
آبروی شهروندان را حفظ کنیم    
اولویــت دولــت را می تــوان در 
سیاســی،  مختلــف  مقــوات 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
طبقه بندی کرد. اما شاید بتوان از 
منظر فرهنگی، راهبردی را بیان 
کــرد که به نوعی همــه مقوات 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی 
را نیــز دربــر بگیــرد و میــان آنها 
پیوند برقرار می کند. کار فرهنگ 
چیــزی  اجتماعــی  زندگــی  در 
جــز ایجــاد پیونــد در حوزه های 
مختلــف سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی نیست. از این رو، در موقعیت کنونی که جامعه 
و حاکمیت ایران با مناقشــات بین المللی و چالش های 
بزرگ اقتصادی مواجه شــده است، »فرهنگ« می تواند 

اولویت اصلی سیاست های دولت باشد.
در ایــن فضــا، باید به این پرســش پاســخ داد که فرهنگ 
چگونه می تواند به ایجاد تعامل میان حوزه های مختلف 
تحقــق ببخشــد؟ مهم ترین راهبــرد دولــت در این فضا 
می توانــد تــاش بــرای ارتقــاء و اعتای ســطح اعتماد و 
سرمایه اجتماعی باشد. در جامعه امروز ایران، مجموعه 
»چالش ها و تنش های ساختاری« در حوزه های مختلف 
رخ داده و شــکل گرفتــه اســت که خــود باعــث فروریزی 
یــا فرســایش اعتمــاد و ســرمایه اجتماعی شــده اســت. 
چالش ها و شکاف های جنسیتی، قومیتی، دینی، زبانی و 
نسلی در نتیجه فشارها و چالش های اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعــی در حــال فعال شــدن و پیوســتن به یکدیگر 
هستند. یکی از پیامدها و نشانه های این درهم تنیدگی و 
فعال شدن شکاف های مختلف، کاهش اعتماد و سرمایه 
اجتماعی در ســطوح مختلف اســت. بنابراین، پرســش 
اصلی این اســت که چگونــه می توان حداقــل از افزایش 
روند فرسایش اعتماد و سرمایه اجتماعی جلوگیری کرد؟ 
و در وجهــی ایده آل تــر چگونــه می توان ســاز و کارهایی را 
برای ارتقای اعتماد و ســرمایه اجتماعی انجــام داد؟ این 
پرسش را محققان متعدد تاکنون مطالعه کرده و پاسخ 
داده انــد. می خواهــم در اینجــا پاســخی تا حــدودی تازه 
بدهــم. حاکمیــت و دولت باید تاش کند تا شــهروندان 
احســاس کنند آبروی آنان ریخته نمی شــود و همچنین 
آنان می توانند آبــروداری کنند. این راهبردهــا را در ادامه 

تبیین می کنم؛
یکی از مســأله های مهم و ناگفته در جامعه ایران مسأله 
»آبروی اجتماعی« است. واقعیت این است که رضایت 
از زندگی در جامعه ایران وابستگی تام و تمام به سرمایه 
نمادینــی به نام »آبروی اجتماعی« افــراد دارد. منظور از 

آبروی اجتماعی عبارت اســت از درک و فهم شهروندان 
از موقعیت و منزلت خودشــان در جامعه و توانایی آنان 
بــرای شــکل دادن حداقلــی از احترام و کرامت انســانی . 
ما انســان ها بویژه مردم ایران به مقوله »آبرو« حســاس 
هســتیم. هر یک از ما نیاز عاطفی و اجتماعی شــدید به 
این داریم که توســط دوستان، اقوام، آشنایان و همچنین 
سازمان ها و نهادها »محترم شمرده شویم«. آبرو همواره 
بــه مثابه مقوله بنیادی برای انســان ایرانــی مطرح بوده 

است.
 امــا در دهه هــای اخیر مقولــه آبروی اجتماعــی در ایران 
بــا بحران رو به رو شــده اســت؛ تــا زمانی که ســرمایه های 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به سرمایه نمادین یعنی 
آبرو تبدیل نشود و فرد نتواند از طریق منزلت و جایگاهی 
که به دست آورده، احترام اصیل و واقعی کسب کند، سایر 
ســرمایه های اقتصــادی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی 
نمی تواننــد رضایت خاطر او را جلب کننــد. در دهه های 
اخیر اگر چه حجم سرمایه های مادی )اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی( افراد و جامعه افزایش یافته است، اما ساز و 
کارهای تبدیل این سرمایه ها به سرمایه نمادین بشدت 
با نوعی انسداد و کندی رو به رو بوده است. با توجه به این 
مسأله و در این فضا، دولت و حاکمیت باید چه ساز و کاری 

را در دوسال آینده پیش روی خود داشته باشد؟
دولــت و حاکمیت در دو ســال آینده باید تاش کند تا در 
مرحله اول تمام ساز و کارهای اداری، سیاسی و اجتماعی 
که به نوعی آبروی اجتماعی افراد و شهروندان را خدشه دار 
می کنند، از میان بردارد؛ ساز و کارهایی مانند متهم کردن 
 گروه هــای اجتماعــی به ســکوار، غــرب زده یــا بیگانه یا 
ســاز و کارهایی که شهروندان را در نوعی گفتمان سیاسی 
به »خودی و غیرخودی« تبدیل می کند. دوم اینکه، دولت 
و حاکمیت به راهکارهای فرهنگی و اجتماعی بیندیشد 
کــه طی آن شــهروندان نوعــی مجال برای دســت یافتن 
بــه »موقعیت آبرومند در زندگی روزمره« خود را داشــته 
باشند؛ منظور من از موقعیت آبرومند،هم دست یافتن 
بــه حداقلی از امکانات معاش بــرای تأمین نیازهای بقا 
و نیازهــای اولیه اســت و هم دســت یافتن بــه امکان ها و 
فرصت هایــی که افــراد از طریق آن متناســب بــا جایگاه 
اجتماعی شــان به نیازهای ثانوی و اصیل نیز دسترســی 
پیدا کنند. توجه به خواسته های گوناگون اقوام، مهاجران، 
اقلیت های قومــی و مذهبی و گروه های اجتماعی مانند 
زنان همه می تواند خواسته هایی در مسیر دست یافتن به 
زندگی آبرومند باشد. مهم ترین نیاز این گروه به رسمیت 
شناخته شدن و داشتن حق خودبیانگری است. هیچ چیز 
به اندازه نداشتن حق خودبیانگری، احساس آبروزدایی از 

انسان را خلق نمی کند.

اولویت های باقی مانده 
دولت

ســالگرد  اردیبهشــت   29 امــروز 
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 
96 اســت. روشــن اســت کــه آقــای 
روحانی رئیس جمهوری در دو سال 
گذشــته نتوانســته اســت به بسیاری 
زمینه هــای  در  خــود  وعده هــای  از 
اقتصادی و سیاســی عمــل کند. ولی 
ریشــه ایــن خلــف وعده هــا گذشــته 
از برخــی سســتی ها در اراده و عــدم 
شجاعت ازم در برخورد با موانع داخلی، فقدان اتحاد میان 
دو بخش حاکمیت بوده اســت. همه می دانیم که بخشــی از 
حاکمیــت از روز اول توافــق برجام مصمم بــود که این توافق 
اجرا نشود و شکوفایی اقتصادی تحقق نیابد و بااخره به هدف 
خود هم رســید. اما بهتر است گذشته ها را رها کنیم و ببینیم 
برای آینده چه باید کرد. اکنون امریکا و اسرائیل با حداکثر توان 
خود به دنبال شکست انقاب اسامی هستند، آنان امیدوارند 
که تحریم ها و فشارهای مالی و بانکی وارده به ایران مردم را در 
مقابل حکومت قراردهد و جمهوری اسامی از درون متاشی 
شود، غافل از آنکه رشد اجتماعی و سیاسی مردم ایران که در 
طول 40 سال گذشته ارتقای چشمگیری پیدا کرده است، مانع 
تحقق این آرزوی امریکا و اســرائیل است. وظیفه اول دولت، 
مجلس و قوه قضائیه و سیاســیون کشــور اتحــاد و یکصدایی 
و پرهیز از انتقام گیری های سیاســی اســت. امــا دولت در این 
نبرد اقتصادی در طلیعه لشکر اســام و ایران قرار دارد و باید 
کارهایــی را در اولویت قرار دهد. از جمله این کارها این اســت 
که یک حداقلی از نیازهای خانواده های کم درآمد و متوسط به 
کااهای اساسی را از طریق کوپن یا کاابرگ تأمین کند. این کار 
دو حسن دارد؛ یکی اینکه نگرانی بسیاری از خانواده ها برطرف 
می شــود و دیگر اینکه دشــمن در می یابد ایران خــود را برای 
یک مقاومت درازمدت و فرسایشــی آماده کرده است. اقدام 
دیگــری که دولــت باید انجام دهد این اســت کــه روابط خود 
را بــا کشــورهای عربی که با بهانه های بعضاً واهی به ســردی 
گراییده است بهبود بخشد. برخی از آنان از ترس ما به دامن 
اسرائیل افتاده و به او پناه برده اند. باید دست اخوت و برادری 
اسامی به آنان بدهیم و از فرقه گرایی و تعصب شیعه و سنی 
بپرهیزیم. هدف همه ما باید گســترش اســام باشــد. اقدام 
دیگر دولت باید افزایش سرمایه اجتماعی باشد. دولت باید 
از کارهایی که سرمایه اجتماعی نظام را کاهش می دهد مانند 
برخورد نامناسب با منتقدان و متهم کردن افراد به جاسوسی 
یــا تعطیل کــردن برنامــه 90 در ســیمای جمهوری اســامی 
جلوگیری کند و نگوید این ها مربوط به بخش دیگر حکومت 
است.ز یرا رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است.
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نعمت اه فاضلی
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مطالعات فرهنگی
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علی مطهری
نایب رئیس مجلس
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روزنامه »ایران عصر«  
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یک قاب

