند یک قومیتی 
در استان سیســتان مورد بی توجهی قرار 
می گیرنــد؟ چــرا محــل کاس هایشــان 
آغــل گوســفند اســت؟ ایــن مــوارد زیــاد 
اســت و بایــد بگویــم تصاویــری کــه در 
فضــای مجــازی بیــرون می آید درســت 
اســت. دانش آموزان در مدارســی درس 
می خوانند که محل نگهداری گوسفندان 
بــوده اما حاا آنجــا را آب و جارو کردند و 
تمیز شده و به اسم کاس درس معرفی 
می شــود. ما کاس هایــی داریم که فقط 
دیوار اســت و بچه ها زیر دیوار نشسته اند 
برنامه ریــزی  مــا  می خواننــد.  درس  و 
در  نکرده ایــم.  زمینــه  ایــن  در  درســتی 
اســتان سیستان و بلوچســتان جمعیت 
روســتایی ا ش بــاای 50 درصــد اســت. 
عمده جمعیت استان در مرکز و جنوب 
زندگــی می کننــد کــه فواصــل روســتاها 
بیشتر از 50 کیلومتر است. بنابراین چون 
روستاها زیاد اســت و فاصله با مرکز هم 
بسیار زیاد است بسیاری از دانش آموزان 
در روســتاها مدرســه ندارنــد و درنتیجــه 
شــمال  هســتند.  تحصیــل  از  بازمانــده 
اســتان زاهدان و حاشــیه شــهر ۳00 هزار 
نفــر جمعیــت دارد اما فقــط ۳0 کاس 
درس بــرای پایــه ابتدایــی وجــود دارد.

این تکان دهنده اســت. مــا این موضوع 
را بارها گفتیم. اما کســی واکنشــی نشــان 
نــداده اســت. اعــام می کنم اگر بــه این 

طریق روند کار پیش برود برخی ها جذب 
گروهک های خاص می شوند و می بینیم 
برخــی جــذب شــبکه های معاندیــن و 
می کننــد  ســربازگیری  کــه  کشــورهایی 
می شــوند. این اتفاق در مرزهای شــرقی 
می افتــد مــا باید برنامــه ویژه ای داشــته 
باشــیم. ما این هشدارها را از روزهای اول 

به وزیر آموزش و پرورش داده ام. 
ë  اان نیــاز به چنــد کاس درس و معلم

دارید؟
نیاز بــه 6 هزار کاس درس و 12 هزار 
معلــم داریــم. طبق آمارهایــی که به ما 
دادند برای هر 45 نفر یک معلم وجود 
دارد. اســتاندارها اما می گوینــد برای هر 
14 نفــر یک معلم باشــد. مــا می گوییم 
برای این مناطق یک بودجه ویژه ای ارائه 
دهند. بیشتر معلمان آموزش و پرورش 
استان مدارک مرتبط ندارد. عزیزانی به 
صــورت خرید خدمــات آموزشــی اصًا 
نمی توانند با دانش آموزان ارتباط برقرار 
کننــد. مــا بازدیــدی از برخــی از مدارس 
داشــتیم. در یــک کاس دیدیــم که یک 
معلم لیسانس هوافضا دارد و در کاس 
دیگر معلم لیسانس ریاضی دارد و اصًا 
نمی تواننــد بــا دانش آمــوزان دیالوگــی 
برقــرار کنند. ایــن معلمــان فارس زبان 
هســتند و دانش آمــوزان ابتدایــی اصــًا 
فارســی نمی توانند حــرف بزنند. ببینید 
در پایــه پیــش دبســتانی دانش آمــوزان 
غربالگــری می شــوند. یــک فــرد فارس 

بــــرش
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ظهر جمعه فهرســت اسامی فیلم های 
راه یافتــه بــه بخــش مســابقه جشــنواره 
فیلــم فجر در حالی اعام شــد که درآن 
خبری از »مصائب شیرین2« نبود و دبیر 
این رویداد هنری هم دلیل آن را ارســال 
نشــدن نســخه ایــن فیلــم بــه دبیرخانه 
عنوان کرد. این گفته و ماجرای نرسیدن 
»مصائــب شــیرین2« اما موجــب گایه 
علیرضــا داودنژاد شــده! کارگــردان این 

فیلــم در واکنــش بــه ایــن اتفــاق تأکیــد 
کــرده اســت که خــودش هــم در جریان 
نبــوده! آن طــور کــه داودنــژاد بــه ایســنا 
گفتــه، او حــدود 20 روز قبــل مســئوان 
دبیرخانه جشــنواره را درجریان گذاشته 
کــه قصد دارد»مصائب شــیرین2« را به 
جشنواره فیلم فجر برساند اما از آنجایی 
کــه بخشــی از فیلــم باید در فصل ســرد 
فیلمبــرداری شــود، چاره ای نیســت جز 

آن کــه فیلــم با قــدری تأخیر به دســت 
هیأت انتخاب برسد. او حتی تأکید کرده 
که بیــش از 70 درصد فیلم آماده شــده 
و تا اواخر دی ماه نســخه کامــل آن را به 
هیــأت انتخاب می رســاند و بــا موافقت 
مسئوان دبیرخانه هم روبه رو می شود. 
با این حال او طــی یکی-دو روز اخیر آن 
هم از طریق رسانه ها متوجه شده عذر او 
را علی رغم صحبت قبلی نپذیرفته اند.

او گفته:»همیشــه در ایــن ایــام از دفتــر 
جشــنواره با ما مدام تمــاس می گرفتند 
و مراحــل آماده ســازی فیلــم را دنبــال 
می کردند و کمک هم می رســاندند من 
در حیرتم که چــرا این بار فقط یکدفعه 
با من تماس گرفتند و از من نخواســتند 
همــان هفتاد درصدی را که آماده شــده 
و آن را چندماه قبل به مســئوان فارابی 
هــم نشــان داده ام برایشــان بفرســتم؟ 

کمــا این که بــا تهیه کنندگان دیگــر دائم 
در تمــاس هســتند و بــه دیــدن 40-30 
درصــد بعضــی فیلم هــا هــم رضایــت 
داده اند.« داودنژاد تأکید کرده»مصائب 
شــیرین2«از جمله فیلم هایی ا ســت که 
باید در جشنواره فیلم نمایش داده شود 
تا بتوانــد اکران بگیــرد و ابــراز امیدواری 
کــرده کــه دبیرجشــنواره بــه مشــکل او 

رسیدگی کند.

داودنژاد و مصائب یک جشنواره!

دردسر تازه لئوناردو دی کاپریو در پرونده 
اختاس جنجالی

لئونــاردو دی کاپریــو پشــت درهــای بســته روبــه روی هیــأت 
منصفــه عالــی در شــهر واشــنگتن ایســتاد و دربــاره پرونــده 
جنجالی پولشــویی و اختــاس مالزیایی شــهادت داد. طبق 
گزارش خبرآناین، از آنجا که شرکت »رد گرانیت پیکچرز« یکی از سرمایه گذاران 
اصلــی فیلــم »گــرگ وال اســتریت« از متهمــان اصلی پرونــده فســاد مالی در 
صندوق ســرمایه گذاری دولتی مالزی اســت، پای لئوناردو دی کاپریو هم به این 
پرونده تحقیق و تفحص در دادگستری باز شده است. ماجرای کشیده شدن پای 
دی کاپریــو به پرونده جنجالی اختاس از صندوق ســرمایه گذاری دولتی مالزی 
به سال 200۹ و ارتباطش با ژو لو تاجر جنجالی اهل مالزی بازمی گردد. لو در آن 
دوران با خرج میلیون ها دار توانسته بود با چهره های مشهوری چون دی کاپریو، 

پاریس هیلتون و جیمی فاکس ارتباط برقرار کند.

آن سوی 
مــــــــرز

حضور بزرگان در سی و چهارمین جشنواه 
موسیقی فجر

تعــداد قابل توجهی از هنرمندان برجســته موســیقی ایــران در 
سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در مسند نوازنده و رهبر 
ارکستر روی صحنه خواهند رفت. هنرمندان پیشکسوت و معتبر 
از موسیقی کاسیک و موسیقی کاسیک ایرانی برای اجرای رپرتوارهای متنوعی که 
پیش تر کم تر اجرا شدند روی صحنه می روند. سیمون آیوازیان، محمد اسماعیلی، 
حســین بهروزى نیــا، ســعید ثابــت، نصیرحیدریــان، شــهرداد روحانــی، فریدون 
شهبازیان، مظفر شفیعی، فریماه قوام صدری، منوچهر صهبایی، داوود فیاضی، 
مجید کیانی، ابراهیم لطفی و رافائل میناسکانیان از جمله این هنرمندان هستند 
که اجراهایشان زینت بخش سی و چهارمین جشنواه موسیقی فجر خواهد بود. هر 
کدام از این هنرمندان با پیشینه قابل تأملی در فضای موسیقی ایران به جشنواره 
آمدند و اغلب آنها در سال های اخیر در این رویداد ملی حضور نداشتند. بخشی از 
این هنرمندان به عنوان سولیست چه در شاخه موسیقی کاسیک و چه در بخش 
موســیقی ردیف-دستگاهی در جشــنواره برنامه اجرا می کنند. شــهرداد روحانی، 
فریدون شــهبازیان، نصیــر حیدریان و ابراهیم لطفی هم به عنوان رهبر ارکســتر، 
هدایتگر ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر ملی، ارکستر رتوریک و ارکستر زهی آرکو 
خواهند بود. ســی وچهارمین جشــنواره موسیقی فجر از تاریخ 24 تا 30 بهمن ماه 

سال جاری با دبیری دکتر شاهین فرهت در تهران برگزار می شود.

ترنــــم

نشست سیاست و فرهنگ در بلوچستان
مؤسسه انسان شناسی و فرهنگ تازه ترین نشست پژوهشی 
خــود را بــه موضــوع »سیاســت و فرهنــگ در بلوچســتان« 
اختصاص داده اســت. در این نشســت محسن شــهرنازدار 
)مردم شناس و نویســنده( درباره »جغرافیای فرهنگی موسیقی بلوچستان: 
بررســی رونــد تغییــرات« و دکتــر عبدالوهــاب شــهلی بر )جامعه شــناس و 
پژوهشگر فرهنگی( درباره »فرهنگ بلوچی در کشاکش میان هویت های ملی 
و قومی« سخنرانی خواهند کرد. همچنین در این جلسه مستند »لیلو« ساخته 
محمدرضــا خــوش فرمــان به نمایــش در خواهد آمد. نشســت »سیاســت و 
فرهنگ در بلوچستان« امروز یکشنبه ۱۶ دی ۹7 ساعت ۱۶ تا ۱۹ در پژوهشگاه 

فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود.

مهدی یراحی، ممنوع الفعالیت نیست
در پی انتشار خبر ممنوع  از کار بودن مهدی یراحی، مجید فروغی مدیر روابط 
عمومــی معاونــت هنری وزارت ارشــاد این خبر را تکذیب کرد.انتشــار قطعه 
و کلیــپ »پاره ســنگ« توســط مهدی یراحی طــی روزهای گذشــته، موجی از 

جوسازی ها را علیه این خواننده به راه انداخته است. 

برگزاری جشن خانه موسیقی در ایوان شمس
نوزدهمین جشــن خانه موســیقی ایران روز ششــم بهمــن ماه ســال ۹7 با معرفی 
برگزیدگان در حوزه آثار تألیفی و کتاب در تاار ایوان شمس تهران برگزار خواهد شد.

اجرای یک نمایش در برج آزادی
نمایش »چند و چون به چاه رفتن چوپان« نوشته علیرضا نادری و کارگردانی 
علــی یازرلــو از 20 دی مــاه در برج آزادی به صحنــه می رود.»چند و چون به 
چاه رفتن چوپان« که پیش از این در سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر در هشت رشته نویسندگی، کارگردانی، بازیگری زن )اول(، بازیگری مرد 
)سوم(، طراحی صحنه، موسیقی، طراحی لباس و حرکت حایز رتبه شده و 
تندیس بهترین اثر جشــنواره را کســب کرده بود از 20 دی ماه در برج آزادی 

به صحنه می رود.

ثبت مدرک تغییر تهیه کننده »سونامی« 
انتشار اسامی فیلم های »نوعی نگاه« سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر و 
حضور علی سرتیپی به عنوان تهیه کننده فیلم »سونامی« به کارگردانی میاد 
صدرعاملی خبرســاز شــد زیرا پیش از این و در پروانه ساختی که از سوی وزارت 
فرهنگ اعام شــده بود نام رســول صدرعاملی به نام تهیه کننده اثر قید شده 
بــود؛ کارگردانــی کــه خودش در همیــن جشــنواره فیلــم دارد. تهیه کننده فیلم 
ســینمایی »سونامی« در گفت وگویی با مهر اعام کرد مدارک درخواست تهیه 
کنندگی اش برای این پروژه از ۶ ماه قبل در وزارت فرهنگ به ثبت رسیده است.

معرفی دبیر جشنواره  فیلم شهر
ســعید اوحــدی رئیــس هیــأت مدیــره و رئیــس ســازمان فرهنگــی و هنــری 
شــهرداری تهــران طی حکمی هاشــم میرزاخانــی را به عنــوان دبیر هفتمین 

جشنواره بین المللی فیلم شهر منصوب کرد.

روی خـط 
خـــــــبر

ورود پول هــای مشــکوک و ســرگردان بــه 
چرخــه اقتصــادی ســینما بخصــوص در 
شــبکه نمایــش خانگی که پیامــد آن باب 
شــدن »اتوریته بازیگر« اســت، چند وقتی 
اســت اســباب نگرانی فعــاان ایــن حوزه 
شده است. سرمایه های مشکوکی که منشأ 
روشــنی ندارند و از ســوی ســرمایه گذاران 
ســینمایی  پروژه هــای  وارد  ناشــناخته 
می شوند، عموماً صرف پرداخت دستمزد 
اختافــات  ایجــاد  و  بازیگــران  بــه  کان 
طبقاتی در پشت صحنه فیلم ها می شود. 
ایجاد توقــع در بازیگران و باا رفتن هزینه 
ســاخت فیلم و در نهایت چرخه معیوب 
شــکل گرفته در ماه های گذشته با واکنش 
انتقادی تهیه کنندگان و فیلمسازان همراه 
بوده اســت. در تازه ترین واکنش ها به این 
جریان فاطمه معتمدآریا در گفت وگویی 
با تأکید بر پاکی مناسبات اقتصادی سینما 
در سال های گذشته هشــدار داده که کسی 
حق نــدارد این ســینما را تســلیم آلودگی 
پول های کان بی شناسنامه کند. او به ایسنا 
گفته: »وقتی پس از چند سال ممنوعیت، 
دوباره فعالیتم را شروع کردم )حدود پنج 
ســال قبل( احســاس کردم یک چیزهایی 
تغییــر کرده کــه حداقل با مــن همخوانی 
ندارد. فکر می کردم مشــکل از من اســت 
ولی پس از حضــور در چند فیلم با پدیده 
جدیدی به اســم »ُاتوریتــه بازیگر« مواجه 
 شدم. می دیدم همه چیز به دست بازیگر 
افتــاده، طــوری کــه بازیگــر می توانســت 
ســاعت ها عوامل را نگه دارد و سر صحنه 
نیایــد یــا تصمیــم بگیــرد دنبــال کارهای 
شــخصی خود بــرود و گروه فیلمبــرداری 

ساعت ها منتظرش بماند.«
او البتــه معتقد اســت کــه انگشــت اتهام 
از  اشــکال  و  نیســت  بازیگــر  ســمت  بــه 
تفکــر حاکــم بــر فضــای امــروز تولیــدات 

سینماســت: »تفکری که بازیگر را انتخاب 
می کنــد؛ تفکری که فیلــم را تهیه می کند؛ 
تفکــری که فیلــم را می ســازد و تفکری که 
مجوز می دهد و از این نوع سینما حمایت 
می کنــد و تفکــری کــه این نــوع ســینما را 
عرضــه و پخــش می کنــد، اینهــا معیوب 
هستند. اشکال از ســرمایه گذاری است که 
بــا کیفی ُپــر از پول نقــد دِر خانــه بازیگری 
مــی رود تــا از او بخواهــد در فیلمش بازی 
کنــد و آنطور کــه او دوســت دارد بازی کند 
یا پخش کننده و سینماداری که پیشاپیش 
لیســت اســامی بازیگــران و عوامــل دیگر 
را برای کارگردان می فرســتند تــا حتماً در 
فیلم باشند یا کارگردان را مجبور می کنند 
تــا بــرای نمایــش فیلمش اســم فیلــم را 
تغییــر دهــد و اســمی را بگذارد کــه حتماً 
ُمعرف یک نوع لودگی و بی مایگی باشد.«
او با اشــاره به نقش سیاستگذاران و مدیران 
ســینمایی در چنین فضایی گفتــه: »چطور 
می شــود که امروز به چنین جایی می رسیم 
که وقتی سر درِ سینماها را نگاه می کنیم حتی 
اســم  بعضی از فیلم ها  زننده و خجالت آور 
اســت؟ در فیلم هــا هــم که بــه وفور شــاهد 
رفتارهای ناشایست به اسم کمدی هستیم. 
اگرچه تفکر را نمی شود و حق نداریم حذف 
کنیــم ولــی می شــود انتخــاب کــرد. این کــه 

مــا دســت انــدرکاران و مدیران و مســئوان 
ســینمایی چه تفکــری را انتخــاب می کنیم 
بسیار مهم است. عاوه براین مهم است که 
ببینیم چه چیزی را باید کنترل کرد. آیا باید 
کلمه به کلمه متن فیلمنامه هــا و چهار تار 
موی بازیگر را کنترل کرد یا روی منبع و هدف 
و نتیجه ورود میلیاردها پولی که وارد سینما 

می شوند، حساسیت نشان داد؟«
ایــن بازیگر که این روزها نمایش »خنکای 
ختــم خاطــره« را هــم روی صحنــه تئاتر 
وزیــر  بــا  دیــدار  در  شــب  جمعــه  دارد، 
مشــکات  از  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
کمبود ســالن های نمایــش گفت. فاطمه 
معتمدآریا به سید عباس صالحی که بعد 
از تماشای این نمایش در پشت صحنه آن 
حاضر شــده بود، گفت: »اگر تماشــاخانه 
اســتاندارد بیشــتر باشــد تعداد اجرای هر 
نمایــش محدود نمی شــود کــه مجبور به 
اجــرای دو نوبــت در هر شــب شــویم. این 
نمایش ظرفیت اجراهای بیشتری دارد اما 
بــه دلیل قرارداد گــروه بعدی نمی توانیم 
اجــرا را تمدیــد کنیم و ســالن دیگــری که 
امکانات و ظرفیت مــورد نظر کارگردان را 
داشته باشد نداریم.« صالحی ضمن تایید 
صحبت هــای معتمدآریا ابــراز امیدواری 

کرد تا در آینده اتقاقات بهتری بیفتد.

»ایــران«: چهارمین آیین گرامیداشــت 
محمدرضا لطفی، نوازنده پیشکســوت 
موســیقی ایران، همزمان با سالروز تولد 
ایــن هنرمند عصــر جمعــه چهاردهم 
دی ماه با حضــور تعدادی از هنرمندان 
فــارس  خلیــج  تــاار  در  کشــورمان 

فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار شد.
شــهرام صارمــی، نوازنــده و پژوهشــگر 
عنــوان  بــا  لطفــی  از  موســیقی، 
»بدعت گذاری در ترجمان هنر« یاد کرد 
و تأســیس کانون چــاوش، مکتب خانه 
میــرزا عبــداه و خانه شــیدا را از جمله 

فعالیت های بسیار تأثیرگذار او دانست.
ایــن نوازنده با اشــاره به تأســیس کانون 
»چاوش« پس از پیروزی انقاب اسامی 
توســط لطفی، ابتهاج و علیــزاده افزود: 
این کانون تأثیرات شــگرفی بر موسیقی 
داشــته که امروز هم ادامــه دارد. نگاه نو 
و به روز به موسیقی ایران همراه با دیگر 
هنرهــا و همراهی بــا اتفاقات اجتماعی 
ایران از دســتاوردهای این کانون اســت. 
به هر صورت لطفی در خارج از مرزهای 
ایران بسیار تأثیرگذار بود و فعالیت های 
گسترده ای چه در محیط های عمومی و 
چه محیط های دانشــگاهی داشت. این 
فعالیت ها منجر شد تا در خارج از ایران 
شــناخت صحیحــی از موســیقی ایــران 
به وجود آید. امیرحســین رائی، نوازنده 
بنیانگــذاران  از  و  موســیقی  مــدرس  و 
مکتب خانه »شــیدا« نیز در این مراسم 
ضمن برشــمردن ویژگی های موسیقی 
دستگاهی، موسیقی را از جمله هنرهای 

اجتماعی دانست که چندوجهی است.
بــودن  چندوجهــی  دربــاره  وی 
فعالیت هــای لطفی افزود: نخســتین 
فعالیت لطفی تعلیم و تعلم موسیقی 
ایــن هنرمنــد همــواره تــاش  اســت. 

داشــت تــا موســیقی دســتگاهی را بــه 
نســل های بعد انتقال دهــد. لطفی به 
حضــور منظــم هنرجویــان در کاس، 
کوک دقیق، تشریح گرامر ردیف و موارد 
دیگر بسیار اهمیت می داد. وی همواره 
اصــرار داشــت تــا تمام دانســته هایش 
را بــه نســل بعد انتقــال دهــد و در این 
راه از هیچ کوششــی فروگــذار نمی کرد. 
سیدعباس ســجادی مدیرعامل بنیاد 
آفرینش های هنری نیاوران هم دراین 
برنامه با طرح سؤالی بیان کرد: چرا باید 
مقام لطفی را گرامی داشت؟ در دنیایی 
که سلبریتی ها و فضای مجازی خود را 
بــه ما تحمیــل می کنند بزرگ داشــتن 
بزرگان از واجبات است. او افزود: لطفی 
چــراغ راه اســت، حتــی اگــر در بیــن ما 
نباشــد ما موظفیم قدر داشته  هایمان 
را در عرصــه هنــر و فرهنــگ بدانیــم. 
بابــک خضرایــی اســتاد دانشــگاه هم 
لطفی را نادره دوران دانست که گستره 
فعالیت هایش از موسیقی فولکلوریک 
تا کار با ارکســتر ســمفونیک اســت. وی 
اظهار کرد: لطفی موســیقی کاســیک 
تا موســیقی خانقاهی را می شــناخت و 
با شــعر و انواع آن آشــنا بــود. او جانش 
را به ایــن فرهنگ پیوند می داد. لطفی 

انجــام  افتــاده  پــا  پیــش  کار  هیــچ گاه 
نــداد. ایــن روحیــه اش بــا ابوالحســن 
صبــا هماهنــگ بــود. مهم تریــن وجه 
کار لطفی آشــنا کردن نســل روشــنفکر 
جامعه با موســیقی دســتگاهی ایرانی 
بود در حالی که بســیاری می پنداشتند 
که این موســیقی محفلی است اما آثار 
لطفی تمام این تفکرات را عوض کرد. 
خضرایــی ادامه داد: لطفــی و دیگرانی 
چون حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان 
نشــان دادنــد که در دشــتی و ماهــور، با 
تار و ســنتور هم می شــود سرودهایی پر 
شــور ســاخت. لطفی رموز نوازندگی را 
می دانســت و عارف و عامی را شــیدای 
موســیقی اش کرد. لطفی گروه نوازی را 
هم دگرگون کرد و همچنان که شجریان 

گفت خود هماورد یک گروه بود.
مجیــد درخشــانی نوازنــده و آهنگســاز 
موســیقی ایرانــی نیــز در بخــش پایانی 
مراسم بیان کرد: دوست داشتم امشب 
ســاز بزنم ولی آمادگی جســمی ندارم. 
من در محضــر لطفی آمــوزش دیدم و 
از اخــاق و منــش او خاطرات بســیاری 
دارم. لطفــی در همه امور بویژه تدریس 
به شــاگردانش بسیار دقت داشت و این 

یک ویژگی بارز و برجسته او بود.

فاطمه معتمدآریا:

مبادا سینما به پول های مشکوک و بی شناسنامه آلوده شود
در آیین گرامیداشت محمدرضا لطفی نوازنده پیشکسوت موسیقی عنوان شد

لطفی چراغ راه است، حتی اگر در بین ما نباشد

مهر نما
 سی

ام
س

زیســت هنرمنــد در شــکل گیری هنــرش 
نقشی اساسی دارد و این امر روشنی است. 
دیــاری کــه هنرمنــد در آن زندگــی کــرده، 
خاکــی که بــر آن راه رفته، اتمســفری که از 
آن استنشــاق کــرده و بااخــره خانه ای که 
در آن شــب و روزش را گذرانده، بی تردید، 
در تخیــل و فرم و بیان هنــری او تأثیر گذار 
بــوده اســت. حــال تصــور کنیــد، موضوع 
خانه ای باشــد که سرنوشت هنر دور و دراز 
شــعر در کشوری مانند ایران را تغییر داده 
باشــدصحبت از خانه نیمایوشــیج است 
کــه حفظ آن مدت هاســت مــورد مطالبه 
هنرمنــدان، نویســندگان، شــاعران و نیــز 
دوستداران پدر شعر نو فارسی است و این 
روزها وضعیت نامعلومــی دارد. خانه ای 
در منطقــه تجریــش و کوچه ای کــه بنا به 
گواه همسایگان، زمانی نام نیما را بر خود 
داشــت. خانــه ای که آل احمد و دانشــور را 
بــه صرافت انداخت تــا در نزدیکی محل 
ســکونت نیما خانــه  ای بســازند و در آنجا 
ساکن شــوند. خانه نیما امروز در کشاکش 
تصمیم مالک برای تخریــب، وعده های 
به عمــل درنیامده شــهرداری برای خرید 
و دغدغه های حامیانه امــا خالی از اعتبار 
میــراث فرهنگی بــرای صیانت گیــر کرده 
اســت. با مجمــوع مســتندات و خبرهای 
موجود، میراث فرهنگی برای تملک خانه 
با مشکل اعتباری روبه روست و شهرداری 
کــه بناســت خانــه را خریــداری کنــد، بنــا 
بــه ماحظاتــی عجلــه ای بــرای ایــن کار 
ندارد. اواخر هفته گذشــته بــود که معاون 
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران در 
حالــی از اختصــاص چهار میلیــارد و ۵00 
میلیــون تومــان اعتبار بــرای خریــد خانه 
ســخن گفت کــه مالــک خانــه  در مقطع 
پیــش از نوســان ارزی، ۱2 میلیــارد تومــان 

روی آن قیمت گذاشته است.
جدای از اهمیت این خانه به لحاظ میراث 

فرهنگــی، بنایــی اســت که محــل زندگی 
کسی چون نیما یوشیج و محل رفت وآمد 
و همنشــینی بزرگان هنر و ادبیــات بوده و 
بخش مهمی از خاطرات ادبیات معاصر 
ایــران در آن رقم خورده اســت و این خود 
شرط کافی برای حفاظت از آن است. چند 
نویسنده و شاعر از این منظر در مورد خانه 

نیما با »ایران« گفت وگو کرده اند.
ë باید محل نشست های ادبی باشد

جوا مجابی، شاعر، نویسنده و روزنامه نگار 
می گویــد: خانه هنرمند همان طــور که در 
همه جای دنیا رسم است، حفظ می شود. 
اواً برای حفظ خاطره هنرمندی که در آن 
خانه زندگی می کــرده و بعد برای تعیین 
کارکــرد متناســبی کــه آن خانه بعــد از آن 
هنرمند می تواند داشته باشد. به نظر من 
اگــر قرار اســت آن خانــه به صــورت موزه 
دربیاید، بهتر است یک یا دو اتاق آن را به 
جلسات شاعران و نویسندگان اختصاص 
بدهنــد تا ادبیات و شــعر و داســتان و نقد 
در آن خانه که خودش الهام بخش است 

به صورت زنده جریان داشته باشد.
مجابــی بــه تاش هایــی کــه بــرای انجام 
کاری مشــابه بــرای خانه جــال آل احمد 
و ســیمین دانشــور انجام شــده بود، اشاره 
می کند: مــن و دولت آبــادی این موضوع 
را در مــورد خانــه جــال و ســیمین دنبال 
کردیم اما تاش هایمان به جایی نرسید. 
وقتی خانه ای به صورت موزه درمی  آید، از 
این نظر که حفاظت از آن خانه به صورت 
خوبــی انجــام می شــود، خــوب اســت اما 
رفت وآمــد بــه آن خانه بســیار کم خواهد 
بــود. در حالی کــه در تمام دنیا تمهیداتی 
اندیشــیده می شود که رفت وآمد مردم به 
خانه هایــی کــه از هنرمندان باقــی مانده، 

بیشتر شود.
این نویسنده از وضعیت مشابه خانه های 
نویســندگان  و  شــاعران  از  دیگــر  خیلــی 
محمدعلــی  خانــه  بــه  و  می گویــد  هــم 
ســپانلو اشــاره می کنــد کــه ســال ها محل 
رفت وآمد چند نســل از نویســندگان بوده 

اســت: نمی دانــم اان آن خانــه در اختیار 
کجاســت؟ شــنیدم در اختیار بانک است. 
مقصــودم این اســت که ایــن خانه ها باید 
کارکرد اجتماعی و فرهنگی داشــته باشد، 
نه اینکه درش را ببندند و تبدیلش کنند به 

صندوقخانه.
ë  همین که تاکنون از بین نرفته جای شکر  

دارد
کاظم ســادات اشــکوری امــا موضــوع را از 
نگاهی دیگر و با بیان مشــکات معیشتی 
شــاعران و نویســندگان آغــاز می کنــد. او 
می گوید: معمواً شــاعران و نویســندگان 
ما اصــاً خانــه ای از آن خــود ندارند؛ مگر 
اینکه یا خانواده ای متمول داشــته باشند، 
مثل نیما و هدایت؛ یا اینکه دری به تخته 
بخورد و خانه دار شوند. راستش برای من 
جــای تعجــب دارد کــه چطــور خانه نیما 
تابه حال باقی مانده و به خورد کوه خواران، 
جنگل خواران و زمین خواران نرفته. اینکه 
ایــن اتفــاق نیفتــاده، خودش جای شــکر 
دارد. این شاعر در این باره که سازمان های 
متولی اعتبار کافــی برای خرید خانه نیما 
ندارد، با لحنی کنایی می گوید: این نهادها 
ظاهراً برای همه چیز پول دارند جز از این 
قبیل مــوارد. مواردی که به طور مســتقیم 
بــا فرهنگ و تاریخ این کشــور ارتباط دارد. 
مگــر خانــه چند نفــر از نامداران کشــور ما 
حفظ شده؟ جز معدودی که خود خانواده 
توانستند همتی کنند و خانه را حفظ کنند، 
مابقــی از بیــن رفتــه اســت و ما نشــانی از 
خانــه آنهــا نداریم. مگر آنها در این شــهر 
زندگــی نمی کردنــد و مگــر در آن خانه ها 
کار نمی کردند و نمی نوشتند؟ نمونه اش 
خانه هدایــت که مدتی کودکســتان بوده. 
بحث من این است که توجه به خانه شاعر 
و نویسنده اول در گرو این است که به خود 

شاعر و نویسنده توجه شود.
ë حفظ آن در حکم تعهد فرهنگی است 

علــی باباچاهــی در ایــن بــاره می گویــد: 
کــه  مدت هاســت  نیمــا  خانــه   موضــوع 
محــل بحث اســت. اگر بخواهــم نظرم را 

غیــر انشــایی و غیرقــراردادی بگویم باید 
اشــاره کنــم بــه دوره ای کــه جهــان در آن 
بــه ســر می بــرد. در ایــن دوره چیــزی کــه 
ضــرورت دارد هــم نهادهــای فرهنگی به 
آن بپردازند و هم نویســندگان ما دغدغه 
آن را داشــته باشــند و بــه آن توجــه کنند، 
این است که بازداشتن جامعه از مصرفی 
شــدن روزافــزون اســت. هر چقدر بیشــتر 
بتوانیم تفکر مصرفی را به چالش بکشیم 
و جامعــه را در قبــال آن بیــدار کنیــم، بــه 
تعهدمــان به شــکل مطلوب تــری عمل 

کرده ایم.
 ایــن شــاعر و منتقد با این مقدمه ســراغ 
موضــوع خانــه نیمــا یوشــیج مــی رود و 
معتقــد اســت کــه حفــظ خانــه نیمــا و 
جلوگیری از تخریب و نابودی آن در حکم 
بیدار نگه داشتن جامعه نسبت به بخش 
مهمــی از تاریــخ ادبیات معاصر اســت. 
باباچاهی می گوید: این مقابله با اشــاعه 
فرهنــگ مصــرف مختــص جامعــه مــا 
نیســت و در دنیا فاسفه پست مدرن آن 
را موضوع تحلیل هــا و موضع گیری های 
انتقادی جدی خود قــرار داده اند. هر چه 

یک جامعه بیشتر به سوی مصرف گرایی 
بــرود، بــه پدیدآورندگان آثــار ادبی و هنر 
خــود و بــه طــور کلــی بــه دســتاوردهای 
فرهنگــی خود کمتــر اعتنا می کنــد. نیما 
شــاعری آغازگــر اســت. آغازگز شــعر نو. 
کســی که شــاعران نوگــرای متعاقبش بر 
شــانه های او توانســتند آفــاق را ببیننــد. 
چنیــن آدمی بایــد مورد توجــه نهادهای 
دولتــی باشــد. در مــورد نیما باید شــاهد 
یک جور تعهد فرهنگی از سوی نهادهای 
رسمی و دولتی باشیم. باباچاهی جامعه 
ایران را نیازمند ارجاع شدن های پی درپی 
به نام های فرهنگی می داند و حفظ خانه 
نیمــا یوشــیج را از ایــن منظــر، ضرورتی 

اجتناب ناپذیر قلمداد می کند.
ë  سرنوشت شعر فارسی در این خانه تغییر 

کرد
علی دهباشی، روزنامه نگار هم سخن خود 
را در ایــن بــاره بــا این جمله آغــاز می کند 
کــه »گاهی بد نیســت یک چیزهایــی را از 
فرنگی هــا یــاد بگیریــم«. ســردبیر مجله 
بخارا در ادامه می گوید: فرنگی ها همیشه 
در حفظ میراث و آثار مفاخر خود پیشگام 

بودند. هر چقدر ما ویرانگر بودیم و »هر که 
آمد عمارتی نو ساخت«، در مورد آنها هر 
که آمد چیزی بر آن افزود. شــما می بینید 
کــه خانه ولتر، گوته و... کــه بر هر کدام 200 
سال زمان گذشته، حفظ شده است. چون 
بخشــی از میراث فرهنگی، ادبی و بشــری 
دنیاســت. چیــزی که اخیراً مــورد توجه ما 

قرار گرفته است.
او خانــه نیمــا را جایی توصیــف می کند که 
بخشــی از مهم تریــن آثاری که سرنوشــت 
شعر فارسی را تغییر داد، در آن نوشته شده: 
بیشتر کتاب های نیما و همچنین نامه هایی 
که از او بر جای مانده در همین خانه نوشته 
شده است. در آن خانه کسانی چون جال 
آل احمد، احمد شــاملو، ه.ا.سایه، مرتضی 
کیــوان، ســیاوش کســرایی، خلیــل ملکی، 
ســیمین دانشــور، بهمن محصص و ده ها 
نفــر دیگــر در آن خانه رفت وآمد داشــتند. 
جریان ادبی یک دوره در آن خانه و خانه ای 
در حوالــی آن یعنــی خانــه آل احمــد طی 
چند دهه شــکل گرفت. بنا براین آن خانه 
فقط یک خانه نیست و این برای حفظش 

باید مورد توجه قرار بگیرد.

خانه ای روی آب
بهنام ناصری

خبرنگار

ومه
مد

اصحاب فرهنگ و ادب از اهمیت ادبی خانه نیما و حفظ این بنا گفتند
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 زندگی دلهره آور ساکنان کاک پایین کرج در حاشیه خط آهن

بازیدرمسیرقطارسریعالسیر
مریم طالشی
گزارش نویس

بی ســـر و صدا پیدایش می شود. یکهو 
ســـر برمی گردانـــی و می بینـــی بـــا آن 
هیبـــت بـــزرگ آهنین ســـر می رســـد؛ 
همان جا که پسربچه اغر اندام دارد با 
توپ پاستیکی دو ایه روپایی می زند و 
عین خیالش نیســـت که در مسیر عبور 
قطار سریع السیر است. قطارهای باری  
باز سر و صدایشان زیاد است؛ نزدیک 
نشـــده، خانه را می لرزانند. خانه ها که 
بـــا ریل کمتـــر از 10 متر فاصلـــه دارند، 
هر دوســـوی خط آهن ردیف شده اند؛ 
خطـــی کـــه از کاک پاییـــن می گذرد، 

شمال شرقی کرج.
زنی از دور دســـت تـــکان می دهد و 
داد می زند که برو کنار. پسر بچه جوری 
که انگار ده ها بار بازی در این صحنه را 
تکرار کرده باشد، توپ را شوت می کند 
و از روی ریـــل می پرد پاییـــن. قطار رد 
می شـــود. بچه دوباره روی ریل می رود 

و مشغول بازی می شود.
- اسمت چیه؟

- علی اصغر.
- علی اصغر کاس چندمی؟

- چهارم.
- چرا اان مدرسه نیستی؟

- ورزش داریـــم، تعطیلیـــم. یـــک 
هفتـــه مـــا تعطیلیـــم و یـــک هفته آن 
کاســـی ها. یک هفتـــه در میان ورزش 

داریم.
- مدرسه تان کجاست؟

- امامزاده.
بـــازی  اینجـــا  همیشـــه  می پرســـم 
می کنی؟ علـــی اصغـــر کاه بافتنی را 

روی سرش جابه جا می کند: »آره.«
اینجا محـــل وقوع حـــوادث زیادی 
بوده. مثًا خانم افشاری که شب آمده 
زباله بیندازد توی سطل ، همان موقع 
قطـــار رد شـــده و بـــادش زن را جوری 
پـــرت کـــرده کـــه از آن موقـــع زمینگیر 
اســـت. ســـطل زباله دقیقًا چسبیده به 

ریل قرار دارد.
روایت دیگری هســـت از زن دیگری 
که دو ســـه ســـال پیـــش وقتی داشـــته 
می رفته ســـر کار انـــگار روی ریل پایش 
گیر می کند و قطار از رویش رد می شود 
و تمام. مکان دقیقش را با دست نشان 
می دهند: »همـــان جـــا روی زیرگذر.« 
زیرگـــذر هم بـــرای خودش داســـتانی 
دارد، یـــک تونل باریک اســـت که فقط 
پرایـــد می توانـــد از آن به زور رد شـــود 
و روی دیـــواره اش آنقـــدر آثـــار زدگـــی 
پیداســـت که معلوم است تاش برای 
عبور از آن خیلی هم بی خسارت نبوده 

است.
یک آدم با جثه معمولی باید ســـر 
و شـــانه و کمرش را خم کنـــد و از تنها 
راه عبور بـــه اصطاح ایمـــن بگذرد تا 
آن ور ریـــل برســـد. راه دیگـــری وجود 
نـــدارد. صاحبان خانه هـــای آن طرف 
معمـــوًا از روی ریـــل عبـــور می کنند؛ 
پیاده و گاهی با ماشـــین. همیشه البته 
تویوتایی  مثل  نیســـتند،  خوش شانس 
کـــه پارســـال روی ریل گیر کـــرد و قطار 
تهران - تبریز در مســـیر عبورش با آن 
برخـــورد کرد. البته بخت بـــا راننده یار 
بود که قبل از برخورد قطار، از ماشـــین 

خارج شده بود.   
زن ها در ســـوز ســـر صبح  قوز کرده 
مثل سه سایه سیاه کنار هم به موازات 
خط آهن راه می روند. یکی شـــان مادر 
علی اصغر است، همان که از دور بچه 

را نهیب می زد از روی ریل کنار برود.
»خانه مـــان آن طـــرف ریل اســـت. 
خیلـــی اعتـــراض کرده ایـــم کـــه اینجا 
کـــه  بگذارنـــد  حفـــاظ  یـــک  حداقـــل 
بچه هـــای ما در امـــان باشـــند. بچه از 
خانه کـــه بیرون مـــی رود، دل مان یک 
لحظـــه آرام نمی گیرد. مگر می شـــود 
دم به دقیقه دنبال پسربچه راه افتاد؟ 
اینجا مدرســـه کـــه نـــدارد. بچه ها باید 
بروند سمت امامزاده. باید بیاوریم هر 
روز از ریـــل رد کنیم که بروند مدرســـه. 
سرویس این طرف ریل قبول نمی کند 
بیاید. تـــازه بیاید هم ماهـــی 100 هزار 
بیاوریـــم؟  کجـــا  از  می گیـــرد،  تومـــان 
ماشـــین خطی هـــم که هیـــچ، آژانس 
هـــم نمی آیـــد. اعتراض هـــای ما هیچ 
آنـــور ریلی ها  انـــگار  نـــدارد،  نتیجه ای 
اصًا حساب نیســـتند. کسی جوابگوی 
ما نیست. چند بار رفته ایم شهرداری. 
اینجـــا بـــه شـــهرداری منطقـــه 11 کرج 
مربـــوط می شـــود. خودمان کـــه هیچ 
چیـــز در کاک نداریم، حتـــی نانوایی. 

دو تا مغازه بقالی فقط اینجا هســـت، 
مجبوریم برویم تا کرج.«

ایـــن را لیـــا امینـــی مادر پســـربچه 
شـــهرری  دولت آبـــاد  قبـــًا  می گویـــد. 
اجـــاره  وقتـــی  و  می کردنـــد  زندگـــی 
خانه شـــان باا رفـــت، آمدنـــد اینجا، 9 
سال پیش. به قول خودش هرکه اینجا 
مانـــده، از ناچاری اســـت وگرنه چطور 
می شـــود جایی که هیچ امکاناتی ندارد 
زندگی کرد. کوچه ها آســـفالت نیستند 
و شـــب ها خبری از کورســـوی روشنایی 
در کوچه ها نیســـت، عوضش تا دل تان 
می خواهـــد پر از ســـگ و موش اســـت. 
می گوید اان دولت آباد بروید، نسبت 
به چند ســـال قبل خیلی آبادتر شـــده، 
شـــیک و نوســـاز؛ اینجـــا دهـــات مانده 

است.
خانم معصومی هم که سال هاست 
از زنجـــان بـــه کـــرج مهاجـــرت کـــرده، 
می گوید: »ایـــن ور اصًا انگار جزو کرج 
حســـاب نمی شـــود. ما خودمان روزی 
10 بـــار از روی ایـــن ریل رد می شـــویم. 
بچه یـــک خوراکـــی می خواهـــد بخرد 
بایـــد از ریل رد شـــود. در روز زیاد قطار 
رد می شـــود. خانه مدام می لرزد. حاا 
هم که تازه می خواهند چهاربانده اش 
کننـــد کـــه یـــک بخشـــی از آن را خـــط 
بدتـــر  مـــا  وضـــع  دیگـــر  کشـــیده اند. 
می شـــود. خانه های آن ور بیشترشـــان 
قولنامه ای هســـتند. ما هـــم از ناچاری 
اینجاییـــم. اگـــر می توانســـتیم خانه را 
می فروختیـــم و می رفتیـــم. تازه ســـند 
هم داریم. اینجـــا مثل منطقه محروم 
اســـت. فامیل هایمـــان در شهرســـتان 
فکر می کنند ما وضع مان خیلی خوب 
اســـت و تهـــران زندگـــی می کنیم. خبر 
ندارند اینجا بیغوله ای ست بیخ گوش 
تهران.«زن ســـوم که شـــال مشـــکی را 
محکـــم دور دهانـــش پیچیـــده، فقط 
ســـر تکان می دهد و گفته هـــای دونفر 
دیگر را تأیید می کند و گاهی حواســـش 
ســـمت ریل مـــی رود؛ مادرهـــای اینجا 
عادتشـــان اســـت. بـــه قول خودشـــان 
پشـــِت سر هم باید چشم داشته باشند 

برای پاییدن بچه ها.
دو زن و یک بچه از ریل رد می شوند 
و در امتـــداد آن حرکـــت می کنند تا به 

خیابان اصلی برســـند. زن دست بچه 
را محکـــم گرفته و بچه دســـت دیگر را 
مشـــت کرده جلوی دهان نگه داشـــته 
و مدام ســـرفه می کنـــد. »دارم بچه را 
می برم کرج دکتـــر. اینجا که یک خانه 
بهداشـــت درســـت کرده انـــد تازگی در 
خیابـــان بـــرق اما نـــه دکتـــر دارد و نه 
بهیار. زنگ زدم آژانس بیاید اما قبول 
خاکی  کوچه هایتـــان  می گوینـــد  نکرد. 
اســـت نمی آییم، حتی تا پای خط هم 
نمی آیند. بچه مریـــض را باید پیاده تا 
ســـر جاده ببـــرم.« بعد اشـــاره می کند 
بـــه زن دیگر کـــه 20 ســـالی از خودش 
بزرگ تـــر بـــه نظـــر می رســـد: »مادرم 
پایش درد می کند، آنقدر با ســـختی از 
سنگ ها باا می رود و از ریل رد می شود 
کـــه نمی دانیـــد. اینجـــا چند نفـــری با 
همسایه ها با هم بیرون می آییم که اگر 
کســـی زمین خورد بقیه کمکش کنند. 
اان این مـــادر من زمین بخورد و روی 
ریل گیر کند و همان موقع قطار برسد، 
چه می شـــود؟ همسایه مان را باد قطار 

پرت کرد و زمینگر  شـــد. آدم همه اش 
بایـــد تـــرس و لرز داشـــته باشـــد.« زن 
ایـــن را می گوید و به ســـرعتش اضافه 
می کند. بچه ســـه چهارســـاله تقریباً به 

پای مادر مجبور است بدود.
منـــور پرنیـــان، مـــادِر زن کـــه برای 
همراهی دخترش از خانه درآمده، 28 
سال است ساکن کاک است. می گوید: 
»از وقتـــی کرج زلزلـــه آمده، بـــا هر بار 
لرزش رد شـــدن قطار بچه ها هراســـان 
می پرند و می گویند مامان بزرگ زلزله 
آمده. آنقدر قلب شـــان تندتند می زند 
کـــه آدم دلـــش می ســـوزد. خانه هـــای 
اینجا که درســـت و حسابی هم ساخته 
نشـــده، همین طور سرهم بندی است. 
اینجا آباد نمی شود هیچ وقت. تو را به 
خدا بنویسید این آسفالت نبودن اینجا 
مـــا را خیلـــی اذیت می کنـــد. پیرمرد با 
عصا داشـــته رد می شده، خورده زمین 
موبایلـــش را برداشـــته اند و برده اند.« 
انتهای یکی از خیابان هـــای منتهی به 
لـــب خط، دو مرد یکی جوان و آن یکی 
میانسال، تکیه داده به دیوار زیر آفتاب 
ایستاده اند. به قول یکی شان از بیکاری 

است دیگر.
»بعضی هـــا اینجا هنـــوز کم و بیش 
باغـــداری می کننـــد امـــا بیـــکاری زیاد 
اســـت. جـــوان و پیر هـــم نـــدارد. اان 
خـــود مـــن بیـــکارم. قبـــًا دم مغـــازه 
می ایســـتادم. بـــه این و آن می ســـپرم 
جایی اگـــر نگهبـــان می خواهنـــد بهم 
خبر بدهند. پول دســـت مردم داشتم 
و برنگشته. اانم وضعیتم این است.« 
ایـــن را مـــرد میانســـال می گویـــد. 37 
سالی می شـــود که ســـاکن کاک است 
و از قدیمی هـــا بـــه حســـاب می آیـــد. 
می گویـــد: »اان باز خیلی باد نیســـت 
و هوا خوب اســـت. باد که می زند، گرد 
و خـــاک بلند می شـــود. تابســـتان گرد 
و خاک بیشـــتر است. زمســـتان هم که 
بـــاران و برف بیایـــد، تمـــام خیابان ها 
گل و شـــل می شـــود. خـــاف هـــم که 
خب هســـت. توی باغ هـــا و خرابه های 
اطراف، معتادها پاتوق می کنند. هرجا 
معتـــاد باشـــد، خریـــد و فـــروش مواد 
هم هســـت. چند وقت پیش کســـی را 
کشـــته بودند و ای پتو پیچیده بودند و 

جسدش را انداخته بودند توی یکی از 
همین باغ ها.«

دختر جوانی از خانه بیرون می آید. 
ســـگی عوعوکنان دنبالش راه می افتد. 
دختر واکنشی نشان نمی دهد. معلوم 
اســـت به وضعیت عادت دارد. ســـگ 
مثل یک مشایعت کننده رفتار می کند، 
با فاصله ای کم کنار دختر راه می رود تا 
او به خیابان اصلی برسد، بعد رهایش 

می کند و برمی گردد.
شـــهردار  شـــریف کاظمی،  حســـین 
منطقـــه 11 کـــرج، چندی پیـــش اعام 
کـــرده بود که  در مورد زیرگذر ریل قطار 
چشم به همراهی راه آهن تهران دارد. 
بـــه گفته زهـــرا بافتـــکار یکـــی از اهالی 
کاک، چنـــد وقـــت پیـــش از راه آهن با 
قطار آمدند و نگاهی انداختند و رفتند.