 بهزاد نبوی و احمد توکلی
 برای »ایران« روایت کردند

توکلی: سر موضع خودمان هستیم
نبوی: نماد گفت وگوی ملی تلقی شد

بــا  سیاســی  فعــاان  افطــاری  دیــدار  حاشــیه  در 
رئیس جمهــوری کــه شــنبه هفتــه گذشــته برگزار شــد، 
یــک عکس بســیار پر بازتاب شــد آنجــا که بهــزاد نبوی 
و احمــد توکلــی دو چهره شــاخص از دو جناح سیاســی 
اصاح طلــب و اصولگرا  کــه برخی حتی اختافات آنها 
در کابینه میرحســین موسوی را عامل ایجاد جناح چپ 
و راســت می دانند، جلو دوربین محمد عطریانفر عضو 
شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی قرار گرفتند. این 
عکس در شرایط فعلی که به نظر می رسد دغدغه اتحاد 
و هم افزایــی نیروهای داخلی در برابر اعمال فشــارهای 
خارجــی به یــک اولویت تبدیل شــده، در همین راســتا 
تعبیر و مورد اســتقبال قرار گرفت. اما روزنامه کیهان در 
شماره پنجشنبه خود نگاه دیگری به این عکس داشت 
و آن را ســناریوی طراحی شده از سوی محمد عطریانفر 
و اصاح طلبان دانســت بــرای زمینه ســازی جهت رفع 
حصــر و ممنوع التصویری ســید محمد خاتمــی. برای 
واکاوی ادعــای کیهــان، موضوع و داســتان این عکس را 
از احمــد توکلــی، بهزاد نبــوی و محمــد عطریانفر جویا 

شدیم که ماحصل آن 
در ادامه آمده است.

مرتضی گلپور
خبرنگار نیمه راه امید

 در گزارش تحلیلی و نظرخواهی »ایران«،  عملکرد 2 ساله 
دولت دوم روحانی  و برنامه های پیش رو تا 1400 بررسی شد

با آثار و گفتاری از 
چهره های سیاسی و دیپلماسی: علی مطهری، مصطفی هاشمی طبا ، اسماعیل گرامی مقدم ،  محمد هاشمی، اشرف بروجردی، غامرضا مصباحی مقدم، محمد مهاجری، فاطمه ذوالقدر  و  ابراهیم رحیم پور 

چهره های اقتصادی: مسعود خوانساری، لطفعلی بخشی، کمال اطهاری و احمد میدری
فعاان حوزه اجتماعی:محســن هاشــمی، عباس عبدی، نعمت اه فاضلی،حســین ایمانی جاجرمی ، تقی آزاد ارمکی، محمد زینالی اُناری، احمد بخارایی، محمود میرلوحی، اصغر آهنی ها، صدیقه خدیوی، 

فرشته روح افزا، هادی کیادلیری،  محمود فتوحی ، کوروش محمدی، علی شعیبی، مهدی بهلولی، علی خدایی، محمد درویش و محمد جهانگیری
چهره های فرهنگی: محمد حسین لطیفی، محمد میرزمانی، سیروس الوند، محمودرضا رحیمی و کاوه میرعباسی

کارشناسان فاوا: مهدی عبادی، علی توسلی، رضا الفت ، مهدی محبی و محمد کشوری
حوزه ورزش: سعید فائقی، محمدعلی گرایی، حمیدرضا گرشاسبی، رضا علیپور، سمیه یزدانی و بهتاش فریبا

رئیس جمهور در دیدار صمیمی با اصحاب فرهنگ و هنر:

هنرمندان با ابزار هنر سرمایه اجتماعی را تقویت کنند
 خبــر آخر : روحانی رئیس جمهوری در دیدار صمیمی بــا اصحاب فرهنگ و هنر با تأکید بر اهمیت نقش فرهنگ 
و هنر بویژه در مقطع حســاس کشور اظهارداشــت: مهم ترین نیاز امروز جامعه، امید به آینده و نشاط است چرا که 
این احساس غرور ملی و امید و نشاط سرمایه اصلی کشور است و می تواند روند حل مشکات را تسریع کند.  از همه 
هنرمندان و اصحاب هنر توقع و انتظار داریم که با ابزار هنر سرمایه اجتماعی کشورمان را تقویت کنند چرا که وجود 
مشکات بسیار نتیجه ضعیف شدن سرمایه اجتماعی است؛ در حالیکه دولت، همان دولت سال 92 و 93 است.
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در  روحانــی  حســن   / سیاســی  گــروه 
جایگاه رئیــس جمهوری هر قــدر دولت 
نخســت اش را بــا کامیابی هــای متعــدد 
بــه  و شــنیدن »روحانــی متشــکریم« ها 
پایــان برد؛ به همان میزان برنامه هایش 
بــرای اجــرا در دولــت دوم به پیــچ و خم 

مشکات رسید.
هنــوز چند ماهی از آغــاز به کار دولت 
دوم نگذشــته بود که امتــداد رقابت های 
انتخاباتی جرقه اعتراض های کم تعداد 
اعتراض هــای  زد.  رقــم  را  گســترده  امــا 
دی مــاه 96 کــه بهانه ابتدایــی اش گرانی 
و بیــکاری بــود امــا بعــد بــا ســوار شــدن 
آن  مــوج  بــر  نظــام  مخالفــان خارجــی 
متوجــه کلیت نظام سیاســی شــد و البته 
همین نیروهای سیاســی عاقبت اندیش 
داخلی را برای مخالفت با آن اعتراضات 
و کمــک بــه آرام کردن فضای کشــور هم 

نظــر کــرد. چهــار ماه بعــد وقتــی خروج 
امریکا از برجام به عنوان مقدمه بازگشت 
کــردن  تهدیــد  و  یکجانبــه  تحریم هــای 
کشــورهای جهــان از ســوی امریــکا برای 
در انــزوا قرار دادن ایران آغاز شــد، پیامد 
مجموعه این اتفاقــات داخلی و خارجی 
خود را در تشــدید مشــکات اقتصادی و 
بطور مشــخص در تاطم شــدید بازار ارز 
بروز داد. بحرانی که متأسفانه برنامه های 
دولــت بــرای کنتــرل آن نــه تنهــا چنــان 
کــه بایــد کارســاز نشــد کــه در بخش های 
متعــددی فســادانگیز شــد. با ایــن حال، 
اگــر چه دولــت دوازدهم در این دو ســال 
بــا انبوهــی از مشــکات داخلــی و فشــار 
خارجــی رقم خــورد امــا عملکردش چه 
از حیث سیاســت خارجی و چه از جهت 
پیشــبرد هدف گذاری هــای داخلی خالی 
از موفقیت هــای قابل اتکا نبود. دســتگاه 

دیپلماسی دولت در تعامل سازنده میان 
وزارت امــور خارجــه و معاونــت حقوقی 
توانســت پرونده هــای شــکایت ایــران از 
امریکا در دادگاه اهه را که شامل شکایت 
علیه مسدودکردن نزدیک به دو میلیارد 
دار از دارایی هــای ایــران توســط امریــکا 
و نیــز نقض عهدنامــه مودت به وســیله 
تحریم هــای امریــکا می شــد؛ بــا پیروزی 
پیــش ببــرد. عــاوه بــر ایــن پیروزی های 
حقوقی دولت ایران توانست با تعامات 
دیپلماتیک خود نه تنها از پیوســتن اروپا 
به جبهه امریکا جلوگیری کند بلکه طیف 
گســترده ای از کشــورهای جهان را با خود 
بــرای مقابلــه بــا یکجانبه گرایــی امریــکا 
هم صــدا ســازد. کامیابی هایــی همچون 
خودکفایــی ایران در تولیــد گندم و بنزین 
بــه عنــوان دو محصــول اســتراتژیک نیز 
از جملــه موفقیت هایــی بود کــه با وجود 

همه مشکات رقم خورد. دولت روحانی 
همچنین توانســت در شــرایطی که بردار 
تمــام نیروهای مخالــف در جهت ایجاد 
و امتــداد اعتراضــات داخلــی بــه پیــش 
مــی رود بــا مدیریت تأمیــن حداقل های 
ضروری معیشــت مردم و کمک به آنها 
بــرای مقابلــه با امــواج گرانی کشــور را در 

وضعیت ثبات نگاه دارد.
تشــدید  بــا  کــه  اســت  پیــدا  ناگفتــه 
فشار های خارجی این دیگر صرفاً دولت 
نیست که باید به دنبال راهکارهای حفظ 
امنیــت و ثبات کشــور و تأمین معیشــت 
مــردم باشــد. در وضعیــت اخیر فــارغ از 
این کــه هر یــک از نهادهــای تأثیرگذار به 
چه جریان سیاســی منتسب هستند باید 
همــکاری و همگرایی با دولــت به عنوان 
بــازوی اجرایــی حاکمیــت در دســتور کار 
مؤثــر  راهکارهــای  انتخــاب  در  و  باشــد 

مشــکات با آن همراهی شــود. ضرورتی 
که متأسفانه تاکنون چنان که باید و شاید 
تحقــق نیافتــه و زیــر ســایه رقابت هــای 

سیاسی قرار گرفته است.
امــروز در ســالگرد رأی اکثریت مردم 
به ریاســت جمهــوری حســن روحانی، او 
و دولــت اش با فرصتــی دو ســاله روبه رو 
هســتند؛ فرصتــی بــرای به ثمر رســاندن 
ســرانجام  بــه  و  کاره  نیمــه  پروژه هــای 
رســاندن برنامه هــای وعــده داده شــده 
و در عیــن حــال انجــام اقداماتــی کــه در 
مجموعه میــراث قابل دفاعــی از دولت 
اعتدالگــرا بــر جــای بگــذارد. بــه همیــن 
مناســبت روزنامــه ایــران در پــرس و جو 
و  مختلــف  حوزه هــای  کارشناســان  از 
فعــاان عرصه سیاســت به جمــع آوری 
پیشــنهاداتی پرداخت که به باور پرسش 
شوندگان دولت می تواند در فرصت باقی 

مانــده مــورد اهتمام قــرار دهــد. تقویت 
اعتمــاد میان مــردم و حاکمیت، تقویت 
سرمایه اجتماعی، اقدام برای اصاحات 
بــه  ویــژه  توجــه  ضــروری،  ســاختاری 
وضعیت معیشتی مردم، توسعه روابط 
بــا کشــورهای منطقــه و پرهیز از تشــدید 
تنــش بــا امریــکا، تــاش بــرای نزدیکــی 
بیشتر با جریان های سیاســی و نهادهای 
مختلف حاکمیتی برای ایجاد هم افزایی 
میان همه این اجزا از جمله پیشنهاداتی 
است که از ســوی آنها مطرح شده است. 
پیشــنهاداتی کــه اگــر چه مخاطب شــان 
امــا  اســت  جمهــوری  رئیــس  و  دولــت 
بی شک اجرایی شدن شــان بی همراهی 
مجموعــه نهادهای حاکمیتــی و مردمی 
مختلف ممکن نیست و باید امیدوار بود 
درک درســت از وضعیــت خطیر موجود 

بر اراده آنها برای این همراهی بیفزاید.

امید در نیمه راه
کارشناســان و فعاان سیاسی از اولویت های دولت برای ادامه راه می گویند

تقویت سرمایه اجتماعی، اهتمام در اتحاد ملی، انجام اصاحات ساختاری، رفع مشکات معیشتی و تقویت روابط با همسایگان از جمله پیشنهادات است

دو ســال تا پایان دوره ریاســت جمهوری حســن روحانی 
زمــان باقــی مانده اســت؛ فرصتــی اندک که بهتر اســت 
دولتمردان اهتمام بیشتری به حل مشکات کشور داشته 
باشــند. ایــن مهم نیاز بــه اولویت بندی مســائلی دارد که 
ضرورت حل آنها بیش از ســایر موارد احســاس می شود. 
از میــان مشــکات ریــز و درشــت می تــوان از معضــات 
اقتصــادی نــام برد. ایجــاد فرصت هــای شــغلی مولد و 
کنترل و کاهش تورم، از مهم ترین مســائل در حوزه اقتصادی اســت که توجه 
به آن بر هر چیزی اولویت دارد. در شرایط فعلی مردم ایران مخصوصاً اقشار 

آسیب  پذیر و همچنین حقوق  بگیر تحت فشار زیاد معیشتی قرار دارند. 
دولــت و البتــه مجموعــه حاکمیــت بایــد همه تــوان خــود را بگذارند تــا این 
مشــکات را حــل کنند. موضــوع بعدی که پس از مســائل اقتصــادی باید در 
اولویت کاری دولت دوازدهم قرار بگیرد، رســیدگی ویژه به مسائل اجتماعی 
اســت. آنگونه که از خبرهای منتشر شده از گوشه و کنار کشور به دست می آید 
آمار ناهنجاری های اجتماعی بسیار زیاد شده است.  هرچند پیشگیری از جرم 
از جملــه وظایــف قوه قضائیه اســت اما قــوه مجریه هم می توانــد اواً با حل 
مســائل اقتصادی و دوماً با همکاری قوه قضائیه تا حدودی جلوی پیشــرفت 
ایــن مشــکات را بگیــرد. شــرایط فعلی کشــور به هیــچ وجه زیبنــده جامعه 
اســامی نیســت. ایــران به عنــوان یک جامعه اســامی بایــد الگو برای ســایر 

کشورهای مسلمان باشد. 

محمد هاشمی 
رفسنجانی
 فعال سیاسی

 در خصــوص اولویت هــا و کارهــای نکــرده دولــت در 
حــوزه حقوقی باید حــوزه قانونگذاری و اجــرا را از هم 
تفکیک کنیم. در حوزه اجرا اولویت دولت در دو ســال 
باقــی مانده باید مبارزه با فســاد باشــد البتــه مبارزه با 

فساد تا حدی نیز وابسته به قانونگذاری است. 
تدوین ایحه شــفافیت در دولــت و همچنین تصویب 
قانــون مدیریــت تعــارض منافــع در هیــأت دولــت؛ 
گام ها و اقدامات مهمی برای مبارزه با فســاد اســت. اما در حوزه کان تر 
باید گفت که تقسیم وظایف درستی در قانون اساسی در خصوص حدود 

وظایف و اختیارات قوا صورت نگرفته است. 
مــرز صاحیت هــای دولــت، قــوه قضائیــه و مجلس مشــخص نیســت و 

همین باعث شده که دولت قدرت مانور چندانی نداشته باشد.
بنابرایــن به نظــرم در ایــن دو ســال باقــی مانده تــاش و اقــدام برای 
بازنگری در بخش هایی از قانون اساســی ضروری اســت. هیچ دولتی هم 

بهتر از دولت روحانی صاحیت انجام این مهم را ندارد.
چــرا کــه ایــن دولــت از همان ابتــدا بــر قانوندانــی و قانــون ورزی ادعا 
و اهتمــام داشــته اســت و البته دســتاوردهای شایســته اعتنایــی در دیوان 
بین المللــی اهــه و حقــوق بین الملل و همچنیــن بنیاد نهــادن گفتمان 
مســئولیت مدنــی در کشــور از طریــق منشــور حقــوق شــهروندی و ایحه 

شفافیت داشته است.