کـــه  بودنـــد  زده  حـــرف  را  »اینجـــا 
می خواهند حصار بکشـــند، اما بعضی 
مردم موافق نبودنـــد، آن ور ریلی ها.« 
ایـــن را می گویـــد و ایـــن طـــور ادامـــه 
می دهـــد: »اگر اینجا را حفاظ بکشـــند، 

سر و کله علی اصغر با توپ پاستیکی دوایه اش دوباره پیدا می شود. 
خبری از مادر نیست و پسر بچه فرصت را مغتنم می داند تا روی ریل 

تمرین روپایی بکند. علی اصغر بیا پایین. تقریبًا دارم داد می زنم. 
صدایم در باد گم می شود. ریل آهن از همان ابتدای کاک و فردیس 

شروع می شود. در تمام این مسیر هم خانه هست؛ بی حفاظ و امنیت. 
طبق قانون عبور و مرور افراد و وسایط نقلیه در محدوده 17 متری ریل 

ممنوع است اما این مسأله اینجا رعایت نمی شود

»ریـــل آهـــن از همان ابتـــدای کاک و 
فردیس شروع می شـــود. در تمام این 
مســـیر هم خانـــه هســـت؛ بی حفاظ و 
امنیت. طبق قانـــون عبور و مرور افراد 
و وســـایط نقلیه در محدوده 17 متری 
ریل ممنوع اســـت اما این مسأله اینجا 
رعایت نمی شود. ریل مترو هم هست 

اما این یکی حفاظ دارد.«
ســـر و کلـــه علـــی اصغـــر بـــا تـــوپ 
پاســـتیکی دوایـــه اش دوبـــاره پیـــدا 
می شـــود. خبری از مادر نیســـت و پسر 
بچه فرصت را مغتنم می داند تا روی 
ریل تمرین روپایـــی بکند. علی اصغر 
بیـــا پاییـــن. تقریبـــًا دارم داد می زنم. 

صدایم در باد گم می شود.
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و صـــدا می آینـــد امـــا قطارهـــای باری 
از 2 کیلومتـــری معلـــوم اســـت دارنـــد 
می آیند. کسی حواســـش نباشد و نگاه 
نکند خیلی خطرناک است. خانمی که 
باد قطار پرتش کرد، مادر عباس افشار 
رفیق خودم بود. یک نیسان را هم یک 
بار قطـــار زد که صدمه جانی نداشـــت 

اما گوسفند زیاد زیر قطار رفته.«
قطارهای باری نصف شـــب ها عبور 
می کنند و همین مسأله خواب ساکنان 
را آشـــفته می کند. احمد نقی زاده که از 
خانه بیـــرون آمده تا به محل کار برود، 
تنها 6 ماه است ساکن یکی از خانه های 
لب خط شـــده اما از آسایشی می گوید 
که در این مدت از دســـت رفته اســـت. 

که اصـــًا نمی توانند تـــا دم در بیایند. 
قطار هـــم کـــه رد می شـــود، خصوصاً 
شب ها اصًا داخل بدجوری می لرزد. 

حتی قطارهـــای بی صدا هـــم خانه ها 
می آینـــد  وقتـــی  البتـــه  می لرزانـــد.  را 
آدم غافلگیـــر می شـــود چون بی ســـر 

مردم بایـــد از همان زیرگذر رد شـــوند 
که آن هم جوری اســـت که نمی شـــود 
راحـــت از آن عبـــور کـــرد. مـــن خودم 
موافق حفاظ  کشـــی هســـتم چـــون به 
هرحال ایمنـــی دارد و جـــان مردم به 
خطر نمی افتد. اان یک قســـمت ریل 
هســـت که از ســـطح خیابـــان نیم متر 
هم پایین تر اســـت. خودتان می توانید 
بروید و ببینید. ما کـــه اینجا یک پارک 
یا فضای ســـبز نداریم، می آییم همین  
کنار خط قـــدم می زنیـــم، آن هم یک 
بار ســـنگ از زیر قطـــار در رفت و خورد 
توی سرم، شـــانس آوردم چیز خاصی 

نشد. قطار وقتی دارد نزدیک می شود، 
ســـوت می کشـــد اما آنقدر رفت و آمد 
زیـــاد اســـت کـــه بااخـــره اتفـــاق هم 
می افتد دیگر. چند سال پیش خانمی 
زیر قطار رفت و فوت کرد. ما این طرف 
ریل هســـتیم ولی آن طرفی ها چاره ای 
ندارنـــد جز اینکه چندین بـــار در روز از 
روی ریـــل رفت و آمد کنند. حســـابش 
را بکنید، اینجا یک سوپرمارکت ندارد، 
هیچـــی نیســـت. اینجا فقط تـــا دل تان 

بخواهد، کمپ ترک اعتیاد هست.«
یکی از کمپ ها در ردیف خانه های 
چســـبیده به هـــم لب خط قـــرار دارد.  
کامبیـــز بیگلری مســـئول کمپ بیرون 
بـــه تنـــش کـــش و قوســـی  می آیـــد و 
می دهد. خودش ســـاکن کاک است. 
را  بچه هایشـــان  می آیند  »خانواده هـــا 
می خواباننـــد اینجـــا و گاهـــی هم ســـر 
می زننـــد امـــا هر بـــار کـــه می آیند یک 
مشـــکلی پیش می آید، یا ماشین کسی 
در گـــودال گیـــر می کنـــد بایـــد برویـــم 
دربیاوریم یا آنقدر گل و ای می شـــود 

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 - پوست کنی- کارآگاه زن داستانی

2- پلیس بین الملل- سوره بیست وهشتم- پژواک صدا
3-  نت ششم- قصه شعر گونه عامیانه- مداخله نامعقول- سخن صریح

4-  سلسله ای سفاک در صدر اسام- نانجیب- از ظروف آزمایشگاهی
5-  بزرگ ترین نرم افزار علوم ماورایی- مشورت- شهر هند

6-  از اعداد ترتیبی- میوه ساوه- اپلیکیشن درخواست خودرو با موبایل
7-  بزرگ ترین شــهر اقتصادی اروپا- پایه ســنگی، چوبی یا سیمانی- سفیدی آخر 

شب
8-  رمان زهرا حسینی- عاری از میکروب- صدای پروازی زنبور

9-  سامانه خرید اینترنتی بلیت قطار- سرها- بشکه بزرگ آب یا نفت
10-  هنر رزمی مدرن چینی- از گناهان- تیره و تار

11-  آدرس- دریغا- فلز جهنده!
12-  یک نوع کفپوش- جزیره متحرک شاه!- آنچه در مقابل حرارت مقاومت کند

13-  رئیس جیمز باند- ترتیب- کلرا- ضمیر سه کیلویی
14-  ســهولت- ایســتگاه پیک هــا- 
آدیــگا  آراوینــد  رمــان  نخســتین 

نویسنده هندی/ استرالیایی
15-  نوعــی شــناور دریایــی- زمان 

بعد از حال
 عمودي:

1-  نوعی کالباس- مضمون
2-  فرومایگی- قلمه- شبانگاه

3-  زمان اندک- حاجت- طعام- 
سطح

اجــاره  دارویــی-  و  زینتــی  گل    -4
منزل- الهه زیبایی

5-  چــراگاه عشــایر- کانتــر- دانه 
به دانه

6-  نقشه و نما- قله- خرما فروش
7-  ســرکه- شــهر نیروگاه- مقابل 

آستری- لکن
8-  پدر فلسفه جدید

9-  عهد شکنی- ســفینه فضایی- 
نقیض پر- پرستیدنی جاهل

10-  تصویب شده- دیدن- فیلمی 
از کاظم راست گفتار

11-  بــه صلیــب آویختــه- رعایت 
ادب- تیز

مهاراجه هــا-  کشــور  حنــا-    -12
فراموشکار

مفعــول-  نشــانه  حــرف    -13
افســوس و پشــیمانی- سبزی ضد 

رماتیسم- پنکه
ناخــوش-  دمــغ-  و  گرفتــه    -14

مأیوس
یونایتــد-  وســتهام  مهاجــم    -15

دارای اعتبار
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   افقي:
1 - راهــی شــهر دیگر اســت- از صنایع دســتی رایــج و قدیمی 

بوشهر
2-  عمران- الهام خداوندی- نه چندان بد

3-  عامت مفعول بی واسطه- واحدمعیار- یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان- 
سفید آذری

4-  ورم چرکدار- امر به روفتن- روشنی
5-  خالی- قادر- همراه غذا نوش جان کنید

6-  بستن- ظرف سفالی بزرگ- عنوانی محترمانه برای زنان
7-  ثاثه دیدنی مصر- از انواع تشک- ممنوعیت ورود

8-  ضمیر متصل دوم شخص مفرد- ورزشگاه رشت- از مواد آرایش مو
9-  پیشوندی به معنای ضد و مخالف- پیش از ورزش- قضاوت

10-  خواهر- راندن چهار پایان- گهواره بچه
11-  آگهی تبلیغاتی- فرزند نبیره- لیست غذا

12-  دومین شهر پرجمعیت افغانستان- همبازی تام!- احتیاج
13-  فلز هادی- دستبند زینتی زنانه- بعد از آلفا- واژه ترساندن

14-  تصدیق بی ادب- نوشتار مؤثر در شکل گیری فرهنگ کنونی هند- زخم بندی
15-  گیاهــی از حبوبــات بــا 
مصــرف آشــپزی- خطــوط 

روی قیمت کاا
 عمودي:

1-  طوانی ترین دو- کاشانه
2-  دومیــن انگشــت- لقب 

وزیران قاجاری- رنگ خون
3-  یــازده!- روش، طریقه- 
یــار فــرات!- اشــاره بــه ذات 

حق
4-  سربها- هراس- قدرت

5-  موســیقی خــاص گیتــار 
برقــی و درامــز- همگرایی- 

انس گرفته
6-  حقــه- آمــوزگار- غرش 

ابر
اصــوات  از  مــرداب-    -7
تعجب- امانت دار- پسوند 

نسبت
8-  بازیگر نقش مهرالنســاء 
پخــش  درحــال  ســریال  در 

»بانوی عمارت«
9-  دکمه، گلوله- بین ساعد 
آســفالت-  مــاده  بــازو-  و 

عصب
10-  نتیجه انسجام- از توابع 
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مشروطه؛   گذار به دنیای نو
انقــاب مشــروطه، از زمــان وقــوع تاکنــون، مــورد داوری و 
ارزیابی های گوناگون قرار گرفته است. مسأله محوری درباره 
این رویداد مهم را شــاید بتوان در یک پرســش بزرگ و کلی 
به شــکل ذیل صورت بندی کرد: انقاب مشــروطه در تاریخ 

تجدد خواهی ایران و ایرانیان چه جایگاهی دارد؟
پاســخ های داده شــده به این پرســش را - که بیشــتر نامنظم 
و پراکنــده هســتند - می تــوان از درون آثار مورخان مشــروطه 
و مشــروطه پژوهان بیــرون کشــید. ایــن کاری  اســت بســیار 
سودمند که تاکنون چنانکه شایســته و بایسته است انجام نشده است. بوده و هستند 
تاریخ نویسانی که انقاب مشروطه و به طور کلی پروژه پروسه تجددخواهی در ایران را 
بحران زا و بحران آفرین تلقی کرده و از مصایبی که به بار آورد سخن گفته اند. پاره ای 
از اینــان برپایــه ذهنیت توطئــه انقاب مشــروطه و کنشــگران آن را روایــت کرده اند. 
کســانی دیگر با تکیه و تأکید بر پاره ای آشــفتگی و ناسازگاری های مفهومی در ذهن و 
زبان مشروطه خواهان؛ آن را نماینده انحرافی مهم در روند تجدد  ایرانی شناخته اند. 
به زعم اینان مشــروطه  ایرانی خشــت کجی بود کــه دیواری که برپایه آن بــاا آمد در 
انقاب بعدی بر ســر ایرانیان آوار شــد. خاصه اینکه شکست و ناکامی مشروطه نزد 
شمار قابل توجهی از پژوهشگران به روایتی کاماً چیره و جا افتاده تبدیل شده است. 
در کان  روایت هایی که برپایه چنین رویکردها و مفهوم هایی شکل می گیرد، آنچه به 
 درجات مغفول و مسکوت می ماند دستاوردهای انقاب مشروطه است. دستاوردهایی 
ماندگار و گوناگون در همه ابعاد و زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. 
با تکیه بر دو مفهوم »گذار« و »گذرگاه« روایتی از انقاب مشــروطه ارائه می دهیم که 
آن را به مثابه یک نقطه  عطف در تاریخ تجدد  ایرانی و در روند همچنان زنده و فعال 
اصاحات و نوگرایی ایرانیان تفسیر می کند. در این روایت انقاب مشروطه رویدادی 
ا ســت بــه معنی دقیق کلمه دوران ســاز که بر یــک دوران تاریخی نقطــه پایان نهاد و 
سرآغاز واقعی یک دوران تاریخی جدید شد. با این انقاب ایران و ایرانی به راهی دیگر 
افتاد و به گذرگاهی جدید از تاریخ خود وارد شد. راه و گذرگاهی که همچنان در آن - در 
آغازهای آن - قرار دارد. در این روایت انقاب مشــروطه با همه کمبودها و کاســتی و 
گرفتاری هایش، نشانی از زنده بودن و در راه بودن مردم ایران است. این روایت؛ روایت 

پیروزی ا ست نه شکست؛ پیام امید است نه نومیدی.

درســت یکصــد و دوازده ســال پیش، ایــران، محمل 
و منــزِل انقابــی شــد که تغییــرات بنیادین بســیاری 
را تجربه کــرد؛ همین که حکومت ســلطنتی مطلقه، 
حتــی در کام و روی کاغــذ، بــه ســلطنتی مشــروطه 
تبدیــل شــد، بدل به مهم تریــن اتفــاق خاورمیانه در 
دهه اول قرن بیستم شد. ایران، صاحب مجلس شد 
و حکومــت قانون. مردم اما حــق انتخاب پیدا کردند 

که رأی دهند و برگزینند. 
در این میان، هم روحانیان و هم روشــنفکران، متحول شدند و دست کم 
در این موضوع، هم داستان شدند. مطبوعات به اوج تعالی خود رسید و 
این البته در شرایطی بود که مردم شاید چیزی در حدود پنج درصدشان 
ســواد داشــتند. اما کاخ آمــال آنان، خیلی زود کوخ شــد و کمتــر از پانزده 
ســال بعــد، دوباره اســتبداد چون یک دمــل چرکین در تن این ســرزمین 
ســر بــاز کرد. از پس انهدام مجلس و تقســیم ایران میــان دول رقیب آن 
روزگار و جنگ جهانی اول و قحطی و بیماری، مشروطه ایرانی سرنوشتی 

دیگرگونه یافت.
بررسی دوباره این مهم سبب شد تا روزهای 26 و 27 آذر 1397 همایش 
»ایــران در گــذار؛ بررســی تحــوات ایران از آســتانه  مشــروطیت تــا پایان 
قاجاریه« با حضور ایران شناسان و تاریخ نگارانی از فرانسه، ترکیه، روسیه 
و آلمان، در تاار اســتاد عباس اقبال آشــتیانی دانشــکده ادبیات و علوم 

انسانی دانشگاه تهران برگزار شود.
ایــن همایــش در چهــار نشســت بــا موضوعــات »اندیشــه و سیاســت«، 
»مفاهیــم اجتماعــی«، »نــگاه بــه ایــران از بیــرون«، »فرهنــگ و هنر« و 
میزگــرد بــا عنــوان »مشــروطه: کامیابی یــا ناکامی« برپا شــد کــه در متن 
مقدماتــی ایــن میزگرد که حکم مدخل و ورودیه آن بود آمده اســت: »از 
میانه پادشــاهی فتحعلیشاِه قاجار، اندیشه  نوسازی و تأمل درباره  جهاِن 

نــو در ذهــن نخبگان ایرانی شــکل گرفــت؛ این موضــوع ابتدا بــا ترجمه  
متون و ســپس با اعــزام محّصل به غرب جلوه کرد امــا نقطه  عطف این 
ماجرا، وقوع انقاب مشــروطیت و تاش برای استقرار نظامی نو، مبتنی 
بر قانون و حقوق شــهروندی در برابر ســاختار ســنتی و دیرپای ســلطنت 
بــود. مشــروطیت را می توان گام نهــادن ایران به جهاِن نو برشــمرد. این 
اتفاق از نیمه  عصر ناصری، با نشــر مطبوعات، تأســیس مدارس، انتشار 
رســاله و شب نامه و همچنین حرکت های سیاســی ـ اجتماعی آغاز شد و 
نهایتاً با هدایت بخشــی از علما و نخبگان به اســتقرار نظام مشــروطه در 
ایران منتهی شــد. ایران، در فاصله  اســتقرار مشروطیت تا پایان قاجاریه، 
تجربــه ای نــو در فرهنگ، سیاســت و اقتصاد را پشــت سرگذاشــت. برای 
نخستین بار، نشریات آزاد در ایران منتشر شد؛ عالمان دینی با دو قرائت 
مشــروعه خواهی و مشــروطه خواهی در برابــر هم صف آرایــی کردند؛ در 
دوگانه  ســلطان و رعیت، سخن از برابری شاه و مردم به میان آمد؛ برای 
دخل و خرج کشور، بودجه نویسی شد و نخستین قانون اساسی و مجلس 
ملی در ایران شــکل گرفت. تمام این تجربه های نو، با چالش های جدی 
در داخــل و خارج از ایــران همراه بود چرا که رقابــت قدرت های خارجی 
از یکســو و تاش نخبــگان ایرانی برای بهره منــدی از تجربه های غربی از 
ســوی دیگر، مناســبات جدیــدی را عرصــه  بین الملل رقــم زد. ایران، در 
کمتــر از دو دهه گام های بزرگی برای  گذار از روزگار جهان قدیم به جدید 
برداشــت و ایــن حرکت تا پایــان قاجاریه تــداوم یافت. ایــن دوران کوتاه 
امــا تأثیرگــذار در حیات سیاســیـ  اجتماعی ایران، دســت مایه  پژوهش و 
گفت وگوهــای فراوانــی در نیم قرن اخیر بــوده، تاجایی کــه به باور برخی 
پژوهشگران، بسیاری از تحوات بعدی ایران، تداوم نهضت مشروطیت 

بوده است.«
آنچــه در ادامه می آید، گزیده ای از چکیــده مقاات این همایش دو روزه 

است.

پــس از انقاب مشــروطه، بتدریج روال هــا و رویه های 
دموکراتیک در کشور رواج یافتند و نهادهای مردم ساار 
مبتنی بر قانون اساسی و اصل تفکیک قوا پدید آمدند. 
مهم تریــن و نیرومندترین نهــاد دموکراتیک برآمده از 
انقــاب مشــروطه مجلس شــورای ملــی بــود. جایگاه 
برجســته مجلس بــه جایگاه حقوقی و اســتوار پارلمان 
بازمی گشــت که حتــی در قیاس با پارلمان کشــورهای 
دموکراتیــک آن روزگار از جملــه انگلســتان از قدرت و 

اختیارات بیشتری برخوردار بود.
 مجلــس افــزون بــر قانونگــذاری می توانســت بر کلیــه نهادهــای اجرایی و 
فرآیندهــای کان و عمومــی ایــران نظــارت کنــد. بنابراین، مجلــس کانون 
اصلی تحوات کشــور محســوب می شــد که مهم ترین رخدادهای مملکت 
در پیونــد بــا آن رقم می خورد. بنابراین، تا زمانی که مجلس وجود داشــت 
بحران هــای کشــور در درون مجلــس مــورد بحــث و تصمیم گیــری قــرار 

می گرفت اما مشکل از آن جا برمی خاست که مجلس در فترت بود.
 مســأله ایــن بود که اگر در غیــاب مجلس، بحرانی بــزرگ و بغرنج رخ 
دهــد برای تصمیم گیــری و چاره اندیشــی درباره آن چه بایــد کرد؟ آیا 
بایــد به شــیوه خودکامه پیش از مشــروطه بازگشــت و رأی و اراده شــاه 
یــا صدراعظــم را پذیرفت یا از رویه های دیگــری بهره گرفت؟ تردیدی 
نیســت کــه در دوره بحرانــی پس از مشــروطه بویــژه در دوره اســتبداد 
صغیر هم از روش های خودکامه و اقتدارگرای پیشــین استفاده می شد 
و هــم از روش هــای دیگری که تا حــد زیادی با عقل جمعی ســازگاری 

داشت.
این راهکار چیزی جز تشــکیل مجلس عالی یا شــورای عالــی دربار نبود که 
نخستین بار پس از پیروزی مشروطه شکل گرفت و نقش مجلس مؤسسان 
را ایفــا کــرد و از آن پــس به یک رویه در ســاختار سیاســی ایران تبدیل شــد. 
چنانکه هم خودکامگانی چون محمدعلی شاه و ناصرالملک از این روش 

استفاده کردند و هم دولت های هوادار دموکراسی.

معیــار  بــا  همــواره  را  قاجــار  دوره  در  ایــران  تحــوات 
غرب می ســنجند و در ممالک غرب ایران جســت و جو 
می کننــد. از غــرب نزدیــک و همســایه غربــی، عثمانی 
گرفته تا غرب دور و کشــورهای مختلف اروپای غربی و 
البته جهان نو )ینگی دنیا( و ایاات متحده ِاِمریکا. قبله 
عالــم تنها به غرب ســفر می کنــد و چهره هــای اثرگذار 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی ایرانــی نیز متناســب با 
میلی کــه بــه کانون های قبله غــرب دارنــد طبقه بندی 
می شــوند: روس فیل هــا، فرانکوفیل هــا، آلمان فیل هــا 
و آنگلوفیل هــا. در پژوهش هــای تاریخی، بررســی نگاه 
به شــرق در ایران قاجار و نقش ممالک شــرقی، خصوصاً هند، در تحوات 

ایران کمرنگ است.
 بــا وجــود این شــمار قابــل توجهــی از نخســتین روزنامه های فارســی زبان، 
نخســتین کتاب هــا و چاپخانه های متون فارســی و حتی پهلوی و اوســتایی، 
نخســتین فرهنگ نویسان و فرهنگ های فارسی در دوره معاصر و نخستین 

کالج فارسی زبان در هند پدید آمده اند.
 ایــن اقدامــات فرهنگی، فضایی ایرانی در گوشــه هایی از هنــد پدید آورد که 
ایرانیــان را خصوصاً در نیمه دوم سلســله قاجــار از ادیان و طبقات مختلف 
اجتماعی به ســوی خود جلب کرد. مســلمان و زرتشتی، تاجر و محصل راه 
هنــد در پیش گرفتنــد. مقصدی که در قیاس غــرب، از منظر فرهنگ، برای 

ایرانیان آشــناتر بود و بسیاری از ایرانیان، دنیای جدید، حتی غرب و مظاهر 
آن را از راه شــرق و ســفر به هند شــناختند. اما آشــنایی دولت ایران قاجار با 
هنــد و تحوات آن، برخاف ملت ایران، بیشــتر از راه مطالعه و ترجمه بود 
تا مراوده، مشــاهده و ســفر. شــاید به همین خاطر دربار قاجار کمتر از اقشار 
ایه های متوســط و فرودســت ایرانی از هند می دانست و تأثیر می پذیرفت. 

ترجمه اخبار هند از ابتکارات دارالترجمه خاصه همایونی بود. 
چنــد دفتر از ترجمه هــای دارالترجمه خاصه همایونی از هندی به فارســی 
به قلم سید حســین شــیرازی مشــهور به مترجم هندی بــه ترجمه مطالب 
روزنامه هــای اواخــر قــرن نوزدهــم میــادی هنــد اختصــاص دارد کــه در 
گنجینه هــای نســخ خطــی کشــور پراکنــده اســت. دفترهایــی از ایــن دســت 
به عنــوان بولتــن، برای مطالعه ســران ایران عصــر قاجار ترجمــه، کتابت و 

مصور  شده است. 
یکی از دفترها به »کیفیت ســلطنت اســامیه مملکت دکــن« و مرور تاریخ 
مختصــری از سلســله آصفیــه )آصفجاهــی یا نظام دکــن( از آغاز تــا روزگار 
آصف جــاه ششــم، میرمحبوبعلی خــان بهــادر، نهمیــن حاکــم از خانــدان 
نظــام دکن می پردازد. ایــن دفتر در اواخر عصر ناصری بــه تاریخ ترجمه و 
کتابت1301 هجری قمری، سندی است از آغاز آشنایی سران ایران قاجار با 
خاندان هــای حاکــم هند و روابط فرهنگی ایران و هند پیش از اســتقال، که 
نیت و ذهنیت مترجمان دارالترجمه خاصه همایونی را در گزینش مطالب 

می نمایاند.

کاربست انگاره های قرآنی در نوسازی 
فرهنگی و تحول اندیشه دینی عصر مشروطه

جنبش مشروطه خواهی مردم ایران در اواخر دوران قاجار 
و مقارن حکومت ناصرالدین شاه شدت و قوت زیادی پیدا 
کرد. اوضاع فرهنگی مقارن عصر مشروطه پیچیدگی های 
خاصی داشته و حائز ویژگی های متعددی است اما به هر 
روی تعبیــر دوران  گــذار دربــاره آن کاماً صادق اســت. در 
واقع به یک معنا  گذار از ســازو کارهای یک فرهنگ سّنتی 
به فرهنگ مدرن در همه شئون سیاسی، اجتماعی و دینی 
ایــران در حال انجام بوده اســت. تأســیس مدارس جدید 
در مقابــل مدرســه های علمیه قدیمی، گســترش نســبی 
ســواد، آشــنایی مردم با اوضاع جهانی از طریق کتاب ها و 
روزنامه ها و نیز تحوات فکری رهبران مذهبی و رجال سیاسی در شمار مؤلفه های 
فرهنگی این دوران و نیز از علل پیدایی جنبش مشــروطه تلقی شــده اند. در این 
میان نقش عالمان دینی و نگرش های مذهبی ایشــان اهمیت غیرقابل انکاری 
دارد. در واقــع فقهــا و عالمان دینی که از دوران صفوی در ســاختار قدرت جایگاه 
ویــژه ای پیدا کرده بودند در دوران قاجار بواســطه اســتقال مالــی و اقتصادی)1( 
به گونه قابل ماحظه ای مسائل سیاسی اواخر دوره ناصری یعنی مسأله تنباکو 
و جنبش مشروطه را تحت تأثیر قرار دادند. عالمان دینی که پیش از این عمدتاً 
در کنــار حاکمیت، نقش مؤید شــاه را ایفا می کردنــد در دوران قاجار به یک معنا 
در کنــار مردم قــرار گرفتند و مواضعی مخالف حکومت اتخــاذ کردند. بی تردید 
ســید جمال الدین اســدآبادی را همگان پیشگام و طایه دار این تحّول بی سابقه 
دانســته اند. در واقع ســید جمال الدین که ضعف و عقب ماندگی مــردم ایران و 
دیگر مسلمانان را معلول استبداد و خودکامگی حاکمان و ناتوانی ایشان در برابر 
استعمار می دانست موفق شد عاوه بر شــاگردان خود، بسیاری از مراجع دینی 
مانند میرزا محمد حســن شــیرازی و ما محّمدکاظم خراسانی را با اندیشه های 
خود همداستان کند. ایده و اندیشه محوری حرکت سید جمال همانا بازگشت به 
آموزه ها و معارف قرآن کریم بود. به اعتقاد سید جمال؛ مسلمانان برای دستیابی 
به مجد و شوکت گذشته خود باید شعار بازگشت به قرآن سردهند و با بکارگیری 

آموزه های قرآنی مسائل و مشکات خود را پشت سر بگذارند.
پی نوشت: 1- اخذ خمس )سهم امام(، نذورات، موقوفات و رسیدگی  به دعاوی ملکی، 

جزائی، خانوادگی منجر به استقال مالی فقها شد

داریوش رحمانیان 
دانشیار گروه تاریخ 
دانشگاه تهران

حمیدرضا محمدی 
خبر نگار

 علیرضا مایی توانی

 دانشیار پژوهشکده 
تاریخ پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات 
فرهنگی

 علی شهیدی

 عضو هیأت علمی 
گروه فرهنگ و 
زبان های باستانی 
و ایران شناسی 
دانشگاه تهران

 فروغ پارسا

 دانشیار پژوهشکده 
مطالعات قرآنی 
پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات 
فرهنگی

نسبت بین ترجمه و انتقال فرهنگی؛
تجربه تاریخی ایرانی مشروطه

ایــران در قرن ســیزدهم هجــری با وضعیتی متفــاوت در 
دنیــای پیرامونــی مواجــه شــد؛ اروپــای این عصــر ضمن 
درنوردیدن تحوات مختلف سیاســی، فلسفی و صنعتی 
به ســوی شــرق حرکت کرد و ترجمه در این فضا به مثابه 
کانال انتقال فرهنگی معنا یافت که دستاورد جامعه مبدأ 
)فرنگ( را به جوامع مقصد )ایران و سایر جوامع مسلمان( 
منتقل ســازد. اما این یک انتقال ساده نبود بویژه با آگاهی 
گــروه هــای فرهنگــی جوامــع شــرق از ماهیت تحــوات و 
متون اروپایی برآمده از آن نوعی دوگانه »ســازش- ستیز« 
شــکل گرفــت که تا مدتها نیز تداوم یافت. در میــان مترجمان و برخی نهادهای 
دولتی که برای ترجمه تشــکیل شــده بودند، معیارهای گوناگونــی برای ترجمه 
انتخاب می شد که عمده ترین دایل آن را می توان معیارهای درونی و معیارهای 
بیرونی دانست. عوامل درونی را خود آثار و هنجارها و الگوهایی که ارائه می دادند 
تعیین می کردند. این مسأله به انگیزه های موجود برای هر مترجم ارتباط دارد. 
معیارهای بیرونی نیز به مسأله قدرت سیاسی و نقش آن در جهت بخشیدن به 
ترجمه ها و انتخاب نوع آثار ربط داشت. محمدطاهرمیرزا شاهزاده قاجاری شرح 
داده است که به دلیل شرایط ناگوار سیاسی و موانع فراوان مجبور شده است تا از 
گرایش شخصی خود در ترجمه متون بنیادی و انتقادی دست بردارد و بیشتر به 
ترجمه متون علمی مشــغول شــود. در دهه پایانی عصر ناصری بتدریج شاهد 
اضافــه شــدن مقدمه های جالبــی در ابتدای هــر کتاب ترجمه ای هســتیم که در 
آنجا به شکل مختصر یا مفصل درباره نویسنده اثر و حتی نویسندگانی که قبال 
اثرشان ترجمه شده است یا سایر آثار ترجمه یک نویسنده خاص و ترجمه هایی 
که ممکن بود از یک اثر انجام شده باشد بحث و بررسی انجام شده است. هرچه 
که در ذهنیت مترجمان به اهمیت مقدمه نویسی در متن ترجمه توجه بیشتری 
می شد ما شاهد شکل گیری یک شبکه گسترده از ارتباطات و یک نظام مرجعی 
درونی هستیم. بتدریج در این مقدمه ها، بحث مبنایی مترجمان در مورد چیستی 

ترجمه و انگیزه ها و اهمیت آن مطرح شده است.

محمدامیر 
 احمدزاده

 استادیار پژوهشگاه 
علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی

لباس غربی، گرایش یا گریز
پوشــش و آرایــش ظاهــری یکــی از راه هایــی اســت کــه 
مردمان جهان هرگاه خواسته اند تغییرات فکری خود را 
نشان دهند به آن توسل جسته اند. مثال هایی از فرامین 

پطر کبیر تا دربار لویی چهاردهم در این باره وجود دارد.
در ایــران، عصر مشــروطیت با عنوان ســرآغاز بیداری 
ایرانیان و ورود آنها به عرصه های نوین یاد شده است. 
متفکران دوران مشروطه و اندکی پیش از آن نخستین 
متجددانــی بودنــد کــه تــاش بــرای شــناخت دنیــای 
پیرامونی و فراپیرامونی را مورد نظر قرار دادند. اما این 
تاش با موفقیت همراه نبود و دو گرایش بســیار متضاد در بین ایرانیان به 
وجــود آمد که با عنوان »غرب زدگی« و »غرب گرایی« گریبان همه  مســائل 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی را گرفت. گروه نخســت پذیرفتن تمدن غرب 
را موهبت و دســته دوم نقمت می دانســته و می داند. تقابل این دو گروه در 
لباس و نحوه پوشش نیز خود را نشان داد.نگاه مطبوعات عصر مشروطیت 
بــه تحوات پوشــش و نگاه هایی که نســبت به تغییر در این زمینــه رخ داده، 
تضادهایــی که گفته شــد وگاهــی نیزنقدهــای تنــدی را در قالب هایی چون 
طراحی، کاریکاتور، طنز نوشتاری و مقاات با نثرهای جدی را می توان دید. 
این بررسی ها نشان می دهد گرایش به سبک پوشش غربی بتدریج بیشتر از 

گریز از این سبک بوده است.

 مریم شیپری

 استادیار گروه تاریخ 
دانشگاه سیستان و 
بلوچستان

 تأثیر متفکران انقابی قفقاز
 بر مشروطه خواهان گیان

وضعیــت نظــام زمینــداری گیاِن عصــِر قاجار و ریشــه دار 
بــودن جنبش هــای دهقانــی، بســتر مناســبی بــرای رشــد 
اندیشــه های سوسیال دموکراسی و آزادیخواهان قفقازی در 
رشــت را فراهم آورد. مسأله دیگری که به رشد اندیشه های 
انقابی و سوسیال دموکراسی گیانیان کمک نمود، حضور 
گســترده گیانی هــا به اشــکال گوناگون اقتصــادی در قفقاز 
بــوده اســت. تداوم حضور ایــن تعداد گســترده از گیانیان، 
موجــب آشــنایی آنهــا بــا اندیشــه های انقابــی کــه در این 
منطقه بســیار فعال بودند و انتقال این دستاوردهای نوین 
فکــری بــه گیان بــود. در نتیجه برخــی از چهره هــای انقابی ایرانــی، انجمنی در 
باکو به نام »اجتماعیون - عامیون« تشــکیل دادند که برخی از اعضای سرشــناس 
آن در ســاماندهی و قدرت یافتن انجمن های سیاســی گیان مؤثر بودند و بعدها 
رهبران این انجمن ها در حوادث سرنوشت ساز مشروطه گیان نقش هایی اساسی 
ایفا نمودند. قفقازی ها عاوه بر تشــکیل نهادهای سیاســی خود در رشت و انزلی، 
در فعالیت هــا نظامــی نیــز مشــارکتی فعال داشــتند. این گــروه موجــب رادیکال 
شــدن فضای فکری و سیاسی مشروطه گیان شــدند. در اینجا این پرسش مطرح 
می شــود کــه سوســیال دموکرات های قفقاز چــه تأثیری بــر روند فکری و سیاســی 
مشــروطه خواهی گیانیــان داشــتند؟ به نظــر می رســد بــه جهت حضور گســترده 
گیانیان در قفقاز و همکاری و همفکری مشترک با آنان، مجاهدان گیانی تحت 
تأثیر آموزه های سوسیال دموکراســی قفقاز قرار گرفته و به همین جهت مشــروطه 
گیانی در مســیر رادیکالیســم انقابی گام برداشــت. پژوهش ها نشان می دهد بر 
اســاس شــیوه مبارزاتی و فکــری مجاهدان گیانــی آنان از نظر فکــری تحت تأثیر 
متفکــران و چهره هــای انقابــی قفقــازی بودند. حضور فعــال قفقازی هــا در کنار 
گیانیــان که از تجربــه باایی در زمینه مبــارزات انقابی برخــوردار بودند، موجب 

تأثیر پذیری مشروطه خواهان گیان از آنان شده است.

 عباس پناهی

 عضو هیأت علمی 
تاریخ پژوهشکده 
گیان شناسی 
دانشگاه گیان

 انقاب مشروطه و امکان تأسیس دولت
 با اساس مدرن در ایران

جنبش مشــروطه خواهی در ایران، کوششی بود در جهت 
 modern constitutional( تأسیس دولت با اساس مدرن
state( در کشوری که در آن نظریه »سلطنت مستقل« تنها 

نظریه سیاسی پذیرفته شده بود.
 اگرچه پیروزی انقاب مشروطه راه را برای تأسیس دولت 
با اساس هموار کرد، اما به نظر می رسد این دولت بیشتر 
به لحاظ فرم و نه محتوا، شبیه دولت های مدرن اروپایی بود. این نوشتار یا مطلب 
کوتاه تاش می کند موانعی را بررسی کند که تأسیس دولت مبتنی بر حکومت 
قانــون )rule of law( در ایــران را، بــه رغــم گذشــت بیش از صد ســال از انقاب 
مشروطه، به تأخیر انداخته اند. برای بررسی این موضوع، دیدگاه کارل اشمیت 
در خصوص دولت بااساس مدرن را مدنظر است. از نظر اشمیت اساسی ترین 
مفاهیم دولت مدرن، عرفی  شدن مفاهیم »الهیات مسیحی« هستند. اگر این 
دیــدگاه را بپذیریــم می توانیم این پرســش مهم را مطرح کنیم که آیا اساســاً در 
بیرون از جهان مســیحیت و در اینجا ایران، تأسیس دولت با اساس امکان پذیر 
است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش می تواند به ما در فهم »معضل« دولت مدرن 

در ایران کمک کند.

مهدی میرابیان
 دکترای فلسفه از 

دانشگاه اصفهان؛ 
پژوهشگر دانشگاه 
لودویگ ماکسیمیلیان 
مونیخ

نگاهی به جایگاه نمایشنامه و  تئاتر نوگرای 
عثمانی در ایران

مناسبات فرهنگی ایران و عثمانی و ابعاد و نتایج آن از جمله 
عائق اصلی پژوهشگران این حوزه بوده است. این مناسبات 
در دوره معاصــر و به صــورت مشــخص در دوره  مشــروطه، 
ابعاد جدیدی به خود پذیرفت. این امر ســبب شــده است تا 
تأثیرپذیری متقابل حیات فکری و فرهنگی این دو همسایه 
از منظر مسأله تجددگرایی در کانون توجه پژوهشگران دوره 
معاصر در دو کشور باشد. با وجود این و به رغم پژوهش های 
اندکی که با رویکرد تاریخ اندیشــه انجام شده است، در سایه 
روایــت غالب و کان نگر تاریخ سیاســی، مقولــه گفت و گوی 
فرهنگی ایران و عثمانی کمتر بررســی شــده اســت. با درک این ضرورت، کوشــش 
می شود تا ُبعدی از این گفت و گوی فرهنگی از زاویه هنر تئاتر و نمایش بررسی شود. 
بررسی اسناد منتشرشده  نمایشنامه نویسی و متون تاریخی مرتبط در این زمینه نشان 
می دهد که در دوره مشــروطه، اقبال به ترجمه نمایشــنامه  از فرهنگ های مختلف 
از جمله عثمانی و به صحنه بردن آن در ایران چشــمگیر بوده اســت. در این زمینه، 
آثــاری از متفکــران و ادیبــان تجددگرای ُترک به فارســی ترجمه شــد و گروه هایی از 
هنرمندان تئاتر استانبول توانستند نمایشنامه های خود را در ایران به روی پرده آورند. 
حضور گروه نمایشی عثمان بیک بیکتاش زاده در ایران و اجرای نمایشنامه  »زواللی 
چوجوق« اثر نامق کمال ادیب و متفکر برجسته  نوعثمانی، از جلوه های این ارتباط 
فرهنگی بود. افزون بر این، نمایشــنامه مشــهور »وطن یا سیلیستره« اثر دیگر نامق 
کمال نیز ترجمه و اجرا شــد. بررســی و واکاوی متن این نمایشنامه ها نشان می دهد 
که گذشــته از مقوله  هنر، این آثار از لحاظ درون مایه و مضمون هم می توانســت در 

بحبوحه  انقاب مشروطه برای ایرانیان جالب توجه باشد.

توران طوابی
استادیار و عضو 
هیأت علمی 
دانشگاه لرستان

تاجر ایرانی در گذار از سنت به مدرنیته
زمینه های جنبش مشــروطه را باید درچهار ســاحت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی بررســی کــرد. در بعد اقتصــادی از جمله طبقات 
شــاخص تجار بزرگ بودند که در پی کســب سود به معامله 
می پرداختنــد. عوامل اقتصادی بســیاری از جمله امتیازات 
و حضور ســرمایه های خارجــی، ورود کااهای خارجی و نبود 
حمایت دولت قاجــار زمینه دگرگونی شــرایط را فراهم کرد 
و تجار ایرانی بــرای ماندگاری خود درپی راهیابی های جدید 
برآمدنــد. هم ســویی تجــار با اهداف مشــروطیت آنــان را به 

همراهی با جنبش مشروطه کشاند.
به دنبــال ایــن پرســش هســتیم کــه جنبــش مشــروطه چه 
دگرگونی هایــی در ظاهــر و محتــوای فعالیت هــای تجــاری 
وتجار ایرانی ایجاد کرد، شرایط  گذار وراهیابی های تجار در بعد اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی و شاخص های نوگرایی درتجارت چه بوده است. پژوهش ها نشان می دهد 
که در این دوران تاجرایرانی به نوعی همبستگی جمعی و گذار به »طبقه برای خود« 
می رسد که مشارکت و همبستگی گروهی آنها را همگون کرده و موجب مشارکت آنها 
در تأســیس شرکت ها و صنایع، مقاطعه راهها می شود وآنها را به ایجاد تشکل های 

صنفی و نهایتاً مشارکت سیاسی می کشاند.

سهیا ترابی 
 فارسانی

 دانشیار گروه تاریخ، 

واحد نجف آباد، 
دانشگاه آزاد 
اسامی
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وقتــی بــه عوامــل مؤثــر بــر رشــد اقتصــادی نــگاه 
می کنیــم بــه یک ســری نهاده هــا از جملــه نیروی 
کار، ســطح تکنولــوژی و ســرمایه گذاری می رســیم 
بنابرایــن اگر امروز کســی بــه این ســؤال می پردازد 
که چرا رشــد اقتصادی در ایران با افت محسوســی 
روبــه رو شــده یا پایین اســت می توانــد در همه این 
عوامــل مؤثر دقیق شــود یعنی ببیند کــه ما چه در 
بخــش نیــروی انســانی، چه حــوزه ســرمایه گذاری 
و همچنیــن در قســمت تکنولــوژی بــا چالش های 
جــدی روبــه رو هســتیم و در نهایــت مجمــوع این 

چالش ها خود را در کاهش رشد اقتصادی نشان می دهد.
امروز یکی از مسائل ما این است که با نیروهای کارآمد و خاق در حوزه 
اقتصادی و کســب و کار روبه رو نیســتیم؛ وقتی به ریشــه این اتفاق نگاه 
می کنیم می بینیم نرخ دســتمزد در فضای اشــتغال ایران پایین اســت 
و وقتــی همیــن عامل را بررســی می کنیــد پایین بودن نرخ دســتمزد به 
ســرمایه گذاری انــدک در کشــور می رســد بنابرایــن ظرفیت نیــروی کار 
متخصص و تحصیلکرده های نخبه که می توانند فضای کار را به سمت 
نوآوری و تحول ســوق بدهند براحتی از کشــور خارج می شــود. وقتی به 
خــروج ایــن نیروهــای متخصص از فضــای کســب و کار نــگاه می کنیم 
می بینیم که عمًا فضا و بســتر اقتصادی ما توان جذب و نگهداری این 
افــراد را نــدارد یعنی آن کیک به اندازه ای نیســت کــه بتواند این نیروها 
را دور خــود جمــع کند. از آن ســو وقتی به این موضــوع نگاه می کنید که 
چرا میزان ســرمایه گذاری در این کشــور کم اســت به اینجا می رسید که 
horizon یــا افــق بلندمــدت وجود ندارد کــه ســرمایه گذار فضای ثبات 
دســت کم 10 ســاله را پیش روی خود ببیند، از طرفی وقتی در مجموعه 
تصمیــم گیری های کان کشــور دید بلندمدت و آینــده نگرانه ای وجود 
دارد برنامه هــا، تحرک ها و رفتارها در بازه های زمانی کوتاه شــش ماهه 

متوقف می شود.
نکتــه دیگــر رابطــه چندایــه تکنولوژی با رشــد یــا نبود رشــد اقتصادی 
اســت؛ مثًا یکی از مؤلفه هایی که مانع رشــد ما می شــود فساد به مثابه 
نوعی تکنولوژی اســت. به این معنا که وقتی فســاد بــر روابط اقتصادی 
حاکم باشــد شــما با همــان نهاده های پیشــین کم تر تولیــد می کنید، از 
این زاویه فســاد تکنولوژی معکوس اســت. همه این عوامل و بســیاری 
از مســائل دیگــر در این باره نقــش آفرینی می کنند. در چنین شــرایطی 
وقتی مســائل سیاسی هم روی می دهد یک شوک منفی هم به داستان 
اضافه می شــود. در واقع مباحث سیاســی، تحریم ها و محدودیت هایی 
کــه پیش روی اقتصاد ایران قرار می گیرد جزئی از تکنولوژی به حســاب 
می آید تکنولوژی منفی یا معکوس که هزینه های تولید و سرمایه گذاری 

را بشدت باا می برد.
از ســویی وقتــی قرار نیســت ما با دنیا ارتباط بهتری داشــته باشــیم - یا 
ایــن طــور بگوییــم دنیا قرار نیســت بــا ما ارتباط بهتری داشــته باشــد - 
چگونه می توان رشــد اقتصادی را متصور شــد. برخاف برخی که تصور 
می کردند قرار اســت بواســطه برجام امتیاز خاصی به ایران داده شــود 
در واقع به دنبال آن بودیم که با ما به عنوان یک کشــور عادی رفتار شود 
کــه البتــه محقق نشــد. از طرف دیگر توجــه کنیم ایران حتی نســبت به 
کشورهای عادی دنیا نیاز بیشتری به تعامل و ارتباط با دنیا دارد. توجه 
کنیــم کــه تاریخ نشــان داده دنیــا به خاطــر موقعیت جغرافیایــی ایران 
محکــوم بــه ارتباط با ایــران اســت بنابراین دنیــا راهی ندارد جــز اینکه 
بــا ایران بــه عنوان یکــی از قدرت هــای بزرگ دنیــا دیالوگ برقــرار کند 
و تنــوع قومی  شــگفتی کــه در ایران وجود دارد نشــان می دهــد که ایران 
ایــن ظرفیــت را دارد که با دنیا در ارتباط باشــد و این یکــی از مهم ترین 
ظرفیت های ما برای رسیدن به رشد اقتصادی است اما رشد اقتصادی 
محقق نمی شود مگر اینکه عقلی جمعی متشکل از بدنه نظام و تمام 
نیروهــای حاکمیــت، قدرت و مــردم بخواهند که به این ســمت حرکت 
کنــد. در واقع ایران دو کفه پتانســیل مثبت و پتانســیل تنــش را در خود 
جا داده و ســنگینی پتانســیل مثبت نیاز به دیــد بلندمدت، کار علمی و 

برنامه ریزی جامع دارد.