مرتضی شهبازی نیا
رئیس اتحادیه 
کانون های وکای 
ایران

دستگیری  از اقشار آسیب پذیر  بازنگری در بخش هایی از قانون اساسی  

دولــت در گام اول، باید در جهــت توضیح آنچه که در 
جامعه می گذرد، بر بیاید؛ یعنی، باید در خود، توانایی 
پاســخ دادن بــه مســائل و ســؤااتی کــه در کل جامعه 
لحظــه به لحظــه مطــرح می شــود، ایجاد کنــد چراکه 
بی پاســخ مانــدن این مســائل بتدریج می تواند منشــأ 
بســیاری از بحران های اجتماعی، سیاسی و امثال اینها 
شــود که متأســفانه دولت تاکنون این توانایی را از خود 

بروز نداده است و از این مسأله رنج می برد.
گام دوم ایــن اســت کــه دولت برنامــه ای را در بــاب اقتصاد ملــی ایران در 
شــرایط ناتوانی، ضعف و حتی تحریم در دســتور کار خود قرار دهد. فرض 
بگیریــم کــه اگر تحریم ســالیان ســال ادامه پیدا کــرد، جامعه بایــد امکان 
زیســت حداقلی برای خود داشــته باشد، از این رو، باید به سراغ حمایت از 

تولیدکنندگانی که دغدغه های ملی دارند، برود.
گام ســوم این اســت که دولت باید بیشــتر متمایل به منطقه شــود به این 
معنا که به توسعه روابط خود با کشورهای همسایه همت گمارد. اگر دولت 
بتواند با همه کشــورهای منطقه پیوند اقتصادی، اجتماعی و... برقرار کند، 
بخش عمده ای از فشــارهایی که در ســطح بین الملل بر آن وارد می شــود، 

برطرف می شود.
گام چهــارم، به مســأله برجــام برمی گــردد. واقعیت این اســت که برجام 
تمام شــده اســت و چیزی از آن باقی نمانده که بتــوان آن را پیش برد چرا 
که کشــورهای اروپایی عمًا نتوانســته اند در مقابل گســترش نزاع بایستند 

بنابراین به جایگزین آن باید فکر کرد.
گام پنجــم، واقعیت این اســت کــه پویایی و بقای هر جامعــه ای در ارتباط 
دولتمردان و سیاستگذارانش با نخبگان آن جامعه قوام پیدا می  کند و این 
موضوعی اســت که دولت نیز در دو ســال پیش رو باید آن را مدنظر داشته 
باشــد، چراکــه ارتبــاط با نخبگان بــرای ادامــه حیات دولــت و جامعه یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر اســت تا بتواند هرچه بهتر و کم ضررتر بحران ها و 

چالش های پیش رو را پشت سر بگذارد.

 پنج گام اساسی دولت 
در دو سال آینده

تقی آزاد ارمکی
استاد جامعه شناسی 
دانشگاه تهران

عملکرد دولت دوازدهم و شرایطی که دولت در آن کشور 
را اداره می کنــد موضوعات شــفافی هســتند کــه در پیش 
چشــم آحاد جامعه قرار دارد. اما آنچه دولت درباره اش 
با تأمل و تانی حرکت می کند و هم رسانه ها تاش جدی 
پیرامون آن اعمال نمی کنند بحث اعتمادســازی اســت.  
تقویت ســرمایه اجتماعی که کشــور نیاز دارد و اعتمادی 
که باید میان مردم و حاکمیت وجود داشــته باشد هم به حل مسائل جامعه 
و پیشــبرد امــور کمک می کند و کشــور را بــرای مواجهه با بحران هــا و حوادث 
بیمه می ســازد. برنامه دیگری که باید بیش از پیش در دســتور کار دولت قرار 
گیرد ایجاد اشــتغال مولد اســت. البته تاکنون تاش زیادی برای بهره گیری از 
سرمایه گذاری خارجی و تجمیع سرمایه های داخلی برای ایجاد اشتغال انجام 
شــده است؛ اما در این زمینه به نظر می رسد تاکنون نتیجه مطلوبی به دست 
نیامده و باید تدابیر بهتری اتخاذ شود.  اما ناظر به دیدگاه برخی منتقدان که 
قائل به ضرورت تغییر در ترکیب کارگزاران دولت هستند باید گفت تیمی که 
اکنــون با آقای روحانی در دولت کار می کنند از بیشــترین هماهنگی با ایشــان 
برخوردارنــد. ایــن نکته مهمی برای پیشــبرد امور اســت.  حال ممکن اســت 
عــده ای تصور کنند کــه نیروهای توانمندتری می توانســتند دولت را همراهی 
کنند اما به باور من هماهنگی دولتمردان با رئیس جمهوری همچنان عامل 
مؤثرتــری اســت و در ایــن مقطع نبایــد فرصت دولــت برای انجــام تحوات 

کارگزاری هدر داده شود.

تقویت  سرمایه اجتماعی

اشرف بروجردی
عضو شورای مرکزی 
حزب اتحاد ملت

در دو سال باقیمانده به پایان عمر دولت دوازدهم، دو مسأله 
مهم یکی در حوزه داخلی و دیگری در حوزه بین الملل وجود 
دارد کــه باید بطــور جدی در دســتور کار قرار بگیــرد. از جمله 
مســائل مــورد بحث در حــوزه داخلــی، مشــکات اقتصادی 
مردم و گرانی کااها و اجناس ضروری است. این قیمت ها در 
اثــر عدم مدیریت بازار جهش پیدا می کند و مردم بشــدت از 
این بابت در رنج و نگرانی به سر می  برند. دولت برای حل این 
مشکل کار خوبی می  توانست انجام دهد و البته قدم نخست 
را هم محکم برداشــت اما مجلس مانع او شــد. گرچه ممکن است برخی بگویند 
که شــرایط حاضر برای اصاح قیمت حامل  های انرژی مســاعد نیست اما راهکار 
دیگری غیر از این وجود ندارد. اگر مجلسیان اجازه می دادند دولت، سهمیه بندی 
بنزیــن و گازوئیــل را انجــام دهد و حتــی قیمت ترجیحی برای مصرف بیشــتر گاز 
تعییــن کند، می توانیم مقدار مصرف را هم مدیریت کنیــم. اگر چنین اتفاقی رخ 
دهد حتماً منشأ درآمد جدیدی برای دولت در زمینه حل مشکات اقتصادی پدید 
می آید و عاوه بر آن جلوی قاچاق بنزین و گازوئیل هم گرفته می شــود که به تبع 

آن میزان مصرف انرژی کاهش یافته و از آلودگی هم کاسته خواهد شد.  مدیریت 
قیمت کاا در بازار از دیگر وظایف دولت اســت. قیمــت کااهای موجود در بازار از 
سوی احتکارکنندگان یا شایعه سازان به هم می ریزد و بازار را تحت تأثیر خود قرار 
می دهند. باید جلوی چنین وضعیتی گرفته شود. معتقدم که وزارت صمت باید 
بخش مخصوص بازرگانی خود را فعالتر کند. مسأله ایران در حوزه بین الملل هم 
به موضوع تهدیدات امریکا برای فشــار بیشــتر اقتصادی بر کشــور ما بازمی گردد. 
ایاات متحده تمام تاش خود را کرده و تحریم  های امریکایی نهایت تأثیرات خود 
را هم برجای گذاشته و دیگر بیش از این اثری نخواهد داشت. به همین دلیل است 
که دولتمردان این کشــور جنــگ روانی همراه با جنگ اقتصادی بــه راه انداخته تا 
بتوانند ایران را به پای میز مذاکره بکشانند. اما با توجه به موضع روشن و قاطع رهبر 
معظم انقاب، ازم اســت که دولت تحرک بیشــتری از نظر سیاسی از خود نشان 
دهــد تا برهه پیش رو را پشــت ســر بگذاریم. اقدامی که آقــای ظریف طی روزهای 
گذشــته انجام داده و به کشورهای شرق آسیا از جمله هند، چین و ژاپن سفر کرده 
تــا محدودیت های فــروش نفت و انتقال ارز را کاهش دهــد، تأثیر زیادی در بهبود 

وضعیت کشور خواهد گذاشت.

اصاح قیمت حامل های انرژی

 غامرضا 

مصباحی مقدم
 سخنگوی جامعه 
روحانیت مبارز

قریــب به دو ســال از عمر دولت دوازدهم و شــش 
ســال از قرار گرفتن سکان قوه اجرایی کشور در دستان 
حسن روحانی گذشته اســت. عملکرد دولت روحانی 
قابــل  بخش هایــی  در  دیگــری  دولــت  هــر  همچــون 
تحســین و در بخش هایی قابل نقد اســت. از باب نقد 
اینکــه ایشــان رأی خــود را از ســبد آرای اصاح طلبــان 
گرفــت و بعــد هم کابینــه اش را  متفاوت تشــکیل داد 
مایــه ناامیــدی رأی دهنــدگان و بــه وجــود آمــدن ضعف هایــی در تــوان 
مدیریتی دولت شــد، شــاید بد نباشــد اگر ایشــان برای جبران این مافات 
رابطه خود با این جریان سیاســی را ترمیم کند. اقدام برای ایجاد وحدت 
ملــی از جمله گام های مؤثری اســت کــه توقع می رود دولــت در فرصت 

باقیمانده بر دارد.
بــی شــک عــزم و اراده دولــت بــرای بهبــود جایــگاه ایــران در فضای 
بین الملــل را کــه چــه در قالب برجام و چــه در قالب گســترش مراودات 
دوجانبــه بــا طیــف گســترده ای از کشــورهای جهــان نمــود پیدا کــرد باید 
جزء نقاط قوت و قابل تحســین دســتاوردهای این دولت ارزیابی کرد. در 
شــرایط کنونی هم به نظر می رســد که رئیس جمهوری می تواند به بیان 
ناگفته ها بپردازد.  با این حال اینکه در جلســه ایشــان با فعاان سیاســی 
گفته شــد که بارها آقای اوباما با من تماس گرفت و به من اجازه ندادند 

که با او وارد مذاکره بشوم جزء نقاط ضعف آقای روحانی است. 
در دو ســال آینده هم با سیاست مقاومتی که نظام جمهوری اسامی 
اتخــاذ کــرده اســت دولــت راه ســختی را در پیــش خواهــد داشــت اما به 
نظر می رســد که بتوان با سیاســت خارجی پویا روابط ایران را با بســیاری 
کشــورهای منطقه عادی کرد و از این طریق شرایط را برای مقاومت بهتر 
فراهــم نمــود. در عین حال بایــد گفت اگر چه به نظر می رســد دولت در 
سیاســت خارجــی با موانعی مواجه باشــد امــا در حوزه سیاســت داخلی 
دســت بســته نیســت؛ که اگر باشــد باید برای ادامه کار فکر دیگری کرد و 

مسائل را صادقانه با مردم درمیان گذاشت.

 اقدام 
برای ایجاد وحدت ملی

اسماعیل گرامی 
مقدم
سخنگوی حزب 
اعتماد ملی

مشــکات دو ســال اخیــر، بویــژه در حــوزه اقتصــاد 
موجب شــده اســت تا کارنامه دولت چهارســاله اول 
روحانی نیز با قضاوت منفی رو به رو شود. با این حال 
داوری منصفانه نســبت به عملکــرد کان او، کارنامه 
روحانــی را قابل قبول می ســازد. برجام به عنوان یک 
راهبــرد مهم در نظام جمهوری اســامی کــه با تأیید 
و حمایت مســئوان اصلی نظام مواجه شد، فرصت 
بسیار ارزشمندی بود برای نفس کشیدن و رهایی از زیان های بزرگی که 

می توانست بعد از دولت احمدی نژاد کشور را به پرتگاه ببرد. 
تحریم هــا و قطعنامه هــای مکــرر از یــک ســو و بی تدبیــری مطلــق در 
سیاســت خارجــی و همزمــان با آن ســوء عملکــرد اقتصــادی و تاطم 
شــدید قیمت هــا بــا وجــود 700 تــا 800 میلیــارد دار درآمــد نفتــی و 
غیرنفتــی، کشــور را در ســال 1392 در شــرایطی قرار داده بــود که حتی 
جنــاح اصولگــرا و از جملــه دلواپســان، نــه تنهــا اوضــاع آن زمــان را 
برنمی تابیدنــد، حتی به آن حمله می کردند. حتی محمدباقر قالیباف 
رقیــب اصلــی روحانی هم گرچــه در مناظره ها می خواســت خود را در 

موقعیت برتری بنشاند، اما لباس نقد احمدی نژاد را پوشید.
برجــام در چهــار ســال نخســت دولــت روحانــی امیدهایــی را در 
جامعــه به وجود آورد، نتیجــه این امیدآفرینــی رأی او در انتخابات 29 
اردیبهشــت 96 بود که در مقایسه با چهار سال قبل تر آن افزایش قابل 
ماحظه ای را نشان می دهد. با این حال تغییر رئیس جمهوری امریکا 
و قدرت یافتن جمهوری خواهان و شخص دونالد ترامپ، برنامه هایی 
را کــه روحانــی ترســیم کــرده بــود با وقفــه ای جــدی رو به رو ســاخت. 
روحانی که با دیپلماسی موفق محمد جواد ظریف توانسته بود موضع 
امریکا را در قالب کشــورهای عضو 1+5 تا اندازه زیادی تعدیل کند، در 
مواجهه با دولت ترامپ نه تنها در برابر هجوم دیپلماســی امریکا قرار 
گرفــت، کــه از درون نیز با خالی شــدن پشــت دولت مواجه شــد. حتی 
عده ای در طول مذاکرات رفتاری پیشه کردند که می توان آن را از پشت 

خنجر زدن نامید. 
مخالفان روحانی که از رفتار ترامپ خرســند به نظر می رســیدند، او 
را به از دســت دادن فرصت متهم کردند و با برجســته کردن این نکته 
کــه او بیش از اندازه بــه غربی ها اعتماد کرده اســت، برجام و عملکرد 

دولت او را باهم مورد حمله قرار دادند. 
ایــن حمــات در برخی مــوارد کارگــر افتــاد، بویــژه در مقاطعی که 
اعضــای کابینــه بــا عملکــرد ضعیف خــود بــه مخالفان دولت پاســخ 
می دادند. جدی تر شــدن تحریم ها و خصمانه شدن رفتار واشنگتن نه 
تنهــا مخالفان داخلــی را به حمایــت از دولت ترغیب نکــرد، که عمًا 
آنان را در جبهه امریکا قرار داد و فشــارها بر دولت ادامه یافت. اکنون 
دولت در شــرایطی قرار دارد که برای دو سال باقی مانده باید بتواند از 

حیثیت خود دفاع کند. 
بــرای دفاع از ایــن حیثیت گریزی جــز بهره گیــری از موقعیت های 
در عرصــه دیپلماســی جهانــی و فرصت هــای باقــی مانــده در عرصه 
داخلــی وجــود ندارد. محال اســت که مخالفــان روحانی حتــی در این 
شــرایط ســخت به کمک او بیایند، بویژه در ســال انتخابات مجلس که 
باید چشــم انتظار گسترش و تشدید حمات باشد. به عبارتی می توان 
گفــت دولت دوازدهم در یکــی از اســتثنایی ترین موقعیت های تاریخ 

جمهوری اسامی در حال زیستن است.