اقتصــاد ایران حتی وقتی نرخ هــای مثبت دورقمی 
رشــد را تجربــه کــرده اســت -ســال های 85 و 86 
- بخــش بزرگــی از ایــن رشــد دورقمــی معطــوف 
بــه افزایــش تولیــد و صــادرات نفــت بــوده اســت. 
وزارت نفــت آن ســال ها بعد از برداشــتن تحریم ها 
توانســت بافاصلــه میزان تولیــد و صــادرات را باا 
ببرد که اقدام ارزشــمندی بود اما نکته این جاســت 
کــه مــا نمی توانیــم و نتوانســتیم به خاطــر خصلت 
ایــن صنعــت و شــرایط تحریــم هر ســال این رشــد 
را افزایــش دهیــم. از طرفــی وضعیــت پایین رشــد 
اقتصادی در ســال 96 نشــان می داد که اقتصاد کشــور مجدداً در شــرایط 
صبــر و انتظار گرفتار شــده اســت. امــا علت اینکه چــرا اقتصــاد ایران به 
وضعیت صبر و انتظار دچار شــد به خاطر این اســت که ما نتوانســتیم از 
مواهــب برجام اســتفاده کنیم و از آن ســو فضا و چشــم اندازی هم برای 
رشــد دیده نمی شود. در روزهایی که تصور می شد با اجرای برجام، ایران 
می تواند به مواهب ســرمایه گذاری و اقتصادی آن دســت یابد عده ای از 
ســرمایه گذاران خارجی و ایرانی های خارج نشــین با شــوق و ذوق منتظر 
گشایش فضای سرمایه گذاری بودند تا منابع خود را به ایران منتقل کنند 
امــا خــوش بینی فعاان اقتصــادی چندان رنگ و بــوی واقعیت به خود 
نگرفت و روابط ما با امریکا حتی در زمان اوباما هم بســیار پرتنش بود و 
سوسوی گشایش هایی هم که روی داد مشروط و لرزان بود تا اینکه ترامپ 

ظاهر شد و تیر خاص برجام را زد.
از ســوی دیگر توجه کنیم ما فاقد بخش خصوصی پرتحرک هســتیم که 
بتواند بر فضای رکود غلبه کند و اگر سال 96 را بررسی کنیم می بینیم در 
همه بخش ها با رکود مواجه هستیم و صرفاً یک تحرک نصف و نیمه در 
بخش مسکن دیده می شود که آن هم چندان پایدار نیست، بنابراین اگر 
بخواهیم ریشه های رشد اقتصادی پایین کشور در شرایط فعلی را بررسی 
کنیــم جدای از خصلت دولتــی و غیرمولد بودن اقتصــاد ایران و ضعف 
بخــش خصوصــی به نظر می رســد یکــی از مهم تریــن علل این مســأله، 
محقق نشــدن خوش بینــی مفرط تأثیر مثبــت برجام در اقتصاد کشــور 
بوده است. در واقع اقتصاد ایران در انتظار گشایشی بوده که عمًا محقق 
نشــده بنابرایــن این شــوک ما را به ســمت وضعیــت صبر و انتظــار برده 
است. از طرفی اگر بخواهیم وضعیت روانی صبر و انتظار را تحلیل کنیم 
بــه این نقطه می رســیم که افــراد به عنوان فعاان و کنشــگران اقتصادی 
نمی دانند وضعیت چه خواهد شــد بنابراین یــک نوع باتکلیفی و قفل 
شدگی بر فضا حاکم می شود و اجازه نمی دهد سرمایه ها به سمت تولید 
و ســرمایه گذاری ســوق یابــد بلکه دغدغه فعاان و ســرمایه گــذاران این 
می شــود که بگذارید ببینیم شــش ماه بعد چه خواهد شــد. در این میان 
برخــی منتظر تصمیمات دولــت می مانند که آیا دولــت می تواند با نوع 

واکنش های خود آن تصویر فلج کننده را از میان بردارد. 
نکتــه قابل تأمل دیگــر در این میــان رابطه میان کاهش رشــد اقتصادی و 
کاهش طرف تقاضاست. وقتی رشد اقتصادی کاهش می یابد طبیعی است 
که مردم قدرت خرید خود را به میزان قابل توجهی از دست می دهند. در 
واقع نه تنها کاهش رشد اقتصادی به بسته شدن کارخانه ها و تعویق حقوق 
نیروی انســانی در شرکت ها و سازمان ها منجر می شــود بلکه رکود و تورم، 
قدرت خرید خانوارهــا را هم از بین می برد. البته کاهش مصرف خانوارها 
شاید مقداری جلوی فشار تورمی را بگیرد اما حتی اگر کاهش مصرف هم 

روی دهد فشار رکود و عدم رشد اقتصادی به قوت خود باقی خواهد ماند.
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رشد و تعامل با دنیا

اقتصاد در داان صبر و انتظار

باا و پایین 
رشد

پرونده ای درباره دایل کاهش 
 رشد اقتصادی 
در شش ماه نخست امسال
 و چشم انداز آن

ران
 /ای

اری
نص

ی ا
 هان

رح:
ط

 تازه تریــن گــزارش مرکــز آمــار ایــران از نــرخ رشــد 
اقتصــادی نیمــه نخســت امســال گویــای تحقــق 
پیش بینــی نهادهــای بین المللی و داخلــی درباره 

دورنمای اقتصاد ایران است.
براساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، محصول 
ناخالــص داخلی بــه  قیمت ثابــت ســال 1390 در 
شــش ماهــه اول ســال 1397 به 373 هــزار و 889 
میلیــارد تومان با نفــت و 289 هــزار و 959 میلیارد 
تومــان بدون نفت رســیده اســت. در حالی که رقم 
مذکور در مدت مشــابه سال قبل با نفت 372 هزار 
و462 میلیــارد تومــان و 289 هــزار و 187 میلیــارد 
تومان بدون نفت بوده که نشان از رشد 0.4 درصدی 
محصول ناخالص داخلی با نفــت و 0.3 درصدی 
محصــول ناخالــص داخلی بــدون نفت در شــش 
ماهــه اول ســال 1397 دارد. براین اســاس اقتصاد 

ایران در آستانه رشد منفی قرارگرفته است.
نتایــج مذکور حاکی از آن اســت که در شــش ماهه 
گــروه  فعالیت هــای  رشــته  ســال جاری  نخســت 
کشــاورزی منفــی 2.5، گــروه صنعــت منفــی 1.2 و 
گــروه خدمــات 2.3 درصد نســبت به دوره  مشــابه 
سال قبل، رشــد داشته است. پس از خروج قطعی 
اقتصاد ایران از رکود سنگین سال های نخست دهه 
90 در سال 1393 و عبور کج دار و مریز از سال 1394، 
ســال 1395 ایران رکورد تازه ای در رشد اقتصادی از 
خود برجای گذاشــت. دراین ســال اقتصاد ایران با 
رشــد متوســط 12.2 درصدی )بانفت( مقتدرانه از 
ســال میانی دهه 90 گذشــت. با وجودی که اقتصاد 
در سال گذشته همچنان رشد مثبت 3.9 درصدی 
را ثبت کرد، اما فاصله معنادار با رشــد سال قبل از 
آن حکایــت از تغییــر مســیر اقتصاد ایران داشــت. 
اقتصــادی که در ســال 95 با تکیه بر دســتاوردهای 
برجــام و لغــو تحریم هــای هســته ای توانســت بــا 
بازگرداندن تولید و صادرات نفت به شــرایط پیش 
از تحریم هــا کارنامه درخشــانی در تولید ناخالص 
داخلی از خود برجای بگذارد، در ســال گذشته با به 
حدنصاب رسیدن آثار مثبت رشد بخش نفت، نرخ 

متوسط رشد به کمتر از یک سوم سال 95 رسید.
خــاف ســال 95 کــه با گذشــت هــر فصل بر رشــد 

اقتصــادی کشــور افزوده می شــد، در ســال گذشــته 
ایــن رونــد معکوس شــد؛ درحالی که درنخســتین 
فصل سال رشد تولید ناخالص داخلی 5.7 درصد 
محاســبه شــده بــود ایــن رقــم در فصل دوم ســال 
بــه 5.2 درصــد در فصل ســوم به 3.6 درصــد و در 
آخریــن فصــل ســال بــه 1.4 درصد کاهــش یافت. 
درایــن مقطع و پس از اعــام دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری امریکا از تصمیم خود برای خروج برجام، 
نهادهای بین المللی و داخلی پیش بینی های خود 

را از عملکرد اقتصاد ایران در سال 97 تغییر دادند.
درحالی که پیش بینی صنــدوق بین المللی پول از 
رشــد اقتصــاد ایــران در ســال های 2018 و 2019 ،  4 
درصد بود، این صندوق درتازه ترین گزارش خود با 
کاهش برآورد قبلی خود رشــد اقتصاد ایران دراین 
ســال را بــه ترتیــب منفــی 1.5 و منفــی 3.6 درصد 

پیش بینی کرد.
در ایــن گــزارش، از جملــه اقتصادهــای مهمی که 
چشم انداز رشــد اقتصادی آنها نســبت به گزارش 
قبلــی )آوریل یا فروردین ماه( کاهش یافته اســت، 
ایــران، آرژانتیــن، برزیــل و ترکیه هســتند. به عاوه 
ایــران در کنار آرژانتین، ونزوئا، پورتوریکو و ســودان 
تنها کشورهایی هستند که رشد دو سال آینده آنها در 
گزارش جدید صندوق منفی پیش بینی شده است.

ë رشد اقتصاد در 26 فصل اخیر
تولید ناخالص داخلی کشوردر 26 فصل اخیر یعنی 
از ســال 1391 تا شــش ماهه نخســت ســال جاری با 

نوسانات بسیار باایی همراه بوده است.
پــس از تجربــه رشــد اقتصــادی  نیمه دهــه 80 که 
رشــد 8 و 9 درصــدی را تجربــه کردیــم، آغــاز دهه 
90 بــرای اقتصــاد ایــران خــوش یمن نبــود. دراین 
ســال ها اقتصاد ایــران تحت تأثیرتحریم های ســه 
ایه بین المللــی و همچنین اعمال سیاســت های 
اقتصادی خاص اقتصاد ایران نخستین فصل سال 
91 را با رشــد منفی 5 درصدی آغــاز کرد، نرخی که 
در دومیــن فصــل این ســال بــه منفــی 7.7 درصد 
کاهش یافت. در دو فصل پایانی سال نیز به ترتیب 
نرخ رشــد منفــی 6.1 و 5.9 درصدی به ثبت رســید 
که برآیند آن برای کل ســال 91 به منفی 6.2 درصد 
رســید. البته بانک مرکــزی پس از تغییر ســال پایه 
رشد منفی 7.7 درصدی را برای این سال محاسبه 

کرده است.

با آغاز ســال 1392 که یازدهمین انتخابات ریاست 
جمهــوری نیــز در این ســال برگــزار شــد، عملکرد 
اقتصاد ایران بهبود یافت هرچند که همچنان رشد 
منفی باقی ماند. دراولین فصل این سال رشد تولید 
ناخالــص داخلی به منفی 2.1 درصد رســید. اما در 
دومین فصل سال با اختاف زیادی رشد اقتصاد به 
مثبت 1.5 درصد رســید که دوام چندانی نداشت و 
در ســومین فصل دوباره به منفی 1.7 درصد رسید 
و در چهارمیــن فصــل روی عدد صفــر توقف کرد. 
مجموع عملکرد اقتصادی در چهارفصل سال 92 

به رشد منفی 0.6 درصدی رسید.
پس از شش فصل با رشد منفی، در سال 93 رویکرد 
اقتصــاد ایــران تغییر کــرد و چهار فصل این ســال 
مثبت شــد؛ درحالی که درفصل آخرســال 92 رشد 
اقتصــادی صفر بود در بهار 93 اقتصاد 2.3 درصد 
رشد کرد. رشدی که در دومین فصل به 3.8 درصد 
افزایــش یافــت. در دو فصــل آخر این ســال اندکی 
از روند رشــد کاســته شــد، در پاییز بــه 3.5 درصد و 
درآخریــن فصل بــه 0.6 درصد رســید. درمجموع 
دراین ســال رشــد 2.6 درصدی برای اقتصاد ایران 

به ثبت رسید.
بعد ازخروج اقتصاد ایران از رکود که با نرخ تورم باا 
به رکود تورمی تبدیل شــده بود، در ســال 94 دوباره 
اقتصــاد ایران به ورطه رشــد کم رمق افتــاد. دراین 
ســال نرخ رشد کل سال به نیم درصد رسید. اولین 
فصل این سال به رشد 0.3 درصدی بسنده کرد اما 
درفصل های تابستان و پاییز عملکرد اقتصاد ایران 
منفی شد. دراین فصل ها رشد اقتصاد به ترتیب به 
منفــی 0.6 و منفی 0.3 درصد رســید اما در آخرین 
فصل سال با فاصله زیادی تولید ناخالص داخلی 

2.8 درصد رشد کرد.
ë رکوردزنی رشد اقتصاد

با اجرای ســند برجــام و لغو تحریم ها 1395 ســال 
ویــژه ای برای اقتصاد ایران بــود به طوری که پس از 
دهه ها بــا 12.2 درصدی رشــد دورقمــی درکارنامه 
کشور ثبت شد. درنخستین فصل این سال اقتصاد 
با اقتدار به رشــد 9.8 درصدی دست یافت روندی 
که در فصول بعدی گام به گام صعود کرد. بنابراین 
درفصل هــای تابســتان، پاییز و زمســتان به ترتیب 
رشــد اقتصــاد 11.2، 12.7 و 15.1 درصد شــد. دراین 
ســال با جهــش تولیــد و صــادرات نفتــی زمینه دو 

رقمی شدن نرخ رشد اقتصادی فراهم شد.
در ســال 96 نیــز با وجــود فاصله معنــادار با تولید 
ناخالــص داخلی کشــور در ســال 95 همچنان در 
تمام فصل ها رشــد مثبت حفظ شــد. دراین سال 
گرچه رشــد اقتصاد با نرخ 3.9 درصد درمقایســه 
با عملکرد ســال قبل به کمتر از یک ســوم کاهش 
یافــت، امــا برخاف ســال قبل که هر فصل رشــد 
اقتصاد افزایش یافته اســت ولی دراین سال روند 
فصلی نرخ رشــد کاهشی بود. درحالی که سال 96 
اولین فصل خود را با رشــد 5.7 درصدی آغاز کرد 
ولــی در دومین فصــل این نرخ بــه 5.2 درصد، در 
فصل سوم به 3.6 درصد و در فصل چهارم به 1.4 
درصد رســید که گویای تغییر مسیردوباره اقتصاد 

ایران است.
دراین سال تردیدهای بازگشت تحریم ها و تهدید 
امریکا برای خــروج از برجام پیش بینی ها از آینده 
را برای فعاان اقتصادی تغییر داد و در نیمه دوم 
سال که این تهدیدها جدی تر شد در نرخ رشد نیز 

نمایان گشت.
ë بار رشد بر دوش خدمات

در سال 95 که اقتصاد ایران رشد دو رقمی را تجربه 
کــرد، نقــش و بــار اصلی بــر دوش گــروه صنعت 
)استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر 
معــادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و 
ســاختمان( بود که نســبت به دو گروه اصلی دیگر 
یعنــی کشــاورزی )بخش های زراعــت و باغداری، 
 دامــداری، جنــگل داری و ماهیگیــری( و خدمــات 
رشــد  21 درصــدی را به ثبت رســاند. دراین ســال 
بخش کشــاورزی با 3.3 درصــد و بخش خدمات 
بــا 5.4 درصد کمک حال صنعت شــدند تا رشــد 
12.2 درصدی را تجربه کند. در زیرگروه صنعت نیز 
این استخراج نفت و گاز بود که رشد کلی این گروه 

را باا برد.
اما درســال 96 شــرایط بــرای اقتصاد ایــران تغییر 
کــرد گــروه صنعت تنهــا توانســت 2 درصد رشــد 
کند و بخش کشــاورزی هم به رشــد یک درصدی 
بسنده کرد. دراین میان رشد 6.8 درصدی بخش 
خدمات )شــامل عمده فروشــی، خرده فروشــی، 
هتل و رستوران و...( بود که رشد اقتصادی را مثبت 
نگهداشت؛ اتفاقی که در سال جاری نیز تکرار شده 

است.

دربهــار امســال رشــد بخش کشــاورزی بــه منفی 
0.8 درصد رســید کــه این نرخ درفصل دوم ســال 
بــه منفــی 3.6 درصــد کاهــش یافــت. بــه اعتقاد 
کارشناسان افت شدید تولید محصوات کشاورزی 
به دلیل خشکسالی و ســرمازدگی تولید محصول 
ناخالــص داخلی این بخش را منفی کرده اســت. 
بخش صنعت نیز گرچه در بهار امســال رشد این 
بخــش 0.4 درصــد بود ولی در تابســتان رشــد این 
بخش به منفــی 2.8 درصد رســید. دراین فصول 
درکنار افت صادرات نفت، تولید سایر محصوات 
صنعتــی نیــز بــا افت قابــل توجهــی همراه شــد. 
درحالــی که بخش هــای کشــاورزی و صنعت وارد 
رشد منفی شده اند، بخش خدمات همچنان رشد 
مثبت خود را حفظ کرده است. در فصل اول سال 
گروه خدمات 3.4 درصد رشد داشته است که این 
نــرخ با افــت 2.2 درصدی بــه 1.2 درصد در فصل 
دوم ســال رسیده اســت. براین اساس درشرایطی 
که ازمیان گروه های ســه گانه اصلی اقتصاد رشــد 
دوبخش منفی شده است، بخش خدمات توانسته 
اســت همچنان رشد اقتصاد را مثبت و در لبه تیغ 

منفی شدن نگه دارد.
همانگونــه که اشــاره شــد نهادهــای بین المللی و 
داخلی منفی شدن نرخ رشد را تا پایان سال جاری 
بــرای اقتصاد ایران پیش بینــی کرده اند. به اعتقاد 
کارشناســان اقتصادی درصورتی که اقتصاد ایران 
باردیگر وارد رکود شــود جنــس آن ازطرف عرضه 
اســت و به تقاضــا ارتباطی نــدارد. درواقع از ســال 
1388 با تضعیف بنیان های تولید درایران مسیر 
عملکرد اقتصاد ایران نیز تغییر کرده و تاکنون نیز 
به مســیر قبلی خود بازنگشته اســت. دراین میان 
نرخ های باای تورم نیز یکی از عواملی بوده است 
کــه به رکــود و افت رشــد اقتصاد دامن زده اســت. 
از ابتــدای دهه 90 نیز شــوک های بیرونی از جمله 
اعمال تحریم های اقتصادی و نوسان نرخ ارز نیز از 
بازگشت اقتصاد ایران به روند صعودی جلوگیری 

کرده است.
بدین ترتیب به نظر می رســد سیاســتگذاران برای 
جلوگیــری از ورود اقتصاد ایران به رکــود باید روی 
کنترل رشد نقدینگی و هدایت نقدینگی موجود و 
همچنین نرخ تورم تمرکز کند تا به تقویت بخش 

تولید و تقاضا از سوی مردم منجر شود.

گاهشمار رشد اقتصاد ایران در 26 فصل اخیر
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 سهیا یادگاری
خبرنگار

شواهد خاف اعداد
علت یابی کاهش رشد کشاورزی در فصل اول سال

گــزارش مرکــز آمار از رشــد اقتصــادی 6 ماهه اول ســال 97 نشــان می دهد رشــد بخش 
کشــاورزی در ایــن مدت منفی بــوده و عدد آن منفی 2.5 درصد اســت. نرخ رشــد منفی 
در بخش کشــاورزی در حالی برای فصل نخســت امســال به ثبت رســیده که این نرخ از 
ســال 92 رو به رشد بوده اســت و این رشــد تأثیر مثبتی در نرخ مثبت اقتصادی کشور در 
سال های گذشــته دارد. نرخ منفی رشد کشاورزی در 6 ماهه اول امسال خاف روند تولید 
در این بخش اســت. با وجــود کاهش تولید برخــی محصوات به دلیل ســرمای بهاره و 
خشکسالی اما در مجموع میزان تولیدات کشاورزی باز هم رو به افزایش است. به همین 
دلیل کارشناسان اقتصاد کشاورزی معتقدند برای ثبت رشد نهایی بخش کشاورزی باید 
تا پایان ســال منتظر مانــد چون روند تولیــدات همچنان ادامه دارد و متوقف نشــده و با 
افزایش تولید مرکبات، تولیدات دامی، زراعی و شــیات ارزش افزوده بخش کشــاورزی 

مثبت خواهد بود.
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-2.5 6 ماهه 97

نرخ رشد بخش کشاورزی)از سال 92 تا 6 ماهه 97( تراز بازرگانی بخش کشاورزی )میلیارد دار(                                                    

ë افزایش تولید رشد نرخ
یکی از سیاست های اصلی دولت یازدهم 
از زمان شــروع به کار تغییر شــرایط بخش 
کشــاورزی بود که در ســال های قبــل از آن 
بیشترین آسیب را دیده بود. کاهش تولید 
و افزایش واردات رشــد بخش کشاورزی را 
در ســال 1387 به منفی 23 درصد رساند 
دیگــر  بخش هــای  میــان  در  کشــاورزی  و 
نادرســت  مدیریــت  بواســطه  اقتصــادی 
خســارت زیــادی دیــد. آمارهــای رســمی 
کشــور نشــان می دهــد از ســال 92 بتدریج 
میزان تولید محصوات کشاورزی افزایش 
یافت و به دنبال آن نرخ رشــد ســاانه این 
بخش هــم مثبت بود. تــراز تجاری بخش 
کشــاورزی هــم کــه در ســال 92 منفــی 8 
میلیــارد دار بــود در 8 ماهــه اول امســال 
بــا کاهــش 4 میلیــارد داری بــه منفــی 4 
میلیارد دار رسیده اســت. گزارش آماری 
بانــک مرکــزی نشــان می دهــد مجمــــوع 
تولیــــد محصـــــوات کشــــاورزی شــــامل 
و  دامــــی  بــــاغی،  زراعــــی،  محصـــــوات 
 96.7 حــــدود   1392 ســــال  در  شــــیات 
میلیون تن بـــود کـه نســـبت بـه سـال قبـل 
4.3 درصـد افـزایش نشان می دهد. به این 
ترتیب ارزش افـزوده بخـش کشـاورزی در 
ســـال 1392 نسبت به سال قبل از افزایش 

4.7 درصدی برخوردار شد.
ســال 93 هم مجموع تولیدات کشــاورزی 
معــادل 104.2 میلیــون تن بود که نســبت 
7.5درصــد  معــادل   1392 ســال  بــه 
افــزوده  ارزش  اســت.  داشــته  افزایــش 
بخش کشــاورزی در این ســال در مقایســه 
با ســال 92 افزایش 3.8 درصدی را نشان 
می دهــد. ارزش افــزوده بخش کشــاورزی 
تا ســال 97 منفی نبوده و در ســال 94 این 
نــرخ 5.5 درصــد و ســال 96 معــدل 3.2 
درصــد بوده اســت. اما گــزارش مرکز آمار 
از منفی شدن ارزش افزوده کشاورزی خبر 

می دهد.
ë تراز تجاری رو به مثبت

تــراز تجــاری در بخــش کشــاورزی از ســال 
۶8 تا ســال 8۴ بــه منفی دو میلیــارد دار 

رســید و در بعضــی ســال ها حتــی زیر یک 
میلیــارد بوده و این یعنی کشــور ما در این 
امــا در  حــوزه وابســتگی زیــادی نداشــت 
ســال های اخیر تراز تجاری مــا به منفی 8 
میلیارد دار رســیده و این نشــان دهنده از 
دســت دادن فضای تجاری و وابستگی به 
واردات و کاهــش تولیــد اســت. وضعیــت 
واردات و صــادرات محصوات کشــاورزی 
نشــان می دهــد کــه کســری تــراز بازرگانی 
این بخش در ســال 92 در مقایســه با سال 
قبــل 0/4 درصــد افزایــش یافتــه و به 8/4 
از  ناشــی  تحــوات  رســید.  دار  میلیــارد 
واردات و صــادرات محصوات کشــاورزی 
موجب شــد که در سال 1393، کسری تراز 
بازرگانــی ایــن بخــش در مقایســه با ســال 

قبــل 31.7 درصــد کاهــش یابــد و به 5.6 
میلیــارد دار برســد. آمارهــای مربــوط به 
تحوات تجارت خارجی بخش کشــاورزی 
در ســال های 91-1389 نشــان از افزایــش 
کســری تــراز بازرگانــی این بخــش دارد به 
طــوری کــه کســری تــراز بازرگانی بــه طور 
متوســط ســاانه 22.3 درصد رشد داشته 
اســت؛ امــا از ســال 92 تــا 94 ایــن کســری 
کاهــش قابــل توجهــی دارد، به گونه ای که 
در هر ســال به طــور متوســط 26.8 درصد 
کاهــش می یابــد. تــراز تجاری کشــاورزی و 
غذا در سال 92 منفی 8.1 میلیارد دار بود 
که این رقم در سال 96 به نصف رسیده که 
چهار میلیارد دار بهبود را نشان می دهد. 
در 8 ماهــه اول ســال 97 امــا تــراز تجاری 
بخش کشــاورزی حاکی از آن است که تراز 
غذایــی کشــور در مقایســه با مدت مشــابه 
ســال قبــل 1.2 میلیارد دار بهبــود یافته و 
از منفــی 3.5 میلیــارد دار در ســال 96 به 

منفی 2.3 میلیارد دار رسیده است.
ë افزایش ضریب خوداتکایی

به خاطــر مدیریــت ناکارآمد در ســال های 
و  کشــاورزی  بــه  جــدی  آســیب  گذشــته، 
و  شــد  وارد  کشــورمان  در  آن  تولیــدات 
ضریــب خوداتکایــی ملی کاهــش یافت و 
بــرای نمونــه خودکفایــی تولیــد محصول 
اســتراتژیکی ماننــد گندم که در ســال 83 
به دســت آمــده بــود در ســال های بعد از 

دســت رفــت طــوری کــه در اواخــر دولت 
دهــم بیــش از 9میلیون تــن واردات گندم 
داشتیم. از این رو دولت رسیدن به ضریب 
خوداتکایی به 80 درصد را هدف اصلی در 
تولیدات کشــاورزی قرار داد به این ترتیب 
از ســال 92 تا 9۶ تولیدات کشــاورزی از 97 
میلیــون تــن بــه 118 میلیون تن رســیده و 
در بخــش تولید به 80 درصــد خودکفایی 
دســت یافته ایم و خودکفایی گندم دوباره 
در کشــور محقــق شــد. در ســال های 90 تا 
92 ضریــب خودکفایــی در انــرژی غذایــی 
۵۵درصــد و ضریب وابســتگی ۴۵ درصد 
بــود که بــا اقدامات انجــام شــده در چهار 
ســال اخیر، ضریــب خودکفایــی در انرژی 

غذایی به 80درصد رسیده است.
ë آمار با تولید نمی خواند

 بــا ایــن حــال برخــی کارشناســان در ایــن 
 رابطــه معتقدنــد کــه آمارهــای تولیــد در

6 ماهه اول امسال افزایشی است، بخشی 
بخشــی  و  اول  نیمــه  در  محصــوات  از 
می شــود.  برداشــت  دوم  نیمــه  در  هــم 
میــزان تولیــد در آمــار نهایی رشــد بخش 
بــه  بــا توجــه  و  اســت  اثر گــذار  کشــاورزی 
افزایــش تولید بســیاری محصوات رشــد 
مثبــت بخش تا پایان ســال قطعی به نظر 
می رســد. آمار رشــد بخــش کشــاورزی در 
پایــان ســال می تواند رقم بخورد. از ســوی 
دیگر امســال تولید گندم یــک میلیون تن 

مؤسســه  رئیــس  کاظمــی،  حســن  ســید 
اقتصــاد  برنامه ریــزی،  پژوهش هــای 
کشاورزی و توســعه روستایی در گفت و گو 

با »ایران« علت کاهش رشد 6 ماهه را این گونه پاسخ داد:
ë بر اســاس گــزارش مرکــز آمار نرخ رشــد بخش کشــاورزی در 

6 ماهه نخست امســال منفی بود، با توجه به مثبت بودن این 
نرخ در چند ســال گذشــته علت آن را چگونه می توان توضیح 

داد؟
 امســال مــا در حوزه کشــاورزی با دو مشــکل برخــورد کردیم؛ 
یک مشــکل ســرمازدگی شــدید و ســرمای دیررس بهــاره بود 
که موجب کاهش شــدید تولید میوه های سردرختی که ارزش 
افزوده باایی دارند، شد. مشکل دیگر موضوع تولید پسته بود 
که امســال به دلیل خشکســالی آســیب زیادی دید و تولید کم 
شد، باغ های پسته از بین نرفته اما شرایط جوی باعث کاهش 
تولیــد شــد. آماری کــه مرکز آمار از رشــد کشــاورزی در 6 ماهه 
اول امسال ارائه کرده به خاطر همین کاهش تولید محصوات 
باغــی و پســته منفی اســت اما تولیــدات دیگر ماننــد تولیدات 

دامی زراعی، شیاتی و... افزایشی است.
ë  چــرا تولیــد بــاای محصــوات دیگــر از منفــی شــدن رشــد

جلوگیری نکرد؟
معنی آمار این نیســت که در 6 ماهه اول امسال نسبت به 
مدت مشــابه ســال قبل قدرت تولید ما کاهش یافته است 
بلکــه به دلیل ادامه تولید و رشــد تولیــد محصواتی مانند 
مرکبات تولیدات شــیاتی و دامی تا پایان سال رشد منفی 

جبران می شــود. تولید محصوات باغی در 6 ماهه امسال 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته 7 درصد کاهش یافته 
اما مجموع تولیدات کشــاورزی در همین مدت نســبت به 
ســال گذشــته 2 درصد بیشتر شده اســت اما در محاسبات 
ارزش افــزوده بخش ها مســأله قیمت، نیــروی کار، میزان 
عــدد ســرمایه و... اثر گــذار اســت بنابراین اگــر محصواتی 
کــه ارزش افــزوده بیشــتری دارند کاهــش تولید پیــدا کنند 
به خاطــر اهمیت نقــش آن در محاســبات موجب کاهش 
عدد رشــد می شوند.امســال به خاطر محدودیت تولیدات 
باغی ارزش افزوده بخش کشاورزی در کل کاهش را نشان 

می دهد.
ë  با توجــه به اینکه رشــد بخــش کشــاورزی در ســال های اخیر

مــداوم مثبــت بوده تا پایان ســال باید منتظر رشــد کشــاورزی 
باشیم؟

 یک باغ پســته 7 ســال طول می کشــد تا به بار بنشــیند و عمر 
مفیدی نزدیک به 30 سال دارد، باغ های پسته ما از بین نرفته 
بلکــه امســال به دلیل شــرایط جوی میــزان تولید کــم بوده که 
انتظار داریم ســال آینده این کمبود جبران شــود پس با وجود 
این کاهش رشــد اقتصادی در بخش کشاورزی تداوم نخواهد 
داشــت و حتماً در پایان سال عدد رشد مثبت می شود. انتظار 
مــا بــرای رشــد بخــش کشــاورزی بی منطــق نیســت به عنوان 
مثال در 8 ماهه نخســت امســال میزان صادرات  1.5 میلیارد 
دار بود و تراز تجاری کشــاورزی به ســمت مثبت شــدن پیش 

می رود.

گپ

رشد منفی نمی ماند

بیشــتر و تولید دانه های روغنی هم نسبت 
بــه ســال گذشــته 2 برابــر بــود، بر اســاس 
آمــار گمــرک تقریبــاً 500 هــزار تــن گوجه 
فرنگــی گلخانــه ای از کشــور صــادر شــده 
کــه با احتســاب صادرات 70 هــزار تن رب 
امســال در کشــور یــک میلیــون تــن گوجه 
تولید شــده اســت پس بــا توجه بــه میزان 
تولید انتظار داریم نرخ نهایی رشد بخش 
 تــا پایــان ســال ماننــد ســال های گذشــته 

مثبت باشد.
ë رابطه ارزش افزوده و تولید

مؤسســه  معــاون  فالــوج،  مجتبــی 
اقتصــاد  برنامه ریــزی،  پژوهش هــای 
کشــاورزی نیــز در گفت و گــو بــا »ایــران« 
علــت کاهش رشــد بخــش کشــاورزی در 
نیمه اول ســال را افــت تولید محصوات 

و  گــردو  دار،  هســته  میوه هــای  و  باغــی 
پسته به خاطر ســرمازدگی دیررس بهاره 
تلفــات در مرغداری هــا  و  و خشکســالی 
به خاطــر آنفلوانــزای پرنــدگان دانســت. 
بــه گفتــه فالوج چــون محصــوات باغی 
ارزش افزوده بیشــتری دارنــد افت تولید 
آن محصــوات تأثیر بیشــتری بر کاهش 
نــرخ رشــد بخــش کشــاورزی دارد طوری 
که بــا وجود افزایش مجمــوع تولید عدد 
رشــد 6 ماهه منفی است، در واقع ارزش 
افــزوده با تولید رابطــه یک به یک ندارد. 
تصــور ما این اســت تا آخر ســال بــا ورود 
تولیــدات دیگر ارزش افــزوده بخش هم 
مثبــت شــود. تولیــدات زراعــی، آبزیــان 
دام و طیــور باعــث رشــد ارزش افــزوده 
کشاورزی خواهد شد و ما به این موضوع 

شــک نداریــم. او بــا ارائــه آمــاری گفــت: 
در 6 ماهــه امســال 7 تــا 8 درصد کاهش 
تولیــد در محصــوات باغــی داریــم امــا 
میزان تولیــد در مجموع در همین مدت 
2 درصــد نســبت بــه مدت مشــابه ســال 
قبل بیشــتر اســت. باید بگویم نرخ رشــد 
منفــی به دلیــل شــرایط اقلیمــی حادث 
شــده اســت اما رشــد تولید و رشد بخش 
ســال  پایــان  تــا  مجمــوع  در  کشــاورزی 
مثبــت خواهد شــد. فالوج گفت: از ســال 
92 تــا ســال 97 به طور متوســط ســالی 4 
میلیــون افزایش تولید داشــتیم و برآورد 
مــا برای میــزان تولید در ســال 97 حدود 
122 میلیــون تــن اســت و افزایــش تولید 
 در نهایــت نســبت بــه ســال 96 معــادل

2 میلیون تن خواهد بود.
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چرا رشد صنعت منفی شد

بخــش تولیــد کشــور  بــر اســاس اعــام مرکز آمــار در نرخ رشــد 
اقتصادی به ســمت منفی شدن حرکت کرد و به عدد منفی 1.2 
رسید هر چند که این روند از اواخر سال گذشته هشدار داده شده 
بود. اما این کاهش از کجا نشــأت گرفت که باعث شــد شــاخص 
صنعــت در اولیــن ســال تحریــم منفــی شــود؟ خــودرو یکــی از 
مؤثرترین عوامل کاهش نرخ رشــد اقتصادی صنعت اســت. در 
ســال هایی که تولید خودرو بین یک میلیون و 200 هزار دســتگاه 
تــا یک میلیون و 500 هزار دســتگاه بود رشــد اقتصادی صنعت 
مثبت و بیش از 2 تا 3 درصد بود. در سال های 91 و 92 نرخ رشد 
اقتصادی صنعت، منفی شد و حتی به عدد منفی 10 هم رسید. 
 محمدرضــا نعمــت زاده وزیر وقــت صنعت، معــدن و تجارت
23 مردادمــاه ســال 95 اعام کرد که در نیمه دوم ســال 1392، 
رشــد منفــی 10 درصــد در بخــش صنعــت بــه منفــی 2 درصــد 
کاهش یافت و تا پایان همان ســال، این نرخ مثبت شد؛ در سال 
1393 حرکــت ادامه یافت و رشــد بخش صنعت به مثبت 5.6 
درصــد، در معــدن مثبت 9.7 درصــد و در تجــارت مثبت 3.7 

درصد رسید؛ یعنی ما به طور کامل از رکود خارج شدیم. 
رشــد تولید زمانی حاصل شد که ایران وارد دوره پسا تحریم شد 
و توانســت در زمینه واردات قطعه و تکنولوژی به موفقیت هایی 
برسد. در سال اولی که ایران تحریم شد، صنعت خودرو شرایط 
بهتری داشــت چــرا که قیمت هر بشــکه نفت بیــش از 100 دار 
بــود و دولت بــه جهــت نقدینگی ای که داشــت توانســت با دور 
زدن تحریم هــا بــه قطعات مورد نیاز خود برســد ولی در تحریم 
جدید امریکا اکثر مسیرها بسته شده است و قطعه سازان امکان 

تولیــد و واردات مــواد اولیه را از دســت دادند و از ســویی بیش از 
50 روز اســت کــه قطعه ســازان نتوانســتند در واردات مواد اولیه 
و قطعــات مــورد نیاز خــود اقدامی انجــام دهند. با این تفاســیر 
قابل پیش بینی اســت که نرخ رشــد اقتصادی صنعت با کاهش 
بیشــتری روبه رو شود. حوزه لوازم خانگی هم از دیگر حوزه هایی 
اســت که می تواند بر نرخ رشــد اقتصادی تأثیر داشــته باشــد. با 
کاهــش 50 درصدی تولیــد لوازم خانگــی و ادامــه دار بودن این 

اتفاق نمی توان از این صنعت هم انتظار رشد تولید داشت.
ایرنا نیز در گزارشــی نوشت: »معموًا در کشورهای توسعه یافته 
رشــد اقتصادی در تمــام زمینه هــای اقتصادی اعــم از صنعت، 
معدن و کشــاورزی، خدمات و گردشگری خود را نشان می دهد، 
اما در کشورهای در حال توسعه که متکی به یک یا دو منبع مهم 
درآمدی اســت، معموًا رشــد اقتصادی با اتکا به این درآمد ها و 

آن هم در برخی از زمینه ها شکل می گیرد.«
در ایــران بیشــترین رشــد اقتصــادی معطــوف بــه افزایــش 
درآمدهــای نفتــی آن هــم در برخــی از حوزه هــای اقتصادی 
و اجتماعــی بــوده و همواره مســائل سیاســی در اولویت قرار 
می گیــرد. آمارها نشــان می دهــد در دولت هــای نهم و دهم 
با برخورداری از بیشــترین درآمدهای نفتی در تاریخ کشــور و 
در شــرایطی که محمود احمدی نژاد تصدی دولت را با رشد 
اقتصادی 5.5 برعهده گرفت و با رشــد اقتصادی منفی 7 به 
دولت یازدهم تحویل داد بنابراین نمی توان صرفاً به ســبب 
افزایــش درآمدهــای نفتــی امیــدوار بود کــه رشــد اقتصادی 

قابل توجهی داشته باشیم.

اســتاد  قنبــری  علــی 
تربیــت  دانشــگاه 
بــرای  مــدرس: 
آنکــه یــک کشــور در 
قــرار  رشــد  مســیر 
نــرخ  بایســتی  گیــرد 
و  صنعتــی  رشــد 

کشــاورزی اش مثبــت باشــد.  هــر زمان کــه این 
نرخ هــا کاهش پیدا کند یعنــی اقتصاد با بحران 

روبه رو شده است.
 از طرفی رشــد در حوزه خدمــات به میزان 2.3 
درصد طی شــش ماهه ســال جاری خبر خوشی 
نیســت.  در بخــش خدمــات، تولیــدی صــورت 
نمی گیــرد و ازآنجــا کــه در صــادرات خدمــات 
فنــی و مهندســی بــه خاطــر تحریــم بــا مشــکل 
مواجه شــدیم خدمات به منزلــه فاصله گرفتن 
سیاســتگذاران  اســت.  کشــاورزی  و  صنعــت  از 
طی ســال های اخیر زحمــات زیادی کشــیدند و 
توانســتند مشــکات صنایــع و کشــاورزی را حل 
کننــد اما آنقــدر معضل هــا ابعاد وســیعی پیدا 
کــرده اســت که اکنــون بــدون حمایــت و همت 
ایــن گردنه هــا از   بخــش خصوصــی نمی تــوان 
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 ریحانه یاسینی
خبرنگار

داستان همیشگی رشد و رکود
»ایران« از تجربه رکود در چند کشور جهان گزارش می دهد

کتی شــق  و رق، یقــه ای که تا باای گردن کیپ شــده، موهایی کم پشــت و نیمه طاس که 
به یک ســمت شانه شده اند، ســبیلی پرپشــت، مرتب و کوتاه که روی لب ها را پوشانده 
است، ابروهای پر، چشم هایی نسبتاً درشت اما فرورفته و نگاهی که از روی عکس سیاه و 
ســفید هم هوش و جدیت از آن می بارد و در آدم نفوذ می کند، چهره یکی از موفق ترین 
و نامدارتریــن مــردان اقتصاد قرن نوزدهم را ســاخته که هنوز هم نــام آن بلند و پرآوازه 
اســت. جان دی راکفلر، تاجــر امریکایی در صنعت نفت بود که بــه او ثروتمندترین فرد 
امریکایــی در طــول تاریخ هــم گفته می شــود. او را حتی به عنــوان ثروتمندتریــن فرد در 
تاریخ مدرن جهان هم می شناســند. او در ســال ۱۸۳۹ به دنیا آمد و در ســال ۱۹۳۷ هم از 
دنیا رفت و حاا در ســال ۲۰۱۹، جمله ای از او در دل تاریخ ماندگار شــده که برای روزهای 
ســخت اوضاع هر کشــوری و حتی حال هر کســی مصداق دارد. زمانی کــه امریکا درگیر 
بزرگترین رکود ممکن شــده بود، وال اســتریت ســقوط کرده   و سیاســتمداران دستپاچه 
نمی توانســتند با مــردم گفت وگو کنند و امید بدهنــد. راکفلر گفتــه بود:»روزهای زیادی 
هســتند که بســیاری از آدم ها دلســرد و بی رمق می شــوند. در ۹۳ ســالی که از زندگی من 
گذشته، دل مردگی ها و افســردگی ها آمده اند و رفته اند اما کامیابی و خوشحالی همیشه 
برگشــته و دوباره هم برخواهد گشت.« راکفلر ۵ ســال بعد از آن هم زندگی کرد و قدرت 

گرفتن دوباره وال استریت را به چشم دید.

امریــکا فقط یکی از کشــورهای جهان اســت 
که چنیــن دوران رکود عجیــب و غریبی را در 
اقتصــاد خود تجربه کرده اســت. بســیاری از 
کشــورها چنیــن روزهایی را از ســرگذرانده اند 
و بســیاری از آنهــا ماننــد آرژانتیــن، برزیــل و 
چین بعد از عبور از بحران رکود به اقتصادی 
نوظهــور تبدیــل شــده اند. حــاا تحلیل های 
جهانی نشــان می دهد که ایــران نیز در پیش 
روی خــود دورانــی از کاهش رشــد اقتصادی 
و رکــود را تجربــه خواهــد کــرد؛ البتــه نــه بــه 
ســهمگینی رکودهــای عجیب  وغریبــی که از 
ســر این کشــورها  طی یک قرن اخیر گذشــته 
اســت. بر اســاس آخرین پیش بینی صندوق 
بین المللــی پــول، رشــد اقتصادی ایــران در 
ســال ۲۰۱۹، منفی ۳.۴ خواهــد بود. صندوق 
همچنیــن از ادامــه مشــکل کســری بودجــه 
دولت ایران در ســال جاری خبــر داد و انتظار 
دارد رقم کســری بودجه دولت در سال ۲۰۱۹ 

4.۲ درصد جی دی پی باشد.
ë  استرالیا، کشوری که ۲۷ سال بدون رکود سر

کرده است
آخریــن بــاری کــه اســترالیا رکــود را در اقتصــاد 
خــود تجربه کرد، اتحاد شــوروی هنوز حکومت 
می کــرد. از نیمــه دوم ســال ۱۹۹۱، اقتصــاد این 
کشــور بــه نــدرت دچــار تنگنــا شــده و از بحران 
مالــی جهانــی و ســایر شــوک های شــدید هــم 
جــان ســالم به در برده اســت. رشــد این کشــور 
همــواره رو بــه افزایش بوده و گــزارش صندوق 
بین المللی پول هم نشــان می دهد که به شکل 
حیرت انگیــزی طی زمانی بیش از ربع قرن این 
کشور دچار رکود نشده است. هیچ کشور توسعه 
یافتــه  دیگــری طــی ایــن دوره زمانی نتوانســته 

است در تنگنای رکود گرفتار نشود.
در ایــن دوره اقتصــاد غنی و سرشــار از منابع 

استرالیا به خاطر افزایش سریع قیمت کااها 
رونــق چشــمگیری پیــدا کــرده اســت. عمده 
ایــن رونق هم به خاطر اشــتیاق غیرمعمول 
چین برای خرید مواد خام بوده اســت. رجیو 
بیســواس، اقتصاددان IHS مارکت در حوزه 
آســیا و اقیانوســیه می گوید:»رکورد ۲۷ ســال 
بدون رکود اســترالیا همزمان با رشد عجیب 
و چشمگیر اقتصاد چین اتفاق افتاده است.«
البته بــا تمام این ها اســترالیا چندان بیش از 
این نمی تواند به اســتخراج منابــع از زمین و 
صادرات آنها دلخوش باشد و تکیه کند. رشد 
اقتصادی چین بعد از یک دوره سرعت باا، 
بســیار آهسته شده و قیمت کااها نیز از پیک 
آنها در چند سال گذشته پایین تر آمده است.
ســی ان ان مانی،  گــزارش  اســاس  بــر 
اقتصاددانان می گویند که ســرمایه گذاری در 
بخــش عظیم معدن اســترالیا افت کرده اما 
رشــد در ســایر حوزه هــا مانند ساخت وســاز و 
هزینــه مصرف کننــده باعث شــده اســت که 

اوضاع استرالیایی ها کساد نشود.
بانــک مرکــزی ایــن کشــور هم نقش خــود را 
بخوبــی ایفا کرده و نرخ بهره را به پایین ترین 
دار  قیمــت  افــت  اســت.  رســانده  ســطح 
اســترالیا هم در بازه زمانی سال ۲۰۱۶، باعث 
شــد صادرات به صورت رقابتی افزایش یابد 
و گردشگران بیشــتری هم از آن  سوی دریاها 

به این کشور جذب شوند.
دولــت نیز وظیفه خــود را بخوبی انجام داده 
است، تنها در پایان سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی 
ســرمایه گذاری های  چشــمگیر  افزایــش  بــا 

عمومی و دولتی محقق شد.
برخــاف برخی از هشــدارها دربــاره افزایش 
ســطح بدهی، به نظر نمی رســد کــه اقتصاد 

استرالیا فعًا دچار مشکل شود.

اســترالیا  ارشــد  اقتصــاددان  پائــول دالــس، 
اکونومیکــز«  »کپیتــال  در  نیوزیلنــد  و 
می گوید:»رکود طی چند سال آینده بعید به 
نظر می رســد؛ مگر اینکه اقتصــاد در چین یا 

بازار مسکن در استرالیا سقوط کند.«
نشــریه اکونومیســت نیــز دو مــاه پیــش، طرح 
جلــد و موضــوع اصلــی یکــی از شــماره های 
خــود را بــه اقتصــاد اســترالیا و درس هایــی که 
بایــد کشــورهای دیگــر از ایــن اقتصــاد موفــق 
یــاد بگیرنــد، اختصــاص داده بــود. آن طور که 
اکونومیست روایت می کند، استرالیا را می توان 
اتوپیای اقتصاد جهان دانســت. در این گزارش 
آمــده بود:»اقتصــاد اســترالیا بــه شــکل قابــل 
اثباتــی موفق ترین اقتصاد ثروتمنــد در جهان 
اســت. ایــن کشــور مدت ۲۷ ســال بــدون هیچ 
بحران اقتصادی که رکوردی در میان کشورهای 
توسعه یافته محســوب می شود، به پیش رفته 
اســت. رشد تجمعی آن در طول این مدت سه 
برابر رشد اقتصادی آلمان و درآمد متوسط آن 
4 برابــر درآمد امریــکا بوده اســت. بدهی های 
عمومــی ایــن کشــور نیــز 4۱ درصــد نســبت به 
تولید ناخالص داخلــی و کمتر از نصف بدهی 
عمومی انگلستان است. بعد از آخرین بحران 
در سال ۱۹۹۱، دولت وقت سیستم بازنشستگی 
و خدمات درمانی را اصاح و طبقه متوســط را 
مجبور به پرداخت پول بیشــتری از جیب خود 
کــرد. نتیجه این شــد که در حــال حاضر هزینه 
دولتــی کــه اســترالیا بــرای ایــن مــوارد رفاهــی 
می پردازد، نصف میانگین کشــورهای توســعه 
یافتــه در منطقــه OECD اســت. مســأله قابل 
توجه تر، اشتیاق استرالیا برای مهاجران است. 
۲۹ درصد از ساکنان کنونی استرالیا، در کشوری 
دیگر متولد شده اند که دوبرابر نرخ مشابه این 

مؤلفه در امریکاست.«

ë رکود بزرگ امریکا و مشکل ارتباطاتی
پانــچ، یــک روزنامــه نیجریــه ای اســت. ایــن 
روزنامــه چند وقــت پیش به مســأله رکود در 
آرژانتیــن و امریکا و برخی از اقدامات این دو 
کشــور برای خاصی از این وضعیت نوشــته 
بــود؛ وضعیتــی کــه چیــزی حــدود ۹۰ ســال 
پیــش امریکا گرفتار آن شــد، طــی آن بورس 
آنقــدر  اوضــاع  و  کــرد  ســقوط  وال اســتریت 
سهمگین شد که بسیاری از کشورهای جهان 
گرفتار آن شدند. ماجرا مربوط به بازه زمانی 
۱۹۲۸ تــا ۱۹۳۲ می شــود. بعــد از ایــن اتفاق 
نیــز در ســال ۲۰۰۸ غبــار رکود سراســر جهان 
را فراگرفــت و حــاا از ایــن دو بــازه تاریخــی، 
به عنوان رکود بزرگ یاد می شــود. بر اســاس 
گــزارش پانچ، یک مهارت بســیار مهم برای 
خــروج از این رکود بــرای رهبــران و مدیران، 
بــرای  آنهــا  توانایــی  و  ارتباطاتــی  مهــارت 
»فروختــن امید« اســت، چــرا که در شــرایط 
نبــود امیــد و بی اعتمــادی، رکــود اقتصــادی 
عمیق تــر خواهد شــد. یکــی از معروف ترین 
جــان  امریــکا،  در  اقتصــادی  چهره هــای 
راکفلر اســت. او بعد از ســقوط وال اســتریت 
گفت:»روزهــای زیــادی هســتند که بســیاری 
از آدم ها دلســرد و بی رمق می شــوند. در ۹۳ 
ســالی که از زندگی من گذشته، دل مردگی ها 
و افسردگی ها آمده اند و رفته اند. اما کامیابی 
و موفقیــت همیشــه برگشــته و دوبــاره هــم 
برخواهد گشــت.« بــا این حــال در آن زمان، 
امریــکا  جمهــوری  رئیــس  هــوور  هربــرت 
نداشــت.  چندانــی  ارتباطــی  مهارت هــای 
مجله پرولوگ از قول متخصصان ارتباطات 
می نویســد:»این رئیس جمهوری معموًا با 
شکســت او در مواجهــه با رکود بــزرگ به یاد 
آورده می شود. هوور یک فعال اصاح طلب 

اقتصاد ایران و سناریوی رشد
 پس از فراز و نشیب ها و تغییرات فزاینده شاخص های 
اقتصــادی که نقطه آغازیــن آن، زمان تک نرخی کردن 
ارز در تاریخ ۲۱ فروردین ســال جاری به وقوع پیوســت، 
بایدگفت که بیشــترین آثار و تبعــات این مهم در روند 
شــکل گیری و زمــان فعالیت هــای اقتصــادی بــه نــرخ 
رشــد اقتصادی کشور باز می گردد. بخوبی می دانیم که 
اقتصــاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار اســت 
کــه یک بخش عمومی بــزرگ که بیش از 6۰ درصد آن 
به شیوه متمرکز و دستوری اداره می شود. در این رابطه 
بد نیســت یادآوری کنیم کــه بخش عمده ای از اقتصاد 
ایران حاصل از صادرات نفت و گاز است که در یک نگاه آماری و تطبیقی 
مشاهده می شود که در دهه ۲۰۱۰ بین 6۰ تا ۸۰ درصد بوده است. از طرفی 
ایــن اقتصاد نســبتاً تک بعــدی از معدود اقتصادهای بزرگ جهان اســت 
که در جریان بحران مالی ســال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ به طور مســتقیم لطمه 

ندید یا خود را پنهان کرد.
بنابــر گزارش وزارت امور خارجه ایران متکی به مرکز آمار ایران باید گفت 
کــه ایــران هجدهمین اقتصاد بــزرگ دنیا، چهارمیــن تولید کننده نفت در 
جهــان تــا قبــل از تحریم های جدیــد یعنی از تاریــخ 4 نوامبــر ۲۰۱۸ که به 
هفتمین تولید کننــده نفت در جهان تغییر پیدا کرد، دارای توانمندی های 
متعــددی هم چون دومین دارنــده ذخایر گازی جهان و نیــز رتبه دهم در 
صنعت گردشــگری و رتبه پنجم در اکوتوریســم و نیز دارای پتانســیل های 
بســیاری از لحــاظ ذخایــر معدنــی و فلــزی و همچنیــن تنــوع محصوات 

کشاورزی است. 
بدنیســت یــادآوری کنــم کــه در دوره زمانــی باا بــودن قیمت نفــت، این 
امــکان بــرای ایــران درآمدســاانه بیــن ۹5 تــا ۱۰۰ میلیــارد دار را فراهــم 
کــرد کــه بر پایه آمارهــای بانک مرکزی از ضریب رشــد اقتصــادی بااتر از 
انتظــار صنــدوق بین المللی پــول برخوردار بــوده و از لحاظ قــدرت خرید 
رتبــه هجدهــم را بــه خود اختصــاص داد. اما این شــرایط پــس از روی کار 
آمــدن دولــت یازدهم و بــا تعبیــه تدابیر جدیــد پــس از دوره تحریم های 
همــه جانبه )۲۰۱۱ تا ۲۰۱4( موقعیتی فراهم شــد که تغییرات شــاخص ها 
هم چــون تولیــد ناخالص داخلــی بخش هــای مختلف همانند کشــاورزی 
۱۰ درصــد و نفــت ۲5 درصــد و نیــز صنعــت ۲۰ درصــد و خدمــات، 45 
 درصــد افزایــش و هــم صــادرات کاا و خدمــات بــه بااتــر از ۲۲.5 درصد 

افزایش یابد.
بــرای درک واقعی تــر و دســتیابی به وضعیــت موجود اقتصــاد ایران ازم 
اســت منابــع محاســبات در مــورد اقتصــاد ایــران در شــش دهــه ۱۳4۰ تا 
۱۳۹۰ را مــورد مطالعــه قــرار داده که در موضوع ضریب رشــد اقتصادی و 
همچنیــن جریــان فقر و نابرابری تنهــا در دهه ۱۳۸۰ بــه پایداری مطلوب 
دســت یافته ایم و هر چند از دهه ۱۳4۰ تــا ۱۳6۰ روند پایداری رو به بهبود 
بــوده اســت اما دهــه ۱۳۷۰ و نیــز دهه ۱۳۹۰ با افت شــدید شــاخصه های 
فقر و نابرابری روبه رو شــده ایم تا توجه به سیاســت های تعدیل اقتصادی 
در ایــن دهــه و دوره ســازندگی بعــد از جنــگ می تــوان اثــر منفــی اعمال 
 سیاســت های تعدیــل اقتصــادی را بــر پایــداری در حــوزه فقــر و نابرابری

 مشاهده کرد. 
امــا در موضوع شــاخص های رشــد اقتصادی عــدد مطلوب پایــداری تنها 
در دهــه ۱۳5۰ معادل ۸۱ درصد تجربه شــده اســت و در چهــار دهه دیگر 
پایــداری شــاخص های اقتصادی نا مطلوب اســت. هرچند عــدد پایداری 
در دهه ۱۳۸۰ نســبت به دهه قبل از آن دو برابر شــده اســت. علت اصلی 
مطلــوب بودن پایداری شــاخص های اقتصــادی در دهــه ۱۳5۰ باا بودن 
عــدد مربوط به شــاخص های بهــره وری نیروی کار، تولید ســرانه ناخالص 
داخلــی، نســبت مالیــات بــه تولیــد، ســهم بــاای ســرمایه گذاری از تولید 
و پاییــن بودن نســبت بدهــی دولت به تولید بوده اســت. بد نیســت تأکید 
کنــم کــه در دهه هــای ۱۳4۰ تــا ۱۳۹۰ در کنــار ســایر شــاخص ها مثــل نرخ 
تــورم، شــدت مصــرف انــرژی و هزینه هــای مربــوط بــه تحقیق و توســعه 
 در شــاخص های کلیــدی مطــرح شــده نیــز وضعیــت چنــدان مطلوبــی 

نداشته ایم.
در تطبیق نکات بین گفته و مغایرت های آماری اعامی بین بانک مرکزی 
و نیــز در آمار ایران مشــاهده می شــود که نرخ رشــد اقتصادی شــش ماهه 
اول ســال ۱۳۹۷ بــر مبنــای ســال پایــه ۱۳۹۰ و نیز نتایج حســاب های ملی 
فصلــی مرکز آمار ایران به قیمت بازار معادل ۰/4 درصد بوده اســت. این 
نتایــج فعالیت هــای گروه کشــاورزی را منفــی ۲/5 درصد و گــروه صنعت 
شــامل اســتخراج نفت خام و گاز طبیعی و ســایر معــادن، صنعت انرژی 
و ســاختمان را برابــر منفــی ۱/۲ درصــد و فعالیت هــای گــروه خدمــات را 

۲/۳درصد اعام نموده است.
بــه بیان دیگر رشــد اقتصــادی با احتســاب نفت ۰/4 )چهاردهــم( و بدون 

نفت ۰/۳)سه دهم( طی نیمه نخست سال ۱۳۹۷ می باشد.
اگرچــه آمارهــای فــوق صرفًا از ســوی مرکز آمــار ایران ارائه نشــده و بانک 
مرکزی ســکوت را اختیار نموده ولی باید گفت که ســال ۱۳۹۷ سال بحران 
اقتصــادی اســت که ایــن بحران بــا جهش نــرخ ارز و پس از اعــام خروج 
ایــاات متحــده امریــکا از برجــام در ســال جاری رخ داده اســت و دولــت 
در حــال حاضــر با ایــن چالش بــزرگ مواجه بــوده و به طــور اصولی کلیه 
فعــاان اقتصادی نیز درگیر آن هســتند. بانک جهانی در ماه آوریل ســال 
۲۰۱۸ چشــم انداز اقتصــاد ایران را مثبت توصیف کرد و نرخ رشــد بیش از 
4 درصــدی را نویــد داد و صندوق بین المللی پول هــم قبل از آن این نرخ 
را مــورد تأکیــد قــرار داده بود اما ادامــه روند افزایش نرخ مبــادات ارزی و 
نیز از طرح کاهش صادرات نفت و مشــتقات آن موجب گردید رشــد فوق 
در شــهریورماه سال ۱۳۹۷ به رشــد منفی رسیده که شرایطی همانند رکود 
تورمی اســت. بر همین اســاس صنــدوق بین المللی پول رشــد اقتصادی 
ایران را با در نظر گرفتن روند کاهشــی تولید و صادرات نفت و محصوات 
هیدروکربــوری بــه کمتر از منهــای ۱.6 برآورد نموده که تــداوم تحریم ها و 
عدم امکان فروش نفت و دریافت نقدی آن را علت اصلی در این فرآیند 

می توان ارزیابی نمود.
در نــگاه کلــی و تطبیقی این موضوع و در شــکل گیری روند افزایش مداوم 
نــرخ ارز در ایــران پس از پیروزی انقاب آغاز شــد و در دوران دولت نهم و 
دهــم و پــس از هدفمندی یارانه هــا در ایران یعنی بین ســال های ۱۳۹۰ تا 
۱۳۹۲ شــتاب گرفت. این بحران ارزی در دولت یازدهم مدتی آرام گرفت 
اما ناگهان از اواخر ســال ۱۳۹6 مجدداً ســیر صعودی خود را آغاز کرد و در 
۱۸ اردیبهشت ۹۷ و پس از اعام امریکا مبنی بر خروج این کشور از برجام 

شدت بیشتری گرفت. 
در همیــن رابطــه و با توجــه به اعام نظــر صندوق بین المللــی پول برای 
وضعیــت کنونــی اقتصــاد ایــران کــه به ســوی بحــران اقتصــادی ناموزون 
حرکــت می کنــد بایــد گفــت کــه نرخ تــورم ایــران در پایــان ســال جاری در 
حدود ۳۰ درصد پیش بینی می شــود و می توان گفت که محاسبات آماری 
و عملکــردی صنــدوق فــوق و نیــز بانــک جهانــی می توانــد ضریب رشــد 
اقتصادی را بر منهای ۱۰6 درصد کاهش داده که با ورود دولت و مجلس و 
نیز شورای عالی هماهنگی اقتصادی که برای نخستین بار به بانک مرکزی 
اجــازه داده تا عملیات بازار باز را برای مهــار بحران اقتصادی اجرایی کند 
می توانــد به عنوان کارآمدترین ابــزار ثبات که در بازار پول جهان شــناخته 
شده است عاوه بر کمک بر کنترل تورم زمینه ساز و محرک اقتصاد از رکود 
به رونق و برداشــتن مســئولیت از شبکه بانکی کشــور برای تأمین نیازهای 
 مالــی دولــت باشــد، ســناریویی برای ثبــات اقتصادی و رشــد همــه جانبه 

ناشی از آن.

یادداشت

رضا پدیدار
رئیس کمیسیون 
انرژی و محیط 
زیست اتاق تهران

بــود، اما هیــچ مهارت سیاســی بــرای غالب 
کــردن خودش و برنامه هایش بــر کنگره و بر 
افکار عمومی نداشــت. او یــک مرد خجالتی 
بود و اطرافیانش که نتوانستند از هوور تصویر 
یک رهبر دلســوز را بســازند یا مانع از تصویر 
کــردن او به عنــوان یــک فرد ســرد و بی توجه 
شــوند، مســئول همــه مشــکات در اقتصــاد 

امریکا بودند.«
ë رکود بزرگ آرژانتین و بحران بدهی

آرژانتیــن بیــن ســال های ۱۹۹۸ تــا ۲۰۰۲ از 
بحرانــی عمیــق رنــج می بــرد. بــر اســاس 
اطاعــات ویکی پدیا:»این رکود که از بحران 
مالــی روســیه و برزیــل شــروع شــد، باعــث 
بیــکاری، شــورش، ســقوط دولــت، بحــران 
بدهــی خارجــی، رشــد ارزهــای جایگزین و 
پایان نــرخ ثابت ارز پزو به دار امریکا شــد. 
 اقتصــاد آرژانتیــن از ســال ۱۹۹۸ تــا ۲۰۰۲،

از  درصــد   ۵۰ شــد.  کوچــک  درصــد   ۲۸
آرژانتینی هــا فقیــر شــدند و ۲۵ درصــد هم 
در تنگدســتی زندگی می کردنــد. در اعماق 
کــودک   ۱۰ هــر  از   ،۲۰۰۲ ســال  در  بحــران 
آرژانتینــی ۷ کــودک فقیــر بود اما بــا وجود 
ایــن در نیمــه اول ســال ۲۰۰۳، رشــد تولید 
ناخالــص داخلــی برگشــت. در حالــی کــه 
اقتصاددانــان و رســانه های تجــاری  بــرای 
شــگفت آور بود، اقتصاد طی ۵ سال به طور 

میانگین ساانه ۹ درصد رشد کرد.«
بر اســاس گــزارش پانــچ، از طریق بازســازی 
بدهــی این کشــور توانســت از بحــران بدهی 
بیشــتر   ،۲۰۰۶ ســال  در  شــود.  خــارج  خــود 
بدهی هــای آژانس های چند جانبه پرداخت 
شــده بود اما دارنــدگان اوراق قرضه تا ســال 
پرداخــت  و  بدهی شــان  تســویه  ۲۰۱۶بــرای 
اوراق قرضــه توســط دولــت آرژانتیــن صبــر 

کردند.
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کاهش تولید قابل پیش بینی بود
عبدالوهاب ســهل آبادی عضو اتاق بازرگانی ایران: صنایع کشور 
روز به روز با وضعیت بدی روبه رو می شــوند و نمی توانند نسبت 
به آینده دید روشــنی داشته باشند. از سال گذشته هشدار دادیم 
که صنایع کشــور بــا معضل های جدی ای روبه رو خواهند شــد و 
بایســتی برای واردات مواد اولیه و ذخیره ســازی آن کاری انجام 
داد تــا پــس از آن راهــکار مناســبی اتخاذ شــود. هشــدارهایی که 
از ســال گذشــته داده شــد، جدی گرفته نشــد و اکنون واحدهای 

صنعتی برای ادامه حیات خود با مشــکات جدیدی روبه رو شــدند. توصیه می کنم که در 
نشســت تخصصی با وزارت صمت و وزارت اقتصاد چالش ها احصا شــود و بر اســاس آن 

نسخه های جدید برای حل بحران ها پیچیده شود.

صنعت با خودرومعنا دارد
بهرام شهریاری کارشناس صنعت خودرو: اگر صنعت خودرو 
و قطعه ســازی با کاهش تولید روبه رو شــود ســایر صنایع هم 
لطمــه می بیننــد. بــا کاهــش تولیــد خــودرو و قطعــه، رشــد 
صنعتــی منفی شــده اســت. در ســال هایی کــه تولیــد خودرو 
رکورد بیش از ۱ یک میلیون و ۲۰۰ هزار دســتگاه را زده اســت 
رشــد صنعتی مثبــت بوده و اعداد آن بر صنعت کشــور تأثیر 
گذاشــته است. وقتی تولید خودرو روند کاهشی به خود گرفته 

است تولیدکنندگان مرتبط با این صنعت به چه امیدی تولید کنند؟ کسانی که می گویند 
صنعــت خودرو تعطیل شــود و جای آن واردات صورت گیــرد باید بدانند که صنعت با 

خودرو معنا دارد.اگر خودرو نباشد صنعت سرپا نخواهد ماند.

صنعتگران با کاهش رشد صنعتی غریبه نیستند
شعبان فروتن عضو اتاق بازرگانی ایران: صنعت کشور سال های 
متمادی اســت که با تحریم روبه رو شــده اســت اما در دوره پسا 
برجــام کــه زمــان کوتاهــی بــود بخشــی از مشــکات حل شــد و 
تولیدکننــدگان توانســتند برای احیــای فعالیت هــای خود کاری 
انجام دهند. ولی در دوره تحریم های جدید مشــکات وســیع تر 
شــده اســت و تولیدکننــدگان در تأمین مواد اولیــه با موضوعات 
جدیدی روبه رو شــدند که به طور قطــع نمی توان بدون حمایت 

سیاســتگذاران ادامــه داد. ایــن امر نشــان می دهــد کاهش تولیــد و به تبع آن کاهش رشــد 
صنعتی موضوعی نیســت که صنعتگران با آن غریبه باشــند چرا که طی این مدت مجبور 

شدند حجم تولید خود را کم کنند.

سیاستگذاران و برنامه ریزی برای خودرو
مهــدی تقــوی کارشــناس اقتصــادی: بخش خــودرو بــه تنهایی 
می توانــد رشــد اقتصــادی در صنعــت را کاهش یــا افزایش دهد. 
اگــر سیاســتگذاران در صنایــع حســاس و اشــتغالزا برنامه ریــزی 
کــرده بودند اکنــون در حوزه خــودرو با کاهــش ۷۰ درصدی تولید 
روبــه رو نشــده بودیــم. ایــن کاهش قابــل جبران نیســت تــا اینکه 
بــرای این صنعت تدبیری اندیشــیده شــود.این صنعــت با بیش 
از 6۰ صنعــت دیگــر درگیــر اســت از ایــن رو اگر چــرخ آن بچرخد 

ســایر صنایــع هم می توانند رشــد کنند. صنعت فــواد و آلومینیوم هم دیگر صنایعی هســتند 
که می توانند رشــد صنعتی را ســبب شوند. اقتصاد کشور به خاطر تحریم با چالش هایی جدی 

روبه رو شده است و در این میان نمی توان سیاستگذاران را مقصر دانست.
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رشد باا سرمایه گذاری 
خارجی می خواهد

مهدی عسلی اقتصاددان و تحلیلگر حوزه انرژی در گفت و گو با »ایران«: 

ë  بخــش نفــت در اقتصاد ایــران و به 
طور کلی رشــد اقتصــادی چقدر نقش 

دارد؟
 تغییــرات بخــش نفــت از کانال هــای 
تأثیــر  ایــران  اقتصــاد  بــر  مختلفــی 
می گــذارد و در ســطح اقتصــاد کان 
خالــص این اثــرات دیده می شــود. در 
شــاخص رشــد اقتصــادی که نفــت را 
هم در برمی گیرد، افزایش تولید نفت 
گازی  ومیعانــات  طبیعــی  گاز  خــام، 
می توانــد منجر بــه افزایش شــاخص 
شــود. به این ترتیب کــه افزایش تولید 
در نتیجــه ارزش افــزوده بخــش نفت 
و نیــز اشــتغال در آن بخش را افزایش 
می دهــد. زیــرا بخش نفت حــدود 15 
درصــد اقتصــاد ایــران اســت و رشــد 
بخــش نفــت بــا اتصال هایــی کــه بــا 
بخش های دیگر دارد )که البته مطابق 
جــداول داده ســتانده بانــک مرکــزی 
منتشر شده( بر بخش های دیگر تأثیر 
دارد. درآمدهای نفتی از طریق بودجه 
دولــت، صنــدوق توســعه ملــی و نیز 
موازنه تراز پرداخت ها و عرضه ارز هم 
در اقتصاد اثر می گذارد. از این رو وقتی 
تولید و درآمدهای نفتی کاهشی باشد، 
می توانــد بر شــاخص رشــد اقتصادی 

تأثیر منفی داشته باشد.

ë  رشــد از  نفــت  ســهم  نظرتــان  بــه   
اقتصادی 6 ماه نخست امسال چقدر 

بوده است؟
پاســخ ایــن ســؤال از ارقامی کــه مرکز 
آمــار بــه صــورت کلی منتشــر کــرده، 
روشــن اســت. مرکــز آمار رشــد تولید 
ناخالص داخلی کشــور 6 ماه نخست 
امســال را بــا نفت 0.4 درصــد و بدون 
نفــت 0.3 درصــد اعام کرده اســت. 
براین اساس حداقل در 6 ماه نخست 
تأثیر نفت در رشد اقتصادی 0.1 از 0.4 
درصد بوده اســت. یعنی 25% رشــد 
اقتصادی ایران در شــش ماه نخست 
مســتقیماً از بخش نفت آمده اســت. 
اما در شش ماهه نخست هم قیمت 
هــای نفت باا بوده و هم تحریم های 
امریــکا هنوز از ســر گرفته نشــده بود. 
بنابرایــن این ارقــام مســلماً در نیمه 
دوم تغییــر خواهد کرد و طبعاً انتظار 
مــی رود رشــد بخــش نفــت به دلیــل 
کاهش صادرات و تولید، منفی باشد.

ë  تأثیر نفت بر شاخص رشد اقتصادی
ایران در نیم قرن اخیر چقدر بوده و آیا 
در کشــورهای نفت خیز دیگــر نیز این 

سهم دیده می شود؟
چند سال پیش پروفسور پسران با دکتر 
صالحی اصفهانــی و یک اقتصاددان 

نفت یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران است و بر شاخص رشد 
اقتصادی مستقیم و غیرمســتقیم نقش دارد. در مورد میزان این نقش و 
همین طور برآورد چشــم انداز شاخص رشد اقتصادی با توجه به شرایط 
تحریمی کشور، ســراغ مهدی عسلی کارشــناس حوزه انرژی رفته ایم. او 
در این گفت و گو عاوه بر بررسی وضع موجود، به ترسیم مسیر مناسب 

برای عبور موفقیت آمیز از رکود تورمی موجود می پردازد. 

عطیه لباف
 خبرنگار

دیگر ایرانی که اان نامش را به خاطر 
نمی آورم، روی تأثیر بلند مدت نفت 
در رشد اقتصادی ایران مقاله مهمی 
را منتشر کرده بودند که نشان می داد 
تأثیر نفت بر رشــد اقتصــادی به طور 
معنــی داری مثبت بوده اســت و این 
البتــه بــا درک عمومــی هــم ســازگار 
است، چراکه وقتی درآمد نفت بیشتر 
در  ســرمایه گذاری  امــکان  می شــود 
بخش های زیربنایی و ســایر بخش ها 
توســط دولت افزایــش می یابد و این 
 )Crowding in( موضوع اثــر مثبــت
بــر ســرمایه گذاری بخــش خصوصی 
دارد و در نهایــت تولیــد و درآمد ملی 
را افزایــش می دهــد اما تأثیــر واقعی 
افزایــش درآمد نفــت در کوتاه مدت 
بســتگی بــه سیاســت های اقتصــادی 
سیاســت های  چراکــه  دارد،  دولــت 
وارداتــی و بودجــه ای غیر توســعه ای 
می توانــد تأثیــر افزایــش درآمدهــای 

نفتی را منفی کند.
نفــت در رشــد اقتصــادی کشــورهای 
دارد.  ســهم  نیــز  دیگــر  خیــز  نفــت 
امــا میــزان مثبــت بــودن ایــن ســهم 
بــه  کــردم  اشــاره  کــه  همان طــور 
دولت هــا  توســعه ای  سیاســت های 

برمی گردد.
ë  در کــدام دوره ها و دولت ها در ایران 

علــت منفی شــدن رشــد اقتصــادی، 
نفت بوده است؟

دهــم  و  نهــم  دولت هــای  دوره  در 
واردات از محــل افزایــش درآمدهای 
نفت افزایــش زیادی یافت، به طوری 

اثــر  به خاطــر  داخلــی   صنایــع  کــه 
بیمــاری هلندی و عرضه ارز ناشــی از 
درآمدهــای نفتــی در مقابــل واردات 
ارزان خارجی قادر به مقاومت نبود و 
اقتصاد ایران رشــد منفی بزرگی را در 

آن زمان تجربه کرد.
ë  آیــا رشــد اقتصادی منفــی می تواند 

در یک برهــه از زمــان معنی تضعیف 
اقتصاد را به همراه نداشته باشد؟

اقتصاد هــای ســرمایه داری بــه دایل 
و  رونــق  دارای ســیکل های  مختلــف 
رکــود هســتند. در ســال 2008 رکــود 
و  مالــی  بحــران  واقــع  در  و  بــزرگ 
اقتصــادی بزرگی در امریکا پیش آمد 
کــه از آنجــا به دیگر کشــورها ســرایت 
کرد و رشد اقتصادی امریکا و بسیاری 
امــا  شــد.  منفــی   2009 در  کشــورها 

سیاست های صحیح اقتصادی اتخاذ 
شــد و چند سال بعد رشــد اقتصادی 
امریــکا  بیــکاری در  اعــاده شــد. اان 
خیلی پایین اســت که نشــان می دهد 
دائمــاً  می توانــد  کشــور  آن  اقتصــاد 
فرصت هــای شــغلی بیشــتری ایجاد 
کنــد. به عبــارت دیگر اقتصــاد امریکا 
از بحــران 2009-2008 حتــی قوی تــر 

بیرون آمد.
ë  آیا این امکان برای اقتصاد ایران هم 

فراهم است؟
در مورد ایران سیاست های اقتصادی 
تحت تأثیــر روابط بین المللی کشــور 
و تحریم هاســت و اینکه برای سالیان 
مختلــف  بخش هــای  در  متمــادی 
سرمایه گذاری منفی بوده )مثًا حتی 
بخش نفت هم نیاز به میلیاردها دار 

ســرمایه گذاری بــرای نوســازی دارد( 
حاکــی از آن اســت کــه ظرفیــت های 
تولیدی کشــور کاهش یافتــه )هنوز به 
ســطح ســال 1391 برنگشــته اســت(. 
حــال با این شــوک هــای اخیــر طبعاً 
ســرمایه گــذاری هــا کاهش بیشــتری 
یافته اســت و ظرفیت های تولید هم 
به تبع آن کاهش می یابد. مؤسســات 
بین المللــی هــم پیش بینــی کرده اند 
بیــن  در  ایــران  اقتصــاد  جایــگاه  کــه 
اقتصادهــای جهــان در 10تا 15 ســال 
آینده کاهش خواهد یافت. مگر اینکه 
تغییرات بنیادی در روابط بین المللی 
ایران به وجــود آید و تولید و صادرات 
نفــت و ایجــاد ارزش افــزوده در ایــن 
بخش و نیز سرمایه گذاری خارجی در 

ایران افزایش یابد.
بنابرایــن اگــر تغییراتــی در ســاختار و 
سیاســت ها رخ دهــد، می تــوان حتی 
یک دوره رشــد اقتصادی منفی را نیز 
قبول کرد. البته برای یک برنامه ریزی 
و سیاســتگذاری دقیــق نیــاز داریم که 
روی آمــار، ارقام و مدل هــای اقتصاد 
ســنجی تأثیر نفت بر اقتصــاد ایران و 
همین طور ســایر بخش هــای مؤثر در 
شاخص رشــد تولید ناخالص داخلی 

کشور بیشتر کار شود. 
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وقتی درآمد نفت بیشتر می شود امکان 
سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی و سایر 

بخش ها توسط دولت افزایش می یابد و 
این موضوع اثر مثبت )Crowding in( بر 
سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد و در 

نهایت تولید و درآمد ملی را افزایش می دهد



ë بوطیقای نثر
»بوطیقای نثر: همراه با جســـتارهایی نو در باب حکایت« 
عنوان کتابی به قلم تزوتان تودوروف اســـت که در ســـال 
1971 نوشـــته شـــده و محتوایش بررســـی آثـــار گوناگون از 
دوران مختلـــف، از هومر تا هنری جیمز را در بر می گیرد. 
این کتاب با برگردان کتایون شـــهپرراد از ســـوی انتشارات 

نیلوفر منتشر شد.
تودوروف در ایـــن کتاب برخاف نقدهای دانشـــگاهی یـــا هرمنوتیک، هربار 
داده ای را کـــه منتقدان در باره اش اتفاق نظر داشـــتند و در صحتش تردیدی 
به خود راه نمی دادند، مبنای کار قرار می دهد. ســـپس آن را زیر سؤال می برد 
و در نهایـــت با اســـتفاده از ابزارهـــای نوین تحلیـــل گفتمان، نادرســـتی این 
باور را اثبات می کند. این چنین اســـت که در بخشـــی از کتـــاب ابتدا به باوری 
همگانی اشـــاره می کند که براســـاس آن برخی آثار مانند اودیسه بدوی اند و 
در آنهـــا پیچیدگی وجود ندارد. ســـپس با یافتن پیچیدگی هـــای متن به این 
نتیجه می رســـد که چیزی به نام حکایت بدوی وجود ندارد و همه حکایت ها 
بـــه نحـــوی پیچیده اند. یا در بخش دیگـــر کتاب یکی از نظـــرات هنری جیمز 
را کـــه معتقد بود همه شـــخصیت های رمان یا داســـتان کوتـــاه، الزاماً بعدی 
روانشـــناختی دارنـــد بر می گزیند ســـپس با تکیه برداســـتان های هـــزار و یک 
شـــب ثابت می کند که شـــخصیت های این کتاب نه به لحاظ روانشـــناختی، 
بلکه به دلیل داســـتان هایی که تعریف می کنند اهمیت دارند و بدین ترتیب 
قاعده ای را که هنری جیمز تبیین کرده بود و مبنای بســـیاری از پژوهش های 
ادبـــی قـــرار می گرفت رد می کند. ایـــن رویکرد را تـــودوروف در مباحث دیگر 
این کتاب در مورد ژوزف کنراد، داستایوفســـکی و داســـتان های هنری جیمز و 
افســـانه جام گرا آل نیـــز دنبال می کند و بدین ترتیـــب راه نوینی را پیش روی 

منتقدان ادبی قرار می دهد و آن را بوطیقای نثر می نامد.
ë دو نیمه من

»دو نیمـــه من« مجموعـــه ای از داســـتان های کوتاه زنان 
داســـتان نویس از کشـــورهای امریکای اتین اســـت که به 
انتخاب و ترجمه فریده شبانفر از سوی انتشارات مروارید 

به بازار آمد.
مترجم ابتدا در پیشـــگفتار کتاب گزارشی موجز و مختصر 
از ادبیـــات امریـــکای اتین و زنان نویســـنده و شـــرحی از 

چگونگـــی انتخـــاب این داســـتان ها به دســـت می دهد. تاریخچـــه ای کوتاه از 
زنان داســـتانگوی امریکای اتین، زنان نویسنده و مســـأله زن، مسیر گزینش 
داســـتان در یک جنـــگ داســـتان های کوتاه، در این پیشـــگفتار آمده اســـت. 
مترجم می گوید: هدف آن اســـت که مرزهای سنتی که نوشته های زنان را در 
یک چارچوب مکانی و زمانی و جنســـیتی محدود کرده کنار بزنیم و مرزهای 
فرهنگی و زبانی را که مراوده های انســـان ها را مانع می شوند بگشاییم. هدف 
آن اســـت که خواننده را با تجربه ادبی تازه ای آشنا کنیم. در ادامه 20 داستان 
از نویســـندگان زن کشـــورهای شـــیلی، بولیوی، برزیل تا آرژانتین و کوبا، پرو و 
دیگر کشـــورها آمده است. فریده شبانفر در این زمینه می نویسد: »در ترجمه 
با داستان هایی از یک کشور برخوردم که نادیده گرفتن ارزش آنها حیف بود. 
بنابراین از چند کشـــور با دو داستان مواجه خواهیم شـــد و برای جلوگیری از 
پراکندگی زمان نوشتن هر اثر، داستان ها براساس زمان نوشتاری آنها در یک 

محدوده تاریخی 60 سال گذشته ترتیب انتخاب داده شدند.«
اکثر داســـتان ها به گونه ای خاص رویدادهای یـــک دوره تاریخی و اجتماعی و 
در ضمن تحول ادبی آن دوره را در مقایسه با گذشته نشان می دهند. تحلیل 
و بررســـی اوضـــاع اجتماعی و تاریخـــی آن دوره درک داســـتان را عمیق تر و 
ملموس تر می کند. بنابراین تحلیل هایی از این داستان ها از چند خط و چند 

پاراگراف گرفته تا نقد و بررسی کامل یک داستان در این کتاب آمده است.
ë لی لی بد

»لی لـــی بد« نام رمانی از ماریو وارگاس یوســـا با برگردان 
شهین وکیلی تهامی است که از سوی نشر ورا منتشر شد.

»لی لی بد« یکی از جدید ترین رمان های یوسا که با عنوان 
اصلی اش »دختر بد« درجهان عرضه شـــده اما در ایران 
نام کتاب از نام شـــخصیت اصلی رمان که لی لی است به 
عاریت گرفته شد. البته مترجم در شناسنامه کتاب این را 

آورده اســـت. حوادث این رمان در سال 1950 اتفاق می افتد. ریچارد نوجوان 
بی بندوبار با دختری به  نام لی لی آشـــنا می شـــود که فقط 14 ســـال دارد و از 
خانواده های تهیدست شهری محسوب می شـــود. لی لی همراه با خواهرش 
بـــا تغییر لباس و چهره ســـعی دارند خود را جزو طبقات اشـــراف جامعه جا 
بزنند و مرفه نشـــان بدهند و هویت واقعی خود را پنهان نگه دارند. لی لی در 
مدرســـه و در شهر ســـخت مورد حسادت همکاســـی ها وهمساان خود قرار 
می گیرد. اما ناگهان ناپدید می شود و هیچ کس خبری از او ندارد که چه بر سر 
او آمده اســـت. ســـال ها از این ماجرا می گذرد. ریچارد که زمانی عاشق لی لی 
بود بـــه حرفه ترجمه روی می آورد و بر حســـب ضـــرورت حرفه اش به همه 
نقاط جهان ســـفر می کند. و در جریان یکی از همین سفرهاســـت که با لی لی 
رودر رو می شـــود. در واقع این لی لی اســـت که با تغییر مـــداوم چهره و پنهان 

نگه داشتن هویت واقعی خود سر راه ریچارد ظاهر می شود.
این رمان پیش از این با ترجمه خجسته کیهان تحت عنوان »دختری از پرو« 
منتشر شده بود که با اقبال خوبی هم رو به رو شد و به چاپ های متعدد رسید.

و حاا پس از چند سال ترجمه ای دیگر از این رمان، به منتقدان و خوانندگان 
فرصـــت می دهـــد کـــه نگاهـــی تطبیقی به ایـــن دو ترجمه داشـــته باشـــند و 

تفاوت ها را ببینند.
یوسا که از بهترین نویسندگان جهان شناخته می شود؛ اما منتقدان این رمان 
را در مقایســـه با گفت وگـــو در کاتدرال، یا خالـــه خولیا و ســـناریو نویس یا اثر 
متأخر و کم تر موفق او ســـوربز دارای عمـــق کمتری ارزیابی می کنند. در عین 
حال که می نویســـند: این رمان بشدت ســـرگرم کننده و مثل دیگر آثار یوسا به 

طرز خیره کننده ای شسته -  رفته است.
ë دستور جلسه

»دستور جلسه« اثر اریک وویار با ترجمه مهین کاظمی از 
سوی انتشارات روزنه منتشر شد.

این کتاب کـــه برنده جایزه معتبرگنکور، عالی ترین جایزه 
ادبیـــات داســـتانی فرانســـه در ســـال 2017 شـــد، روایتگر 
نخســـتین جرقه های پیدایش رایش ســـوم در دهه 1930 
میادی است و نشان می دهد که چگونه بزرگ ترین باها 

اغلب با گام های کوچک شروع می شوند.
داســـتان با جلســـه ای در فوریه 1933 آغاز می شود. جایی که هرمان گورینگ 
از 24 نفـــر از مدیـــران بزرگ تریـــن شـــرکت های صنعتی و خدماتـــی آلمان 
می خواهد تا بـــرای انتخابات، حزب آنها را حمایت مالی کند. شـــرکت هایی 
ماننـــد آگفا، بایر، کراپ، اوپل، زیمنـــس و... خواننده کم و بیش، گام به گام با 

پیدایش رایش سوم به لطف حمایت صنعتگران آلمانی همراه می شود.
اریک وویار نویســـنده و ســـینماگر فرانســـوی در اغلب آثارش، روایت خود را 
با روایت های تاریخی و مســـتند گره می زند. نخســـتین رمان او در سال 2009 
بـــا عنـــوان فاتحان روایتی اســـت پیرامون فتح پرو توســـط پیســـارو و ســـقوط 
امپراطـــوری اینکاهـــا. همچنیـــن او بـــرای رمان جنـــگ غرب و کنگـــو جایزه 
فرانسوی آلمانی فرانتس هسل را در 2012 و برای همین کتاب دستور جلسه 

جایزه والری اربو را در سال 2013 از آن خود کرد.
دســـتور جلسه تازه  ترین رمان این نویسنده است که در سال 2017 در فرانسه 

منتشر شد.

ــفه  ــ ــتاد فلس ــ ــنفکر و اس ــ مصطفی ملکیان )روش
ــاب خود با نام »زمین  ــ اخاق( در جدیدترین کت
ــارات سروش موانا  ــ ــــمان« که انتش از دریچه آس
ــاپ اول 1397( آن را  ــ ــتان )چ ــ ــارات دوس ــ و انتش
راهی کتابفروشی ها کرده اند، به سه عامل که در 
ــــی )در نهادهای  ــــکات اجتماع پدیدآمدن مش
خانواده، اقتصاد، تعلیم و تربیت، سیاست و...( 

نقش دارند، اشاره کرده:
ــا بیش از  ــ ــه تقاض ــ ــــع طبیعی: همیش 1.مناب
عرضه است. کمبود منابع طبیعی و رفع نشدن 
ــد و  ــ ــــدت می بخش ــــری، رقابت را ش نیازهای بش

زمینه ستیز و جنگ گسترده تر می شود.
2.برنامه ریزی های اجتماعی: به این معنا که 
ــــزی در نهادهای مختلف اجتماعی به  برنامه ری
ــانی که در آن زمینه ها تخصص دارند  ــ دست کس

انجام نمی گیرد.
ــــی: یعنی زمانی که مدیریت  3.قدرت سیاس
سیاست و قدرت سیاسی، بر اساس دستیابی به 
ــــکل می گیرد، که برآمده از جهل و  منافع خود ش
سوء نیت است. جهل به این معنا که صاح ملت 
ــوء نیت به این معنا  ــ ــــخیص نمی دهند و س را تش
ــه از آگاهی برخوردارند اما در انجام دادن کارها  ــ ک

سستی و اهمال می کنند.
سپس با توجه به اینکه دولت ها و قدرت های 
ــه با دوران قدیم، قدرتمندتر  ــ سیاسی در مقایس
شده اند و همه منابع را در اختیار دارند و بنابراین 
ــــت و فرد،  ــده اس ــ ــوارتر ش ــ ــارزه با آنها نیز دش ــ مب
ــد به  ــ ــد به تنهایی اوضاع را بهبود بخش ــ نمی توان
ــــل چهارم  ــز می پردازد. عام ــ ــــل چهارمی نی عام
ــــت که حتی اگر  ــرد فرِد آدمیان« اس ــ »فرهنِگ ف
ــاع اجتماعی هم نقش خود  ــ فرد در بهبود اوض
ــه عامل قبلی هم بسامان باشد،  ــ را اجرا کند و س
ــر او اگر فقط  ــ ــع ایجاد کند. به تعبی ــ می تواند مان
همان سه عامل مؤثر بودند، شهروند موجودی 
منفعل بود و در بهبود سرنوشت خود و دیگران 
هیچ نقشی نداشت و دوم اینکه اگر آن سه عامل 

هم برآورده شده باشند و فرهنگ فردی آدمیان 
بسامان نباشد آن سه عامل بی تأثیر خواهند شد. 
ــه عامل  ــ ــــگ فردی آدمیان از س ــه باور او، فرهن ــ ب
دیگر مهمتر است زیرا با توجه به فرهنگ فردی، 
ــوند و از وضعیت  ــ اعضای جامعه کنشگر می ش

انفعال بیرون می آیند.
ملکیان در ابتدای کتاب به تعریف »فرهنگ« 
ــــت  ــاخته دس ــ ــته بزرگ پرداخته )1.س ــ ــه دس ــ در س
انسان 2.ساخته غیرمادی دست انسان 3.فرهنگ 
ــه آن نظر  ــ ــاب ب ــ ــود در این کت ــ ــه خ ــ ــــردی( و آنچ ف
ــا که برخی  ــ ــــت. به این معن ــوم اس ــ دارد تعریف س
ــــط، زبان،  ــــری، مانند خ ــــاخت های بش از دست س
نهادهای اجتماعی، مالکیت، ریاست و... در بیرون 
از آدمی پدید می آیند و برخی دیگر در درون آدمی 
ــان  ــ ــــردی در درون انس ــد. فرهنگ ف ــ ــد می آین ــ پدی
ــــل دارد: 1.باورها  ــه عام ــ ــه در س ــ پدید می آید و ریش

2.احساسات، عواطف و هیجانات 3.خواسته ها.
ملکیان سال ها قبل و زمانی که مسأله تقدم 
ــــعه اقتصادی و تقدم  ــــی بر توس ــــعه سیاس توس
ــــی از سوی  ــــعه سیاس ــــعه اقتصادی بر توس توس
سیاست پیشگان مطرح شده بود بر تقدم توسعه 
ــــی و اقتصادی تأکید  ــــعه سیاس فرهنگی بر توس
ــا در زمینه اصاح  ــ ــــم باره ــــت. پس از آن ه داش
ــین خود با  ــ ــــخن گفته بود. در اثر پیش فرهنگ س
نام »تقدیر ما تدبیر ما« نیز به موضوع »اصالت 
ــتدال های خود را  ــ ــود و اس ــ ــــگ« پرداخته ب فرهن
ــامان  ــ ــود س ــ ــه اگر فرهنگ عوض ش ــ ــاره اینک ــ درب
سیاسی و اقتصادی هم پدید می آید ابراز داشته 
بود. اکنون نیز در کتاب »زمین از دریچه آسمان« 
به همین موضوع پرداخته و برخاف کسانی که 
ــــکات اجتماعی را قبل از هر  ــائل و مش ــ حل مس
چیز و بیش از هر چیز در چارچوب دگرگونی های 
ــــت محور یا  ــای سیاس ــ ــا نگرش ه ــ ــــی )ب اجتماع
اقتصادمحور، لیبرالی یا مارکسیستی( جست و جو 
ــاور دارد که تا در فرهنگ یک جامعه  ــ می کنند، ب
تغییری رخ ندهد )فرهنگ به معنای مجموعه 
ــــهروندان آن جامعه( نمی توان  احوال درونی ش
ــود. او در  ــ ــدار در جامعه امیدوار ب ــ به تغییری پای
ــــکات اجتماعی با توضیح های  ــه یابی مش ــ ریش
ــه می کند و طرح  ــ ــه درباره مفاهیم ارائ ــ دقیقی ک
ــــم انبوه  ــام می دهد، حج ــ ــــش هایی که انج پرس
مشکات فرهنگی ما را بخوبی به ما می شناساند. 
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آیناز محمدی
خبرنگار

تازه های نشر

بازارنشرهمیشهغافلگیرممیکند
گفت و گو با مرجان محمدی ؛ مترجم

»رنج دلدادگی« نـــام رمانی از تئودور فونتانه، شـــاعر و مهم ترین 
نویسنده رئالیســـت قرن نوزدهم آلمان است که اخیراً با برگردان 
مرجان محمدی از ســـوی بنگاه ترجمه و نشـــر کتاب پارسه منتشر 
شد؛ رمانی که شاهکار فونتانه شناخته می شود. در متن رویدادهای 
 دهه 1870 برلین عشـــقی بین لینه خیاط جوان، زیبا و بوتو افســـر 
سواره نظام خوش سیما و اشرافی شکل می گیرد که دلبستگی آنها 
به هم چندان نمی پاید زیرا سنت آن روز جامعه رابطه آنها را به دلیل جایگاه طبقاتی شان 
برنمی تابد.  این مترجم پیش از این رمان »همهمه زمـــان« از جولین بارنز را ترجمه کرد 
که انتشـــار آن با سه ترجمه همزمان شـــد. مرجان محمدی متولد 1348 تهران لیسانسیه 
مترجمی زبان انگلیسی است و فوق لیسانس زبانشناسی همگانی دارد و ترجمه و انتشار 
آثار پرفروشی چون گیلیاد، خانه داری، لی ا و... از مریلین رابینسون و همسر مسافر زمان 
از اودری نیفنگـــر را در کارنامه اش دارد. او اکنون در تدارک آماده ســـازی و چاپ رمان های 

دیگری است که در آینده نزدیک به بازار می آید.

ë  خانم محمدی شـــما پیش از ایـــن رمان همهمه  
زمـــان از جولیـــن بارنـــز را ترجمه کردیـــد که کاس 
نویسندگی اش با نویسندگانی مثل مریلین رابینسون 
و جان ویلیامز، نیفنگر و...که در گذشـــته آثارشـــان را 
ترجمه و منتشـــر کـــرده بودید، فرق زیادی داشـــت، 

جولین بارنز را به توصیه چه کسی کار کردید؟
همهمه زمان را به پیشنهاد نشر نفیر ترجمه 
ــــبک هر نویسنده ای  ــــت که س ــلم اس ــ کردم. مس
ــودم وجه  ــ ــــی به نظر خ ــــرق دارد ول ــا دیگری ف ــ ب
ــندگانی که از آنها اثر یا آثاری  ــ ــابه همه نویس ــ تش
ــه آنها  ــ ــه هم ــ ــــت ک ــــن اس ــرده ام ای ــ ــه ک ــ را ترجم
ــان عاوه  ــ حرفی برای گفتن دارند. نوشته هایش
ــــی دارد و همه  ــرگرمی، ارزش ادب ــ ــه س ــ ــر جنب ــ ب
ــان  ــ ــتند و آثارش ــ ــــزرگ دنیا هس ــندگان ب ــ از نویس
ــــت.  ــده اس ــ ــای متعددی برگردان ش ــ ــه زبان ه ــ ب

ــــم دارند چه  ــاوت زیاد یا ک ــ ــاا اینکه با هم تف ــ  ح
اهمیتی دارد؟

ë  .چه شـــناختی از جولین بارنز داشتید؟ و دارید  
رمان همهمه زمان وی آیا انتظار شما را در جذب 

مخاطب برآورده کرد؟
ــاب درک یک  ــ ــز را با خواندن کت ــ جولین بارن
ــه همهمه زمان  ــ ــرای ترجم ــ ــناختم و ب ــ پایان ش
ــــق کردم.  ــــدم و تحقی ــوردش خوان ــ ــتر در م ــ بیش
ــد و البته دلیلش را  ــ ــر انتظار من برآورده نش ــ خی

می دانید.
ë  ترجمه شـــما از همهمه زمان مصادف شد با دو

ترجمه دیگـــر از این رمان، رقابـــت مترجمان در 
این عرصه را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این گونه 
 رقابت ها به بهتر شدن کیفیت ترجمه ها کمک

 می کند؟

چنین اتفاقی در ایران خیلی متداول است. 
ــــت. در واقع  ــه نظر من اصًا جالب نیس ــ البته ب
رقابت بر سر کیفیت ترجمه نیست بلکه بر سر 
ــار ترجمه است و تبلیغات آن. تا آن  ــ زمان انتش
جا که من دیده و تجربه کرده ام هیچ وقت چنین 
رقابت هایی در بهتر شدن کیفیت ترجمه کمکی 
نکرده اند. متأسفانه کتابی که از تبلیغات بیشتری 
ــود و گویا  ــ ــــده می ش ــتر دی ــ ــــت بیش برخوردار اس
 خواننده عام چندان توجهی به کیفیت ترجمه 

ندارد.
ë  رمـــان درک یک پایـــان از بارنز کـــه با ترجمه  

کامشـــاد به بازار آمد طی کمتر از یک ســـال 9 بار 
تجدید چاپ شـــده اســـت. عامل این موفقیت 
را چه می دانید؟ سوژه داســـتان، اعتبار و شهرت 

مترجم، کیفیت چاپ و تبلیغات و تجربه ناشر؟
همه آنها مؤثر بودند. خوشبختانه این کتاب 
به خاطر سوژه خوب، اعتبار نویسنده و مترجم و 
ــر و تبلیغات درست دیده شد و مورد پسند  ــ ناش

قرار گرفت.
ë  اخیراً رمان فقط یک داســـتان جولین بارنز با

ترجمه ســـهیل سمی هم توســـط همین ناشر به 
بازار آمد.؟حضور این رمان را در بازار نشر چگونه 

پیش بینی می کنید؟
ــه  ــ ــــن همیش ــای م ــ ــفانه پیش بینی ه ــ متأس
ــر ایران  ــ ــــده چون بازار نش ــــت از آب درآم نادرس
همیشه غافلگیرم می کند. کتابی که به نظر من 
ــــت اصًا دیده نمی شود و  ــــمند اس ــیار ارزش ــ بس
ــکند.  ــ کتابی که فکرش را نمی کنم رکورد می ش
در مورد این کتاب واقعاً انتظار دارم که به خاطر 

نویسنده و مترجم کاربلدش و نشر معتبری که 
ــــت مورد توجه قرار  ــته اس ــ دارد آن طور که شایس

گیرد.
ë  رمان خانه اثـــر مریلین رابینســـون دارای چه 

ویژگی هایی بود و چه گزاره هایی در این اثر شما را 
سخت تحت تأثیر قرار داده بود؟

رمان خانه مثل دیگر آثار مریلین رابینسون، 
ــیار تأثیرگذار است چه از نظر ادبی چه  ــ اثری بس
ــوار دارد.  ــ فلسفی. مریلین رابینسون قلمی دش
ــــت. از این  ــــبب نیس ــر واژه اش بی س ــ انتخاب ه
ــته در آثارش پرسش هایی را درمورد دین،  ــ گذش
ــــرح می کند که  ــدا و رابطه او با بندگانش مط ــ خ
ــند مورد بحث  ــ ــانی که می اندیش ــ برای تمام کس
ــــش هایی که شخصیت های  بوده و هست. پرس
داستان هایش با آن درگیرند و گاه پاسخی برای 
آن نمی یابند و همین آنها را به شک و تردید در 

مورد عدل خداوند وامی دارد.
ë  ترجمه کـــدام مترجم را می خوانیـــد و از کدام 

نویسنده؟رمان مطلوب شـــما چه عناصری باید 
داشته باشد؟

هر اثری که جذبم کند و ترجمه خوبی داشته 
ــــعی می کنم از مترجمان  ــد می خوانم. س ــ باش
ــتر بخوانم که بیشتر یاد بگیرم.  ــ پیشکسوت بیش
نمی توانم مشخصه خاصی برای رمان مطلوبم 
ــــی که می نویسد  تعیین کنم اما به نظرم هر کس
ــه همه  ــ ــــت ک ــــت و قرار هم نیس ــنده نیس ــ نویس
ــلیقه ها  ارزش خواندن  ــ کتاب ها مطابق همه س

داشته باشند. من فکر می کنم با زمان محدودی 
که داریم بهتر است سعی کنیم کتابی را بخوانیم 

که آخرش از خود نپرسیم »خوب که چی؟!«
ë  برای شـــما این اتفاق افتاده کـــه اثری را ترجمه 

کنید و ناشر از قبول چاپ آن امتناع کند. اگر چنین 
تجربه ای دارید، بگویید آن ترجمه چه سرنوشتی 

پیدا کرد.
ــه آن کتاب به  ــ ــده. اتفاقاً ترجم ــ بله پیش آم
پیشنهاد خود ناشر هم بوده ولی بعد از خواندن 
داستان خوشش نیامده و از چاپش امتناع کرده 
ــر  ــ ــــخ کردم و کتاب را به ناش ــرارداد را فس ــ بود. ق

دیگری سپردم.
ë  از رمان رنج دلدادگی تئودور فونتانه بگویید که  

به تازگی با ترجمه شما منتشر شد؟سوژه این رمان 
دل ســـپردن یک دختر خیاط زیبا رو به یک افسر 

ســـواره نظام و خوش سیمای اشرافی است. این 
نوع دلدادگی و مخالف خوانی اطرافیان خاص 
جوامع سنتی بویژه شرق است تا جامعه آلمان. 