 قضاوت منصفانه 
درباره دولت اعتدال

 سیاست خارجی 
نیازمند یک چارچوب تازه

 تحوات جاری در عرصه سیاســت خارجی جمهوری 
اســامی محصــول عبــور از فــراز و نشــیب های کشــور 
بــا  مواجهــه  در  و  تاریخــی  مختلــف  برهه هــای  در 
رویدادهــای مختلــف اســت. یعنــی اگرچــه ایــران در 
دوره بعــد از انقــاب چارچــوب مشــخصی را در حوزه 
سیاســت خارجــی خود تعریف کرده اســت امــا بعضاً 
بــروز رخدادهای غیــر متــداول آن را در موقعیت های 
ویــژه ای قــرار داده که نیازمند اتخاذ تصمیمات حساســی دربــاره پاره ای از 

موضوعات بوده است.
بــی تردید ایجاد اختاف ایران با جهان بر ســر مســأله هســته ای یکی از 
موضوعاتی بود که بیش از یک دهه بر روند تحوات دیپلماسی کشور سایه 
انداخــت و منجر به آن شــد کــه بخش زیادی از توجــه و تمرکز دولت آقای 
روحانی معطوف به حل و فصل این مســأله شود. رویکرد دولت در پروسه 
حل دیپلماتیک مســأله هســته ای ایــران موفقیت آمیز بــود چنانکه دولت 
موفق شــد ظرف مدت کوتاهی اجرای تحریم هایی را که پیشــتر به واســطه 
اختــاف هســته ای و زیر ســایه رویکرد تحریــک برانگیز و به ظاهــر انقابی 

دولت نهم و دهم به جمهوری اسامی تحمیل شده بود، متوقف کند.
البته متمرکز شــدن بر حل موضوع هســته ای آسیب هایی را هم متوجه 
سیاســت خارجی کشــور نمــود. یعنی تقویت مناســبات با کشــورهای مهم 
منطقه ای و آسیایی چنانکه باید مورد پیگیری قرار نگرفت. بنده با توجه به 
مســئولیتی که پیش از این داشــتم معتقدم این دسته از کشورهای آسیایی 
احســاس کردند که جمهوری اســامی چارچوب اصلی مناسبات خود را بر 
پایه ترمیم و گســترش رابطه با کشــورهای منظومه غرب گذاشته است. ما 
در شــعار بر لزوم اســتحکام بخشــی به رابطه با کشورهای آسیایی و منطقه 

تأکید می کردیم اما در صحنه عملیاتی گام های جدی بر نمی داشتیم.
اینــک کــه حضــور دونالــد ترامپ معادلــه برجــام را بر هم زده اســت و 
دولــت آقــای روحانی با توجه بــه هدف گذاری دولت امریکا بــرای در تنگنا 
قرار دادن ایران از طریق سیاســت فشــار حداکثری، دشواری های مهمی را 
پیش روی خود می بیند ازم اســت، چارچوب و راهبرد تازه ای را برای خود 
طراحی کند. در این چارچوب باید با همه کشــورهای جهان بویژه بازیگران 
مهم منطقه و آســیا که جز اصلی ترین شــرکای تجاری تهران هم به شــمار 

می آیند دیالوگ برقرار شود.
دیپلماســی همچنان یکــی از کارآمدترین ابزارهــای دولت ایران جهت 
تغییــر فضا و تحقق بخشــیدن بــه منافع مورد نظرش می باشــد. باید علی 
رغــم فشــار امریــکا با بقیه جهــان حرف بزنیــم منتهی ایــن گفت و گو نباید 
موقــت و گــذرا و صرفاً بر اســاس نیــاز موقت انجام شــود بلکــه باید دارای 
اهدافی بلند مدت باشــد که مســیر بعــدی را در تقویت همــه جانبه روابط 
بویژه با کشــورهایی که رابطه با آنها کمتر دیده شــده اســت، مشخص کند. 
ایجــاد وحــدت نظــر و پرهیــز از اختاف هــای جناحــی در داخــل کشــور که 
همواره بر سیاست خارجی سایه انداخته می تواند کمک مؤثری به اتخاذ و 

اجرای راهبرد جدید گسترش رابطه با همه کشورها باشد.
در شــرایط کنونــی بســیاری از کشــورهای بــزرگ منطقــه از چیــن گرفته 
تــا هنــد و ترکیه در مناسباتشــان با امریکا دارای مشــکاتی هســتند و چنین 
نیســت که فقط جمهوری اسامی با این کشور دچار مشکل باشد. بنابراین 
گفت و گوی بدون جنجال با این کشورها در مورد نقاط اختافی که با امریکا 
دارند می تواند جمهوری اســامی را به یک منفعت مشترک برساند. فقط 
کافــی اســت با ظرافت بیشــتری کار کنیــم و از نفوذ خــود در منطقه نهایت 

بهره برداری را انجام دهیم.

ابراهیم رحیم پور
معاون سابق 
وزارت خارجه

انتظار شجاعت از دولت و حاکمیت
دو ســال دیگــر وقت دولت دوازدهم برای اداره کشــور 
و خدمت رســانی به مردم پایان می یابد. امروز فارغ از 
اینکه در دو ســال گذشته چه روی داده است، باید این 
پرســش را مطــرح کرد کــه در فرصت باقــی مانده چه 
می توان کرد؟ این پرســش یک پاسخ سرراست ندارد. 
یا به تعبیــر دیگر، نمی توان پیشــنهاد خاصی، آن هم 
تنهــا برای دولت داشــت، بلکــه در مقابــل می توان از 
یک راهبرد کلی تر، اساســی و ریشــه ای تر ســخن گفت کــه همه بخش های 

حکمرانی کشور را در برمی گیرد.
در شــرایط امــروز کشــور، بویــژه بــا مســائلی کــه در سیاســت خارجــی و 
مشــکات داخلــی بــا آن رو بــه رو هســتیم و در پرتــو همدلــی و همفکری، 
همان طور که از دولت انتظار مواجهه شــجاعانه با مســائل می رود، از سایر 
بخش هــای غیــر دولتــی هم توقع اســت از این شــجاعت برخــوردار بوده و 

هماهنگی برای چاره جویی را سرلوحه خود قرار دهند. 
 به رغم شرایطی که کشور با آن رو به رو است، اما باز می بینیم که روش 
اداره اقتصاد کشور همچنان مانند گذشته است. گویی در یک شرایط عادی 
قرار داریم، به این معنی که تنها منابع کشور مصرف می شود. همچنان که 
در ســال های گذشــته هم این گونه بوده است؛ نفت را می فروختیم، کسری 
بودجه داشتیم، نقدینگی را اضافه کردیم و براساس واردات زندگی مردم 

را اداره کردیم.
شــرایط کشــور اما ایجاب می کند که این چرخه تغییر کند. اگر قرار است 
کار شــجاعانه ای انجام شــود، می بایســت با همدلی و هــم نظری تصمیم 
گرفتــه شــود تــا روش مصــرف خــام منابــع پایــان یابد اگــر چــه تحقق آن 
آســان نیســت. اما اگر دولت، مجلس و ســایر بخش هــای حاکمیت به این 
اصاحات اعتقاد داشــته باشند، باید شجاعانه از این تغییر و تصمیم خود 
دفــاع کند. به عبــارت دیگر، هم دولــت باید تصمیم و تغییــر رویکرد را به 
تأیید همه برساند، هم مجلس از آن دفاع کند، هم ائمه جمعه به میدان 
بیاینند، هم صداوسیما فقط ساز خود را نزند و در نهایت همه تاش کنند 

تا پیامدها و ضرورت های این تغییر را برای مردم تشریح کنند.
معنــای ایــن ســخن آن اســت کــه امــروز نــه تنهــا بــه لحــاظ سیاســی و 
اقتصــادی فرصــت و امکان بهبــود حکمرانی و گرفتن تصمیمات ســخت 
را داریــم، بلکــه چــاره ای جز این نیســت. البته یکــی از الزامــات جدی آن، 
روراســت بودن، صریح و شفاف ســخن گفتن با مردم است. زیرا درصورت 
همراهی همــه بخش های حاکمیت، اگر مردم همراه نباشــند، این فرآیند 

راه به جایی نخواهد برد.
ضــرورت ایــن تصمیم گیری از آن رو اســت که وضعیت امروز کشــور به 
مراتب ســخت تر و دشــوارتر از وضعیت 8 ســال دفاع مقدس است. از این 
رو ضروری اســت که یک بار، با صراحت و جدیت، این مســائل برای مردم 

تشریح شده و منابع کشور هرچه بیشتر و بهتر مدیریت شود.
گام نخســت در این زمینه، تصمیم گیری در ســطوح باای کشور و میان 
جمعی اســت که نسبت به مسائل حساس و نسبت به آینده کشور دغدغه 
دارند. البته باید در نظر داشــت که دولت تنها بخشی از حکمرانی در کشور 
اســت. هنگامی که مجلس خود به کسری بودجه اضافه می کند، نمی توان 
از دولــت انتظــار ویــژه ای داشــت. از ایــن رو، راه حل هــم در تصمیم گیری 

صریح و شفاف و هم همفکری وهمدلی همه بخش ها است.
بایــد با مردم رو راســت بــود و به راحتی با مردم صحبــت کرد و عواقب 
تصمیــم گیری هــا کــه بر زندگی آنــان تأثیر می گــذارد را برای آنان تشــریح 
کــرد. در این صورت قطعاً عاوه بر نهادهای مختلف همراهی مردم را نیز 

خواهیم داشت.