حتی اگر در برلین دهه 1870 اتفاق افتاده باشد...
رمان رنج دلدادگی را به پیشنهاد نشر پارسه 
ــه نام کتاب  ــ ــردم. البته باید بگویم ک ــ ترجمه ک
ــــت بلکه  ــه کلمه به کلمه اثر اصلی نیس ــ ترجم
ــــی  ــــت. چون نام اثر در فارس ــــری از آن اس تعبی
ــر نام آن را  ــ ــــذاب نبود و با توافق ناش چندان ج
ــــم. همان طور که  ــاب کردی ــ ــــکل انتخ به این ش
می دانید فونتانه نویسنده آلمانی است و متن 
اصلی اثر به زبان آلمانی نوشته شده است. اما 
من کتاب را از روی ترجمه انگلیسی اش ترجمه 
ــــم، اما برای  ــون زبان آلمانی نمی دان ــ کردم چ
ــود که  ــ ــه از روی ترجمه باعث نش ــ اینکه ترجم
ــــل کار از متن اصلی فاصله زیادی بگیرد  حاص
دو ترجمه انگلیسی از این کتاب را جلوی رویم 
گذاشتم و وقتی احساس می کردم که جایی این 
دو ترجمه با هم تفاوت دارند به اصل اثر رجوع 
می کردم. حتماً می پرسید چطور؟ تو که آلمانی 
ــــختی کار همین جا بود.  ــتی! خب، س ــ بلد نیس
چون باید جمله یا عبارت مورد تردید را در کتاب 
آلمانی پیدا می کردم. ترجمه آلمانی آن جمله 
ــدا می کردم و در کتاب  ــ را از راه های مختلف پی
اصلی دنبال آن کلمه های کلیدی می گشتم تا 
به متن مورد نظرم برسم و آن را بیابم. بعد از 
ــتانی که آلمانی می دانستند معنی آن را  ــ دوس
می پرسیدم و با انگلیسی اش مقایسه می کردم 
ــــم می گرفتم.  ــــی تصمی ــرای ترجمه فارس ــ و ب
ــا بودند. چه نام  ــ ــر در این اثر نام ه ــ چالش دیگ
اشخاص و چه اماکن. در ترجمه های انگلیسی 
عیناً کلمه آلمانی به کار رفته بود. من این اسامی را 
درسایت هایی که تلفظ اصلی آنها را  می دهد پیدا 
می کردم و سعی می کردم نزدیک ترین شکل آن 

را در فارسی بنویسم.
ــه این نوع  ــ ــــت ک ــاً اصًا این طور نیس ــ  اتفاق
ــــت جامعه با آن،  ــــق و  دلدادگی و مخالف عش
ــرقی باشد. اختاف طبقاتی  ــ خاص جوامع ش
ــرافی آن موقع اروپا  ــ دغدغه عمده جامعه اش

بوده است.
ë  فونتانه را که در ســـبک رئالیســـم شاعرانه کار   

می کند به خاطر جزئی نگری و شخصیت پردازی 
و فضاســـازی در داســـتان با مارکـــز و همینگوی 
قابل مقایسه می دانند که قبل از نویسنده شدن، 
روزنامه نگار بودند، رمان رنـــج دلدادگی آیا این 

خصوصیات فونتانه را نشان می دهد؟
ــنده در به تصویر کشیدن جزئیات  ــ بله. نویس
ــــاس  و توصیف آنها چنان مهارتی دارد که احس
می کنید دارید فیلم تماشا می کنید یا اینکه خود 

را در صحنه داستان حاضر می بینید.
ë  آیا رنـــج دلدادگی بهتریـــن و مهم ترین اثر این 

نویسنده بود که برای ترجمه انتخاب کردید؟
همان طور که گفتم پیشنهاد ناشر بود. کتاب را 
خواندم خوشم آمد و قبول کردم. اینکه بهترین 
اثر این نویسنده است یا نه واقعاً نمی دانم. فکر 
ــــری ای را باید به عهده  می کنم چنین نتیجه گی

خواننده و منتقد گذاشت.

سایر محمدی
خبرنگار

محمد صادقی
 روزنامه نگار 
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 ادبیات

ــــی آن ادامه زندگی  ــه زندگی و در پ ــ میل به ادام
کاهش پیدا می کند.

ــداری از  ــ ــت: عدالت به معنای پاس ــ 5.عدال
ــالم کسانی پاسبان حقوق  ــ حقوق. در جامعه س
اعضای جامعه هستند و جلوی از بین بردن حق 

شهروندان را می گیرند.
ــه دیگری درد  ــ ــــن معنا که تا ب ــه ای ــ 6.آزادی: ب
ــه بخواهیم  ــ ــــم هر کاری ک ــــی وارد نکرده ای و رنج
ــواِر آزادی، درد و رنج  ــ می توانیم انجام دهیم. دی
ــــی وارد حریم دیگران  ــــت. من تا وقت دیگران اس
نشوم، به معنای حقوقی )نه اخاقی( آزادم که 

هر کاری بکنم.
در  7.فراهم بودن زمینه های خاقیت فردی: 
ــای خاقیت فردی،  ــ ــالم باید زمینه ه ــ جامعه س
یعنی شکوفاشدن استعداد یکایک افراد فراهم 
شود. ما انسان ها استعدادهایی داریم که تا وقتی 

برآورده نشوند، ناخوش خواهیم بود.
ــــوات درونی ازم  ــه تح ــ ــان در ادامه ب ــ ملکی
ــالم می پردازد. در  ــ ــتیابی به جامعه س ــ برای دس
ــور او از درون: 1.باورهای  ــ ــــی، منظ ــــوات درون تح
ــا و  ــ ــات م ــ ــــف و هیجان ــات، عواط ــ ــا 2.احساس ــ م

3.خواسته های ما است.
به نظر او توهم های بزرگ عقیدتی در میان 
ــالم می کند.  ــ ــه را ناس ــ ــه جامع ــ ــــت ک آدمیان اس
ــا  ــ ــه ب ــ ــرادی واقع بینان ــ ــــن می افزاید:»اف همچنی
ــوند که بهبود وضع  ــ بهبود جامعه روبه رو می ش
خودشان را یگانه هدف می گیرند و بهبود وضع 
ــود می بینند. از  ــ جامعه را نتیجه بهبود وضع خ
ــــدف و اصاح جامعه  ــر آنان، اصاح خود ه ــ نظ

نتیجه رسیدن به هدف است. در مقابل، کسانی 
ــان دست  ــ که منتظر اصاح جامعه اند یا خودش
ــه اصاح جامعه می زنند، تا در نتیجه آن خود  ــ ب
ــانی  ــ ــد، در واقع، از واقعیت های انس ــ اصاح یابن
بی خبرند، زیرا اصاً تصور اینکه جامعه اصاح 
ــد تصوری  ــ ــالم برس ــ ــــک جامعه س ــه ی ــ ــود و ب ــ ش
ــه ای به تمام  ــ ــــت. هیچ جامع غیرواقع بینانه اس
معنا سالم نخواهد شد زیرا انسان چنان ساخته 
نشده که چنین شود... دلیل غیرواقع بینانه بودن 
این تصور این است که اواً انسان نمی تواند منافع 
ــــردی خود مقدم کند. ثانیاً  جمعی را بر منافع ف
اصاح جامعه، اگر هم امکان پذیر باشد، فقط در 
سایه اصاح تک تک اعضای جامعه امکان پذیر 
ــــت. ثالثاَ اگر کسی این تصور را داشته باشد که  اس
ــود و از فردای آن به دنبال  ــ اول جامعه اصاح ش
ــد، این نکته را در نظر نمی گیرد  ــ اصاح خود باش
ــــن اصاح را  ــــرش کفاف ای ــــت عم که ممکن اس
ــد. بنابراین، از آنجا که هیچ ضمانت بقایی  ــ نده
ــد خود را  ــ ــان بای ــ ــود ندارد، انس ــ ــان وج ــ برای انس
دریابد... توجه داشته باشیم که اینجا نمی گوییم 
که به فکر خودمان باشیم، بلکه می گوییم که به 

فکر اصاح خودمان باشیم.«
ــازی  ــ ــرای اصاح و بهس ــ ــان، ب ــ ــه نظر ملکی ــ ب
فردی، ما باید ذره بین را روی خودمان بگذاریم. 
ــــن را روی جامعه بگذاریم و بگوییم  اینکه ذره بی
ــــت یا حقوق یا اقتصاد یا…  ابتدا باید نهاد سیاس
ــوند، برآمده از عجب و خودبینی است.  ــ بهتر ش
ــه در جامعه  ــ ــتم ک ــ گویی من تنها موجودی هس
نباید دگرگون شوم و دیگران باید دگرگون شوند تا 
وضع بهتر شود. به تعبیر وی، اگر در جامعه همه 
ــــن را روی دیگران بگذارند، وضع مطلوبی  ذره بی

پدید نخواهد آمد.
ــاد و  ــ او می گوید از نظر معنویان جهان، هر فس
ــده از درون افراد جامعه  ــ ــــکل اجتماعی برآم مش
ــــت. بنابراین برای  ــتی در کار نیس ــ ــــت و سرنوش اس
ــان ها توجه شود. اگر هم  ــ اصاح باید به درون انس
ــه صورت نگرفت  ــ ــا اصاح درون، اصاح جامع ــ ب
)که چنین نیست که اصاحی صورت نگیرد( فرد 
ــــت. به این  ــده اس ــ ــد نیلوفر در یک مرداب ش ــ مانن
معنا که زندگی خوش و خوب و ارزشمندی داشته 
است. یعنی در جامعه ناسالم به انتظار وضعیت 

مطلوب ننشسته و سالم زندگی کرده است.

مشکاتی که یک شبه پدید نیامده اند که انتظار 
داشته باشیم یک شبه نیز رفع شوند.

ــه بهتری  ــ ــر در پی جامع ــ ــاور ملکیان اگ ــ به ب
ــد در باورها،  ــ ــه عامل، بای ــ ــتیم، غیر از آن س ــ هس
ــات، عواطف و هیجانات و خواسته های  ــ احساس
ــــن، ملکیان در  ــر کنیم. همچنی ــ خود تجدیدنظ
ــــی با  ــــمان« در بخش ــاب »زمین از دریچه آس ــ کت
ــالم«  ــ ــــودی و جامعه ناس ــنودی وج ــ نام »ناخش
ــان ها زندگی خوب، خوش  ــ می گوید:»اگر ما انس
ــته باشیم، ناخشنودیم... اگر  ــ و ارزشمندی نداش
ــیم، روابط مان با جامعه ناسالم  ــ ــنود باش ــ ناخش
ــــم. برای  ــالم می کنی ــ ــه را ناس ــ ــود و جامع ــ می ش
ــد درون ما  ــ ــــی بیرونی بای ــور اجتماع ــ اصاح ام
ــالم فقط  ــ ــود... جامعه ناس ــ ــان دگرگون ش ــ آدمی
معلول عدم سامت درونی شهروندان جامعه 
است.« سپس ویژگی های جامعه سالم را از نظر 

خود توضیح می دهد:
ــر او اگر  ــ ــه تعبی ــ ــی: ب ــ ــتگی اجتماع ــ 1.همبس
ــد، ما فقط با جماعتی از  ــ جامعه همبسته نباش
افراد مواجه خواهیم بود. همبستگی اجتماعی 
یعنی علت کنار هم بودن گشادگی دل باشد نه 
ــتگی اجتماعی به این معنا که  ــ تنگی جا. همبس
ــودم را برای  ــ ــــی فداکردن منفعت خ من آمادگ

منفعت جامعه داشته باشم.
ــرد و منفعت  ــ ــارض منفعت ف ــ 2.کاهش تع
ــتیم و هم عضو جامعه  ــ جامعه: ما هم فرد هس
هستیم. هرچه منافع فردی و مبتنی بر عضویت 
ــد جامعه  ــ ــارض پیدا کنن ــ ــــم تع ــر با ه ــ من کمت

سالم تر است.
ــــن معنا که تا  ــه امن به ای ــ 3.امنیت: جامع
سرپیچی از قانون نکنیم هیچ کس متعرض ما 

نشود.
ــه متجمل  ــ ــالم جامع ــ ــه س ــ ــاه: جامع ــ 4.رف
ــــت و رفاه با تجمل تفاوت دارد. تفاوت بین  نیس
ــــن نیاز و  ــور دقیق تفاوت بی ــ ــاه و تجمل به ط ــ رف
ــــت. جامعه مرفه جامعه ای است  ــته اس ــ خواس
ــــهروندان جامعه را در اختیارشان قرار  که نیاز ش
ــه می خواهند. از نقدهایی  ــ می دهد نه آنچه را ک
که به لیبرالیسم کرده اند این است که لیبرالیسم 
انسان ها را برده خواسته هایشان می کند که غلط 
ــــت که  ــــوب، جامعه ای اس ــــت. جامعه مطل اس
نیازها را برآورده می کند و نیاز اگر برآورده نشود، 
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چرا پدرم افسرده شد؟
ë  پدری 71 ســـاله دارم که چند ماه پیش دچار ســـکته

مغزی شـــد. برای درمـــان به مدت یک مـــاه در بخش 
مراقبت هـــای ویژه بســـتری بـــود. یکی دومـــاه پس از 
عائم  متوجـــه  بیمارســـتان  از  ترخیـــص  و  بهبـــودی 
افســـردگی در پدرم شـــدم. ابتدا فکر می کردم گذشت 
زمان شرایط او را بهتر می کند. اما متأسفانه وضعیت 
او نه تنها بهتر نشـــد بلکه بدتر شد. روانشناس می گوید 
این افسردگی ناشـــی از بستری طوانی مدت در بخش 
مراقبت های ویژه اســـت آیا این امـــر واقعیت دارد یا 
مشـــکل پدرم به داروهایی که اســـتفاده می کند مربوط 

می شود؟
ــــش مراقبت های  ــــی که در بخ ــیاری از بیماران ــ بس
ــتعد ابتا به برخی از  ــ ــتری می شوند مس ــ ــتان ها بس ــ ویژه )ICU( بیمارس
بیماری های اعصاب و روان هستند. دلیریوم یکی از این بیماری ها است 

که به عدم شناخت اطرافیان، زمان و مکان منجر می شود.
ــــت  ــوزه اعصاب و روان اس ــ ــر از بیماری های ح ــ ــــی دیگ ــردگی یک ــ افس
ــای مراقبت های  ــ ــــی در بخش ه ــــدت طوان ــان بیمارانی که م ــ ــه درمی ــ ک
ــدید یا  ــ ــوند بخصوص گروهی که در اثر تصادفات ش ــ ــتری می ش ــ ویژه بس
سکته های مغزی دچار آسیب های ماندگار شده اند، به چشم می خورد.

ــــی دیگر از  ــه یک ــ ــــس از صدم ــترس پ ــ ــــال اس ــا اخت ــ ــاریPTSD ی ــ بیم
ــود که  ــ ــتر در میان افرادی دیده می ش ــ ــــت که بیش ــای روحی اس ــ بیماری ه
ــــت به  ــدید دچار اختال در عملکرد و بازگش ــ به دلیل تروماهای خیلی ش
ــــدید هستند و با  ــار روحی ش ــ ــده اند. بیماران PTSDتحت فش ــ جامعه ش

مشکات بسیار مواجه خواهند شد.
ــــکات می شوند با روانکاوی و دارو درمانی  بیمارانی که دچار این مش
ــــگیری از بروز این بیماری ها  ــوند اما بهتر است برای پیش ــ معالجه می ش
ــتری در بخش مراقبت های ویژه فراهم شود که  ــ شرایطی برای بیمار بس
بتواند ساعت را ببیند و گذر زمان را احساس کند. همچنین باید بستگان 
ــتانی  ــ ــه کنترل عفونت های بیمارس ــ ــائل که ب ــ ــار با رعایت برخی مس ــ بیم
ــــن بیمار حاضر  ــود به طور مرتب بر بالی ــ ــال بیماری ها منجر می ش ــ و انتق
ــــاس تنهایی نکند. اما اگر به هر دلیلی بیمار شما به یکی  شوند تا او احس
ــد باید حتماً به  ــ ــه حوزه اعصاب و روان مبتا ش ــ ــای مربوط ب ــ از بیماری ه
ــکاوی و دارو درمانی را جدی  ــ ــوع روان ــ ــه کنید و موض ــ ــــص مراجع متخص

بگیرید.

سهم ایرانی ها از آمار صرع
از هر 200 نفر جمعیت کشور یک نفر به بیماری صرع مبتا 
است. دبیر علمی پانزدهمین کنگره بین المللی صرع با بیان 
این موضوع به »ایران« می گوید: صرع یک اختال عصبی 
متناوب اســـت که به دایل مختلف و در سنین متفاوت بروز می کند. تومورهای 
مغزی، وقوع سکته، بیماری هایی نظیر ام اس و سوء مصرف دارو و الکل نمونه ای 
از عوامل ایجاد این بیماری محسوب می شود. دکترمرجان اسداللهی می افزاید: 
تحقیقات و پژوهش های انجام شده نشـــان می دهد، اختاات روحی و روانی و 
وســـواس شدید نیز می توانند به بروز تشنج منجر شـــوند. درواقع در این شرایط 
علت مغزی در بروز صرع وجود ندارد. دانشـــیار دانشـــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی تصریح می کند: حدود یک سوم بیماران مبتا به صرع نسبت به درمان 
دارویی مقاوم هستند. تحقیقات نشان داده مشکات روحی یا وسواس شدید در 
حدود 30 درصد این بیماران باعث تشـــنج می شود. در حالی که در گذشته این 
موضوع مورد بررسی قرار نمی گرفت. دبیر علمی پانزدهمین کنگره بین المللی 

صرع خاطرنشان می کند: مشکل تعدادی از مبتایان به صرع مقاوم با جراحی 
برطرف می شود ولی پیگیری های ازم در این زمینه ضرورت دارد.

زندگی مسالمت آمیز 20 درصد ایرانی ها  با آرتروز زانو

وجود بیش از یکصد ماده مغذی و پرخاصیت در کدو حلوایی کافی است تا آن را به بمب انرژی و ضامن سامتی تبدیل کند. این گیاه خوراکی سرشار 
از ویتامین A است که به تولید سلول های پوستی جدید و جوان سازی این بافت کمک می کند.

 کـــدو حلوایی با داشـــتن غنی ترین ریزمغذی هـــا و مقادیر باای کاروتنوئید می تواند تا 30 درصد از بروز انواع مختلف ســـرطان ها پیشـــگیری کند. 
تخمه های کدو حلوایی نیز منابعی غنی از عنصر روی و اسیدهای چرب امگا 3 هستند که می توانند توان مغز را تقویت کرده و مهارت های ذهنی را باا ببرند.

این گیاه مدر در رفع تب مؤثر است و به درمان سرفه بسیار کمک می کند از این رو مصرف آن در زمستان بسیار توصیه می شود. افرادی که نگران اضافه وزن هستند می توانند 
با خیال راحت کدو مصرف کنند چرا که در هر 100 گرم کدو حلوایی تنها 20 کالری وجود دارد.

روش های جوان سازی صورت
پیری و افزایش ســـن موضوعی انکارنشـــدنی است 
اما هرکســـی به نوعی ســـعی می کند این روند را به 
تأخیر بینـــدازد. خطوط ریز و ســـطحی و گاهی هم 
عمیق در زیر پلک های تحتانی یا درطول بینی که به گوشه لب منتهی 
می شـــوند، خطوط عمیقی که از زیر لـــب تا فک پایین ادامه می یابند، 
افتادگی بافت قسمت میانی صورت و همچنین شل شدن پوست در 
زیر چانه همگی نشـــانه های ظاهری افزایش ســـن و قدم گذاشتن در 

دنیای میانسالی و سالمندی است.
ایـــن روزها اما بســـیاری از افـــراد جامعه تاش می کنند با اســـتفاده از 
روش های مختلف جوان ســـازی صورت، بروز نشـــانه های پیری را به 
تأخیـــر بیندازند. این درحالی اســـت کـــه متخصصان تأکیـــد می کنند 
یک شـــیوه جوانسازی پوست ممکن اســـت برای افراد مختلف نتیجه 
یکسانی نداشته باشد و هرکس باید از شیوه مناسب با شرایط جسمی 

خود استفاده کند.
یک مشـــاور پوســـت، مو و زیبایی در این باره چنیـــن توضیح می دهد: 
در حـــوزه جوانســـازی صورت و گـــردن روش های مختلـــف تهاجمی 
و غیرتهاجمی وجود دارد که بســـته به ســـن، ژنتیـــک و میزان و عمق 
خطـــوط و چـــروک ایجـــاد شـــده روی صـــورت متقاضـــی و همچنین 

هزینه ای که او در نظر گرفته، متفاوت است.
ــروری به»ایران« می گوید: هنگامی کـــه خطوط ایجاد  ــ ــوزان س ــ دکتر س
شـــده در صورت فرد کم عمق باشـــد با توجه به ســـن و شرایط وی از 
روش هـــای تزریـــق بوتاکـــس، ژل و چربی اســـتفاده می شـــود. اما در 
افرادی که پوســـت صورت شان به دلیل افزایش سن شل شده و دچار 
افتادگی شده است می توان مشکل را با بهره گیری از روش های هایفو 
برطـــرف کرد و در نهایت به گروهی که مشـــکات شـــان با هیچ یک از 
این روش ها حل نمی شـــود، اســـتفاده از روش لیفت صورت به شکل 

غیرجراحی یا جراحی پیشنهاد می شود.
وی بـــا تأکیـــد بر اینکـــه دانـــش و تجربه پزشـــک بیش از هـــر چیز در 
موفقیـــت و نتیجه یک جراحی زیبایی تأثیـــر می گذارد، لیفت صورت 

را چنین توضیح می دهد: لیفت صورت یکی از روش های مفید جوان 
ســـازی صورت است که به دو شـــکل انجام می شود. روش نخست که 
غیر جراحی اســـت اگر در زمان مناسب انجام شـــود می تواند نمایان 
شـــدن نشـــانه های پیری را به تأخیر بینـــدازد. لیفت صورت بـــا rf ، با 
اســـتفاده از نخ و همچنین هایفوتراپی نمونه هایی از لیفت های بدون 
 جراحی اســـت که نیاز به بیهوشـــی بیمـــار ندارد و به صورت ســـرپایی 

انجام می گیرد.
دکتـــر ســـروری ادامـــه می دهد: شـــیوه rf یا رادیـــو فرکوئنســـی یکی از 
بی عارضه تریـــن و درعین حال مؤثرترین روش هاســـت که با ترکیب 
رادیـــو فرکوئنســـی و میکرونیدلینـــگ تأثیرگـــذاری بیشـــتری خواهـــد 
داشـــت. در این شـــیوه تاش می شـــود با افزایش فرآیند کاژن سازی 
و همچنیـــن نظم بخشـــیدن به رشـــته های کاژن به ســـفت شـــدن و 
پیشـــگیری از افتادگی پوســـت صـــورت و در یک کام به جوان ســـازی 
 صـــورت کمک شـــود. این روش برای بیشـــتر افراد در ســـنین مختلف 

قابل انجام است.
وی لیفت صورت با نخ را نیز چنین توضیح می دهد: در این شـــیوه که 
در گروه روش های کم تهاجمی قرار می گیرد با اســـتفاده از نخ و ایجاد 
شـــکاف های کوچک روی پوست، تاش می شـــود پوست صورت را به 
گونه ای کشـــید تا جوان تر به نظر برسد. از مزایای این شیوه این است 

که متقاضی نیازی به گذراندن دوره نقاهت نخواهد داشت.
درمان هایفوتراپی )HIFU(، نیز شـــیوه نوینی است که در آن، هایفو با 
نفوذ به ایه های عمیق پوســـت بتدریج به سفت و جوان شدن پوست 
منجرمی شـــود. این شـــیوه نیز دوره نقاهت ندارد و ممکن است بیمار 

تنها با کمی قرمزی پوست مواجه شود.
ایـــن مشـــاور پوســـت، مـــو و زیبایی بـــا اشـــاره بـــه جراحـــی به عنوان 
ماندگار تریـــن روش لیفـــت صـــورت می گویـــد: امـــروزه تکنیک هـــای 
بســـیاری برای جراحی لیفت صورت وجـــود دارد که نتایج خوبی هم 

به دنبال دارند. 
در این شیوه میزان و محل برش جراحی با توجه به سن بیمار و میزان 
افتادگی پوست متفاوت اســـت، اما به طورکلی معموًا برای جراحی 
لیفـــت صورت، برش هایی در برخی نواحی صورت ایجاد می شـــود تا 
جراح به عضله ها و بافت های نرم دسترسی داشته باشد و بتواند آنها 
را بااآورده موقعیت شان را تغییر دهد. همچنین در این شیوه پوست 

و چربی اضافه هم برداشته می شود.
وی در پایان تأکید می کند: عمل لیفت صورت معموًا تحت بیهوشی 

عمومی انجام می شود.
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تعـــداد زیـــادی از بیمارانی که این 
روزها به کلینیک های طب فیزیکی و 
توانبخشی مراجعه می کنند، بیماران 
مبتا به مشـــکات اسکلتی عضانی 
بیماری هـــای  حقیقـــت  در  هســـتند. 
مفصلی و دردهای ناحیه کمر، شـــانه 
و گـــردن همگـــی دردهـــای اســـکلتی 
عضانی هســـتند که کیفیـــت زندگی 

انســـان ها را تحـــت 
تأثیر قرار می دهند.

نشـــان  آمارهـــا 
می دهـــد آرتروزهـــا 
و بخصـــوص آرتروز 

زانـــو با شـــیوع 20 درصـــدی در میان 
جمعیت بالغ کشور یکی از شایع ترین 
دردهـــای مفصلی اســـت کـــه البته با 
افزایش ســـن بـــه بیـــش از 60 ســـال 
تعداد مبتایان نیز تا 45 و 50 درصد 

افزایش می یابد.
السادات،  رئیس  احمد  ســـید  دکتر 
و  فیزیکـــی  طـــب  انجمـــن  دبیـــر 
توانبخشـــی معتقد است پیشگیری از 
دردهای اســـکلتی عضانی ساده تر از 

درمان آنها است.
»ایـــران«  بـــه  بـــاره  درایـــن  وی 
بیشـــتر دردهای  می گویـــد: معمـــوًا 
اســـکلتی عضانـــی به دلیـــل انجـــام 
فیزیکـــی،  نادرســـت  فعالیت هـــای 
حالت هـــای نامناســـب بـــدن هنگام 
نشستن، بلند شدن، خوابیدن و حتی 
ایستادن ایجاد می شود که می توان با 
اصاح ارگونومی بدن و رعایت برخی 
از اصـــول اولیه از بروز آنها پیشـــگیری 

کرد.
ادامـــه  الســـادات  رئیـــس  دکتـــر 
انجام ورزش های کششـــی،  می دهد: 
انعطاف پذیری، هـــوازی و همچنین 
بعضی از ورزش های قدرتی با ایجاد 
تناســـب در قـــدرت و انعطاف پذیری 
عضـــات در پیشـــگیری از بـــروز این 
دســـته از بیماری هـــا مؤثـــر هســـتند. 
همچنیـــن تغییر در الگـــوی زندگی و 
انجـــام فعالیت هـــای فیزیکی هوازی 
با کاهـــش وزن به کاهش فشـــار روی 
مفاصل منجر می شود. از سوی دیگر 
این فعالیت ها در افزایش توانمندی 
قلـــب وعروق و به دنبـــال آن افزایش 

شاخص سامتی تأثیر گذار است.

ë درمان های رایج آرتروز زانو 
توصیه ها  ایـــن  همیشـــه  هرچنـــد 
در  و  می خوانیـــم  و  می شـــنویم  را 
برخـــی مـــوارد هـــم تـــاش می کنیم 
که راهکار های پیشـــنهاد شـــده توسط 
متخصصـــان را بـــه کار ببندیـــم امـــا 
واقعیت این اســـت که بسیاری از ما با 
بهانه مشغله فراوان زندگی امروزی و 
فـــراوان تاش می کنیم  درگیری های 
بی تحرکی و ســـبک زندگی نادرســـت 
خود را توجیه کنیم. اســـتفاده از انواع 
فســـت فودهـــا در کنـــار بی تحرکی به 
بهانه کمبود زمان، کافی اســـت که در 
نخســـتین گام دچـــار چاقـــی و اضافه 
مفاصـــل  درد  آن  به دنبـــال  و  وزن 
بخصوص آرتروزمفصل زانو شـــویم. 
اســـتفاده مکـــرر از مفاصـــل زانـــو در 
شـــرایط نامناســـب مانند باا و پایین 
رفتـــن از پله ها به طور مکـــرر و دوزانو 
یا چهار زانو نشســـتن توانسته شرایط 
ابتـــا به این بیمـــاری را فراهم کند. از 
این رو دانستن نحوه مواجهه و راه های 

درمان نیز ضروری به نظر می رسد.
دکتر رئیس السادات در خصوص 
راه هـــای درمان آرتـــروز زانو می گوید: 
اگـــر به هر دلیلی فرد بـــه این بیماری 
دچار شـــد با توجه به شـــدت بیماری 
دارو  درمانـــی،  ورزش  شـــیوه های  از 
و  مفصلـــی  تزریق هـــای  و  درمانـــی 
پاک های عصبی استفاده می شود تا 
دوره بیماری کمتر شده و بیمار بتواند 
زودتـــر به جایگاه اجتماعی و شـــغلی 

خود بازگردد.
طـــب  همایـــش  اجرایـــی  دبیـــر 
فیزیکـــی توانبخشـــی و الکترودیاکنوز 

ایران بـــا تأکید بـــر اینکه آرتـــروز زانو 
بیشـــتر در میان زنان دیده می شـــود، 
خاطرنشان می کند: وراثت و ژنتیک، 
فعالیت هـــای  چاقـــی،  جنســـیت، 
فیزیکـــی نامناســـب و حـــرکات مکرر 
مفاصل مهم ترین عوامل ایجاد این 
بیماری محســـوب می شـــوند. برخی 
از این عوامل خطـــر، قابلیت اصاح 
دارند مانند چاقی کـــه با کاهش وزن 
بخـــش زیـــادی از فشـــار وارده به زانو 
کاهـــش می یابـــد یـــا حـــرکات مکرر 
فیزیکی که می توان بسیاری از آنها را 

اصاح کرد.
بـــه گفتـــه ایـــن متخصـــص طب 
فیزیکی، در مراحل خفیف تا متوسط 
بیمـــاری، درمان هـــای فیزیکی مانند 
و  درمانـــی  گرمـــا  و  درمانـــی  ســـرما 
بهره گیری از داروهای موضعی مانند 
پماد هـــا و ژل های ســـرد و گرم کننده، 
فیزیوتراپـــی، لیـــزر درمانـــی، مگنـــت 
باشـــند.  کمک کننده  می توانند  تراپی 
همچنیـــن در این مرحلـــه از بیماری، 
داروهای خوراکی مانند استامینوفن و 
داروهای ضد التهابی غیرکورتونی نیز 

تجویز می شود.
وی تأکیـــد می کنـــد: در مواردی که 
درمان های گفته شـــده کارساز نباشد، 
تزریق هـــای داخل مفصلی می توانند 
به بیمار کمک کننـــد، حداکثر تعداد 
ایـــن تزریقات بیـــن 3 تـــا 4 تزریق در 
سال توصیه می شـــود و نباید بیشتر از 
آن انجام شود. استفاده از آمپول های 
ژله ای یا تاج خروس یـــا هیالورونیک 
اســـید هـــم در کاهـــش درد و کنتـــرل 
بیماری مؤثر هســـتند اما بهتر اســـت 

بدانید که تأثیر این آمپول ها برحسب 
وزن از 6 مـــاه تـــا یـــک ســـال متفاوت 

است.
دکتر رئیس الســـادات در ادامه به 
ازن درمانـــی به عنـــوان یکـــی دیگر از 
درمان هایی که تأثیر کوتاه مدت دارد 
اشـــاره می کند و می گوید: این درمان 
نیز تأثیر کوتاه مدت دارد و نباید از آن 
توقع معجزه داشت. تزریق پاسمای 
غنی از پاکت یا PRP گزینه مناســـب 
دیگری برای افرادی است که بیماری 
آنها به مراحل شـــدید نرسیده است. 
البتـــه بیماران بـــرای اســـتفاده از این 
روش بایـــد شـــرایطی خاص داشـــته 
باشـــند. برای مثال آنهـــا نباید اضافه 
وزن داشـــته باشـــند و سن شـــان نیـــز 
نباید بیشتر از 75سال باشد. PRP در 
بیماران واجد شـــرایط به کاهش درد، 
رفع خشکی مفصل و همچنین بهبود 
عملکرد مفصلی تا بیش از یک سال 

منجر می شود.
و  فیزیکـــی  طـــب  انجمـــن  دبیـــر 
توانبخشـــی بـــه تأثیـــر مثبـــت ورزش 
اشـــاره کـــرده و خاطرنشـــان می کند: 
عامـــه مـــردم تصـــور می کننـــد برای 
درمان مفصل آســـیب دیـــده باید به 
آن اســـتراحت داد درحالـــی کـــه این 
تصور اشـــتباه اســـت و ورزش درمانی 
یکـــی از مؤثر تریـــن درمان ها اســـت. 
ران،  چهارســـر  عضـــات  تقویـــت 
انعطاف پذیری عضات پشـــت ران و 
پشت ســـاق پا همگی در سایه  ورزش 
درمانی و آب درمانی ایجاد می شوند 
و به کاهش درد و مشـــکات ناشـــی از 

آرتروز زانو کمک می کنند.
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نجات بخش یک زندگی باشید
پیوند ســـلول های بنیـــادی یکی از درمان هـــای نوینی 
اســـت که برای درمان بســـیاری از بیماری ها از جمله 
بیماری های آنکولوژی وســـرطان مورد اســـتفاده قرار 
می گیرد. اما مشـــکات بسیاری در مســـیر پیوند مؤثر ســـلول های بنیادی 
وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها وجود اهدا کننده مناســـب اســـت. در 
بهترین شرایط، شـــانس یک بیمار برای دریافت سلول بنیادی از والدین، 

خواهر و برادر یا خویشاوندان خود تنها 25 درصد است.
 محدودیـــت نمونه هـــا، قطعی نبودن تطابق نمونه های دریافت شـــده از 
خارج از کشـــور و همچنین هزینه های باای تهیه نمونه از دیگر مشـــکاتی 
اســـت که در مســـیر انجام پیوند ســـلول های بنیادی وجـــود دارد. از این رو 
برای رفع مشکل بیماران نیازمند به سلول های بنیادی مرکز پذیره نویسی 
اهـــدای ســـلول های بنیادی خون ســـاز ایران در محک تأســـیس شـــد. اما 

چگونه می توان در این مرکز عضو شد؟
فقـــط کافی اســـت کمی وقـــت بگذاریـــد و به محـــک مراجعه کنیـــد. اگر 
تعدادتـــان بیش از 10 نفر باشـــد نماینـــده مرکز به آدرس شـــما مراجعه 
می کند. نمونه بزاق دهان شـــما برای انجام HLA Typing گرفته می شود 

و در بانک HLA ثبت می شـــود تا در آینده و در صورت پیدا شـــدن فردی 
که سلول های بنیادی منطبق با سلول های بنیادی شما دارد، اهدا صورت 

بگیرد. 
پـــس از اثبـــات تطابق ســـلول های بنیادی شـــما و یـــک بیمـــار نیازمند به 
ســـلول های بنیادی خون ساز به شما اطاع داده می شود تا به مرکزی که 
بیمار گیرنده بســـتری شـــده مراجعه کنید. در این مرکز به  شما به عنوان 
داوطلـــب دارویی تزریق می شـــود که وظیفه تحریک ســـلول های بنیادی 
مغـــز اســـتخوان را بـــر عهده دارد . این دارو ســـبب می شـــود تعـــدادی از 
ســـلول های بنیادی وارد خون شود به گونه ای که بتوان از آنها برای بیمار 
اســـتفاده کرد. بعد از 3 تا 5 روز در یک فرایند 3 تا 4 ساعته مقداری خون 
از بدن داوطلب گرفته می شود. عملیات  جداسازی سلول های بنیادی از 
خون  انجام می شـــود و این ســـلول های بنیادی خون ساز  به بیمار تزریق 
می شـــود، مابقی خون هم که داخل کیت های یـــک بار مصرف قرار دارد  

به بدن شما  باز می گردد. 
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12 هزار کشته در 8 ماه
حــوادث/  گــروه 
حــوادث رانندگی از 
ابتدای امسال جان 
12 هزار و 261 نفر را در کشور گرفته است.

ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پزشکی قانونی کشور، از این تعداد که در 
تصادفات 8 ماهه امسال جان باخته اند، 
9 هزار و 587 نفر مرد و 2 هزار و 674 نفر 
زن بودند. این آمار نسبت به سال گذشته، 

0.9 درصد افزایش را نشان می دهد.
ë جاده های برون شهری رکورددار مرگ و میر

از آغاز امسال در جاده های برون شهری 7 هزار و 838 نفر، راه های درون شهری 
2 هزار و 932 نفر، جاده های روستایی 838 نفر، راه های اختصاصی 152 نفر و در 

سایر راه ها 501 نفر جان خود را از دست داده اند.

تصادف سرویس مدرسه در خزانه
رعایــت نکــردن حق تقدم از ســوی راننده ســرویس مدرســه منجر بــه تصادف و 

مصدومیت چهار دانش آموز شد.
این تصادف ساعت 7:38 صبح شنبه در خزانه بخارایی تقاطع شهید غفاری بین 

یک دستگاه ون سرویس دانش آموزان و خودرو نیسان اتفاق افتاد.
سرهنگ حسن عابدی جانشین پلیس راهور تهران بزرگ به فارس گفت: در این 

تصادف رانندگی چند نفر از دانش آ موزان به صورت سطحی مصدوم شدند.
ســرهنگ عابــدی علــت حادثــه را عــدم رعایت حق تقــدم از ســوی راننده 
ســرویس دانش آمــوزان عنــوان و اعــام کــرد: خــودرو فــوق فاقــد مجــوز و 
برچسب ســرویس مدارس بوده است. مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس 
نیز درباره حادثه تصادف ســرویس دانش آمــوزان گفت: در این حادثه یک 
دســتگاه ون و نیســان در محــل خزانــه بخارایــی خروجــی ترمینــال جنوب 
تصــادف کرده بودند. بافاصله 2 دســتگاه آمبوانس به محل اعزام شــد و 
5 نفــر به بیمارســتان انتقال یافتنــد که چهار نفر از آنان دانش آموزان پســر 
13 تا 15 ســال بودند و یک مرد 45 ســاله که به بیمارستان بهارلو و شهدای 

هفت تیر منتقل شدند.
مهدی عزیزی 1۵ ساله، رضا سجادی 1۴ ساله، محمد صادق نجفی 1۴ ساله وعلی 

شایسته مهر 13 ساله دانش آموزان آسیب دیده بودند.

 تخریب اموال بیمارستان به دست پزشک اخراجی
پزشک اخراجی بیمارستان که برای دریافت مطالباتش از مسئوان این مرکز 

به آنجا رفته بود اموال بیمارستان را تخریب کرد.
دکتر فرزین بابایی- رئیس بیمارستان امام حسن مجتبی)ع( شهر داراب- با 
اعام این خبر به ایرنا گفت: این پزشک پنج ماه قبل بنا به دایلی اخراج شده 
بود و گفته می شــود مطالباتی از مهرماه 96 از این بیمارســتان داشــت که روز 
جمعه پس از جر و بحث لفظی با کارکنان بیمارستان چند دستگاه نمایشگر 
رایانه و دســتگاه های دیگر بیمارســتان را تخریب کرد. این فرد پس از تخریب 

اموال فرار کرد اما در جاده داراب – شیراز بازداشت شد.
در حــال حاضــر پرونــده ای بــرای این فرد تشــکیل شــده و در حــال پیگیری 

قضایی است.   

اخــــــبار

حوادث جهان
آرزو کیهان

مترجم
 دستگیری 
سرباز قاتل

 بازی مرگ 
5 دختر لهستانی 

زن امریکایی بــه خاطر 35 دار 
یک آرایشــگر را در لس آنجلس 

کشت.
نیــوز،  گــزارش  ای بی ســی  بــه 
متهــم پــس از مانیکــور کــردن 
ناخنش باید 35 دار پرداخت 
اعتبــاری  کارت  امــا  می کــرد 
جعلی به مسئول صندوق داد 

و بافاصله فرار کرد.
نشــان  پلیــس  گزارش هــای 

می دهد که متهم وارد پارکینگ شــده تا پس از ســوار شــدن به خودرواش آنجا را ترک کند اما 
آرایشــگر سعی می کند با ایســتادن مقابل خودرو مانع حرکت وی شود که در همین لحظه زن 
جوان با خودرواش به او کوبیده و فرار می کند اما پاک خودرو توسط مأموران پلیس شناسایی 

و قاتل فراری دستگیر شد.

ببر زخمی که از حیات وحش روســیه وارد مرز چین شده بود از سوی مرزبانان 
به دام افتاد.

به گــزارش شــینهوا، مأموران مرزی پــس از حمله این ببر به دو ســگ مرزبانی 
داروی خــواب آور بــه حیــوان شــلیک کرده تا پــس از درمان ببــر را به طبیعت 

بازگردانند.
نــام ایــن ببــر »تیخــون« بــوده و حــدود 15 ســال ســن دارد و سال هاســت در 

حیات وحش روسیه زندگی می کند.
بنــا بر اطاعات موجود ببرهای ســیبری جزو گونه هــای در خطر انقراض بوده 
و در لیســت گونه هــای تحــت حفاظت ســازمان حیات وحــش بین الملل قرار 
دارند. به گفته تفنگداران مرزی رفتار این حیوان غیرعادی بوده و نیاز به کمک 

داشته است. 

مشــاهده نور مرموز و خیره کننده در آسمان کانادا در نزدیکی ایســتگاه بین المللی فضایی ساکنان شهر آلبرتا را 
غافلگیر کرد. به گزارش دیلی میل، به گفته شاهدان ماجرای نور مرموز به شکل لیزری غول پیکر بوده که از آسمان 

به زمین می تابید و محیط اطرافش را روشن می کرد.
در پی انتشار تصاویر این نور مرموز برخی از ساکنان منطقه نور را یک عملیات اتمی یا آزمایش ساحی ناشناس 

عنوان کرده اند و برخی نور را به موجودات فرا زمینی مرتبط دانسته اند.

آتش ســوزی در شمال لهســتان پنج 
دختر نوجوان را به کام مرگ فرستاد.

به گزارش شــبکه خبری بی بی ســی، 
مقامات محلی لهستان در مورد این 
حادثه آتش سوزی اظهار داشتند: پنج 
دختــر نوجــوان در حال بــازی »اتاق 
فرار« بودند که حریق بوقوع پیوست 
و منجر بــه مرگ آنان شــد. در جریان 
این حادثه که ســاعت ۱۷ روز جمعه 
به وقت محلی اتفاق افتاد یک جوان 
۲۵ ساله دیگر نیز مجروح شد. علت 
مشــخص  آتش ســوزی  ایــن  وقــوع 
نیست اما مسئوان در حال کنترل و 
ارزیابی ایمنی اماکن بازی اتاق فرار در 
تمامی نقاط این کشور هستند. در بازی 
اتاق فرار، شــرکت کنندگان در اتاقی 
حبس می شــوند و باید بــرای رهایی 
خود مراحلی را پشــت ســر گذاشــته 
تــا نجات پیــدا کننــد. در بیشــتر نقاط 
جهان این بازی شناخته شده  است. 
در ســال های اخیــر احــداث اماکــن 
بازی اتاق فرار رشد سریعی پیدا کرده  
اســت. در انگلیس تعــداد اتاق های 
فــرار از هفت مــورد در ســال ۲۰۱۳ به 
بیش از ۱۰۰۰ اتاق فرار تا ســال گذشــته 

افزایش یافته است. 

جوان 19 ساله استرالیایی به جای هدایای کریسمس یک مار 2 متری را از میان 
درخت کریسمس پیدا کرد. به گزارش میرر، »جک هوگان« می گوید مار با زیرکی 
خود را ای درخت پنهان کرده بود و او با شنیدن صدای عجیب و نزدیک شدن 
به درخت متوجه حضور مار شــده است. »جک« در این باره گفت:»نمی دانم 
 مار چطور خود را به درخت کریســمس رسانده بود اما قبل از ورود میهمانان و 

باز کردن هدایای سال نو مار را دیده و از درخت جدایش کردم.«

ســرباز فراری امریکایی کــه به جرم 
قتل همسرش تحت تعقیب بود 

بازداشت شد.
به گزارش یاهو، »پیتر وان« ۲۱ ساله 
همســرش »خوانــگ« را کشــته و 
جســدش را در ســطل زبالــه ای در 

ایندیانا پولیس رها کرده است.
اطاعات پلیس ایندیانا نشان می 
دهد که این سرباز در گذشته نیز یک 
بار به جرم ضرب و شــتم همسرش 

دستگیر و با قرار وثیقه آزاد شده بود.

رئیس مجموعه رستوران های سوشی در ژاپن در اولین حراج سال نو میادی یک 
ماهی تن را به بهای بیش از سه میلیون دار خرید و رکورد عجیبی ثبت کرد.

به گزارش بی بی سی، کیوشی کیمورا، که خود را »سلطان سوشی« ژاپن می داند، 
این مبلغ را برای خرید یک ماهی تن باله  آبی 278 کیلوگرمی پرداخته است.

این ماهی تن یکی از گونه های جانوری در خطر انقراض است.
خرید ماهی های گران در اولین حراج بامدادی سال جدید میادی به شکل سنتی 
در ژاپن درآمده است و خریداران عمده و رستوران های بزرگ سوشی پول زیادی 
را بابت خریدهای اولشــان می پردازند. ســلطان سوشی گفت تصور می کرد که در 
حــراج ۵0 تــا ۶0 میلیون ین بابت این ماهــی بدهد، اما قیمت نهایی بیش از پنج 

برابر یعنی 333 میلیون ین )معادل 3.1 میلیون دار( شد.
برخــی فعاان محیط زیســت انتقــاد می کنند که جنجــال رســانه ای حول چنین 

حراجی توجه ها را از خطر انقراض این ماهی منحرف می کند.

  
به خاطر  35 دار

خرید ماهی 3 میلیون داری

نور مرموز در آسمان کانادا

فرار ببر زخمی از روسیه به چین

      

 ارسال هزاران 
پیامک تهدید آمیز

زن امریکایــی کــه ۱59 هــزار پیــام تلفنــی 
عاشقانه و تهدید آمیز به مرد مورد عاقه اش 
فرستاده بود بازداشت شد. به  گزارش گوود 
نیوز، ایــن زن چندی قبل در فضای مجازی 
و سایت های دوســت یابی با این مرد آشنا 
شــده و از ســال ۲۰۱۷ میادی مــدام برایش 
پیام های عاشقانه می فرستاد. گزارش های 
پلیس نشان می دهد که متهم وقتی جوابی 
از مرد مورد عاقه اش دریافت نکرد شروع 
به ارسال پیام های تهدید آمیز کرد و در یکی از 
پیام های خود گفته که از کلیه هایش سوشی 
درســت کرده و به خورد این مرد می دهد و 
در پیام دیگری نوشته که قصد دارد با خون 
او حمــام کند. ســخنگوی پلیس فونیکس 
اعام کرد متهــم را در حالی که مقابل خانه 
مرد مورد عاقه اش با یک چاقوی بزرگ در 

خودرواش دیده شده دستگیر کرده اند.

کتک با لوله جاروبرقی 
جریمه مشق ننوشتن

را  کوچکــش  پســر  کــه  ترکیــه ای  مــرد 
به خاطر انجام ندادن تکالیف مدرســه 
با جارو برقی کتک زده بود توسط پلیس 

دستگیر شد.
به گــزارش حریــت، ایــن مــرد کــه اهل 
جنوب ترکیه است پســر 6 ساله خود را با 
لوله جاروبرقی به باد کتک گرفته و وی را 

بشدت مجروح کرد.
وخیــم  را  کــودک  وضعیــت  پزشــکان 
توصیف کــرده و او را تحت مراقبت های 
ویژه قرار دادند. با اعام موضوع به پلیس 

این مرد بی رحم دستگیر شد.
اطاعات پلیس ترکیه نشــان می دهد که 
همسر این مرد نیز به خاطر خشونت های 
شــدید وی طاق گرفتــه و در زمان حمله 
ایــن پــدر بی رحم بــه فرزنــدش در خانه 

نبوده است. 

گروه حوادث- معصومــه مرادپور/ دو 
کودک خردسال هنگام بازی در حیاط 
ویا بر اثر غفلت والدینشــان به درون 

استخر افتاده و جان باختند.
به گــزارش خبرنگار حوادث»ایران«، 
این حادثه تلخ روز چهارشنبه گذشته 
دوازدهم دی ماه در حالی رخ داد که 
پسرخردسال با خواهر کوچولویش در 
کنار اســتخر ویا در یکی از روستاهای 

ساوجباغ بازی می کردند که ناگهان 
هردو به داخل استخر پرت شدند.

پــدر آنها کــه نگهبان و باغبــان ویا 
بــود متوجــه افتــادن دو کودکش به 
داخل اســتخر نشده بود اما دقایقی 
بعــد کــه متوجــه غیبــت کودکانش 
شد به جست و جوی آنها پرداخت 
کــه اجســاد هــر دو بچــه را روی آب 

پیدا کرد.

بدنبــال ایــن حادثــه تیم پزشــکی از 
مرکز فوریت هــای اورژانس در خانه 
وجــود  بــا  و  یافــت  حضــور  ویایــی 
تاش های کادر پزشــکی بیمارستان 
امام صادق دو کــودک جان باختند 
قانونــی  پزشــکی  بــه  آنهــا  وجســد 

منتقل شد.
تحقیقــات بیشــتر دربــاره علــت این 

حادثه ادامه دارد. 

دو کودک در استخر غرق شدند 
گروه حوادث/ برخورد خودروی ســواری پژو با تریلر در آزادراه کاشــان- قم دو 

کشته و چهار مجروح بر جای گذاشت.
ســرهنگ حسین پورقیصری- رئیس پلیس راه اســتان- در این باره گفت: در 
این حادثه که عصر جمعه رخ داد خانمی 35 ســاله و پســر بچه ای 2 ساله به 
علت شــدت آســیب های وارده جان باختند و چهار سرنشــین دیگر خودروی 

سواری به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.
ناتوانی راننده سواری پژو درکنترل خودرو و انحراف به چپ علت این تصادف 

اعام شده است. 

مرگ مادر و فرزند در تصادف جاده ای

مار 2 متری روی درخت کریسمس

پســر کوچولو گوشــه ای کــز کــرده و به 
عکــس پــدرش در قاب مشــکی خیره 
شــده بــود. مــادر و مادربزرگ بر ســر و 
صــورت می کوبیدنــد. هــر کســی از در 
خانــه وارد می شــد، دســتی بــر ســر او 
می کشید و نگاه ترحم آمیزشان را نثار 
او می کردند اما پســرک بهت زده فقط 

چشم انتظار پدر بود...
شــاید نمی خواســت بــاور کنــد برف 
ســنگین زمســتان، ســایه پــدر را برای 

همیشه از این خانه محو کرده است.
***

شــامگاه پنجشــنبه 13 دی مــاه، بــرف 
ســنگینی حومه پایتخت را سفیدپوش 
کــرد. هیــچ خبــری مثــل بــارش بــرف 
ســنگین روی پیســت اســکی نمی تواند 
جماعت اســکی باز را خوشحال کند اما 
برف آنقدر سنگین بود که مسیر پیست 

اسکی دیزین را به طور کامل بست.
همــه اهالی می دانســتند که بعــد از آن 
بــرف بدون شــک، بهمن ســنگینی نیز 

در راه اســت. »محمــد صادقی« هم که 
10 سال از عمر 34 ساله اش را در جاده ها 
گذرانده بود از این موضوع خبر داشت. 
آن شــب خســته از کار بــه خانــه رســید. 
دلــش می خواســت در آرامــش کامــل 
اســتراحت کنــد. دوش گرفــت و بــرای 
اینکه کسی پیگیرش نشود گوشی تلفن 
همراهــش را خاموش کرد. با همســر و 
پسرش شام خوردند که تلفن همسرش 
بــه صــدا درآمد. مــادرش بود. دلشــوره 
داشــت و از پسرش خواســت آن شب از 
خانه بیرون نرود. »محمد« به مادر قول 

داد خانه بماند و پای تلویزیون نشست.
ســاعت نزدیــک 9 شــب بــود کــه زنگ 
خانــه بــه صــدا درآمــد. پیمانــکاری که 
»محمد« با او قرارداد داشــت، پشت در 
بود و با اصرار از او می خواســت که برای 
باز کردن مســیر پیســت همراه او شــود. 
می گفت جمعه اسکی بازها می خواهند 
به پیســت بروند اگر مســیر بســته باشد 
غوغا می شود. »محمد« که راننده لودر 
بــود، ابتدا از رفتــن خودداری کــرد اما با 
بی میلی راضی شــد که در تاریکی شب 
به همــراه پیمانکار و ســه کارگر دیگر به 

جاده برفی بروند. هوا سرمای استخوان 
سوزی داشت. کارگرها برای اینکه بتوانند 
خودشــان را گــرم کننــد گاز پیک نیکــی 
در داخــل کامیون روشــن کــرده بودند و 
نوبتی خودشان را گرم می کردند. حدود 
4 ســاعت از آغــاز عملیــات برف روبــی 
می گذشت. »محمد« به داخل کامیون 
رفته بــود تا بدن یخ زده اش را کمی گرم 
کنــد. امــا ناگهــان کــوه غــرش هولناکی 
کــرد و در چشــم برهــم زدنــی کامیونی 
کــه »محمد« داخل آن بــود، زیر بهمن 
سنگین محو شد. سکوت مرگباری همه 

سلفی مرگ در صخره های ایرلند
جــوان ایرلنــدی که قصد داشــت روی صخره های بلند ســلفی بگیرد 
ســقوط کرد و جــان باخت. به گــزارش ســان، به گفته شــاهدان ماجرا 
ایــن مــرد جوان قصد داشــته تــا با صخره معروف عکســی یــادگاری 
بگیرد که منجر به مرگش شده است. گفتنی است این صخره یکی از 
محبوب ترین جاذبه های توریستی ایرلند است که 214 متر ارتفاع دارد.

قــــــتل

زهره صفاری
خبرنگار

گروه 
حوادث 

جــا را فراگرفتــه بــود. انــگار هیــچ کس 
جرأت نزدیک شدن به محل را نداشت. 
نخستین تماس برای درخواست کمک 
از امدادگران نزدیکی صبح انجام شد و 
وقتی امدادگران توانســتند بدن یخ زده 
»محمد« را از زیر بهمن بیرون بکشند، 

چشــمانش بــاز بــود و معاینات نشــان 
مــی داد 2 ســاعت از مرگــش گذشــته 
اســت. خواهر»محمد« که از این اتفاق 
شــوک زده اســت، به خبرنــگار »ایران« 
گفــت: »ســاعت 6 صبــح بود کــه به ما 
خبــر دادند »محمــد« زیر بهمن مانده 

و فوت کرده است. آنها ساکن شمشک 
تکنیســین های  از  محــل  در  هســتند. 
اورژانس شنیده بودند که وقتی جسد را 
پیدا کردند فقط تنها دو ساعت از مرگ 
»محمد« گذشــته است. اما نمی دانیم 
چــرا از ســاعت یــک تــا 6 صبــح هیــچ 
کمکی درخواســت نشده اســت. جاده 
دیزین همیشه بهمن گیر است و همه از 

خطرات آن باخبرند. 
حاا هم ما از پیمانکار شــکایت داریم. 
بــرادرم، ماهی یک میلیــون و 400 هزار 
تومــان حقــوق می گرفــت و آن شــب 
به خاطــر اینکه همین حقــوق اندک را 
از دســت ندهــد برخاف خواســته اش 
بــه آنجــا رفته بــود. آن شــب عــاوه بر 
»محمد«، سه کارگر دیگر و پیمانکار هم 
آنجا بودند که یکی از آنها پایش شکسته 
اســت. پیمانــکار می گویــد آنها پشــت 
بهمن دیگری گیر کرده بودند اما حرف 
ما این اســت آنها که سالم بوده اند چرا 
زودتر برای نجات »محمد« درخواست 
کمــک نکردند. چــرا به ما خبــر ندادند 
که با کمــک محلی ها نجاتــش دهیم. 
از دیــروز هر بار پســر 7 ســاله بــرادرم را 
می بینــم جگــرم آتــش می گیــرد. چرا 
باید بــه خاطر ندانم کاری دیگــران او از 
سایه پدر محروم شــود. ما برای احقاق 
حق برادرم شــکایت کردیم و امیدوارم 

خونش را پایمال نکنند.« 

آخرین عملیات در  جاده  دیزین

محمد صادقی - قربانی حادثه
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سرقت های سریالی زوج شیشه ای
گروه حوادث/  زوج شیشه ای برای تأمین هزینه اعتیاد و 

مخارج زندگی خود گوشی های تلفن همراه را سرقت 
می کردند.این سارقان با پوشاندن پاک موتورسیکلت، 
در ساعات مختلف شبانه روز در خیابان های نواب، 
انقــاب، ســی متری جــی و میــدان حر اقــدام به 
می کردنــد.  شــهروندان  همــراه  تلفــن  ســرقت 
متهمان پــس از دســتگیری در بازجویی ها علت 

ســرقت خــود را تأمیــن هزینــه اعتیــاد و مخــارج 
کردند.ایــن  اعــام  فرزندشــان  و  خــود  زندگــی 
ســارقان تا کنون به بیش از ۵۰ فقره سرقت انواع 
گوشــی همراه اعتــراف و در بازجویی های صورت 
گرفتــه اعــام داشــته اند که گوشــی های ســرقتی 
را بــه حداقــل قیمــت به مالخــری به نــام مجید 
می فروختند.مرد جــوان )نیما( که دارای دو فقره 

سابقه کیفری به اتهام خرید و فروش مواد مخدر 
و موبایل قاپی است در بازجویی ها مدعی شد که 

همسرش وی را وادار به سرقت می کرده است.
نیما که حــدود ۶ ماه پیش پس از تحمل چندین 
ماه حبس از زندان آزاد شــده اســت در اعترافات 
خــود گفت: از ۵ ماه پیش با همدســتی همســرم 
)ســارا( بــرای تأمیــن مخــارج زندگــی و مصــرف 

مواد مخــدر این ســرقت ها را انجام مــی دادم.در 
بررسی های صورت گرفته محل اختفای این زوج 
سارق در سه راه مقدم شناسایی و سارقان در یک 
عملیات غافلگیرانه دســتگیر و به پایگاه هشــتم 
پلیس آگاهــی تهران بــزرگ انتقال داده شــدند.

ســرهنگ کارآگاه عزیــز خانــی فرمانــده پایــگاه 
هشــتم پلیــس آگاهــی تهران بــزرگ بــا تأکید بر 

اینکه استفاده از لوازم جانبی همچون هندزفری 
می تواند در کاهش ســرقت گوشــی همــراه تأثیر 
داشــته باشــد، بیــان داشــت: ایــن زوج جــوان به 
دســتور قاضی شــعبه دهم بازپرسی ناحیه دهم 
دادســرای تهران برای انجام تحقیقات تکمیلی 
در اختیــار پایــگاه هشــتم پلیــس آگاهــی تهــران 

کاهبرداری به بهانه پرداخت وام فوریبزرگ قراردارد.
گروه حوادث/ مرد شــیاد که در پوشــش شــرکت های کاغذی و به بهانه تهیه 

وام هــای کــم بهره اقــدام بــه کاهبــرداری 1۰۰ میلیــارد تومانی کــرده بود از 
ســوی پلیس دســتگیر شــد. در تحقیقات مشخص شــد که این متهم یکی از 
کاهبــرداران حرفه ای اســت که با تأســیس چند شــرکت جعلــی و کاغذی و 
انتشــار آگهــی در بخــش نیازمندی هــای روزنامه هــای کثیراانتشــار و فضای 
مجــازی همچون تلگرام و گوگل، اقدام به انتشــار آگهی های تبلیغاتی مبنی 
بــر تخصیــص وام هــای کان کــرده و زمانیکــه شــهروندان به این شــرکت ها 
مراجعــه می کردنــد، بــا منشــی هایی که اســتخدام کــرده بود و بــدون انجام 
هرگونــه ماقات حضــوری با مالباختگان به درخواســت آنها بــرای دریافت 
وام رسیدگی می کرد و در نهایت با تنظیم مبایعه نامه صوری برای سند های 
ملکــی چند میلیاردی، وام به متقاضیان پرداخت و به آنها اعام می کرد که 

سال آینده برای بازپرداخت وام خود به شرکت مراجعه کنند.
زمانی که متقاضیان وام اسناد ملکی و مالی خود را در اختیار این متهم قرار 
می دادنــد، وی با اســتفاده از این اســناد بــه بانک های مختلــف مراجعه و با 
وثیقه قرار دادن این اســناد به عنوان ضمانت، وام های کان بانکی دریافت 
می کرد اما پس از پرداخت چند قســط شــرکت را تعطیل و از محل متواری و 

اقدام به تأسیس یک شرکت دیگر با عنوانی دیگر می کرده است.
پــس از مدتــی پرونده برای پیگیری های تخصصی بــه اداره 14 پلیس آگاهی 
پایتخــت، ارجــاع شــد و ردی از ایــن متهــم بــه نام »احســان« 34 ســاله، در 
خیابــان »نلســون ماندا«، به دســت آمــد و پــس از تعقیــب و مراقبت های 

متعدد، کارآگاهان اداره چهاردهم موفق شدند وی را دستگیر کنند.
متهــم پس از دســتگیری در تحقیقات انجام شــده به کارآگاهــان گفت که با 
تأســیس شــرکت های مختلف صوری در نیازمندی هــای روزنامه ها و فضای 
مجازی، آگهی اعطای وام به شــهروندان منتشر کرده و زمانی که متقاضیان 
بــرای وام مراجعه می کردند در قبال دریافت اســناد ملکی به آنها وام هایی 
بــا مبالغ بــاا )5۰۰ میلیون تــا یک میلیــارد تومان( با بازپرداخت یک ســاله 
پرداخــت می کرده و پس از آن با اســتفاده از اســناد متقاضیان وام، به بانک 
مراجعــه و وام هــای چند میلیــاردی می گرفته امــا پس از مدتی اقســاط وام 
دریافتــی را نــداده و با منحل کردن شــرکت صــوری اش، متواری می شــده و 
پس از مدتی از سوی بانک نامه ای مبنی بر عدم پرداخت اقساط و به حراج 
گذاشــتن ملک مذکور که متعلق به مالباختگان بوده اســت، برای مالک که 
از ایــن متهــم وام دریافت کرده بود، ارســال می شد.ســردار علیرضا لطفی ، 
رئیــس پلیــس آگاهی تهران بــزرگ از تمامی شــهروندانی که بدین شــیوه و 
شگرد و تحت عنوان شرکت جامعه هدف دار مورد کاهبرداری قرار گرفتند 
خواســت تا برای طرح و پیگیری شکایت های خود به نشانی اداره چهاردهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسامی مراجعه کنند.

خـــــــــبر

گــروه حــوادث/ مأمــوران پلیــس وقتــی بــرای 

دســتگیری یک قاتل فــراری وارد مخفیگاهش 
پرونــده  یــک  راز  نمی کردنــد  تصــور  شــدند 
قتــل دیگــر نیــز در ایــن مخفیگاه فاش شــود.
بــه گزارش خبرنــگار جنایی »ایران«، ســاعت 
مأمــوران  پارســال  آبــان   16 دقیقــه   16:2۰
بــا  تمــاس  در  فــارس  خلیــج   179 کانتــری 
بازپرس کشــیک قتل پایتخــت از وقوع جنایتی 
در بزرگــراه آزادگان خبر دادنــد. به دنبال اعام 
ایــن خبــر بافاصلــه بازپرس جنایی بــه همراه 
تیــم تحقیــق راهــی بزرگــراه آزادگان، خروجی 
نخســتین  شــدند.در  فــارس  خلیــج   اتوبــان 
بررســی ها مشــخص شــد که مــردی 32 ســاله 
بــا شــلیک گلولــه بــه پهلــوی راســتش بــه قتل 
رسیده اســت. از آنجایی که پسر 3 ساله مقتول 
و پســردایی او در زمــان جنایت در محل حضور 
داشته و شاهد قتل مرد جوان بودند، کارآگاهان 

به تحقیق از آنها پرداختند.
جنایت با شلیک سه تیر

پســردایی مقتــول گفــت: ســاعت 3 بعــد از ظهر 
بــود که با اشــکان – مقتول- تماس گرفتــم و از او 
خواســتم به قهوه خانه برویم. لحظاتی بعد او به 
همراه پسر سه ساله اش آمد و با هم به قهوه خانه 
حوالــی بزرگــراه آزادگان رفتیــم. در حال صحبت 
بودیــم کــه تلفــن اشــکان زنگ خــورد و بعــد از 
مکالمــه کوتاهی گفت قرار دارم و باید برویم.به 

محل قرار رســیدیم و درحالی که من و پســر سه 
ســاله اش داخل ماشین بودیم اشکان از ماشین 
پیاده شد و در کنار بزرگراه منتظر ماند. لحظاتی 
بعد یــک خــودروی 2۰7 در مقابل پســرعمه ام 
توقف کرد و سرنشــین خودرو دو گلوله به سمت 
او شــلیک کرد که به هدف نخورد و پســرعمه ام 
نیز با سنگ به شیشه خودرو زد و شیشه شکست. 
در نهایــت راننده پژو 2۰7 از خودرو پیاده شــد و 
با شــلیک ســه گلوله دیگر به سمت پسرعمه ام 
او را بــه قتل رســاند و با عجله ســوار خودرو شــد 
و از محــل گریخت.مــن قاتــل را می شناســم او 
شــهریار یکــی از اقــوام همســر مقتــول بود.ایــن 
درحالی بود که همســر مقتــول نیز در تحقیقات 
گفت: چند سال قبل خانه خریدیم و برای خرید 
خانه مان مقداری پول کم آوردیم. برای همین 
از شــهریار قــرض گرفتیم امــا به خاطر شــرایط 
مالی بدی که داشــتیم نتوانستیم پول شهریار را 
بــه او برگردانیــم. شــهریار دنبال پولش بــود و او 
حتی روزی که همســرم کشــته شد با من تماس 
گرفــت و تهدیــد کرد که اگــر پول را بــه او ندهیم 
همسرم را به قتل خواهد رساند. من که از تهدید 
او ترســیده بودم با شــوهرم تماس گرفتم که به 
او بگویــم شــهریار می خواهد او را بکشــد اما دیر 
شده بود.با برما شدن هویت عامل این جنایت 
تحقیقات به دستور بازپرس سجاد منافی آذر از 
شــعبه ســوم دادســرای امور جنایی تهران برای 

دســتگیری متهــم فــراری ادامه یافــت.  تا اینکه 
یک سال بعد کارآگاهان دریافتند شهریار پس از 
قتل اشــکان به کرج رفته و از آنجا به شهرســتان 
گرمســار متــواری شــده اســت. با بدســت آمدن 
این ســرنخ، کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخت ضمن هماهنگی با بازپرس شعبه سوم 
دادسرای امور جنایی تهران راهی گرمسار شدند.
زمانــی کــه تیــم جنایــی وارد مخفیگاه شــهریار 
شده و مرد جوان را دستگیر کردند، داخل خانه 
وی مــرد دیگری به نام فرشــاد  حضور داشــت 
که وی نیز دســتگیر شــد. پس از انتقال متهم و 
دوســتش به اداره آگاهی شهریار به قتل اشکان 
اعتراف کرد.این در حالــی بود که کارآگاهان در 
بررســی ســوابق فرشــاد راز جنایتی دیگــر را نیز 
فــاش کردند. آنها دریافتنــد وی همان متهمی 
اســت که اسفند سال گذشته پسرعمویش را در 
مقابــل قهوه خانــه ای در بلوار ابراهیــم آباد به 
قتل رســانده بود.فرشــاد در بازجویی ها به قتل 
اعتراف کرد و گفت: من و پسرعمویم در زمینه 
خریــد و فــروش موادمخــدر بــا هــم همــکاری 
داشتیم، اما به مشــکل برخوردیم و درگیری ها 
ادامه داشــت تا اینکه عصــر روز جنایت بین ما 
دعوایــی بوجــود آمد. میثــم داخل قهــوه خانه 
نشســته بود که او را به بیرون قهوه خانه بردم و 
در پیاده رو خیابان با هم درگیر شــدیم و با چند 

ضربه چاقو او را زدم و فرار کردم.

افشای راز دو قتل در یک شب
گروه حــوادث: معصومــه مرادپــور/ دو مرد 

جنایتکار که به خاطر اختاف مالی شریک 
خود را کشــته و جســدش را به آتش کشیده 
بودنــد بــار دیگــر در شــعبه یازدهــم دادگاه 
کیفری محاکمه شدند.به گزارش خبرنگار 
حوادث »ایران«، رســیدگی بــه این پرونده از 
25 اردیبهشت سال 95 بدنبال ناپدید شدن 
مرد جوانی به نام ســردار در ورامین شــروع 
شد. جسد ســوخته ای در اطراف بیابان های 
ورامین کشف شد که با انجام آزمایش »دی 
ان ای« مشــخص شــد جســد متعلــق بــه 
سرداراست. در نخستین تحقیقات مشخص 
شد ســردار با دو نفر به نام های ابوالفضل و 
امیرحسین اختاف مالی داشته است.این 
دو نفر بازداشــت شــده و اعتراف کردند که 
سردار را به قتل رساندند. آنها مدعی شدند 
وی شریک کاریشان بوده اما چون همیشه 
سود بیشتری از معامات نصیبش می شد 
به خاطر حسادت و کینه توزی او را کشته اند.
در نخســتین جلســه رســیدگی باتوجه به 
این کــه متهمان به پرداخــت دیه محکوم 
شــده بودنــد ایــن حکــم از ســوی قضــات 
دیوانعالی رد شد. پرونده بار دیگر درشعبه 
یازدهــم روی میز قضات قــرار گرفت.این 
دو متهم صبح دیروز در دادگاه به ریاست 
قاضی متین راسخ درحالی محاکمه شدند 
کــه همدیگــر را متهم به قتــل کردند.پس 
از پایــان اظهــارات دو متهم قضــات برای 

صدور حکم وارد شور شدند.

حسادت جنایت به خاطر 



 برداشــت بی رویه شــن و ماســه از بســتر 
رودخانه هــا، از جملــه مشــکات مهمی 
اســت کــه همــواره ســازمان های متولــی 
صــدور مجوزهای قانونی و دســتگاه های 
نظارتی در گیان با آن مواجه هستند. اما 
شــنیده ها حاکی از آن اســت، از زمانی که 
نظارت بر نحوه برداشت از رودخانه های 
اســتان از زیــر نظــر دفتر فنی اســتانداری 
خارج شده و ســازمان صنعت،  معدن و 
تجارت گیــان از دســتگاه های متولی در 
این امر شده، مدیریت روی این مسأله که 
محیط زیست استان را هم تحت تأثیر قرار 
می دهد، بهتر شــده اســت. اصــواً مجوز 
برداشــت شــن و ماســه از ســوی سازمان 
صنعت، معــدن و تجارت گیان برای 3 
گروه از متقاضیان شرکت های دانه بندی، 
پروژه هــای  پیمانــکاران  و  شــهرداری ها 
عمرانی صــادر می شــود؛ مجوزهایی که 
توسط این دستگاه برای برداشت کنندگان 
شن و ماسه صادر می شود باید با ضوابط 
شــرکت آب منطقه ای گیــان، حفاظت 
محیط زیســت و اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان نیز مطابقت داشته 
باشد. براین اساس، هرگونه اقدام جهت 
برداشــت بی رویه مصالح شــن و ماســه 
از بســتر رودخانه های گیان کــه خارج از 
ضوابط مندرج در مجوزهای صادر شده 
دســتگاه های متولی باشــد، تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرد.
ë  لزوم برداشــت شن وماســه براساس

ظرفیت
»کاظــم لطفــی«، مدیرعامــل و رئیــس 
در  گیــان  منطقــه ای  آب  هیأت مدیــره 
گفت و گــو بــا »ایــران« بــا اشــاره بــه اینکه 
برداشــت شــن و ماســه از بســتر رودخانه 
براســاس ظرفیــت آن انجــام می شــود و 
بیشتر به کارخانه ها و کارگاه هایی که تولید 
شن و ماسه دارند، فروخته می شود، تأکید 
کرد: سازمان صنعت و معدن در صورتی 
اجــازه برداشــت می دهــد کــه رودخانــه 
مصالح مازاد داشــته باشد؛ آن هم باید با 
رعایت مســائل زیســت محیطــی و موارد 

حفاظتی و ایمنی صورت گیرد.
به گفتــه وی، پیمانکارهــا، شــهرداری ها و 
دهیاری هایی که در زمینه کارهای عمرانی 
و زیرســاختی مانند آســفالت خیابان ها و 
معابر فعالیت دارند، مشــمول برداشت 

شن و ماسه از رودخانه هستند.
ë جلوگیری از برداشت های قاچاق

مدیرعامــل و رئیــس هیــأت مدیــره آب 

منطقه ای گیان درباره قاچاق برداشــت 
شــن و ماســه از رودخانه ها، اظهار داشت: 
برای جلوگیری از برداشــت های قاچاق از 
بستر رودخانه ها چند تیم و گشت بازرسی 
داریم که بخشــی از این بازرسی ها از سوی 
همکاران محیط زیســت و بخشــی هم از 
سوی همکاران ما در اداره راه و شهرسازی 
برداشــت های  بیشــتر  می شــود.  انجــام 
قاچاق شن و ماسه از رودخانه ها در مسیر 
پــل ســازی ها اتفــاق می افتــد و به همین 
دلیــل اکثــر گشــت های بازرســی در ایــن 

مسیرها انجام می شود.
وی تأکید کرد: متخلفانی که دور از چشــم 
بازرســان اقدام به برداشــت قاچاق شــن 
و ماســه از بســتر رودخانه ها می کنند بعد 
از شناســایی بــه دادگاه معرفــی و بــا آنان 
برخورد قضایی می شود و براساس میزان 
تخلفی که صورت گرفته باشد، متخلفان 

جریمه و مجازات خواهند شد.
ë کاهش قاچاق شن و ماسه

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــدت 2 ســال 
اســت که با گشت زنی های شــبانه روزی 
بخش هــای مربوطه، برداشــت مصالح 
از رودخانه هــا کاهش پیدا کــرده و خیلی 
خوب نیز مدیریت شــده، یادآور شــد: در 
گیان 54 رودخانه جاری اســت که فقط 
از 10 تا 12 رودخانه از جمله »ســپیدرود« 
در مرکز استان، »پل رود« در شرق استان، 
»ماســوله رودخــان«، »قلعــه رودخان« 
وبخش هایــی از رودخانــه »خــال کایی«، 
»گــرگان رود« و »شــفارود«، »نــاو رود« و 
»لیســار« در غرب استان، اجازه برداشت 
داده می شــود؛ آن هــم در صورتــی کــه 
ســیابی اتفاق افتاده باشد و شن و ماسه 
دســت  پاییــن  بــه  باادســت  از  زیــادی 

رودخانه آورده شده باشد.
لطفی بــه کمبود مصالح ســاختمانی در 
اســتان اشــاره کرد و گفت: متأســفانه این 
اســتان کمبود مصالــح ســاختمانی دارد 
و بیشــتر مصالــح آن از اســتان قزویــن و 
شهرستان خلخال در استان اردبیل تأمین 

می شود.
ë  برداشــت های ســنتی و دســتی شن و

ماسه در مناطق روستایی
در همیــن حــال، »عظیــم احــدی فــر«، 
کارشناس محیط زیست هم در گفت و گو 
با »ایران« اظهار داشــت کــه هم اکنون در 
برخی ازمناطق روســتایی واقــع در حریم 
برداشــت های  همچنــان  رودخانه هــا 
ســنتی و دستی خاک از بســتر رودخانه ها 
صورت می گیرد که این اقدام، زندگی این 
روستانشــینان را هنگام بارندگــی و جاری 
شدن ســیاب به خطر می اندازد. در حال 

حاضــر به طور معمول در هر شهرســتان 
گیان روزانه با استفاده از کامیون ها شاهد 
برداشت از بستر رودخانه ها تا 10 تن شن و 

ماسه نیز هستیم.
این کارشــناس محیط زیســت با یادآوری 
اینکه در گیان از بسیاری از آب رودخانه ها 
تنها برای آبیاری اراضی کشاورزی استفاده 
می شــود، تصریــح کرد: عمده مشــکات 
برداشــت های غیرقانونــی از رودخانه هــا 
)گیــان،  کشــور  شــمالی  اســتان   3 در 
مازندران و گلستان( و خوزستان در جنوب 
کشور)به دلیل سرشــاخه های اصلی رود( 
اتفــاق می افتــد. برداشــت های بی رویــه 
از رودخانه هــا موجــب فرســایش بســتر و 
دیواره های رودخانه می شود و موقعی که 
این برداشت ها بدون ضوابط و استاندارد 
از باادســت رودخانه انجام شــود، هنگام 
جاری شدن سیل در    پایین دست میزان 

خرابی ها افزایش می یابد.
احــدی فر گفــت: 70 تــا 80 درصد حیات 
رودخانه ها وابســته به بستر آن است، زیرا 
چرخــه حیات یک رود وابســته به کف آن 
اســت. در واقع وقتی برداشــت ها بی رویه 
باشــد، حیــات رودخانــه از بین مــی رود و 
چرخــه حیات زیســت موجــودات هم به 

خطر می افتد.
ë برداشت غیرمجاز در بیشتر رودخانه ها

وی تأکیــد کــرد: از 200 متر باا و پایین تر از 

پل ها نباید برداشت شــن و ماسه صورت 
گیرد، زیرا با جاری شــدن ســیاب خرابی 
زیــادی به بــار می آیــد، اما متأســفانه این 
اتفــاق رخ می دهــد و بــه کــرات نیــز ایــن 
می شــود.  مشــاهده  غیرقانونــی  اقــدام 
متأســفانه تقریباً در بیشــتر رودخانه های 
گیان برداشــت غیرمجاز انجام می شود. 
بخشی ازبرداشــت ها قانونمند است، اما 
به دلیل اینکه نظارتی روی آنها نمی شود، 
برداشــت کنندگان به دلیل داشتن مجوز، 
سوء اســتفاده می کنند و به عنــوان مثال به 

جای اینکــه طبق مجوز صــادره مثاً باید 
10 متر برداشت کنند اقدام به برداشت 15 
متر شن و ماســه از بستر و حریم رودخانه 
می کنند که کاری غیرقانونی است. در این 
راســتا، افــراد متخلف معمــواً به مدت 2 
تا 5 ســال از برداشت شــن و ماسه از بستر 

رودخانه ها محروم می شوند.
ë  حریــم در  آب«  زنی»پلیــس  گشــت 

رودخانه ها
این کارشناس محیط زیست خاطرنشان 
کــرد: بــرای کنتــرل برداشــت ها از حریم 

آب  کل  اداره  ســوی  از  رودخانه هــا 
منطقه ای، گشــت هایی با عنوان »پلیس 
زنــی در حریــم  بــه گشــت  اقــدام  آب« 
رودخانه هــا می کننــد و بــا متجــاوزان نیز 

برخورد قضایی خواهند کرد.
ســوی  از  ناظــر  حضــور  وی،  اعتقــاد  بــه 
ســازمان های صنعت و معــدن و محیط 
زیســت موقــع این برداشــت ها ضــروری 
اســت، تا بتــوان با ایــن گونه افــرادی که از 
مجوزشان بهره سوء می برند، مقابله کرد 

و میزان تخلفات را کاهش داد.

   »نورالدین میراشاری«، مدیر جهاد کشاورزی چابهار در 
جنوب سیستان و بلوچستان گفت: ساانه 3 هزار تن »کنار« 
پیونــدی از باغ هــای ایــن شهرســتان برداشــت و روانــه بازار 

مصرف داخلی می شود.

     »محمد دستورانی«مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان اعام کرد: کمبود 
فضاهای آموزشی در استان سبب شده تا شاهد وجود ۴0 مدرسه دو نوبته باشیم.

     »میراحد حســینی«، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی 
نــرخ بیــکاری جوانان دانش آموخته اســتان را 27.3 درصد اعام کــرد و افزود: از 
جمعیت فارغ التحصیل 282 هزار و 274 نفری استان، 65 هزار نفر بیکار هستند.

     در حالــی کــه اعتبارات مصوب طرح های ســفر دوم رئیس جمهوری و هیأت 
دولــت به آذربایجان غربی 2 هــزار و 264 میلیارد تومان اعام شــده بود، »ناصر 
حضرتی«، رئیس سازمان برنامه و بودجه این استان از افزایش این رقم با تمهید 

طرح های جدید به 2 هزار و 367 میلیارد تومان خبر داد.

     »قاســم ســلیمانی دشــتکی«، اســتاندار ایــام نســبت بــه جــذب و پرداخت 
تسهیات اشتغالزایی روستایی به عنوان بهترین گزینه برای جلوگیری از مهاجرت 

روستاییان به شهرها تأکید کرد.

     »عطا متین«، مدیر روابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 
از کاهش 37 درصدی حوادث ناشی از کار در این استان از ابتدای امسال تا پایان 

آذرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

     به گفته »عباس سارانی«، معاون شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان، 
سطح آب های زیرزمینی این استان بر اثر خشکسالی به طور میانگین در 16 سال 

اخیر 5 متر کاهش یافته است.

     »مهدی شاپورزاده«، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان قزویــن تصریــح کــرد: فرونشســت های موجــود در منطقــه فتح آبــاد در 
بویین زهرا بیانگر آن است که میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی در این منطقه 
بااتر از حد میانگین اســت، زیرا بیشــتر فرونشســت های صورت گرفته در دشت 

قزوین متعلق به این منطقه و مساحتی در حدود 450 هکتار است. 

ضرورت تجمیع واحدهای تولیدی 
استفاده کننده از پسماندهای نفتی در اصفهان

انتقال و ورود ساانه دست کم 52هزار ُتن پسماند صنعتی حاصل 
از فرآیندهــای نفتی به اصفهان و تبدیــل آن به محصوات دیگر در 
کارگاه هــا و واحدهای صنعتی به تأکید کارشناســان چالش جدیدی 
را در اســتان ایجاد کرده که معلوم نیست فرصتی برای توسعه صنعتی است یا تهدیدی 
زیست محیطی . به گزارش ایرنا، یک استاد دانشگاه و پژوهشگر زیست محیطی که خواست 
نامش در گزارش ذکر نشود، از جمله راهکارهای رفع چالش مربوط به واحدهای تولیدی 
استفاده کننده از پسماندهای نفتی را تجمیع آنها در یک یا چند مکان خاص، محدودیت 
در ورود این پسماندها به استان اصفهان و اولویت استفاده از محصوات آنها برای صنایع 

داخل استان یا کشور عنوان کرد.
این پژوهشگر زیست محیطی درباره چگونگی ورود پسماندهای نفتی به اصفهان، گفت: 
طی 10 سال گذشته اداره حفاظت محیط زیست وقت اصفهان با ورود پسماندهای نفتی 
بــه این خطه با هــدف تبدیل آن بــه فرآورده های جدید در واحدهــای تولیدی و صنعتی 
موافقت کرد و بدین ترتیب پســماندهای نفتی ابتدا از تهران به اصفهان وارد شــدند. این 
کار به مرور زمان گسترش یافت و اکنون پسماندهای نفتی از سراسر کشور از جمله عسلویه، 

ماهشهر، تبریز و اراک به اصفهان وارد می شود.
وی با بیان اینکه حتی برخی واحدهای فروشنده این پسماندها حاضرند هزینه حمل و نقل 
را خودشان پرداخت کنند، اظهار داشت: براساس اعام اداره کل حفاظت محیط زیست 
اصفهان ســاانه 52 هزار ُتن پسماند نفتی با مجوز این ســازمان وارد استان شده و برآورد 

می شود که 2 تا 3 برابر این رقم به صورت غیرمجاز وارد می شود.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: پسماند ثانویه حاصل از فرآوری دوباره این مواد در کارگاه ها 
و واحدهای صنعتی اگر کنترل نشــود و وارد خاک یا آب شــود، تبعات زیســت محیطی و 

آایندگی به همراه دارد زیرا از ترکیبات اسیدی خطرناکی تشکیل شده است.
وی بــا بیان اینکه 80 درصد این واحدهای صنعتی در محدوده اصفهان، مورچه خورت، 
شــهرک صنعتی »رازی« شــهرضا، ســگزی، نجف آباد و مبارکه هســتند، گفــت: به دلیل 
پراکندگی این کارگاه ها، هیچ مدیریت واحدی بر آنها جهت نظارت و کنترل دقیق وجود 
نــدارد. بیشــتر این واحدهای صنعتــی بدون مجوز و نظارت ســازمان صنعــت و معدن، 
اســتاندارد و محیــط زیســت کار می کننــد و محصــوات آنها به کشــورهایی ماننــد عراق، 

افغانستان و پاکستان صادر می شود. 

 افزایش 30 درصدی گردشگران 

در تبریز 2018
تابســتان امســال به دلیــل رویــداد بین المللــی تبریــز 2018 و 
بازتاب هــای تبلیغاتــی آن، 4 میلیون و 402 هزار نفر گردشــگر 
داخلی از اقصی نقاط ایران وارد آذربایجان شرقی شدند که این 
آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 42 درصدی دارد. به گزارش ایرنا، »فرشاد 
رســتمی« معاون گردشــگری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
آذربایجان شرقی آمار ورودی گردشگران خارجی به استان طی همین مدت را 492 
هزار و 500 نفر اعام کرد که این آمارنسبت به تابستان سال گذشته 17درصد افزایش 
نشان می دهد. رستمی، اتباع کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، کشورهای عربی 
و برخی از اتباع اروپایی را عمده ترین گردشگران خارجی ورودی به آذربایجان شرقی 
و تبریز بیان کرد و افزود: آمار گردشگران داخلی و خارجی ورودی به استان طی فصل 

تابستان امسال هم افزایش 30 درصدی داشته است.

اشتغالزایی مناسب معادن  سیستان و بلوچستان 
معادن سیســتان و بلوچســتان می تواند یکی از بخش های پیشــران و مهم در اقتصاد 
اســتان باشــد، به طــوری که با متحول شــدن این بخش، ســایر بخش هــای صنعتی و 
اقتصادی این استان نیز فعال می شود. ساماندهی معادن سیستان و بلوچستان حتی 
می تواند زمینه اشــتغال بســیاری از جوانان اســتان را نیز فراهم کند. »نادر میرشکار«، 
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت سیســتان و بلوچستان در گفت و گو با ایرنا با 
بیــان اینکه بخش معدن و صنایــع معدنی نیازمند فناوری های خاص اســت، اظهار 
داشت: متأسفانه فعالیت در عمده معادن این استان که عمدتاً کوچک مقیاس هستند 
به دلیل ضعف معدنکاری همچنان به صورت سنتی انجام می شود. میرشکار بیان کرد: 
معادن فلزی می توانند سهم باایی در تولید مواد معدنی سیستان و بلوچستان داشته 
باشند، اما از نظر پشتوانه ضعیف بوده که باید روی آنها کار اکتشافی بیشتری انجام داد. 

توسعه اقامتگاه های بومگردی در کردستان
هم اکنــون 11 اقامتــگاه بومگردی در کردســتان مجــوز فعالیت دریافــت کرده اند 
و چنــد متقاضی دیگــر هم در حال تکمیــل پرونده برای اخذ مجــوز فعالیت در 
این خصوص هســتند. به گزارش ایســنا، »آوات مکاری«، رئیس گروه تبلیغات و 
بازاریابی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری کردستان با اشاره 
به اهمیت تنوع بخشی به اقامتگاه های استان به منظور جذب گردشگران بیشتر، 
خاطرنشان کرد: این اداره از کسانی که متقاضی احداث اقامتگاه بومگردی هستند 

استقبال می کند و آماده هر گونه همکاری در این زمینه است.

کاهش نرخ بیکاری در گلستان
نرخ بیکاری گلستان درپاییز امسال به 10.7 درصد کاهش یافت که در مقایسه با فصل 

پاییز سال قبل، 2 درصد کمتر است. 
به گــزارش ایرنا، »موســی بی بــاک«، معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال اداره کل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گلســتان درجلســه کارگروه اشــتغال و ســرمایه گذاری 
شهرســتان گنبــدکاووس افزود: کاهش 2 درصدی نرخ بیکاری در اســتان براســاس 
اعام رســمی مرکز آمار ایران اســت. وی به آمار فرصت های اشــتغال ایجاد شــده 
در گلســتان اشــاره کرد و گفت: از ابتدای امســال تاکنون 20 هزار و 626 شغل توسط 
دســتگاه های اجرایی اســتان ایجاد شده که معادل 69 درصد تعهد اشتغال امسال 
اســت. بی باک اضافه کرد: بخش زیادی از اشتغال ایجاد شده امسال در گلستان از 
محل پرداخت تسهیات اشتغالزایی در3 بخش روستایی و عشایر، فراگیر و مشاغل 
خانگی بوده اســت. دربخش تسهیات اشتغال روستایی وعشــایر از ابتدای امسال 
تاکنون به 3 هزار و 32 طرح با اشتغالزایی5 هزار و 48نفر، مبلغ2 هزار و 330 میلیارد 

ریال پرداخت شده است. 

صادرات 2میلیون داری آبزیان استان مرکزی
945 هزار قطعه آبزیان طی 9ماه گذشته از استان مرکزی به خارج از کشور صادر شده 
است. به گزارش مهر، »محسن شانقی« مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: در 
ایــن مدت همچنین ۴۶8 هزار کیلوگرم پنجه مــرغ، 293 هزار کیلوگرم خوراک دام، 
2 میلیون و 900 هزار کیلوگرم خوراک مکمل طیور، ۴8 هزار کیلوگرم گوشت مرغ تازه 
و 31۶ هزار کیلوگرم مرغ منجمد از استان به کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی 
از کشورهای اروپایی صادر شده است. وی خاطرنشان کرد: تا پایان امسال 70 هزار دوز 
واکسن رایگان برای دام سنگین و 70 هزار دوز واکسن رایگان نیز برای دام سبک استان 

تزریق می شود تا سامت دام استان تأمین شود.

بازسازی 13 منطقه بافت فرسوده در برخی شهرهای 
کهگیلویه و بویراحمد

13 منطقه بافت فرســوده در شــهرهای یاسوج، دوگنبدان و دهدشت در کهگیلویه و 
بویراحمد در قالب طرح »مسکن امید« بازسازی و احیا می شود.

به گزارش ایرنا، »نوید موسوی«، معاون مسکن راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد 
افزود: 8 محله بافت فرســوده یاســوج، 4 منطقه شــهر دوگنبدان و یک نقطه شــهر 
دهدشــت در ایــن طــرح احیا می شــود. بــه گفتــه وی، نوســازی یکهــزار و 815 واحد 
مســکونی و اداری در ایــن طــرح انجام می شــود. برای هر واحد مســکونی محات از 
پیش تعیین شــده هم 400 میلیون ریال تســهیات بانکی با کارمزد 9 درصد و دوره 
بازپرداخت 12 ساله اعطا می شود. موسوی بیان کرد: دستگاه های اجرایی می توانند 

زمین ها و ساختمان های فرسوده خودرا معرفی کنند. 
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اخـــــبار

تداوم برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه ها 

یــاس بکایــی / وجــود عوارضــی آزاد راه 
قزوین - رشــت در محدوده شــهر رودبار 
مدت هاست مشکاتی را برای بومی های 
گیــان فراهم کرده، چرا که برای تردد در 
مســیر کوتاه و ورود و خروج به رودبار باید 
مجدداً اقــدام به پرداخت عوارض کنند. 
وجود عوارضی در این منطقه همچنین 
موجب ایجاد ترافیک سنگین در روزهای 

پر تردد و تعطیل می شود.
فرمانــدار  میرغضنفــری«  »اســماعیل 

از  »ایــران«  بــا  گفت و گــو  در  رودبــار 
جابه جایــی رســمی عوارضــی امامزاده 
هاشــم و بازرســی رودبار در هفته جاری 
خبــر داد و افــزود: ایــن مســأله یکــی از 
کــه  بــود  منطقــه  مــردم  دغدغه هــای 
امیدواریــم بــا ایــن جابــه جایــی زمینــه 
رضایتمندی مردم این شهرستان گیان 
فراهم شود.هرچند برای این جابه جایی 
با مشــکات زیــادی روبــه رو شــدیم، اما 
خوشبختانه توانستیم آن را محقق کنیم.

وی با اشاره به اینکه جا به جایی عوارضی 
مدت هاســت از سوی مردم این منطقه 
پیگیــری می شــود، تصریح کــرد: در این 
راســتا عوارضــی از محــل فعلی بــه مرز 
اســتان در نزدیکــی روســتای »پاچنــار« 
در  پاچنــار  روســتای  می شــود.  منتقــل 
40 کیلومتــری مــکان فعلــی عوارضــی 

امامزاده هاشم قرار دارد.
فرماندار رودبار گفت: به دنبال جابه جایی 
همچنیــن  هاشــم  امامــزاده  عوارضــی 

ایســتگاه بازرســی نیــروی انتظامــی نیــز 
منتقل می شــود که قطعــاً در کاهش بار 
ترافیکــی روزهــای تعطیل مؤثــر خواهد 
بــود. این دومیــن اتفاق خوبی اســت که 
برای رودبار امسال رقم می خورد. امسال 
مقــرر شــد بانــد برگشــت آزاد راه رشــت 
- قزویــن در محــدوده رودبــار از حالــت 
آزاد راهی خارج و به شکل جاده معمولی 
از محل تجمع زیتون فروشان عبور کند تا 

به معیشت آنها آسیبی نرسد.

محل عوارضی »امامزاده هاشم« 40 کیلومتر عقب کشید
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 سال بیست وچهارم  شماره 6967
 یکشنبه  16 دی 1397

پریسا سادات عظیمی
خبرنگار

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

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

4582
6

7358
5297

31
2356

1289
1

7385

14352
754

169
15

67
62

951
674

83592

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

79
3286

83
9372

46
5913
38

1874
46

آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3013و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود



سنا
ای

با گذشــت ســه روز از انتشار بوی نامطبوع 
یا آنطور که فعاان مجازی هشــتگ زدند 
»بــوی مرمــوز« مســئوان به سرمنشــأ بو 
ســؤاات  و  موضــوع  همیــن  نرســیدند. 
بی جــواب افکارعمومــی بهانــه ای شــد تا 
بــا »محمــد رســتگاری« معــاون پایش و 
نظارت اداره کل حفاظت محیط زیســت 
اســتان تهران دربــاره نتیجه های بررســی 
بنشــینیم.  گفت و گــو  بــه  گرفتــه  انجــام 
بررســی هایی کــه به گفته رســتگاری هیچ 
پاســخ قاطعی تا ایــن لحظه برای محیط 
زیست و دستگاه های متولی نداشته است.

برای رسیدن به منشأ بو، چه کانون و نقاطی 
را بررسی کردید؟

اول یــک ســری کانون هایــی کــه محتمل 
بــود، مثــل واحد هــای بــزرگ صنعتــی و 
پاایشــگاه ها و جاهایی را که امکان نشــت 
گاز وجود داشته باشد  بررسی کردیم. یک 
نمونه برداری هم از ســطح شهر داشتیم 

که البته چیز خاصی را نشان نداد.
نمونه برداری ها از کدام منطقه بود؟

چهــارراه استانبول)پاســکو( کــه مطــرح 
شــده بود و آنجا هم چیز خاصی را نشــان 
نــداد. آن روزی که اتفاق افتــاد، همکاران 
در  و  نداشــتند  آزمایشــگاهی  امــکان  مــا 
سطح شــهر پراکنده شــدند. در آن لحظه 
هم از طریــق همکاران بــه کانون خاصی 
نرســیدیم. به نظر می رســد ایــن موضوع 
نیازمند این است که ما از تمام دستگاه ها 
مجــدداً بخواهیم احتمااتی را که ممکن 
اســت اعام کنند تا ما بتوانیــم برای آنها 
پاســخ پیدا کنیــم. کانون هایی که احتمال 
می دادیم آب و فاضاب، گاز، پسماندها و 
پاایشگاه بود. همه اینها را بررسی کردیم 
و هنوز به جایی نرســیدیم که نشــان دهد 

منشأ بو است!
برخــی از کارشناســان احتمــال می دهنــد 
که منشــأ بو خــارج از تهران مثاً از ســمت 

غرب)کرج( باشد. نظر شما چیست؟
بعید بــه نظر می رســد. چــون در مناطق 
غربــی تهــران این بــو خیلــی کمتر حس 
شــد. بیشــتر گزارش هایــی که مــا داریم از 
مناطق شرقی و مرکزی بود. اگر منشأ بو از 
سمت کرج بود. باید در منطقه 22 بیشتر 
احســاس می شــد. البتــه تــا حــدودی در 
منطقه 5 احساس شده بود ولی در خیلی 
از محله های منطقه 5 هم احساس نشد، 
مثًا منطقه ستاری. جهت باد هم جنوب 

غربی به شمال شرقی بود، بنابراین بعید 
است.