سیدمصطفی 
هاشمی طبا
فعال سیاسی

محمد مهاجری
فعال سیاسی 
اصولگرا



جزئیات دستگیری استاد ایرانی در امریکا
خبــر اول اینکه، رئیــس دانشــگاه تربیت مدرس 
ایــن  اســتادان  از  یکــی  شــدن  زندانــی  دربــاره 
دانشــگاه در امریــکا و دایــل زندانــی شــدن وی 
گفت: این اســتاد دانشــگاه برای فرصت مطالعاتی با ویزای رســمی 
و بــا هماهنگــی دانشــگاه عــازم فرصــت مطالعاتــی بــوده اســت.

محمدتقــی احمــدی در گفت و گو با مهــر افزود: وی قــرار بود حدود 
۶ ماه در یک دانشــگاه تحقیقات مشــترک داشته باشــد، ولی در بدو 
ورود در فــرودگاه وی را دســتگیر کردند. به گفته وی، جرم این اســتاد 
دانشــگاه این بوده که به نام وی یک ماده شــیمیایی مربوط به بحث 
پزشــکی آزمایش های خون شناسی توسط شرکتی که به آن سفارش 
داده شــده بود از امریکا خریداری شده است. رئیس دانشگاه تربیت 
مدرس ادامه داد: در دادگاه امریکا هم این جرم قابل اقامه نیســت 
در آنجا هم این مســأله محکمه پســند نیست منتظر برگزاری جلسه 
بودیم که یک یا دو بار به وســیله FBI به تعویق افتاد چرا که مدرکی 
ندارند، می خواهند مدرک بیشتری جست و جو کنند. احمدی افزود: 
در حال حاضر پیگیری هایی انجام دادیم تا هزینه دادگاه را پرداخت 
کنیم. وزارت خارجه هم از نظر اداری بســیار کمک کرده اســت، قرار 
بود جلســه دادگاه با توجه به تعویق هایی که افتاده بود، اردیبهشــت 

ماه برگزار شود، ولی زمان دقیق آن را اطاع ندارم.

ترامپ دست به دامن همتای سوئیسی شد
خبــر دیگــر اینکــه، ترامــپ از ســوئیس بــرای مذاکــره با ایــران کمک 
خواســت. به گزارش ایســنا، نشریه ســان انگلیس در گزارشی با اشاره 
به اینکه رئیس جمهوری امریکا خواهان مذاکرات مســتقیم با ایران 
اســت، نوشــت: دونالد ترامپ از همتای سوئیسی خود برای حصول 
توافقــی بــه منظور جلوگیــری از آنچه وقــوع درگیری با ایــران عنوان 
شــده، درخواست کمک کرده است. بر این اســاس رئیس جمهوری 
امریــکا، »اولــی مائــورر«، همتــای سوئیســی خــود را بــه کاخ ســفید 
فراخوانــد تا از او برای حصــول توافقی با ایران به منظور جلوگیری از 
وقوع درگیری با این کشور درخواست کمک کند. پیش از این گزارش 
شــده بود که دونالــد ترامپ، اولی مائورر، رئیس جمهوری ســوئیس 
را به کاخ ســفید فراخوانده تا با این کشــور درباره نقش آن در تسهیل 
روابــط بین الملــل و دیگــر مســائل بین المللــی بحــث و رایزنی کند.

سوئیس از زمانی که روابط دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن قطع 
شده است، نقش رابط را میان این دو کشور ایفا کرده و حافظ منافع 
امریکا در ایران بوده است. ترامپ پس از دیدار با مائورر در پاسخ به 
این ســؤال که آیا واشــنگتن با تهران وارد درگیری خواهد شــد، گفت: 

امیدوارم این طور نشود.

واکنش به پیشنهاد ایجاد میز قرمز
دســت آخر اینکه، پیشــنهاد رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس درباره برقراری میز قرمز بین ایران و امریکا با واکنش 
ســخنگوی شــورای عالی امنیت ملی روبه رو شد. حشمت اه فاحت 
پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در توئیتر نوشت: »بااترین 
مقامات ایران و امریکا جنگ را رد کرده اند اما بازیگران ثالثی برای ویران 
کــردن بخش بزرگــی از دنیا عجله دارند. باید یک میــز قرمز در قطر یا 
عراق از مسئوان دو طرف تشکیل شود. کار ویژه این میز مدیریت تنش 
اســت.« کیوان خسروی سخنگوی شــورای عالی امنیت ملی اما گفت: 
تنها نهاد صاحب صاحیت بــرای اظهار نظر در موضوعات راهبردی 
کشــور، دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی بــوده و اظهارنظر هایی که 

خارج از این ماجرا بیان می شود، فاقد وجاهت است.
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 دیـــگه 
چه خبر

معرفی مسئوان جدید اطاعات سپاه
 سردار سامی: اطاعات قدرت ساز است 

و نیازمند مصونیت

روز گذشته مراســم تکریم و معارفه مسئوان اطاعات 
ســپاه پاسداران انقاب اســامی با حضور فرمانده سپاه 
برگــزار شــد. به گــزارش فــارس با حکم ســردار ســامی 
فرمانده ســپاه، حجت ااســام والمسلمین حســین طائب به عنوان مسئول 
اطاعات ســپاه و ســردار ســرتیپ پاســدار حســن محقق به عنوان جانشــین 
اطاعات ســپاه معرفی شــدند. ســردار ســامی همچنین در حکمی ســردار 
حســین نجات را به عنــوان معاون فرهنگــی و اجتماعی ســپاه معرفی کرد. 
حجت ااسام طائب پیش از این رئیس سازمان اطاعات سپاه بوده و حاا 
با حکم ســردار ســامی برای ایشان به عنوان مســئول اطاعات سپاه به نظر 
می رســد تغییراتی در ســاختار این سازمان به وجود آمده است. پیش از این 
هم با پیشــنهاد ســردار ســامی و با موافقت فرمانده کل قوا، ســردار دریادار 
علی فدوی به عنوان جانشــین فرمانده کل ســپاه و سردار محمدرضا نقدی 

به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه منصوب شدند.
فرمانده کل ســپاه طی ســخنانی در این مراســم مقیاس عمل اطاعات 
ســپاه را کل نظام و انقــاب و جغرافیای تهدید علیه ایران دانســت و گفت: 
ما در جنگ اطاعاتی قادر به شکســت دشــمن هستیم و اینکه اراده دشمن 
برای به کارگیری قدرت را ســلب کنیم، به مفهوم خلع ســاح دشمن است.

به گزارش ســپاه نیوز، سردار سرلشکر پاســدار حسین سامی نبرد اطاعاتی 
بیــن ایــران و امریــکا را یــک واقعیــت جــدی دانســت و افــزود: ما امــروز در 
فضای جنگ تمام عیار اطاعاتی با امریکا و جبهه دشمنان انقاب و نظام 
اســامی هســتیم و این فضــا ترکیبی از عملیــات روانی و عملیات ســایبری، 
تحــرکات نظامــی، دیپلماســی عمومی و القای رعب و وحشــت اســت و در 
ایــن نبــرد لحظه ای از اندیشــیدن بــه امریکا و تمرکز بر دشــمن، تشــخیص 
راهبردها و الگوی رفتاری آن نباید غافل شویم.سرلشــکر ســامی موقعیت 
جمهوری اسامی و ملت ایران را مطمئن و خوب ارزیابی و با تأکید بر اینکه 
ســاختمان های بزرگ در هنــگام فرو ریختن خطرآفرین نیز هســتند، گفت: 
امریکا در روند زوال قرار گرفته و در حال نزدیک شدن به انتهای خود است 
و در عیــن حــال باید مراقب خطر های محتمل در چنین شــرایطی باشــیم؛ 
در حالــی کــه قدرت ایران اســامی ظهور و در مســیر بالندگــی و تثبیت قرار 
دارد.وی در پایان با بیان اینکه از آنجا که اطاعات قدرت ساز است، نیازمند 
مصونیت است، تصریح کرد: تقوا در عرصه اطاعات از هر مقوله ای مهمتر 
اســت؛ بر این اســاس بایســتی از نظر معنوی خود را هر روز قوی تر ســازیم و 
بدانیــم ایمــان و تــوکل به خدا، انس با قــرآن و نماز، صبر پیشــگی، دل های 
مســتحکم و قلب هــای مطمئــن و حرکــت در صراط مســتقیم الهی ضامن 

موفقیت نیروهای اطاعاتی است.