پس با این شرایط گزینه کرج را رد می کنید؟
بلــه. بــه نظــر مــن امکانش خیلــی بعید 
اســت! مــا می دانیــم که چــه چیــز عامل 
ایجــاد بو نیســت. البتــه ایــن نتیجه گیری 
براســاس اعام دستگاه های متولی است 
وگرنــه ما که مثــًا نمونه بــرداری نکردیم 
کــه عامل بــو مرکاپتان شــرکت گاز بوده یا 
نبــوده. شــرکت گاز می گوید مــا هیچ گونه 

نشتی نداشتیم.
مســأله همین جاســت آقــای رســتگاری. 
همه آنچه امروز در رســانه ها گفته می شود 
متولــی  دســتگاه های  تکذیــب  براســاس 
اســت. به نظر می رســد که مســئوان این 
دســتگاه براثر فشــار شــبکه های اجتماعی 
اولیــن اســتراتژی ای را که انتخــاب کردند، 
تکذیــب بــود. ایــن رویــه به طــور طبیعی 

نمی تواند اطمینان بخش باشد!
خــب موضوع باید اول شناســایی بشــود. 
یعنــی بفهمیم صورت مســأله چیســت. 
بعــد از آن، می توانیــم بــرای حل مســأله 
و این که چه دســتگاهی متولی اســت فکر 
کنیم.بــه هرحــال هنــوز صــورت مســأله 
شناســایی نشــده، همــه هــم می تواننــد 
بگویند در حوزه من نیســت! مشی ما این 
است تا موقعی که نفهمیم زیاد صحبت 
نکنیم تا ببینیم واقعیت چیســت. تا یک 
زمانــی حــرف اشــتباهی زده نشــود. البته 
به عنوان یک مســئول مجبوریم پاسخگو 
باشــیم ولــی ترجیح خــود من این اســت 
که اول بفهمیم مســأله چیست. واقعیت 
این اســت که هنوز هیچ چیزی مشــخص 

نیست.
و  می گــذرد  ماجــرا  از  روز  ســه  اان 
افکارعمومی حق دارند، بدانند چه اتفاقی 
افتاده است! وســؤال مهمتر این که آیا آن 
عامــل در حال آلــوده کردن نقطــه دیگری 

هست یا نه؟
نــه بــه نظــر نمی رســد. چــون اگــر عامل 
دائمی بــود ما تا اآن شناســایی اش کرده 
بودیــم. مشــکل مــا این اســت کــه خیلی 
موقــت و زود گذر بود و تمام شــده اســت. 
اگر آن کانون وجود داشت، قطعاً ما تا اآن 
شناسایی کرده بودیم. تمام حادثه در یک 
ســاعت اتفاق افتــاد که امــکان تجهیزات 
وجود نداشت. ما تا بخواهیم تجهیزات را 
بیاوریم و نمونه برداری کنیم مسأله تمام 

شده بود.
زبالــه،  مثــل  مختلفــی  گزینه هــای  شــما 
عامــل  را  و...  فاضــاب  گازی،  تأسیســات 

احتمالی انتشار بو می دانید. براساس آمار، 
شــاخص آلودگی هوا در آن ساعت به 144 
می رسد و گوگرد و نیتروژن افزایش می یابد. 
آیا همه این عوامل می تواند در این افزایش 

دخیل باشد؟
ببینید بیشترین چیزی که آن روز باا رفته 
بود، میــزان گرد و غبار اســت و گرد و غبار 

هیــچ ارتباطی با بو نــدارد. بقیه پارامترها 
یک مقداری باا رفته بودند ولی می تواند 
ناشــی از مباحث آلودگی هوا باشــد. البته 

می تواند هم نباشد.
افزایــش  آن  کــه  اســت  ممکــن  یعنــی 
آلودگی هــا هیچ ربطــی به این بو نداشــته 

باشد؟

این احتمــال دارد. نمی شــود با اطمینان 
دربــاره آن صحبت کنید. چون مهمترین 
عنصری کــه باا رفته بــود ذرات معلق با 
قطر کمتر از ده میکــرون بود. ذرات بو دار 
نمی تواند به چنین قطرهایی برســد. آنها 
نهایتاً زیــر یک میکرون هســتند. البته اگر 
باشــند. بنابراین، این که مــا از آن آلودگی 

اســتنتاج کنیــم کــه مثــًا آلودگی هــوا باا 
رفته خیلی قابل اطمینان نیســت. ببینید 
نمی شــود درباره یک موضوعــی که هنوز 
ناشــناخته اســت بــا قاطعیت حــرف زد. 
عــدم قطعیت در این مســأله خیلی زیاد 

است.
این کمیته ای که تشــکیل شــد به جایی هم 

رسید؟
در ایــن کمیتــه بررســی شــد کــه آیــا مثًا 
فاضاب یا گاز منشــاً بو بــوده یا نه. این که 
اآن مــا می گوییــم فاضــاب یــا گاز نبوده 
ایــن  اســت. در  ایــن جلســات  براســاس 
جلســات بررســی می شــود کــه مثــًا گاز 
کجا نشــت داشــته اســت و یا آیا آن زمان 
مرکاپتان در جایی تزریق می شــده اســت 
یا خیــر؟ وقتــی می گویند:»نه« مــا هم به 
این نتیجه می رســیم که این عامل منشــأ 
نبوده!به همین خاطر مــا این عامل را در 

بررسی ها حذف می کنیم.
اســتاندار تهــران روی تزریــق مرکاپتــان و 
احتمال خرابکاری تأکید کرده بود. بسیاری 
نمی دانند که این ماده چیســت و چرا باید 

تزریق شود؟
مرکاپتان یک ماده ای اســت که به شــدت 
بو ایجــاد می کند. گاز شــهری تقریباً بویی 
ندارد. بنابراین، این ماده را در گازشــهری 
اگــر یــک موقــع گاز  تــا  تزریــق می کننــد 
نشــت کرد، مــردم متوجــه شــوند و دچار 
خفگی نشــوند. مثــًا در یک حجم خیلی 
گســترده ای، مقدار کمــی مرکاپتان تزریق 
می کنند. یک بشــکه 220 لیتری می تواند 
چنین بویی ایجاد کند. البته مسمومیت زا 

نیست.
چقدر احتمــال می دهید که ماده مرکاپتان 

عامل بوی نامطبوع پایتخت بوده باشد؟
خــب اآن شــرکت گاز می گویــد مــا هیچ 
نشتی ای در این زمینه نداشتیم اما از نظر 
شــخص من)نه از نظر ســازمان حفاظت 
محیط زیست( محتمل ترین گزینه همین 
مرکاپتان است. چون دقت کنید مراجعه 
کننده ای هم به اوژانس نداشــتیم. یعنی 
معلوم اســت کــه مــاده خطرناکــی نبود، 
فقــط بــوی شــدیدی ایجــاد کــرده. یــک 
حجم کمی از این مرکاپتان می تواند بوی 
شدیدی ایجاد کند. مثًا عامل ایجاد سیار 
بــوده باشــد یا نشــتی از یک کامیــون بوده 

باشد که می تواند این بو را ایجاد کند.
مثًا یک کامیون حامل مرکاپتان از بزرگراه 

رد شده و این بو را ایجاد کرده است؟
البتــه اینها همه فرضیات اســت، واقعاً با 

قطعیت نمی شود اظهار نظر کرد.
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چاه مخفی فاضاب پاسکو

شاید عامل بوی بد تهران ماده ای در گاز شهری باشد
گفت و گوی »ایران« با معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران:

 نمکی: تحولگرا، عاشق و پیگیرتر از 

دکتر هاشمی ندیدم
سرپرســت وزارت بهداشت گفت: دکتر هاشمی به عنوان راهنما 
و مرشــد مجموعه وزارت بهداشــت به ما کمک خواهد کرد و اگر 
بخواهم در مورد دکتر هاشمی آنچه بر ذهنم می گذرد بیان کنم 
این است که وی چند ویژگی بارز دارد؛ اول اینکه وی تحول گراست 
و با عادات گذشتگان، کار نمی کرد. همیشه چنین انسان هایی را ستوده ام و انسان هایی 
که بر مبنای شکستن عادات و محدوده های گذشته عمل می کنند، همواره ارزشمند 
و بلندمرتبه هستند.   به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در جلسه شورای معاونین 
وزارت بهداشــت که با حضور دکتر هاشمی برگزار شــد، اظهار داشت: دکتر هاشمی، 
شجاعت، جسارت و صداقت زیادی داشت که به دریای مواج زد و تصمیماتی گرفت 
که قبل از وی، کسی نمی گرفت. دومین ویژگی ممتاز وی، پیگیری و اصرار در رسیدن 
به اهداف سازمانی اش بود و بارها این خصوصیت مثبت دکتر هاشمی را بازگو کرده ام. 
وی تصریح کرد: من در عمر کاری خود با ۱2 نفر از وزیران بهداشت، معاونان رئیس 
جمهوری، دســتگاه های اطاعاتی، امنیتی، قضایی، حقوقی و مجلس کار کرده و در 
چند سال گذشته، بودجه بیش از ۹0 درصد از کشور را اداره کرده ام، اما پیگیرتر از دکتر 
هاشمی ندیدم و به رئیس جمهوری هم گفتم که تردید نکنید که در کابینه، پیگیرتر 
از دکتر هاشمی وجود نداشت. وی از عشق به مردم به عنوان سومین ویژگی بارز دکتر 
هاشمی یاد کرد. نمکی افزود: عشق و عاقه به مردم یکی از انگیزه های بسیار بزرگی 
بود که در وجود دکتر هاشمی قابل مشاهده بود. گرچه من فرزند نظام سامت هستم، 
اما خدا را شــاهد می گیرم که یکی از ســخت ترین کارها برای من، پذیرش مسئولیت 
سرپرستی وزارت بهداشت بود و در این چند وقت بشدت ایستادگی کردم و همه جا 
گفتم که همه باید تاش کنیم تا دکتر هاشمی در وزارت بهداشت به مسیر خود ادامه 
بدهند.   نمکی تأکید کرد: رویکرد و نگاه من، مشــورتی و مدیریت کارشناســی است و 
گرچه خودم در حوزه ســامت تجربه دارم، اما به نظرات و راهنمایی های معاونان و 
مدیران و کارشناسان، اتاق های فکر و انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی 

نیاز دارم چون آنها می توانند پشتوانه های فکری مدیریت وزارت بهداشت باشند.

ë  وزیر سابق بهداشت: کلید خوردن طرح تحول سامت توسط رئیس جمهوری
بسیار ارزشمند و قابل قدردانی است

وزیر سابق بهداشت نیز گفت: باید سیاستگذاران را متقاعد کرد که بخش بهداشت 
و درمان جزو بخش هایی اســت که هزینه حساب نمی شود. ســرمایه گذاری در این 
حوزه، ســرمایه گذاری برای اقتصاد کشــور اســت؛ چراکه محور توسعه، انسان سالم 
است. به گزارش ایسنا، دکتر سیدحسن هاشمی   اظهار داشت: دکتر نمکی در سمت 
سرپرست وزارت بهداشت، مسئولیت خطیری را برعهده گرفته اند، وزارت بهداشت 
یکی از مهمترین بخش های دولت اســت که با زندگی روزمره مردم ســروکار دارد.  
هاشــمی افزود: اطمینان دارم با حل مشــکات مالی که در طول این ســال ها با آن 
دســت به گریبان بودیم و همچنین رفع مشکات پرسنلی در حوزه خدمت رسانی 
و اجــرای تعهــدات بودجه ای برای اجــرای طرح تحول ســامت، در دوره مدیریت 
دکتر نمکی طرح تحول سامت با قوت و مشکات کمتری ادامه پیدا کرده و پیش 
خواهد رفت. وی در ادامه گفت: در حوزه بهداشــت با هماهنگی ســازمان برنامه و 
بودجه و همچنین تأیید این سازمان راجع به موضوعاتی همچون شبکه بهداشت 
و خدماتی که باید ارائه شود، بسته پایه خدمات بهداشتی و خرید خدمت از بیرون، 
به جمع بندی رسیدیم و چنانچه این موضوع نیز با هماهنگی بخش درمان ادامه 
پیدا کند و پرونده الکترونیک سامت کامل شود و نظام ارجاع که آغاز شده نیز ظرف 
چند سال به سرانجام برسد، کار بزرگی صورت خواهد گرفت. هاشمی افزود: علی 
رغم اینکه دولت دکتر روحانی رویکرد ســامت محــوری دارد و کلید خوردن طرح 

تحول سامت توسط رئیس جمهوری بسیار ارزشمند و قابل قدردانی است.

خبـــــر

زهرا کشوری
خبرنگار

در پــی انتشــار بــوی نامطبــوع در تهران، 
مدیر پیمان اجرای پاسکو به عصر ایران 
گفت که منشــأ بــوی نامطبوعــی که چند 
ســاعت در تهران پیچید، فاضاب مخفی پاســکو بوده که در 

عمق منفی 2۱ متر به مدت بیش از 4 دهه پنهان بوده است.
مهنــدس علی رحیمی گفت که این منبــع فاضاب بعد از پر 
شــدن در حدود 40 الی 45 ســال گذشته مسدود و به اصطاح 
کور شــده بود و در ایــن مدت، گازهای آن، محبوس شــده بود. 
با حفاری انجام شــده، ناگهان این منبع ســر باز کرد و به مدت 
30 الی 45 دقیقه بشــدت فوران کرد. بعد از مسدودسازی این 
مخزن، فاضاب پاســکو بــه قنات های متروکه هدایت شــده 
اســت. این ســخنان وی، با واکنش های متعددی مواجه شــده 
اســت و اکثر مســئوان آن را تکذیب کردند. وی به عصر ایران 
گفت: بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به 
یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی 
بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پاســکو ساخته شود. 
برآورد ما از ابعاد این انبار فاضاب این اســت که بین 400 الی 
500 متر مکعب وســعت دارد و گازهای محبوس شده در این 
انبار در چندین دهه برای انتشــار بوی بد در محدوده بزرگی از 
تهران کفایت می کند. ضمن این که دهانه ایجاد شــده، حدود 
40 ســانتی متر در 40 ســانتی متــر بود و نزدیک بــه 45 دقیقه، 
متصاعــد شــدن گاز بشــدت ادامــه داشــت و بعــد از آن نیز با 
سرعت کمی ادامه یافت تا اینکه بعد از 2 ساعت کاماً متوقف 
شــد. وی در پاســخ به این ســؤال که چــرا کســی از اهالی محل 
متوجه این موضوع نشده است گفت: محیط کارگاهی مسدود 
اســت و از بیــرون دیــد نــدارد، گاز متصاعــد شــده هــم صدای 

آنچنانی نداشت و مثل یک کپسول گاز بوده است.
مدیــر پیمان اجرای طرح پاســکو درباره اینکه از کجا مطمئن 
اســت این حادثه منشــأ بوی بد تهران بوده است گفت: اواً که 

مــن خودم شــاهد ماجرا بــودم و همین اآن هــم انبار عظیم 
فاضــاب و بقایــای آن موجود اســت. ثانیاً در همــان زمان، در 
منطقه پاســکو بوی شــدیدی پیچید کــه در ســایر نقاط کمتر 
بود کما اینکه وقتی بعد از ماجرا من به سمت میدان فاطمی 
رفتــم، در آن میــدان بو بســیار کمتــر از چهار راه اســتانبول بود 
کــه محل وقوع حادثــه بود و ثالثــاً بویی که در میــدان فاطمی 
استشــمام کــردم همان بویی بود که در محل پاســکو پیچیده 
بود. به گفته رحیمی، اگر آن روز در تهران باد مناسبی می وزید، 
گاز به ســرعت پراکنده و از بویش کاســته می شــد ولی به علت 
وارونگی هوا، گاز متصاعد شده، دچار رکود شد و با سرعت کمی 

ولی ماندگارتر در شهر پخش شد.

اعضای مجمع نمایندگان اســتان تهران نیز دیروز با انوشــیروان محسنی بندپی اســتاندار تهران برای بررسی بودجه استان 
تهران در ایحه ۹۸ و علت انتشــار بوی نامطبوع در پایتخت دیدار کردند. به گزارش خانه ملت، فاطمه ســعیدی، نماینده 
مجلس شورای اسامی هم از برگزاری نشست مشترک نمایندگان تهران با استاندار تهران خبر داد وگفت: در این نشست 
پیگیر آخرین اطاعات در رابطه با علت انتشــار بوی نامطبوع از محســنی بندپی خواهیم بود. او با انتقاد از اینکه هنوز هیچ 
مســئولی به صورت رســمی در مورد علت واقعی انتشار بوی نامطبوع اظهار نظر نکرده است، افزود: نیاز است علت انتشار 

این بوی نامطبوع سریع تر شناسایی و به مردم اطاع رسانی شود.

بـــــرش

ران
ر ای

عص

 مدیر پیمان اجرای پاسکو: 
بویی که در شهر پیچید از فاضاب پاسکو بود

نشست نمایندگان مجلس با استاندار برای بررسی علل بوی نامطبوع پایتخت
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شقایق امیریدورنـــما
خبرنگار

دیلی صباح )ترکیه(:
آلمــان یک زندانــی راســت افراطی را 
که به دلیل حمله به کمپ پناهجویان 
در سال 2015 به 9 سال زندان محکوم 
شــده بــود، آزاد کــرد. او در ایــن حمله 
باعــث خســارتی 3.7 میلیــون داری 

شده  بود.

ایندیپندنت )بریتانیا(:
بــه  منجــر  کــه  پهپــادی  ماجــرای 
تعطیلــی ســه روزه فــرودگاه گتویــک 
شــد، یک بــار دیگر لــزوم بازنگری در 
قوانین مربوط به مالکیت این دســت 

وسایل را گوشزد می کند.

نیویورک دیلی نیوز )امریکا(:
خانــم کورتز کــه تازه به عنــوان یکی از 
اعضــای حزب جمهوریخــواه مجلس 
امریــکا  کنگــره  وارد  نماینــدگان، 
شده اســت، اعام کرده حامی طرحی 
اســت که مالیــات ثروتمنــدان را تا 70 

درصد افزایش می دهد.
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15 روز از تعطیلی دولت امریکا گذشــته 
اما بــاز هــم رئیس جمهوری این کشــور 
می گوید »اگر ازم باشد این تعطیلی را 
به ماه  ها و ســال ها بســط می دهد« تا در 
میانه هشــدارهای اقتصاددانان، عرصه 
بر معیشــت و شــریان اقتصادی مردم، 
بویژه کارمنــدان فدرالی، ایاات متحده 

امریکا تنگ تر شود.
بــه گزارش الجزیــره، با وجــود آن که 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا، 
دیدار خود با نمایندگان کنگره را سازنده 
دانســت، امــا بــاز هــم تهدیــد کــرد کــه 
زمان این تعطیلــی می تواند به ماه ها و 
ســال ها بینجامد. ترامــپ روز جمعه با 
نمایندگان هــر دو حزب جمهوریخواه و 
دموکرات دیدار کرد تا بر سر راه حل های 
برون رفــت از تعطیلی دولت به نتیجه 
برســند. این تعطیلی که بــه دلیل عدم 
توافــق نماینــدگان کنگره بر ســر تأمین 
بودجــه ســاخت دیــوار مــرزی مکزیک 
روی داد، باعث آشــفته تر شــدن اوضاع 
اقتصــادی امریــکا شــده اســت. ترامپ 
از مایــک پنــس، معــاون اول، کریســتن 
نیلســن، وزیــر امنیــت میهنــی و جــارد 
کوشــنر مشاور خود خواســته تا با هیأتی 
از کنگره روز شــنبه دیدار و بر سر مسائل 

مورد اختاف صحبت کنند.
ترامــپ صراحتاً اعــام کــرده انتظار 
دارد در این گفت و گوها پیشرفتی حاصل 
شــود، اما نمایندگان دموکرات همچنان 
مصر هســتند که خانواده هــا نمی توانند 
از پــس هزینه هــا بربیاینــد. ترامــپ روز 
جمعه پــس از دیدار خــود با نمایندگان 
کنگره در کنفرانســی خبــری گفت: »من 
امیــدوارم این تعطیلی حتــی تا چند روز 
هــم طول نکشــد، واقعــاً به ســادگی این 
مســأله می توانــد حل شــود. مــا دیداری 
ســازنده داشــتیم و مســیر طوانــی ای را 
پیمودیــم«. امــا نانســی پلوســی، رهبــر 
جدیــد دموکراتیک خانه نماینــدگان در 
وصــف ایــن نشســت گفــت: »طوانی و 
گاه بــه گاه پرتنــش«. چاک شــومر، رهبر 

اقلیــت دموکــرات در مجلــس ســنا هم 
بعــد از خــروج از کاخ ســفید گفــت: »مــا 
بــه رئیس جمهــور گفتیــم کــه خواســتار 
بازگشایی دولت هستیم. اما او مقاومت 
می کنــد«. ترامــپ خــود نیــز خطــاب به 
خبرنگاران با زبانی تهدیدآمیز گفت: »اگر 
ازم باشــد وضعیت فوریــت ملی اعام 
می کنــم تا بــدون مجوز کنگــره اقدامات 
ازم را برای ســاخت دیوار انجام دهم.« 
تهدید او در شــرایطی است که 800 هزار 
کارمنــد فدرال بدون حقوق مشــغول به 
کار هستند. سماجت ترامپ و به دنبالش 
تعطیلــی دولت، باعث ایجاد تنش های 
اقتصــادی شــده اســت و همیــن باعــث 
ناراحتی و خشــم حتی هم حزبی های او 
شــده. وی در نشســت خبری پس از این 
دیدار خطــاب به خبرنگاران گفت: »من 
اســم ایــن را تعطیلــی نمی گــذارم. من 
اســمش را انجــام دادن هــر کاری کــه به 
نفــع امنیت کشــورمان اســت می گذارم. 
مــن برای عملی کــردن تصمیمم حتی 
اگر ازم باشد می توانم وضعیت فوریت 
ملــی اعــام می کنــم تــا بــرای عملــی 
کردنش نیازی به تصمیم کنگره نداشته 
باشــم.« در همیــن لحظه خبرنــگاری با 
تعجــب از او پرســید کــه آیا واقعــاً اعام 
وضعیت فوریــت ملی خواهد کــرد، و او 
این گونــه پاســخ داد: »خب... شــاید این 
کار را بکنــم. اگــر ازم بدانــم. البتــه اول 
دوســت دارم با کنگره مذاکــره کنم تا هر 
دو ایــن مشــکل را رفــع کنیــم. اما شــاید 
هم ازم شــد بدون کنگره دیوار مکزیک 
را بســازم. ایــن هــم یــک راه اســت. مــا 
خیلی ســخاوتمندیم. تا همین حاا هم 
پــول زیادی صــرف کرده ایــم. حتی خود 
مکزیکی ها هم برای ساخت دیوار هزینه 
می کنند و با ایده من موافق هستند. حتی 
کارمنــدان فــدرال هــم که بــدون حقوق 
مشــغول کار هســتند، از من می خواهند 
ادامه بدهم و برای امنیت مرزها بجنگم. 
ســاخت این دیــوار در واقع به نفع زنان و 
بچه ها و کارگران و خیلی از مردمی است 
که به امریکا ســفر می کنند و می خواهند 
در این کشور زندگی کنند. خیلی از آنها که 
در این مسیر مریض می شوند و مصائب 

زیادی برای آنها و خانواده شــان به وجود 
می آید. اگر شــما به مردم نگاه کنید آنها 
هــم می گویند آقای ترامــپ همین کار را 

ادامه دهید.«
ë  اولیــن آثــار سیاســت های اقتصــادی

ترامپ نمایان شده است
این بن بســت سیاســی در واشنگتن، 
حــدود 800 هــزار کارمند دولــت فدرال 
امریکا را از روز 22 دســامبر گذشته بدون 
حقــوق گذاشــته اســت و بــازار بــورس و 
سهام این کشور متحمل صدمات قابل 
توجهــی شــده اســت. بــه گــزارش ایران 
آنایــن بــه نقــل از اســپوتنیک، اگرچــه 
براســاس گزارش هــا 312 هــزار شــغل 
غیرکشــاورزی در دســامبر 2018 ایجــاد 
شــد، اما نمی توان ادعا کرد که وضعیت 
اقتصــادی در ایــن کشــور خــوب اســت. 
ریچــارد ولف اســتاد دانشــگاه اقتصادی 
ماساچوســت در این بــاره می گوید: »اگر 
شــما بــه اقتصــاد آگاه باشــید بــه خوبی 
متوجه می شــوید کــه اقتصــاد همچون 
بدن یک موجود زنــده، مانند جامعه یا 
هر نهاد پیچیده ای، معیارهای متعددی 
دارد.  وضعیتــش  ســنجیدن  بــرای 
براســاس همین معیارها می توان گفت 
کــه اقتصاد امریکا در وضعیت خوبی به 
ســر نمی برد. این کشــور رهبری سیاسی 
دارد کــه هیچ نمی دانیــد امروز چه کرده 

و فــردا چــه خواهد کــرد. امریــکا رهبری 
دارد که می خواهد در جهان اغتشــاش و 
بی نظمی به پا کند. یک روز علیه کشوری 
دیگــر جنگ اقتصادی به راه می اندازد و 
تعرفه هــای مالیاتــی وضع می کنــد، روز 
دیگــر توافقنامه هســته ای چندجانبه با 
کشوری دیگر را بر هم می زند، یک روز با 
کشــوری دیگر بدون هیچ پیش زمینه ای 
صلــح می کنــد و بــه همــان ســرعت بــا 
کشــوری دیگر دشــمن می شــود. همین 
بــاا و پایین ها این کشــور و اقتصادش را 
بــا چالش روبه رو می کنــد و آثارش  روی 

زندگی شهروندان نمایان می شود.«
ë وضعیت طرح استیضاح ترامپ

به گزارش ســی ان ان، بــا وجود آن که 
80 درصد نمایندگان دموکرات خواستار 
اســتیضاح ترامپ هســتند اما رهبر آنها 
در کنگره اعتقــاد دارد فعًا زمان آن فرا 
نرسیده است. اختاف میان نمایندگان 
از  امریــکا  رئیس جمهــوری  و  کنگــره 
آنجایی شعله ور شد که ترامپ خواستار 
بــرای  دار  میلیــارد  پنــج  اختصــاص 
احــداث بخش هایــی از دیــوار مکزیــک 
شــد. دموکرات هــا می گوینــد اگرچــه بــا 
تخصیــص بودجه یــک میلیــارد و 300 
میلیــون داری برای ســاخت این دیوار 
موافق هســتند امــا با نحوه درخواســت 
و طــرح کاخ ســفید بــرای احــداث ایــن 

دیــوار موافــق نیســتند. امــا آنهــا اعام 
کرده اند آماده مذاکرات بیشتر با ترامپ 
هســتند. حتی در شرایطی که بسیاری از 
رســانه ها مطرح کردند پلوســی، رئیس 
بااخــره  نماینــدگان  مجلــس  جدیــد 
ترامــپ را بــه صحنه اســتیضاح خواهد 
کشــاند، خود او می گویــد، اجرایی کردن 
ایــن تصمیم باعث ایجاد تفرقه بیشــتر 
را  کنونــی  سیاســی  اوضــاع  و  می شــود 
بحرانی تــر می کنــد. او در مصاحبــه بــا 
شــبکه »ام اس ان بی ســی« گفــت: »در 
چنین شــرایطی، به اســتیضاح کشیدن 
آقــای ترامــپ باعث خدشــه دار شــدن 
ادامــه  در  او  می شــود.«  ملــی  وحــدت 
تصریح کرد که تعطیلی دولت به خاطر 
ساخت دیوار مرزی نشانه بی مسئولیتی 
اســت. او پیــش از ایــن هــم گفته بــود تا 
کامــل نشــدن تحقیقــات رابــرت مولر، 
بــازرس ویــژه پرونــده دخالــت روســیه 
رئیس جمهــوری   ،2016 انتخابــات  در 
اســتیضاح نخواهــد شــد. خــود ترامــپ 
نیــز در واکنش به شــائبه اســتیضاحش 
در توئیتر نوشــت: »آنها فقــط به دنبال 
این هســتند کــه مــن را اســتیضاح کنند 
چون خوب می دانند در انتخابات 2020 
هیچ شانســی ندارند، چون من بیش از 
انــدازه موفق هســتم! بگوییــد چطوری 
بزرگتریــن  در  کــه  را  رئیس جمهــوری 

انتخابــات تمام دوران پیروز شــده هیچ 
کار غلطــی انجــام نداده )عــدم هرگونه 
تبانی با روســیه، این دموکرات ها بودند 
که تبانــی کردنــد(، موفق ترین عملکرد 
را در دوســاله نخست ریاست جمهوری 
نســبت به تمام رئیس جمهورها داشته 
و محبوب تریــن جمهوریخــواه در تاریخ 
این حزب با 93 درصد است، استیضاح 
مؤسســه  گــزارش  بــه  امــا  می کنیــد؟« 
نظرســنجی گالــوپ، میــزان محبوبیت 
 98 جمهوریخواهــان  درمیــان  ترامــپ 
درصــد و در میــان کلیــه رأی دهنــدگان 
39 درصد اســت و مشــخص نیست که 

او رقم 93 درصد را از کجا آورده است.
از  بعــد  او  اســتیضاح  شــائبه 
شــکایت نامه ای کــه دادســتان ها از او در 
منطقه جنوبی نیویورک  تنظیم کرده اند 
شــکایت نامه،  آن  در  گرفــت.  شــدت 
به طــور  بــار  اولیــن  بــرای  دادســتان ها 
مســتقیم ادعــا کرده انــد کــه اقدامــات 
دســتور  بــه  ترامــپ  وکیــل  غیرقانونــی 
پــس  اســت.  شــده  انجــام  او  شــخص 
کــه  کاری  گفتنــد،  دموکرات هــا  آن،  از 
ترامــپ انجــام داده جــزو »جرایم قابل 
استیضاح« است و او حتی ممکن است 
بعد از اتمام دوره اول ریاست جمهوری 
روانه زندان شود. جری ندلر، رئیس آتی 
کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا 
گفــت، ایــن ادعاهــا، در صــورت اثبــات 
مصداق جرائم قابل استیضاح هستند. 
پس از آن، برد شرمن نماینده دموکرات 
کالیفرنیا که طرح استیضاح علیه ترامپ 
را ســال گذشــته میــادی معرفــی کرده 
بود در تازه تریــن اظهارنظرش گفت که 
قصد دارد مجدداً این طرح را به جریان 
بیندازد و ترامپ را به دلیل اخراج جیمز 
کومی مدیر سابق اف بی آی به ممانعت 
از اجرای عدالــت متهم کند. پس از آن، 
رشیده طلیب نماینده فلسطینی ااصل 
کنگره جدیــد امریکا از حــزب دموکرات 
خطاب به او گفت: »ما می خواهیم وارد 
عمل شــویم و این ناپاکزاد را اســتیضاح 
کنیم. مــن نمی توانم قلدرهــا را تحمل 
کنــم. قلدرها علیه مــا کار می کننــد و ما 

باید از خودمان دفاع کنیم.«

تهدید ترامپ به »سال ها« تعطیلی دولت
در میانه هشدار اقتصاددانان و تاش نمایندگان کنگره

پــاورقـی
جیمزکومی
 مترجمان: مسعود میرزایی 

و بهجت عباسی
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وفاداری وااتر

موضوع یا تحقیق
لورتــا لینــچ را از اوایــل دهــه 1990 و زمانــی کــه بــا هــم روی پرونــده ای در 
نیویــورک کار می کردیــم، می شــناختم. ما پرونــده تعــدادی از قاچاقچیان 
مواد مخدر را در منهتن نیویورک بررســی می کردیم که نقشه کشیده بودند 
یــک قاضی فــدرال را در منطقه بروکلین که خانم لینچ دســتیار دادســتان 
آن منطقــه بــود، به قتل برســانند. نیروهای ما برای پیگیــری این پرونده به 
هــم پیوســته بودند تا به طور مشــترک موضــوع را پیش ببرنــد. خانم لینچ 
حقوقدانــی باهــوش و فــردی صادق بود که بــا روی باز به ســخنان دیگران 
گــوش می داد. در مرکز فرماندهی وزارت دادگســتری من توضیح دادم که 
فکــر می کنم به نقطه ای رســیده ایم که باید در نشســت خبری فصلی خود 
کــه برای اول اکتبر برنامه ریزی شــده اســت، آغاز تحقیقات دربــاره پرونده 
 ایمیل هــای هیــاری کلینتــون را تأیید کنــم. هرچند که همه جهــان از قبل 
ایــن موضــوع را می دانند. تأکید کردم که پس از تأییــد اصِل موضوع، دیگر 

جزییاتی به رسانه ها داده نخواهد داشت.
دادســتان کل، لینــچ موافــق بــود کــه انجــام ایــن کار منطقی اســت اما 
بافاصلــه اضافــه کرد کــه به جای »تحقیــق« بگو »یک موضــوع« در مورد 

ایمیل های هیاری کلینتون در اف بی آی مطرح است.
پرسیدم: »چرا این کار را بکنم؟«

جواب داد: بگو »یک موضوع«، همین.
برای یک لحظه به ذهنم خطور کرد که موضوع نحوه استفاده از کلمات 
و عبــارات که مورد تأکید خانم لینچ بود، به شــدت شــبیه همان جنگی بود 
کــه کارزار انتخاباتــی کلینتــون در مــاه ژوئیه علیــه روزنامه نیویــورک تایمز 
آغاز کرده بود. تیم کلینتون از همان زمان شــیوه های متفاوت زبانی و ادبی 
را بــه کار بســته بــود تــا مانــع از به کارگیری کلمــه »تحقیق« بــرای توصیف 
وضعیت پرونده وزیر خارجه ســابق شــود. به نظر می رســید دادســتان کل 
نیــز مــرا به ســمتی هدایت می کرد کــه با راهبــرد کارزار کلینتــون هماهنگ 
بشــوم. پاســِخ او به ســؤال من و تأکیدش بر اینکه »فقط انجام بده«، نشان 
مــی داد کــه دادســتان کل هیــچ توجیــه و اســتدال حقوقی  یا شــکلی برای 
این درخواســتش نداشــت یا حداقل در رویه های مرســوم و عملی پیشین، 
مورد مشــابه اینچنینی نداشــتیم، در غیر این صورت تصور می کنم که او با 
مــا در میــان می گذاشــت. اف بی آی »موضــوع« انجام نمــی داد. این لغت 
)موضــوع( در زبــان مــا یعنــی هیچ و هرچــه غیِر ایــن تصور کنیــم در واقع 

خودمان و دیگران را فریب داده ایم.

خودکشی سیاسی
حتــی در مقایســه بــا هفته های ســخت دیگــر در کاخ ســفید ترامــپ، هفته 24 
جوای هفته ای دردسر ساز بود. نخست آغازگر ماجرای بعدی بود که به تاشی 
مضحک برای ابطال طرح سامت اوباما در مجلس سنا تبدیل شد. اینجا هم 
مثل مجلس نمایندگان مجادله، بیشتر دعوا میان خود جمهوریخواهان و بین 
رهبری جمهوریخواه و کاخ سفید بود. جایگاه امضا برای حزب جمهوریخواه  به 

سمبل جنگ داخلی آن تبدیل شده بود.
روز دوشــنبه دامــاد رئیــس جمهــوری در بخــش غربــی کاخ ســفید مقابــل 
میکروفن رفت تا توضیحات خود را برای تحقیقات مجلس سنا در مورد ارتباط 
ســتاد ترامپ با روســیه پیش نمایی کند. او که تقریباً هیچگاه در مأ عام حرف 
نزده بود اکنون با ادعای ناشی گری ضعیف، هر گونه خطایی در رسوایی روسیه 
را انــکار کــرد؛ با صدایی زیر و ترحم انگیز خــود را چهره ای معصوم و بی خبر از 

زشتی ها تصویر کرد که دنیای خشن او را از توهم درآورده است.
همچنیــن همــان شــب رئیس جمهــوری بــه ویرجینیای غربــی رفت تا 
بــرای پیشــاهنگان امریکا ســخنرانی کند. یک بــار دیگر، ســخنرانی او هیچ 
همخوانی با زمان، مکان و عقانیت نداشت. بافاصله سازمان پیشاهنگی 
از اعضــای خــود و والدیــن آنهــا و در ســطح وســیع تر از کشــور، بابــت ایــن 

سخنرانی عذرخواهی کرد. 
ظاهــراً این ســفر فــوری هم نتوانســت خلق رئیــس جمهــوری را بهبود 
بخشــد: صبــح روز بعــد، رئیــس جمهــوری آشــفته و خشــمگین بــار دیگر 
دادســتان خود را در مــأ عام مورد حمله قــرار داد و – در اقدامی اضافی و 
بدون هیچ دلیل آشــکار – ممنوعیت حضور افراد تغییر جنســیت داده در 
ارتــش را در توئیتر اعام کرد. )در ارتباط با سیاســت ارتــش در مورد تغییر 
جنســیت داده ها چهار گزینه به رئیس جمهوری ارائه شــد. منظور این بود 
کــه چارچوبی برای بحــث آینده در مورد این موضوع در اختیار او قرار داده 
شــود اما 10 دقیقه بعد از دریافت محورهای بحث و بدون مشــورت بیشتر، 

ترامپ ممنوعیت خود را در توئیتر اعام کرد.(
روز بعد، چهارشــنبه، اسکاراموچی مطلع شــد فرم های مربوط به وضعیت 
مالی اش افشــا شــده اســت؛ با فــرض اینکــه این خرابکاری دشــمنانش اســت، 
مستقیماً پریبوس را مقصر دانست و به طور ضمنی او را به ارتکاب جرمی جدی 
متهم کرد. در واقع، فرم مالی اســکاراموچی ســندی عمومی بود که دردسترس 
همــگان قرار داشــت. همان روز بعد ازظهر، پریبــوس به رئیس جمهوری گفت 
درک می کند که باید استعفا کند و باید در مورد جانشین او شروع به صحبت کنند. 
بعد، همان شب، ضیافت شام کوچکی با حضور اصحاب فعلی و سابق فاکس 
نیوز، از جمله کیمبرلی گیلفویل، در کاخ ســفید برگزار شــد – که خبر آن به خارج 
درز کرد. اسکاراموچی که بیش از معمول مشروب خورده بود و در حالی که سعی 
داشت جزئیات نابســامانی زندگی شخصی خود را مهار کند )ارتباط با گیلفویل 
کمکــی بــه مذاکــره با همســرش نمی کــرد( و هیجــان زده از وقایعی کــه فراتر از 
ظرفیت حوزه او بود، با خبرنگاری در مجله نیویورکر تماس گرفت و خبر را لو داد.

مقالــه حاصــل از ایــن تمــاس عجیــب و غریــب بــود – چنــان حساســیت 
و هیاهــوی آشــکاری بــه پــا کرد کــه تقریباً تــا بیســت و چهار ســاعت هیچ کس 
نمی توانســت تصدیــق کند که او واقعاً خودکشــی سیاســی کرده اســت. در این 
مقاله به نقل از اسکاراموچی آمده بود که بی پرده و دور از نزاکت درباره رئیس 
کارکنان کاخ ســفید – رینس پریبوس – حرف زده اســت: اگر می خواهید چیزی 
را افشــا کنید بنویســید بزودی از او خواســته می شود اســتعفا کند. اسکاراموچی 
ضمن گفتن اینکه به این دلیل این شغل را پذیرفته که می خواهد به کشور خود 
خدمت کند و قصد ندارد اسم و رسم و برندی برای خود درست کند به مسأله 
اســتیو بنن پرداخت: »من اســتیو بنن نیســتم. من عادت به انگشت مکیدن و 
تعریف و تملق از خودم ندارم.« )در واقع بنن زمانی از این موضوع باخبر شد 
که از کمیته حقیقت یاب مجله با او تماس گرفت و از او خواست در مورد حرف 

اسکاراموچی در مورد انگشت مکیدن توضیح بدهد.(
اســکاراموچی کــه در عمل پریبوس را علنــاً اخراج کرده بــود، رفتاری چنان 
عجیب داشــت کــه اصًا معلوم نبــود چه کســی در مقام خود باقــی می ماند. 
پریبوس که مدت ها بود در آســتانه اخراج شــدن قرار داشــت متوجه شد شاید 
زود بوده که تقاضای اســتعفا کند. شــاید شانسی پیدا می کرد تا اسکاراموچی را 

اخراج کند!

پــاورقـی
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گروه جهان - پس از آنکه روز پنجشــنبه 
گذشــته هیأتی از مقامــات امریکایی به 
ترکیه ســفر کرده و طی اقامــت دو روزه 
خــود دربــاره فتــح اه گولــن، روحانــی 
مخالــف دولت آنــکارا کــه در امریکا در 
تبعیــد خودخواســته بســر می بــرد، بــا 
همتاهای ترکیه ای خود مذاکره کردند، 
عبدالحمید گل، وزیر دادگستری ترکیه 
دیروز شــنبه دربــاره جزئیات این ســفر 
گفــت: امریکا در ادامــه تحقیقات خود 
درباره فتو از ما خواهان اطاعاتی در این 
زمینه شده اســت. این پرونده می تواند 
در پرونده اســترداد گولن به ترکیه مؤثر 
باشد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزیر 
دادگستری ترکیه با بیان این مطلب که 
هیأتی از جمله دو دادستان از واشنگتن 
و نیویــورک بــه ترکیه آمدنــد، گفت: ما 
ضمن همــکاری حقوقی با آنهــا، روند 
تحقیقات درباره فتو را پیگیری خواهیم 

کرد. فتو اصطاحی است که ترکیه برای 
حامیان فتح اه گولن، روحانی مخالف 

دولت آنکارا به کار می برد.
مــدارک  افــزود:  گل  عبدالحمیــد 
موجود تروریســتی بودن فتو را در تمام 
ابعــاد ثابــت کــرده اســت. تأییــد ایــن 
مدارک از ســوی نماینــدگان امریکا نیز 
از آن جهــت اهمیــت دارد کــه پــس از 
تحقیقــات امریکایی هــا دربــاره پرونده 
مســیر  امریکایــی  دادســتان های  فتــو، 
دیگــری را طــی خواهنــد کــرد. منظــور 
وزیر دادگســتری امریکا از تغییر مســیر 
دادستان های امریکایی در صورت تأیید 
تحقیقات ترکیه دربــاره پرونده فتو این 
است که، احتمال دارد دادستان ها روی 
مسأله استرداد گولن بیشتر تمرکز کنند. 
عبدالحمید گل گفت، هیأت امریکایی 
پس از بررســی مدارکی که ما در دســت 
داریم شاهد آن شدن که ترکیه محاکمه 

عادانه انجام داده و نتیجه گیری آنکارا 
هــم بــر اســاس دایــل صــورت گرفته 

است. 
اگرچــه ســفر هیــأت امریکایــی بــه 
ترکیه هیــچ ارتباطی به خواســته ترکیه 
مبنــی بر اســترداد فتح اه گولــن ندارد 
و اســترداد ایــن روحانــی در تبعیــد در 
امریکا رونــد جداگانــه ای دارد اما اینکه 
هیأت امریکایــی بپذیرد گــروه فتو یک 

گروه تروریســتی اســت، می توانــد تأثیر 
مثبتــی بر رونــد اســترداد گولن داشــته 
باشــد.  موضوع اســترداد فتح اه گولن 
اگرچه از سال 2014 یکی از خواسته های 
ترکیه از امریکا اســت اما پس از کودتای 
2016 ترکیــه، ایــن خواســته بــه یکــی از 
اولویت هــای سیاســت خارجــی دولت 
آنکارا تبدیل شده و حتی باعث سردی 

روابط دو متحد عضو ناتو شد.

گــروه جهــان - »لیمــا«، گــروه 
متشــکل از 12 کشــور امریــکای 
اتیــن تحــت رهبــری رهبران 
عمدتــاً محافظــه کار که ســال 
گذشته با حمایت امریکا شکل 
جمعــه  روز  کانــادا،  و  گرفــت 
بــا صــدور بیانیــه از نیــکاس 
جمهــوری  رئیــس  مــادورو، 
ونزوئــا بشــدت انتقاد کــرده و 
مشــروعیت او را برای دور دوم 

ریاست جمهوری اش که بزودی آغاز می شود، زیر سؤال بردند. آنها از مادورو خواستند 
قــدرت را واگــذار کند زیرا تنها راه برای ایجاد دموکراســی در این کشــور بحــران زده کنار 
رفتن او از قدرت اســت. به گزارش گاردین، این انتقاد تند به مادورو از ســوی کشورهای 
امریکای اتین و کانادا روز جمعه در جریان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو لیما 
از جمله آرژانتین، برزیل و کلمبیا اتفاق افتاد. این در حالی اســت که رئیس جمهوری 
ونزوئا روز پنجشــنبه برای بار دوم ســوگند یاد می کند. در بیانیه کشــورهای عضو لیما 
علیه مادورو آمده اســت، تنها با اســتقرار مجدد و کامل دموکراســی و احترام به حقوق 
بشــر در اسرع وقت امکان نجات این کشــور ]ونزوئا[ از بحران های انسانی، اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی وجود دارد. جورج آریزا، وزیر خارجه ونزوئا در واکنش به این بیانیه، 
لیما را ائتافی که با دستورهای مستقیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا گام بر 
می دارد، توصیف کرد. ونزوئا امریکا را متهم می کند، با اعمال تحریم و هدایت کردن 
جریان های اپوزیسیون داخلی و خارجی در صدد براندازی دولت مادورو است. ونزوئا 
که در گذشــته های نه چندان دور به خاطر ذخایر نفتی اش در امریکای اتین و سراســر 
جهان مشــهور بود، در حال حاضر و در چند ســال اخیر با انواع بحران ها از جمله تورم 
افسارگسیخته ای که به یک میلیون درصد می رسد و کمبود شدید مواد غذایی، دارویی 
و مایحتــاج اولیه مردم مواجه اســت. بنا بر گزارش ســازمان ملل، حــدود 2.3 میلیون 
ونزوئایی از سال 2015 تاکنون از ونزوئا مهاجرت کرده اند.گروه لیما بیش از یک سال 
قبل با عضویت رهبران عمدتاً محافظه کار کشــورهای امریکای اتین تشــکیل شــد و 
در این مدت تاش کرده بر بحران ونزوئا متمرکز شــود تا این بحران فزاینده به ثبات 
منطقه آسیب نرساند. این گروه پیشتر نیز مادورو را »دیکتاتور« نامیده و با اعام اینکه 

گفت و گو با مادورو دشوار است، خواستار کنار رفتن او از قدرت شده بود.
12 کشــور عضو لیما و کانادا در حالی روز جمعه بیانیه علیه مادورو صادر کردند که 

مکزیک کشور ناظر بر لیما حاضر به امضای این بیانیه شدید اللحن نشد.

صف کشی محافظه کاران امریکای اتین امیدواری ترکیه به قرار گرفتن »فتو« در فهرست تروریستی امریکا
علیه مادورو

پــس از آنکــه ترامــپ اعــام کــرد در 
از  را  خــود  نیــروی  هــزار   2 دارد  نظــر 
امریــکا  ارتــش  کنــد،  خــارج  ســوریه 
حمــات هوایــی خــود علیــه مواضــع 
شــرق  در  داعــش  تروریســتی  گــروه 
ســوریه را شــدت بخشــیده اســت. بــه 
گزارش الجزیره، براســاس گزارش ها و 
تصاویری کــه در اختیار این خبرگزاری 
قرار گرفته اســت، ســه منبع در سوریه 
تأیید کرده اند که خشــن ترین حمات 
طی هفته های گذشــته علیه الکشمه، 

دهکده ای در نزدیکــی رود فرات، روی 
داده اســت. به همین خاطر، بســیاری 
از خانواده های اعضای گروه داعش به 
سمت روستاهای جنوب این کشور فرار 
کرده انــد و تنهــا عده کمــی از نیروهای 
این گروه تروریستی باقی مانده اند تا با 
نیروهای دموکراتیک سوریه و سربازان 

امریکایی مبارزه کنند.
در همیــن حــال، دیده بــان حقوق 
نورالدیــن  کــرد  اعــام  ســوریه  بشــر 
الزنکی، برجســته ترین گروه مسلح در 

حومــه غربــی حلب پــس از آنکه گروه 
تحریــر الشــام )جبهــه النصره ســابق( 
مناطــق تحــت ســیطره ایــن گــروه در 
غرب حلب در شمال سوریه را اشغال 

کرد، از انحال کامل خود خبر داد.
بــه  گــزارش  ایســنا  به نقل از شــبکه 
المیادین، دیده بان حقوق بشر سوریه 
توانســت  تحریرالشــام  کــرد:  اعــام 
مناطق تحت سیطره نورالدین الزنکی 
در غــرب حلــب را بعــد از چهــار روز 
درگیــری میــان دو طــرف که به کشــته 

شــدن بیش از 100 شورشی منجر شد، 
اشغال کند. 

درگیری هــای میــان دو طــرف روز 
سه شــنبه و بعــد از آن آغــاز شــد کــه 
تحریرالشــام، نورالدیــن الزنکــی را بــه 
قتل پنج تــن از نیروهایش متهم کرد. 
جنبش نورالدین الزنکی بعد از خروج 
از حومــه غربــی حلب به ترکیه، شــهر 
عفرین و مناطق تحت ســلطه کمپین 
»ســپر فرات« در شــمال شــرق سوریه 

عقب نشینی کرده است.

یک بام و دو هوای امریکا در خروج از سوریه
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توتو اسپورت )ایتالیا(
این نشریه با تیتر »ابتدا رمزی و سپس 
تقویــت  جدیــد  عملیــات  بــه  پوگبــا« 
داده  خبــر  و  پرداختــه  یوونتــوس 
اســت که ســران ایــن باشــگاه پس از 
گرفتــن رضایت آرســنال برای جذب 
آرون رمــزی، پیشــنهادات خــود را به 
منچســتریونایتد برای آزادســـــــــــازی 
پل پوگبا بیشــتر کرده اند. توتو شــرحی 
بر خریدهای زمستانی اینترمیان هم 

آورده است.

AS )اسپانیا(
روی  تمرکــز  بــا  روزنامــه  ایــن 
گــرت بیــل، مهاجــم مســتعد اما 
آســیب پذیر رئــال مادریــد، وی را 
»آقای کریســتالی« نامیده است تا 
از شــکنندگی وی بگوید و عکســی 
از جمع شــدن ســایر سپیدپوشــان 
رئال گرداگرد این مهاجم ولزی به 
چاپ رسانده است. »AS« نگاهی 
لیــگ  مســابقات  جدیدتریــن  بــه 

اسپانیا هم انداخته است.

ابوا )پرتغال(
آخریــن رویدادهــای مثبــت و منفــی در 
لیــگ فوتبال پرتغــال و تغییــر مدیریت 
گیمــارش  باشــگاه های  در  مربیگــری  و 
و ویتویــا ســتوبال روی جلــد ایــن نشــریه 
جلوه ای وسیع دارد. ابوا از موفقیت های 
ســابق  پرتغالــی  مدافــع  په پــه،  جدیــد 
رئــال مادریــد هم ســخن گفته اســت که 
هنــوز جایگاهش را در تیــم ملی پرتغال 
تســخیرناپذیر می انگارد و بــه دیدارهای 

مهم بعدی می اندیشد.

تیــم ملی فوتبال ایــران در حالی از فردا 
بازی هــای خود در مرحلــه گروهی جام 
ملت های آســیا 2019 امارات را با دیدار 
برابــر یمــن آغاز می کنــد که بســیاری از 
کشــورها و حتــی فوتبالدوســتان ایرانی، 
یکــی  را  کــی روش  کارلــوس  شــاگردان 
از مدعیــان اصلــی قهرمانــی در جــام 
ملت ها می داننــد. یوزهای ایرانی بیش 
کــه در صــدر جــدول  از 4 ســال اســت 
ایــن  رنکینــگ آســیا جــای دارنــد و در 
ســال ها کمتــر پیش آمــده کــه مغلوب 
تیم های آســیایی شــوند. عــاوه بر این، 
در ترکیــب تیــم ملی بازیکنان شــناخته 
شــده ای حضــور دارند کــه در لیگ های 
مختلــف جهان بــازی می کننــد و قطعاً 
نگاه ها را به خود معطوف خواهند کرد. 
گرچــه اوضاع در امــارات فعــًا اینگونه 

نیست!
ë  بی توجهــی اماراتی ها، واکنش مثبت

قطری ها
و  روزنامه هــا  اینکــه  عجیــب  نکتــه 
وب ســایت های خبری امارات به عنوان 
میزبــان جــام ملت هــای آســیا، اخبــار 
حول تیم ملــی ایران را آن طــور که باید 
و شــاید پوشــش نداده انــد و اگــر از چند 
خبر کوتاه عبور کنیم، می توانیم بگوییم 
کــه هیــچ مطلبی از تیــم ملی ایــران در 
ایــن رســانه ها دیــده نمی شــود و در این 
خصــوص بــی توجهــی وجــود دارد. اما 
رســانه های  میزبــان،  کشــور  برخــاف 
عراقــی و قطــری حســابی هــوای تیــم 
ایــران را در روزنامه هــا و رسانه هایشــان 
داشــته اند. به طور مثال روزنامه اســتاد 
الدوحه قطر در شــماره روز گذشته خود 
به آقــای گلی علی دایــی، بهتاش فریبا 
و حســین کانی در تاریــخ جام ملت ها 
اشــاره کرد و مصاف ایــران و کره جنوبی 
را یکــی از پرتکرارتریــن بازی هــای جام 
در  آن،  بــر  عــاوه  دانســت.  ملت هــا 
برنامه های ورزشی تلویزیون هایی چون 

الکاس قطر نیز می توان روابط دوستانه 
با ایران را مشــاهده کرد؛ جایی که عاوه 
بر خط مشی این رسانه، میهمان ها نیز 
در پیش بینی های خود اغلب ایران را به 
عنوان یکی از فینالیســت ها یا حتی تیم 

قهرمان معرفی می کنند.
ë آنالیز یمن برای ملی پوشان

این بخشــی از شــرایط ایران در جام 
ملت هاســت اما اخبار فنــی جالبی هم 
دربــاره تیم ملــی وجــود دارد. بازیکنان 
تیم ملی صبح روز گذشــته با حضور در 
ســالن اجتماعات هتل تیم ملی، آنالیز 
تهیه شــده توســط کادر فنی را مشاهده 
کرده و آخرین نکات فنی و تاکتیکی تیم 
را زیر نظر کارلوس کی روش - سرمربی 
تیــم ملــی بررســی کردنــد. با توجــه به 
دیــدار فــردای تیــم ملــی مقابــل یمن، 
تمرکز کامل تیم بــر این دیدار بوده و به 
صورت ویــژه نکات مهم و فنی این تیم 

در جلسه امروز)شنبه( مرور شد.
ë هواداران در تمرین تیم ملی

چهارمین تمرین ایران روز گذشته از 
ساعت 1۷:۳0 در زمین شماره 2 کریکت 
مجموعــه ورزشــی شــیخ زایــد ابوظبی 
برگزار کرد. پیش از آغاز رسمی تمرین، 
مســئول حراســت تیــم ملی بــه میان 4 
تماشــاگر ایرانی که بیرون محل تمرین 
ایستاده بودند، رفت و اجازه حضور آنها 
در محل تمرین را صادر کرد. یکی از این 
هــواداران از امریــکا و ۳ هــوادار دیگــر از 
استرالیا به امارات آمده اند تا دیدارهای 

ایران را تماشا کنند.
ë کری بازیکنان و چهره مصمم کی روش

زمیــن  بــه  بازیکنــان  ورود  هنــگام 
تمرین، علیرضا بیرانوند دستان خود را 
بانداژ کرد کــه این موضوع نگرانی هایی 
را بــه وجــود آورد امــا گلــر اول تیم ملی 
مشکلی برای تمرین و حضور در دروازه 
نداشــت. بیرانونــد، عابــدزاده و نیازمند 
سه گلر تیم ملی از همان ابتدا به صورت 

اختصاصــی بــا الکســاندر لوپــز، مربــی 
دروازه بان هــا تمریــن کردنــد. بازیکنان 
پــس از حضور در زمین بــه کار با توپ و 
شوتزنی به ســمت دروازه پرداختند. در 
ادامــه با صدای ســوت کــی روش، همه 
بازیکنان در میانه زمین جمع شــدند تا 
با شنیدن صحبت های کی روش تمرین 
بــه صــورت رســمی آغاز شــود. پــس از 
دویــدن، انجــام حــرکات کششــی، کار با 
تــوپ و ارســال پاس هــای کوتــاه، بــازی 
آقا وســط در دســتور کار ملی پوشان قرار 
گرفت کــه در ایــن قســمت کری خوانی 
جالبــی میــان بازیکنــان شــکل گرفــت. 
مهــدی طارمــی، کریــم انصاری فــرد و 
ســردار آزمــون در متــن ایــن شــوخی ها 
قرار داشــتند و با ایســتادن درون دروازه 
پنالتی های یکدیگر را مهار می کردند. در 
ایــن بین بیرانوند هم وقتی دید طارمی 

پنالتی هــا را دفع می کنــد، به جمع آنها 
اضافه شد و با چند واکنش خودی نشان 
داد. چهره خنــدان بازیکنان تیم ملی و 
البتــه صورت مصمم و جدی کی روش، 
ســوژه تصویربرداران حاضــر در تمرین 
دیروز تیم ملی بود. علیرضا جهانبخش 
کــه در بــازی برابــر یمــن غایــب اســت، 
دیــروز همراه با ســایرین تمرین کرد اما 
پس از دقایقی از ســایرین جدا شــد و به 
صورت اختصاصــی تمرین کرد. ضمن 
اینکــه وریــا غفوری بــه همــراه مرتضی 
پورعلی گنجی نیز به صورت اختصاصی 
بــا مربــی بدنســاز تمریــن کردنــد. علی 
قلــی زاده هم کــه به دلیــل مصدومیت 
جــام را از دســت داده، مثــل روزهــای 

گذشته به تمرینات جداگانه پرداخت.
ë صحبت های اشکان ، قدوس ومارکار

ســامان قدوس در جمع خبرنگاران 

شــرایط  روز  هــر  ملــی  »تیــم  گفــت: 
خوب تــر  روز  بــه  روز  و  دارد  بهتــری 
کــه  اســت  مهــم  خیلــی  می شــویم. 
ماننــد تیمــی بازی کنیم کــه قهرمانی 
می خواهــد. هــدف همه مــا قهرمانی 
اســت اما این تورنمنت بســیار سختی 
اســت کــه بــازی ســاده در آن وجــود 
نــدارد. ســعی می کنیم که هربــازی را 
با پیروزی پشــت ســر بگذاریــم و ابتدا 
نیــز تمــام تمرکــز مــا بــازی نخســت 
اســت.« اشــکان دژاگــه نیــز تأکید کرد 
کــه مصــاف بــا یمــن ســاده نخواهــد 
بــود: »شــرایط تیم ملــی خیلی خوب 
اســت. بــازی اول بســیار مهــم اســت 
امــا قطعــاً بازی آســانی نخواهد شــد. 
خیلی هــا می گویند یمن بازی آســانی 
اســت اما این طور نیســت. خیلی باید 
دقــت کنیــم و 90 دقیقــه بجنگیــم.« 

مارکار آقاجانیان، مربی تیم ملی هم 
گفــت: »بازیکنــان در شــرایط خوبــی 
قــرار دارنــد. مصدومان هم بــه غیر از 
جهانبخش خواهند رســید. همه چیز 
خوب اســت و دنبال بازی خوب و زیبا 
همراه با کســب نتیجه هستیم. همان 
طور که قبًا هم گفته ایم، تمام تمرکز 
ما بازی اول برابر یمن است و فعًا به 

تیم های دیگر فکر نمی کنیم.«
ë داور ژاپنی ایران- یمن

و  ایــران  تیم هــای  دیــدار  قضــاوت 
یمــن بــه ریوجــی ســاتو از ژاپن ســپرده 
شــده اســت. ایــن داور ۴1 ســاله از ســال 
2009 در لیســت داوران فیفــا قرار گرفته 
و در مرحلــه انتخابی جام جهانی 201۸ 
روســیه هم قضــاوت بــازی ایــران و کره 
جنوبی که یک بر صفر به سود تیم ملی 

به پایان رسید را برعهده داشت.

افتتاح جام ملت ها در حضور دایی و مهدوی کیا
هفدهمیــن دوره رقابت هــای فوتبال جام ملت های آســیا 
شامگاه شنبه با برگزاری مراسم افتتاحیه در ابوظبی رسماً 
آغاز شد. در دقایق ابتدایی این مراسم که در ورزشگاه زاید 
ســیتی اسپورت برگزار شــد، تعداد اندکی از هواداران اماراتی حضور داشتند 
اما رفته رفته به تعداد آنها اضافه شد تا هواداران میزبان نشان دهند برنامه 
ویژه ای برای داغ کردن تنور این بازی ها از همان شــب نخســت دارند. ترانه 
مربوط به افتتاحیه بازی ها را هم دو خواننده مرد و یک خواننده زن از کشور 
امارات خواندند.دقایقی پیش از شروع مراسم، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا 
به همراه آل مکتوم وارد ورزشگاه شد و در جایگاه تشریفات ویژه قرار گرفت 
تا شاهد مراســم افتتاحیه باشد. همچنین شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون 
فوتبــال آســیا یکــی دیگر از میهمانــان ویژه این مراســم بود که پــس از ورود 
به جایــگاه ویژه در کنار اینفانتینــو قرار گرفت. دوربین هــای تلویزیونی بارها 
جایــگاه ویــژه را شــکار کردند که طی آن شــیخ ســلمان بــا اینفانتینو در حال 
صحبــت کردن بود. از نــکات حائز اهمیت، حضور دو چهــره مطرح فوتبال 
ایــران یعنــی علــی دایی و مهدی مهــدوی کیا به عنــوان میهمانــان ویژه در 
جایگاه ورزشــگاه بود که مراسم افتتاحیه را از نزدیک تماشا کردند. مهدوی 
کیــا پــس از پایــان مراســم در اینســتاگرامش نوشــت: »بعــد از 2۳ ســال به 
ورزشــگاهی آمدیــم که ضربــات پنالتی در بــازی نیمه نهایی، فینــال را از ما 
گرفت. امیدوارم اول فوریه که برای فینال برمی گردیم، تیم ملی ایران یکی 

از فینالیست های جام باشد.«

دستور سلطانی فر برای پیگیری معافیت 
سربازی مدال آوران بازی های آسیایی

نتایــج خیــره کننــده قهرمانــان ایران کــه از جــام جهانی 
روسیه آغاز شد و با رکورد شکنی مدال آوری در بازی های 
آسیایی و کســب مقام ســومی بازی های پاراآسیایی برای 
نخستین بار و همچنین کسب مقام هفتمی در المپیک جوانان ادامه یافت 
و سال موفقی را برای ورزش ایران رقم زد. مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش 
و جوانــان در یکصــد و نــود و دومیــن جلســه شــورای معاونان گفــت: »یکی 
از مــواردی که با کمک ســتاد کل نیروهای مســلح پیگیــر آن بودیم، اعطای 
معافیــت ســربازی بــه مــدال آوران بازی هــای آســیایی بــود که بــا موافقت 
مقــام معظم رهبــری و فرمانده کل قــوا همراه بود و بنا بــر گزارش هایی که 
حوزه قهرمانی به من داده اســت این موضــوع با نظم و وفق مقررات پیش 
مــی رود. دســتور داده ام دفتــر امور مشــترک فدراســیون ها با جدیــت پیگیر 

معافیت مدال آوران بازی های آسیایی باشد.«

واکنش معاون باشگاه استقال به شایعه اعتصاب بازیکنان
باشگاه استقال به دلیل مشکات مالی نتوانسته به بازیکنان در موعد مقرر پول 
بدهد و این مسأله دردسرهایی را برای باشگاه به وجود آورده و شایعاتی مطرح 
شده که بازیکنان به دلیل ناراحتی قصد اعتصاب دارند. هادی مباشری، معاون 
اجرایی باشــگاه اســتقال در واکنش به این موضوع گفت: »باشــگاه بزودی پول 
بازیکنــان را پرداخــت خواهد کرد و اعتصابی در کار نیســت. قرار بود تمرینات از 
دیروز آغاز شــود، اما چون پرواز شــفر با تأخیر انجام شــد، تمرینات از امروز آغاز 
خواهد شد.« او درخصوص وضعیت سیدحسین حسینی بیان داشت: »حسینی 
تــا پایان فصل با اســتقال قــرارداد دارد و اخیراً جلســه ای با امیرحســین فتحی 

داشته است. همان طور که فتحی اعام کرده، او بازیکن استقال است.«

بازیکن سابق میان تراکتوری شد
کویــن کنســتانت، بازیکن ۳1 ســاله و ســابق آث میــان که اصالتاً گینه ای اســت 
و تابعیتــی فرانســوی دارد، پــس ازتوافــق بــا محمدرضــا زنــوزی مطلــق مالک 
تراکتورســازی، با قراردادی ۳ و نیم ساله به جمع شاگردان محمد تقوی ملحق 
شد. کنستانت عاوه بر سابقه در تیم هایی مانند ورونا، در تیم های ملی جوانان 
فرانسه و تیم ملی بزرگساان گینه نیز بازی کرده است. کنستانت با 1۸۴سانتیمتر 
قد، در پست   هافبک دفاعی بازی می کند. گفته می شود او با رقم 5 میلیون یورو 

راهی تراکتورسازی شده است که نزدیک 65 میلیارد تومان می شود.

قهرمانی امید های استقال و پنجمی پرسپولیس
مســابقات فوتبال قهرمانی باشــگاه های تهران در رده سنی امید با قهرمانی 
استقال به پایان رسید و پرسپولیس هم در رتبه پنجم قرار گرفت. امیدهای 
آبی پوش در دیدار آخر خود ســایپا را 2-۳ شکســت دادند و هر ۳ گل شــان را 

هم زکریا مرادی به ثمر رساند.

بازگشت نکونام به نساجی
جــواد نکونام که با اعتراض به شــرایط نســاجی ایــن تیم مازندرانــی را ترک 
گفته و راهی پیکان شده بود، پس از این که به خاطر مخالفت مدیریت ایران 
خودرو از ســرمربیگری پیکان خلع شــد، دیروز به نســاجی بازگشت و یک بار 

دیگر عهده دار هدایت این تیم شد.

نویمایر: در ایران یک فوق ستاره بودم!
مارکوس نویمایر که به تازگی از استقال جدا شده و به تیم آرائو در لیگ سوئیس 
پیوسته است، در مصاحبه ای با پایگاه اینترنتی Nav مدعی شد که در فوتبال ایران 
حالت یک فوق ستاره را داشته است و به محض عقد قرارداد با آبی ها، 150 هزار 
فالوور به اینستاگرام وی اضافه شد. این هافبک آلمانی افزود: »یک شام راحت 
نخوردم و حتی نمی توانستم به خیابان ها بروم زیرا تا می رفتم، مردم مرا احاطه 

می کردند و مجبور بودم در خانه بمانم و پلی استیشن بازی کنم.«

سیستم VAR یک بار دیگر آزمایش شد
سیســتم کمک داور ویدئویی )VAR( بعدازظهر دیروز در دیدار درون اردویی 
تیــم فوتبــال جوانان کشــورمان در زمین شــماره یک مرکز ملــی فوتبال مورد 
آزمایش قرار گرفت. داوود رفعتی، رئیس دپارتمان داوران در این باره گفت: 
»ایــن سیســتم  را  در بــازی تیم جوانــان مورد آزمایــش قرار دادیــم تا درصد 
آزمون و خطاهایی را که در این سیستم وجود دارد، مشاهده و برطرف کنیم.«

مارادونا مرخص  شد
دیه گــو مارادونا جمعه شــب گذشــته بــه دلیل خونریــزی معــده در کلینیکی در 
بوینس آیروس بستری شد. منابع خبری اعام کرده بودند که حال اسطوره وخیم 
اســت و نیــاز به مراقبت های ویژه پزشــکی دارد اما ســاعاتی بعد دختــر او خبر از 
بهبود وضعیتش داد تا نگرانی ها برطرف شود. پزشکان اعام کردند که خونریزی 
معــده به دلیل زخم هــای مختصری بود که از عمل بای پس معده ســال 2005 
مارادونا در کلمبیا به جا مانده بود. مارادونا که چند ماهی است هدایت دورادوس 
مکزیک را برعهده دارد، گفت:»حالم خوب اســت. برای یکســری آزمایشــات به 
بیمارستان رفتم و پس از چند ساعت مرخص شدم. می خواهم بگویم که قطعاً 

به مکزیک برمی گردم تا بار دیگر دورادوس را تمرین بدهم.«

گزارش 
ویژه

ملی پوشان؛ شاداب و آماده برای بازی با یمن
آخرین اخبار از اردوی ایران پیش از اولین دیدار در جام ملت ها 

اخبار مختلف درباره مهاجم مازاد پرسپولیس

بودیمیر در آستانه قرارداد با سرخ ها
در چنــد روز اخیر اخبــار مختلفی درباره 
گادویــن منشــا منتشــر شــده اســت. این 
مهاجــم پرســپولیس در لیســت مــازاد 
برانکــو ایوانکوویــچ قــرار گرفتــه و گفتــه 
می شــود که صنعــت نفت آبــادان یکی 
از تیم هایــی اســت کــه بشــدت خواهان 
جــذب اوســت. ایــن در حالــی اســت که 
گویــا ذوب آهــن هــم خواســتار جــذب 
ایــن بازیکــن اســت امــا پرسپولیســی ها 
خواهــان معاوضه منشــا بــا محمدرضا 
حســینی بازیکــن ذوب آهــن هســتند و 
علیرضــا منصوریان هم بــا این موضوع 
مخالفــت کــرده اســت. خبــر بعــدی که 
بازیکــن  ایــن  درخصــوص  گذشــته  روز 

نیجریه ای منتشــر شــد، این بود که یحیی گل محمدی هم برای جذب او و سید 
حســین حســینی دروازه بان استقال ابراز عاقه کرده اســت اما سرمربی پدیده 
این موضوع را تکذیب کرد. ضمن اینکه امیرحســین فتحی سرپرست استقال 
پس صحبت های ایرج عرب سرپرست پرسپولیس که گفته بود اگر استقال هم 

منشا را می خواهد درخواست بدهد، اعام کرد که او را نمی خواهیم.
اما خبر بعدی درباره جانشــین منشــا این اســت که ســرمربی سرخپوشــان 
برای تقویت خط حمله تیمش روی ماریو بودیمیر، مهاجم 19۳ ســانتی متری 
دیناموزاگــرب حســاب باز کرده و بعد از توافق ابتدایی بــا این بازیکن، او بزودی 
راهی تهران خواهد شــد تا در مذاکره با مدیران باشــگاه قرارداد خود را به امضا 
برســاند. مهم ترین موضوع در انتقال این بازیکن دریافت رضایتنامه از باشگاه 

دیناموزاگرب است و باید دید رضایتنامه او صادر می شود یا خیر.

در  روزهــا  ایــن  کــه  کریمــی  علــی 
کاس هــای مربیگــری درجــه A آســیا 
شــرکت دارد، یکی از چهره های منتقد 
کارلــوس کــی روش به شــمار مــی رود. 
بــه  او در مــورد وضعیــت تیــم ملــی 
خبرنــگاران گفــت: »بــرای تیــم ملــی 
آرزوی موفقیــت می کنــم و تیــم ملــی 
بــه  می توانــد  و  دارد  خوبــی  شــرایط 
موفقیت برســد. اینکه تیم ملی موفق 
نشــود، چه ســودی عاید من می شود؟ 
قطعــاً ســود موفقیــت تیم ملــی برای 

همه بیشتر از ناکامی آن است.«
ســرمربی ســپیدرود در مــورد اینکه 
گفتــه شــده نبایــد از تیــم ملــی توقــع 
زیادی داشــت، چنین واکنشی داشت: 
»چــرا نبایــد این طور باشــد؟ تیم ملی 
شرایط بســیار خوبی داشته و می تواند 
بــه قهرمانــی برســد، همه ایــن انتظار 
را دارنــد، با این شــرایطی که تیم ملی 
دارد، آنهــا شــانس اول هســتند، چــرا 
نبایــد قهرمان شــود؟ مگر مــا تیم اول 

آسیا نیستیم؟«
کریمــی در رابطه بــا اینکه کی روش 
از او بــرای حضــور در امــارات جهــت 
حمایت از تیم ملــی دعوت کرده، این 

پاسخ را داد: »ما نیازی به دعوت کسی 
نداریم. من در کاس مربیگری هستم 
و نمی توانــم جایی بروم امــا برای تیم 
ملی دعــا می کنم که موفق شــود. تیم 
ملی متعلق به مربی یا بازیکن خاصی 
نیســت، تیــم ملــی متعلــق بــه مردم 
اســت و اگــر موفــق شــود، در آینــده از 
قهرمانی تیم ملی صحبت می شود نه 
از اسم شخص خاصی، برای همین ما 

دوست داریم مردم شاد شوند.«
جادوگــر فوتبــال ایــران اینکــه تیــم 
ملــی در ســال 2000 و 200۴ بازیکنــان 
خیلــی بهتری داشــت را رد کــرد: »این 
بازیکنــان  دوره  هــر  در  نیســت،  طــور 
خوبــی هســتند. مــا مگر تیمــی قوی تر 
از تیــم ســال 1990 کــه در پکــن بــود، 
داریــم؟ آن تیــم در دوره بعــدی و در 
مســابقات هیروشــیما از گروه خودش 
هم صعــود نکــرد. آن زمــان بازیکنان 
بزرگــی بودند که ما عکس هــای آنها را 
جمــع می کردیم، ولی فوتبال شــرایط 
خــودش را دارد و همــه بازیکنان قابل 

احترام هستند.«
کریمــی در ارتبــاط بــا اینکــه مردم 
از تیم ملی ســرد شــده اند، گفــت: »در 

ایــن مورد از مردم ســؤال کنیــد، چرا از 
من ســؤال می پرســید؟ من هم نظرم 
را بــه عنــوان یــک عضــو جامعــه بیان 
کــردم، چــرا در ایــن مــوارد پــای مردم 
را وســط می کشــید؟ اگر بــه دنبال نظر 
مردم هستید، به میدان آزادی تشریف 
ببریــد و آنجــا مردم زیادی هســتند که 

می توانید نظرشان را بپرسید.«
صحبت هــای  مــورد  در  کریمــی 
کــی روش مبنی بر اینکــه پرچم صلح 
داشــت:  واکنشــی  چنیــن  آورده،  بــاا 
»مــن در مورد کــی روش حرف هایم را 
زده ام. همیــن صحبت هــا را می کنیــد 
که به شما می گویم که قصد مصاحبه 
نــدارم، آن زمانی که شــما به مدرســه 
می رفتیــد، من فوتبال بــازی می کردم 
و بــا خبرنــگاران بزرگــی کــه خیلــی از 
شــما دوســتان سرشــناس تر بودنــد و 
اسم شــان را تریلی نمی کشــید، ارتباط 
داشتم. خدا رحمت کند برخی از  آنها 
دیگــر در این جمع زنده نیســتند. این 
کارهــا را بــرای این جوان هــا )بازیکنان 
تیم امید( می توانیــد انجام دهید، اما 
من می دانم که شــما چــه حرف هایی 
دوســت دارید بشــنوید. بــرای چه پای 

مــردم را وســط می کشــید؟ هــر وقــت 
گیــر می  کنید، اســم مــردم را بــه میان 
می آوریــد. چرا جاهــای دیگر به مردم 

توجه نمی کنید؟«
وی در مــورد امکانــات تیــم ملــی 
عنوان کرد: »امکانات تیم ملی بســیار 
از  قبــل  تیم هــای  چــه  اســت،  خــوب 
ایــن و چه در ســال های اخیــر، بهترین 
امکانــات بــرای تیم ملی فراهــم بوده 
است. زمانی که ما بازی می  کردیم این 

امکانات وجود نداشت.«

ران
/ ای

دی 
احم

یم 
: نع

س
عک

8 سال است اول آسیا هستیم، نباید شانس قهرمانی باشیم؟

کریمی: نیازی به دعوت کسی ندارم

واکنش ژاوی به گل سردار
تعــدادی از تیم هــا بازیکــن بزرگــی در ترکیب خود 

دارند که به مسی آن کشور معروف شده اند. 
در ایــن بیــن از ژاوی هم تیمی ســابق لیونل مســی 
ســؤال شــد که با دیدن کلیپــی از این بازیکنان، مســی 

آسیایی را انتخاب کند. 
در ایــن کلیــپ، گل ســردار آزمــون بــه قطــر نیــز 
پخش شــد که ژاوی آن را گلی زیبا دانســت ولی وقتی 

فهمیــد ایــن گل برابر قطر به ثمر رســیده، به شــوخی 
گفــت گل بعدی را پخش کنیــد! ژاوی در نهایت عمر 
عبدالرحمــان را مســی آســیا دانســت و او را یکــی از 
بهتریــن بازیکنان حــال حاضر قاره معرفــی کرد. این 
در حالی اســت که عبدالرحمــان به دلیل مصدومیت 
جام ملت های آســیا را از دســت داده و نمی تواند تیم 

ملی امارات را همراهی کند.

ایران؛ بخت  نخست قهرمانی
جام ملت های آســیا دیشــب با دیدار امارات و بحرین 
در ورزشــگاه زاید آغاز شد. به همین خاطر سایت آس 
اســپانیا در گزارشی به بررســی این رقابت ها پرداخت. 
این رسانه اسپانیایی به حضور گسترده تیم های عربی، 
افزایــش تعــداد تیم ها از 1۶ بــه 2۴، نخســتین حضور 
یمن، قرقیزســتان و فیلیپین، دومیــن میزبانی امارات 
و تیم های پرافتخار اشــاره کرد. بــا این حال مهم ترین 

بخــش این گزارش درباره تیم هایی اســت که شــانس 
قهرمانــی دارنــد. ایــن رســانه بــه ترتیــب، ایــران، کره 
جنوبــی و ژاپــن را بخت های نخســت قهرمانی عنوان 
کرد.ســایت تلگراف هلند نیز به بررســی این رقابت ها 
پرداخــت و پیش بینی کرد که علیرضــا جهانبخش در 
این دوره بدرخشــد. این ســایت نیز از تیم هــای ایران، 

کره جنوبی و ژاپن به عنوان تیم های مدعی نام برد.

اخبـــار



هنوز هم وقتی عملیات نصر در نیمه دی ماه 1359 دشــت هویزه را 
مــرور می کنم، به آن لحظات غبطه می خورم؛ من که شــاهد آخرین 
دقایق نبرد شــهید حســین علم الهدی بودم و امروز بحث عملیات 
فریب و اصلی را می بینم، برایم ســخت اســت که ارزش های جنگ 
را در حراج دعوای سیاســی مشاهده کنم.  با هم می رویم به عصر 16 
دی 1359. حلقــه محاصره تانک ها تنگ تر شــد. دود و آتش دشــت 
هویــزه را فرا گرفت. هوا خفه و خاک آلود بود، شــبیه عاشــورای کربا. 
شلیک تانک ها تمامی نداشت. علم الهدی بی اعتنا به تانک ها، از جا 
کنده شــد. خســته، ولی قــرص و محکم. گویا زیر آتــش با خود زمزمه 
می کــرد: »ای روزگار، من که می دانستم پایان زندگی من همین است 

که اکنون شــاهدش هســتم، پس چرا مرا با وعده هــای 
خوش آب و رنگت فریب میدادی؟ هر چه توان داشتی، 
به کار گرفتی. حتی نیم ساعت قبل وسوسه ام می کردی 
که یارانم را تنها بگذارم و عقب نشــینی کنم. دیگــر یاری 
نمانــده که نگرانشــان باشــم. تنهایــی در این دشــت پر 
از تانک، با تنهایی در شــبی که در ســنگر بــا خدا خلوت 
کرده بودم، چه تفاوتی دارد؟ تانک همیشــه می خواهد 
هیبــت خود را به رخ بکشــد.« حســین، موشــک انداز را 

بر دوش نهاد و اولین تانــک را نشانه رفت. ویــز ویــز گلوله هــا تمامــی 
نداشــت. یک مرتبه مثل پلنگ از جا کنده شــد و با چند خیز نفسگیر، 
ســنگر عــوض کــرد. این بــار از پشــت ســنگر می توانســت نارنجک را 
پرتاب کند. احســاس می کرد به خوشبختی نزدیک شده و در عالمی 
دیگــر فرو رفت. چشــم چرخاند رو به آســمان. انگار کســی صدایش 

مــی زد. نگاهــش عراقی هــا را می پایید، امــا وجودش در 
عرش و شــادی وصف ناپذیر سیر می کرد: اگر گوش جان 
می ســپردی می توانســتی نجوایش را بشــنوی:»نزدیکی 
بــه خدا چقدر لذت بخش اســت. اکنون مــرگ در نظرم 
چقدر خوار شده.«  آخرین موشک را در موشک انداز قرار 
داد و سمت تانک شلیک کرد. نور آتشی که با موشک او 
از تانک عراقی زبانه می کشید، تا سنگرش قد کشیده بود.

....اما لحظاتی نگذشــت که ســنگر حسین با شلیک یک 
تانک  عراقی متاشی شد. دیگر عراقی ها تمایلی به پیشروی نداشتند. 
بادی مایم می وزید. گاه چفیه  علم الهدی را پس می زد تا چهره اش 
نمایان شود. او چه زیبا رو شده بود. سکوت دشت هویزه را فرا گرفت. 
شب صحنه  نبرد عملیات نصر را در سیاهی خود جای داد، جز سنگر 

حسین و یارانش.
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کســی که جلــوی خشــمش را بگیــرد خداوند 

نقص ها و کاستی های او را می پوشاند.
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آیین دیدار مســتند »مثــل یک زن« بــه کارگردانی 
مــژگان ایانلــو، دیــروز در موزه ســینما برگزار شــد 
کــه در این برنامه و پیش از نمایش فیلم، مراســم 
امضای پوستر با حضور عوامل این مستند و شخصیت هایی همچون فائزه 
هاشــمی، مصطفی تاج زاده و فخرالسادات محتشمی پور برپا شد. پیش از 
نمایش فیلم مژگان ایانلو کارگردان، ضمن اشــاره به مراحل ساخت این 
فیلم، گفت: »ســاختن این مستند از ســال 9۲ تا 9۵ طول کشید و سال قبل 
هم از سوی هیأت انتخاب جشنواره سینماحقیقت با اکثریت آرا برای حضور 
در بخش مســابقه انتخاب شــد اما بنا به مصلحت اندیشــی های ســازمان 
ســینمایی وقت، از جشنواره کنار گذاشته شد که خوشبختانه بنا به درایت و 

نگاه باز دکتر صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد از شهریور پروانه نمایش آن صادر 
شد تا در نوبت اکران قرار بگیرد و از امروز هم در تهران و شهرستان ها اکران 
می شود.« این مستندساز در مورد تولید و نمایش مستند دیگری درباره یکی 
از شخصیت ها عنوان کرد: »امسال یک نفر دیگر هم پرچمدار جریانی شد 
کــه جلوی دوربین قرار بگیرد و آن آقای مصباح یزدی اســت چون دوربین 
وارد خانه و آشــپزخانه اش شد و خوشحالم افرادی همچون آقای مصباح 
یزدی هم وارد این دنیای مدرن شــده اند.« »مثل یک زن« از دیروز نمایش 
خود در ســینماهای گروه هنر و تجربه را آغاز کرد و در نخســتین روز در خانه 
هنرمندان تهران و سینمای هنروتجربه بابل اکران شد. مژگان ایانلو تاکنون 

1۶ فیلم مستند را برای تلویزیون و سینما کارگردانی کرده  است. 

با نگاهى به زندگى و فعاليت های فائزه هاشمى

»مثل یک زن« 

رونمــایی

اعام برنامه های جشنواره تئاتر رادی
رادی  اکبــر  تئاتــر  جشــنواره  نخســتین  دبیرخانــه 
جــدول کامــل برنامه هــای ایــن رخــداد را منتشــر 
کــرد. 6نمایــش در بخــش مونولوگ از روز شــنبه تا 
پنجشــنبه هفته جاری در سالن های استاد سمندریان، استاد انتظامی 
و استاد ناظرزاده مجموعه خانه هنرمندان ایران از ساعت 1۵ اجرای 

خود را آغاز می کنند. 
آیین پایانی نخســتین جشنواره تئاتر اکبر رادی نیز ساعت 19 روز شنبه ۲۲ 
دی مــاه در تاار اســتاد ناظر زاده کرمانی مجموعه خانــه هنرمندان ایران 

برگزار می شود.

خبرآخر

پس از اینکــه ایحه مبارزه با پولشــویی 
توســط مجمــع تشــخیص مصلحــت 
زیــادی  کاربــران  شــد  تصویــب  نظــام 
ایــن خبــر را در شــبکه های اجتماعــی 
منتشر کردند و خیلی ها هم درباره اش 
نوشــته اند. مســائل و اخبــار مربــوط به 
پولشــویی و قوانیــن ایــران دربــاره آن از 
موضوعاتی است که بسیاری از ایرانی ها 
اخبارش را دنبال می کنند و برایشــان مهم اســت. واکنش ها 
بــه این خبر و تصویب را بخوانیــد: »امیدواریم اصاح قانون 
دســت مدیران را ببندد تا کار به سلطان شدن و اعدام شدن 
نکشــد. اینجاســت که می گن عــاج واقعه قبل از وقــوع...«، 
»جهــت ثبــت در تاریــخ: دکتر احمدی نــژاد در اعتــراض به 
تصویــب ایحــه اصاح قانون مبارزه با پولشــویی در جلســه 
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام به تاریــخ 15 دی ماه 97 
شــرکت نکرد.«، »جلســه اول، ضربــه اول، ضربه فنــی اول. 
تصویب اصاح قانون مبارزه با پولشویی درمجمع در غیاب 

دکتر احمدی نژاد.«

تصویب در جلسه اول

شهروند 
مجــازی

خبر روز

یگانه خدامی

حتماً شنیده اید یا فیلمش را دیده اید 
کــه روح اه مؤمن نســب کارشــناس 
فضــای مجــازی در تلویزیــون درباره 
اینکــه ۲ گیــگ اینترنــت رایــگان یکی 
از اپراتورها باعث شــده دختری 1۲ ســاله با پسری ارتباط 
برقــرار کنــد و باردار شــود، حرف می زند. از جمعه شــب 
فیلــم دیگری از این کارشــناس در فضای مجازی پخش 
شــد. او در این فیلم که متعلق به 4 سال قبل است گفته 
پدر دختر 7 ســاله ای برایش گوشــی تلفن همــراه خرید 
و ایــن دختــر وایبر نصب کرده و ظــرف ۲ هفته چند مرد 

آمده اند به خانه شان!
قابل پیش بینی است که این اظهارات عجیب با واکنش 
مجــازی  شــبکه های  در  مــردم  و  شــود  مواجــه  زیــادی 
درباره اش حرف بزنند، اظهار تأسف کنند و البته تعجب!
واکنش هــا به او و این دو ویدئو منفی بود و کمتر کســی او 
را تأیید کرد. این واکنش ها را بخوانید: »این نشون می ده 
اتاق فکر دوســتان تا چه حد تنــوع داره. که حتی حرف و 
آدمش هم عوض نمی شــه. بعد ســؤال اینجاســت چرا 
هرکــی از وایبــر و تلگــرام بــاردار می شــه میاد بــه این آقا 
می گه؟«، »ببینید چطور همون سناریوی ۲ گیگ اینترنت 
رو واســه وایبــر و واتــس آپ هم تعریف کرده بود. شــاید 
شــبکه های اجتماعی واســه این بده که راست و دروغ در 
قضاوت افکار عمومی قرار می گیره«، »این آقا کارشناس 
بارداریــه یا کارشــناس تلگرام و وایبر؟«، »نمی دونســتم 
اینم شــغل محســوب می شــه که پول بگیری و بیایی یه 
موضــوع رو چنــد ســال یه بــار تکرار کنــی«، »اینــا همون 
دوســتان نادان جامعه هســتن که تــاش می کنن حرف 
درســت رو بــه احمقانه ترین شــکل ممکن بیــان کنن«، 

»باید تأسف خورد برای رسانه ملی«.

دیــروز نوشــتیم و خواندیــد کــه فرهــاد 
مجیدی به تیم استقال بازگشته است. 
یــک روز پــس از اعــام ایــن خبــر دیروز 
پیمــان معــادی بازیگــر و کارگردانــی که 
این روزها فیلم »بمب یک عاشقانه« را روی پرده سینماها 
دارد، عکسی از خودش کنار فرهاد مجیدی و بهرام رادان در 
اینستاگرامش به اشتراک گذاشت. فرهاد مجیدی بافاصله 
ارتبــاط با ســلبریتی ها را آغاز کــرده و ســلبریتی ها هم البته 
عاقــه زیادی به ایــن ارتبــاط دارند. به هرحال ســریع ترین 

عکس العمل روز تعلق می گیرد به پیمان معادی.

مثال های تکراری آقای 
کارشناس!

مربی در کنار سلبریتی ها

واکنش 
روز

سرعت 
روز

در گپى كوتاه با »ایران«، سيروس الوند از فيلم تازه اش مى گوید

روایتی از زندگی آدم های در حاشیه

از اولیــن فیلــم بلند ســینمایی ســیروس الوند در مقــام کارگــردان، 43 
ســال می گذرد اما سابقه فعالیتش در حوزه ادبیاِت سینما چه در مقام 
روزنامه نگار و منتقد و چه فیلمنامه نویس به قبل از آن و نیمه دوم دهه 
40 برمی گــردد. او با گزارش های اجتماعی بــرای روزنامه اطاعات آغاز 
کرد و بعدها برای مجات ستاره سینما و فردوسی مطالب سینمایی اعم 
از گزارش و یادداشت و نقد نوشت. او امسال با »آنجا همان ساعت« در 
جشنواره فجر حضور دارد. فیلمی که می گوید به اندازه دو فیلم محبوب 
کارنامه اش یعنی »یک بار برای همیشــه« و »دســت های آلــوده« از آن 

راضی است. 
ë  بااخره ایده »آنجا همان ســاعت« عملى شد و فيلمبرداری در مراحل

پایانى است. كار چگونه شروع شد و چطور پيش رفت؟
»آنجا همان ساعت« قصه ای است که از مدت ها پیش نوشته بودم. از آن 
طرح هایی که دوســت داشتم بی دردسر و بدون صاح و مصلحت های 
معمول تهیه کنندگان و سرمایه گذاران بسازم و این بود که فکر کردم بهتر 

است خودم تهیه اش کنم.
ë یعنى برای ساخت آن با تهيه كننده ای وارد مذاكره نشدید؟

دو سال تاش کردم که سرمایه اش را جور کنم اما همیشه یک مشکلی 
پیش می آمد. چون ســرمایه گذاران توقعاتی داشــتند که نمی خواستم 
در مــورد ایــن فیلم زیــر بار آن توقعــات بروم. حتی دو ســال پیش چند 
بار فیلمنامه را نوشــتم و بازنویســی کردم، اما باز نشــد. تا اینکه امســال 

شرایطش پیش آمد و کار پیش رفت.
ë  حساســيتى كه روی این فيلــم به خــرج مى دهيد، نشــان مى دهد برای

خودتان هم فيلم قابل اعتنایى است.
بلــه. فیلم قصه رئالی دارد که به زندگی افــرادی در یک محله تهران و 
ماجراهایی که برای آنها پیش می آید، می پردازد. یک زوج جوان در متن 
این ماجراها هســتند و قصه با اتفاقاتی که برای آنها رخ می دهد، پیش 

می رود. خوشــبختانه مجموعه عوامل گــروه از کار رضایت دارند. آقای 
پرویز پرستویی در این فیلم ایفای نقش یک مکانیک ارمنی را بر عهده 
دارند و ماهور الوند و شــهرام حقیقت دوســت، ایفاگر نقش زوج جوان 
فیلم هستند. امیرحسین فتحی، شاهرخ فروتنیان و سعید پیردوست از 
دیگر بازیگران »آنجا همان ساعت«اند. در این فیلم یک چهره جدید 
هم به ســینمای ایران معرفی می شــود؛ یوســف فروتن که شــاگرد اول 
کاس خودم بود. آقای اصغر رفیعی جم مدیر فیلمبرداری هســتند، 
ستار اورکی ساخت موسیقی متن را بر عهده دارد و مستانه مهاجر هم 

فیلم را تدوین می کند.
ë آنجا همان ساعت« در كارنامه شما به كدام فيلم بيشتر شباهت دارد؟«

این فیلم در واقع روایت امروز سینماست. قصه ای با طرح کاسیک که 
روایت مدرنی دارد. در مورد شــباهتش با فیلم های قبلی ام باید بگویم 
کــه ایــن فیلم بیش از همه به دو فیلمم شــباهت دارد که یکی »یک بار 
برای همیشه« است و دیگری »دســت های آلوده«. در واقع حال و هوا و 
فضا و حس و حال فیلم به نظر خودم بیش از همه یادآور این دو فیلم 
بویژه »یک بار برای همیشه« است. این کار هم مثل آن فیلم به مقوله ای 
اجتماعی در ایه های پنهان و طبقه ای خاص می پردازد، مثل آن قصه گو 
اســت و مثل آن ســعی دارد روایت جذابی از زندگی آدم های در حاشیه 

مانده ارائه کند.

ســنت خوبــی اســت در اروپــا و امریکا که 
در پایان ســال میادی، سیاســتمداران و 
نخبگان اجتماعی و سیاسی، از کتاب هایی 
کــه خوانده اند و فیلم هایی کــه دیده اند و 
موســیقی که گوش کرده انــد؛ می گویند و 
می نویسند و از این رهگذر جهان بینی خود 
و اطرافیان خویش را معنا می بخشند. در 
اینکه بخشــی از جامعــه در دنیای دیگر، 
بدرستی ملزومات فرهنگی و هنری را که 
سرمنشــأ تحول فردی و اجتماعی است  رعایت می نمایند؛ شکی 
نیســت و از این توانایی شخصی، به راه های مختلف برای ساختن 
جامعه ای بهتر مدد می گیرند. ولی آیا می توان این نگره را تســری 
داد به جامعه خودمان که بیشتر مسئوان امر یا کتاب نمی خوانند 
و فیلم نمی بینند و موسیقی گوش نمی دهند یا اگر چنین باشند، 
عموم جامعه اطاعی از آن ندارند. براســتی چرا دست اندرکاران 
امر در ایران و آنانی که ســمت های حســاس سیاســی و اجتماعی 
را یدک می کشــند؛ تاشــی ندارند کــه اگر مثل بزرگان این داشــته 
فرهنگی را نمایان نمی ســازند؟ اگر فــرض را بر آن بگذاریم که هر 
مسئولی طی روز کتابی تورق می کند یا فیلمی می بیند و موسیقی 
گــوش می دهد؛ چــرا هیچ گاه در گفته هــا و نوشته هایشــان اثری از 
آنها نیســت. کمتر مســئولی وجود دارد که از ســخن بزرگان ادب و 
هنــر ایرانی و اســامی، منبعی بیاورد و از طریق ســعدی و موانا و 
حافظ، مطلوبی را بیان نماید. هر چند در این سال ها جناب حسن 
آقای خمینی از این کردارهای نیک در گفتار و کامشــان داشته اند 
)هــر چند در قدرت نیســتند( ولی دیگران، متأســفانه از این خوان 
فرهنگــی گســترده، اســتفاده ای نمی برنــد و وقتی بهــره ای نبرند، 
یعنی نخوانده ، ندیده و نشنیده اند. جامعه به نخبه اش می نگرد و 
اگر آن نخبه در هر ســطح اجتماعی و سیاسی، چشم انداز درستی 
بــرای خوانــدن و دیــدن و شــنیدن ارائــه کند به حتم راه پیشــرفت 

آسان تر و مهیاتر خواهد بود. امید است این کردار نیک دیگران در 
داخــل هم نضج گیرد و ســکانداران امور ما هــم کمی بگویند چه 
می خوانند، می بینند و می شنوند و این خست نگفتن را کناری نهند 
که اگر دیگران آگاه شوند که فان مسئول چه فیلمی دیده و کتابی 
خوانده و آوازی گوش داده، نگویند در شأن اجتماعی شان نیست و 
در خلوت و جلوت، تفاوتی برای خویش  قائل باشــند. مسئولی که 
کتاب بخواند با شخصی که کتاب همدمش نیست تمایز بسیاری 
دارد؛ چه در نگرش و چه در تصمیم گیری. رئیسی که فیلم ببیند، 
دنیای پیرامونش را بهتر تجزیه و تحلیل می نماید و نخبه اجتماعی 
و سیاسی که موسیقی گوش دهد به حتم آرامش بهتری برای تفکر 
دارد. همــه این هــا از آن جایی آمد که کتاب هایی که اوباما در ســال 
۲01۸ خواند و فیلم هایی که دید و موسیقی که گوش داد مشخص 
شــد )البته تأثیرگذارترین شــان( و حال این پرســش از نرون جدید 
دنیا )ترامپ( نشد؛ چه که اگر دنیایش کتاب و فیلم و موسیقی بود؛ 
جهان چنان در دوره اش؛ آشفته سیاست بازی بی حساب و کتابش 
نمی شد؛ هر چند کتابی در باب تجارت داشته باشد و برای تحریم 
کشورمان از پوسترســریال »تاج و تخت« استفاده نماید که تفاوت 
آشــکاری اســت بین این ادا در آوردن به مدد دســتیاران و غوطه ور 

بودن در میان کتاب و فیلم و موسیقی.

چرا كتاب خواندن كار بزرگى است

خواندم، دیدم، شنیدم... 

به بهانه ورود فيلم »چهارراه استانبول« ساخته مصطفى كيایى به شبکه خانگى

چهارراه آتش و خون

ë الف- نام مرا به خون بنویس
پــدرم »علــی« شــغل های گوناگونــی را آزمــوده اســت؛ 
از اســتادکاری هنرســتان تــا گرداندن کارگاه تراشــکاری؛ 
از تولیــدی فــرش ابریشــم تــا اداره مجتمع کشــاورزی و 
دامپروری و.... زمانی هم در بازســازی خرمشهر شرکت 
کــرد. اما دزدی نکرد. بلــد نبود. پدرم دالــی هم نکرد. 
بلد نبود. به کار تولیدی باور داشت. به آموزش و تولید. 
بــه کارگاه و کارخانــه. به کشــاورزی و صنعــت. عمری را 

بر ســر تولیــد و ســاختن و آبادانی گذاشــت و دســتش از 
مال اندوزی کوتاه ماند.... تراژدی همین جاســت. همین 
جــا که بهمن چهارراه اســتانبول می گوید: »پاســکو اان 

که نریخته. چند ساله ریخته . 
اون موقعی که جنس های چینی و ترک رو آوردن، جون 
تولیدی هــا رو گرفتن. اون موقعی کــه من و امثال من له 
شــدیم! جنس تولید کردیم، اما چینی شو نصف قیمت 
آوردن ریختــن توی بازار. پاســکو اون موقــع ُمرد.... من 

اشتباه می کردم. این ملت جنس ایرونی نمی خرن.«
روز آتش ســوزی ســاختمان پاســکو و آن روزها، بویژه با 
زنگ ناله آن پیرزن که هنوز در گوشــم می پیچد، حسابی 
گریه کردم و امروز با تماشای فیلم »چهارراه استانبول«؛ 
از من دور نیست که اشکم دم مشکم است و هنوز دل در 
ســینه دارم؛ نه ســنگ... وای بر نه همه، اما بیشتر مردم 
مــا. مردم »مظلوم« و در عین حــال »بی رحم«. ما خود 

به خود بد می کنیم. 
یک روز بهمن و بهمن هایی را که می خواهند تولید کنند، 
آباد کنند، بســازند را نابود می کنیــم و فردا همان بهمن 
مجبــور می شــود »دروغ« بگویــد؛ بگویــد در موتورخانــه 
پاســکوی فروریختــه گیر افتــاده و دیگرانی جــان بر کف 
بشــتابند تا شاید باقی مانده ای از او را نجات دهند... من 
راه تو را بســته، تو راه مرا بسته/ امید رهایی نیست، وقتی 

همه دیواریم...
ë ب- جان مرا به شعله بکش

ایــن روزهــا تو گویــی روز به روز هوا بیشــتر ســرد و تاریک 
و دلگیر می شــود، زمســتان اســت دیگــر.... ایــن روزها تو 

گویــی حکایــت جلــوه واعظــان در محــراب و منبــر و بــه 
خلوت رفتن و آن کار دیگر کردن شــان 1۸0 درجه عوض 
شــده اســت.. ..! دوســتانی که ســال ها در خلوت با هم از 
شــرافت و انسانیت، پاکی و درستی می گفتیم، امروز چه 
آســان و چه شــگفت، چــه ناباورانه و چــه غم انگیز همه 
آن ارزش هــا و آرمان هــا را زیر پــا له می کننــد.... تو گویی 
»وجــدان« واژه ای غبــار گرفتــه شــده، گم گشــته در میان 
برگه هــای دیــوان ناخوانــده واژه  نامــه.... و همــه این هــا 
به خاطــر »پول؟!«اندکــی و فقــط به خاطــر اندکــی پــول 
بیشــتر؟! کــه چه شــود؟! دنیا همــه هیــچ و کار دنیا همه 
هیچ/ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. شمایی که امروز 
همــه جــا هســتید و چونــان تــوده ای ســرطانی در اندک 
زمانی این همه رشــد کرده اید و همه جــا را گرفته اید، به 
خود بیایید.... براســتی ارزشش را دارد؟ بس نیست؟ ای 
آنکه طلبــکار خدایی به خود آ/از خــود بطلب کز تو جدا 
نیســت خدا/اول به خود آ چون به خودآیی به خدا/اقرار 

بیاری به خدایی خدا...
آرام و شــاد بخوابیــد اله هــای واژگون شــده آتش گرفتــه 
پاســکو و پاســکوها؛ جان من و شــماری از ما هر روز به 
هزاران شعله نابخردی و ستم، ناجوانمردی و آز کشیده 
می شود. گویا شــماری اندک نمی گذارند ما »کار« کنیم؛ 
بسازیم، تولید کنیم، آباد کنیم؛ ما را بر ساحل گذاشته اند 
و خود ســوار بر کشتی شــتابان می روند. اما به کجا چنین 
شــتابان؟! آنچه سوار شده اید کشــتی نوح نیست. کشتی 
نجات نیست. تایتانیک است. کشتی مرگ. پرزرق وبرق، 
امــا آســیب پذیر. بــزودی خواهد شکســت. غــرق خواهد 

شد....

عرفان پهلوانیسینمـــا
منتقد
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