خبــــر

بــا بیــان  ســخنگوی شــورای نگهبــان 
اینکه این شــورا با نفس استانی شــدن 
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی 
مخالفتــی نــدارد، گفــت: در مصوبــه 
حقــوق  طــرح  ایــن  دربــاره  مجلــس 
رعایــت  بخوبــی  مــردم  و  نامزدهــا 
نشــده که محــل ایراد شــورای نگهبان 
قرار گرفته اســت. به گزارش تســنیم، 
در  دیــروز  کدخدایــی  عباســعلی 
گفت وگــوی زنــده تلویزیونــی افــزود: 

موارد متعددی محل ابهام واقع شده 
که بر این اســاس تعداد موارد ابهامی 
بیش از 10 مورد بوده و بعضی از مواد 
نیــز در 4 مورد خاف شــرع و مواردی 

هم خاف قانون اساسی بوده است.
کدخدایــی بــا بیــان اینکــه شــورای 
شــدن  اســتانی  نفــس  بــا  نگهبــان 
انتخابــات مخالفتــی نــدارد، تصریــح 
کــرد: در طرحــی که مجلــس تصویب 
کــرده، روش هایــی کــه در نظــر گرفته 

شــده، ناقض حقــوق نامزدها و مردم 
کاهــش  موجــب  طرفــی  از  و  اســت 
مشــارکت مردم می شود؛ البته در این 
طــرح، حقــوق نامزدهــا نیــز به خوبی 
بیــن  نیــز  تفکیکــی  و  نشــده  رعایــت 
حوزه های اصلی و فرعی شــده که این 

هم محل ایراد است.
بخواهیــم  اگــر  کــرد:  تصریــح  وی 
در  کــه  را  انتخاباتــی  عدالــت  بحــث 
ســوی  از  اباغــی  کلــی  سیاســت های 

رهبر معظم انقــاب هم مدنظر قرار 
گرفتــه در نظــر بگیریــم، با ایــن طرح 
تأمیــن و رعایــت نشــده اســت. ایــن 
نکتــه  مهمی اســت که دوســتان ما در 
مجلــس بایــد بــه آن دقــت کنند.وی 
به بخــش دیگــری از ایرادات شــورای 
نگهبان نسبت به طرح اصاح موادی 
از قانــون انتخابــات مجلــس اشــاره و 
تأکید کرد: درباره اقلیت های دینی که 
در کشــور زندگی می کنند، یک ابهامی 

در مصوبــه مجلس وجود داشــت، در 
جایی اشــاره شده که از طریق و روشی 
کــه بــرای ثبت نام به صــورت انفرادی 
یــا گروهــی اســت، تبعیــت می کننــد 
و در مــاده قانونــی، آنهــا را مســتثنی 
کــرده که به نظر مــا اشــکالی را در این 
مــاده به وجــود آورده و ابهــام دارد که 
می توانــد ناقــض حقــوق اقلیت های 
دینی باشد که امیدواریم اصاح شود.

ســخنگوی شــورای نگهبان اضافه 

کــرد: مــواردی را در مصوبــه مجلــس 
داشــتیم که اشــاره شــده به گروه های 
سیاســی، احزاب و جبهه هــا و عناوین 
اینگونه را به صورت متعدد به کار برده 
اســت، امــا احــکام اینها برابر نیســت 
یا به صورت مشــخص روشــن نشــده؛ 
مثًا وقتی که گروه های سیاســی را یاد 
می کننــد، مقصودشــان احزاب اســت 
یــا اینکــه اگــر از احــزاب یــاد می کنند، 

منظورشان گروه های سیاسی است؟

۱۰ ایراد شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات مجلس

وزیــر امــور خارجــه ایــران بــا تأکیــد بــر 
اینکــه اعــام مواضــع سیاســی جامعــه 
بین المللــی در مــورد برجــام بایــد بــه 
اقدامات عملی اقتصادی تبدیل شــود، 
گفــت: وقــت آن رســیده کــه کمیســیون 
مشترک به تعهداتش عمل کند. محمد 
جواد ظریف پس از پایان سفر منطقه ای 
خــود به چهار کشــور ترکمنســتان، هند، 
برجــام  آینــده  مــورد  و چیــن در  ژاپــن 
گفــت: آینــده برجــام در اختیــار جامعه 

بین المللی اســت؛ جامعــه بین المللی 
امــا  کــرده  حمایــت  برجــام  از  تاکنــون 
حمایت هــا بیش تر به شــکل بیانیه و به 
شــکل اعام مواضع سیاســی بوده، ازم 
است اعام مواضع سیاسی به اقدامات 
عملی اقتصــادی تبدیل شــود که مردم 
ایــران بتواننــد از برجــام منافع شــان را 
دریافــت کنند. او افــزود: ما چهــار دور از 
کمیسیون مشترک برجام تعهد گرفتیم 
برای اقداماتی که باید انجام دهند. فکر 

کنــم اان وقتش اســت و بســیار هم دیر 
شــده برای اینکه کمیســیون مشترک به 

تعهداتش عمل کند.
وزیــر خارجــه کشــورمان همچنیــن 
دربــاره اینکه چه دیدگاهی دارد نســبت 
بــه اینکــه رســانه های چین همزمــان با 
حضــور وی در ایــن کشــور نوشــتند کــه 
مــورد  در  ظریــف  ســازی های  شــفاف 
اطاعــات جعلــی کــه بــه ترامــپ داده 
تیــم  در  اختــاف  موجــب  می شــود، 

کــرد: شفاف ســازی  »ب« شــده، اظهــار 
آنچــه مــن در ســفر نیویــورک به عنوان 
تیم ب مطرح کردم یک واقعیت است. 
واقعیتی که همه از آن خبر داشــتند اما 
بــه خاطر فضای روانی تحمیل شــده بر 
جامعه امریکا کمتر کسی جرأت می کرد 
این واقعیات را بیان کند. رئیس دستگاه 
دیپلماسی کشورمان افزود: ترامپ هم 
رســماً گفته و اخیراً مجدداً تأکید کرده و 
لذا فکر می کنم واقعیت همین باشد که 

ترامپ خواهان جنگ نیست اما افرادی 
دور او نشسته اند تا به بهانه اینکه امریکا 
را در مذاکره با ایران قدرتمندتر کنند، او 
را به ســمت جنگ ســوق دهند. ظریف 
افــزود: مــا یقیــن داریــم کــه در نهایــت 
جنــگ، همان طور که رهبــری فرمودند 
صــورت نخواهد گرفت بــه خاطر اینکه 
نه ما خواهان جنگ هســتیم و نه کســی 
ایــن تصور را دارد که بتواند در منطقه با 
جمهوری اسامی ایران مقابله کند. اما 

به هر حال ازم اســت ایــن حرکت های 
خطرنــاک در داخل امریــکا برای مردم 
این کشــور روشــن شــود. آنچه به عنوان 
سیاســت امریــکا ابتــدا مطــرح می شــد 
اکنون به سمت تبدیل شدن به سیاست 
مرتجــع  حــکام  برخــی  یــا  اســرائیلی 
منطقــه و آنها که از طریــق قدرت مالی 
و تبلیغاتــی بــه دولــت امریــکا تحمیل 
کردنــد، پیــش مــی رود و آنهــا در حــال 

حاکمیت پیدا کردن هستند.

ظریف: آینده برجام در اختیار جامعه بین المللی است

داستان یک قاب
بهزاد نبوی، احمد توکلی و محمد عطریانفر برای »ایران« روایت کردند

ë  عکس شما و آقای نبوی بسیار بازتاب داشت. اما برخی رسانه ها
نوشتند توطئه ای درکار بوده و آقای عطریان فر برنامه ریزی کرده تا 
شما کنار هم بایستید و درنهایت هم گفتند منظوراز این عکس، 
زمینه چینی برای رفع حصر و ممنوع التصویری آقای خاتمی بود. 

آیا توطئه ای بود که شما و آقای نبوی کنار هم بایستید؟
کامًا تصادفی بود. ااقل از نظر من تصادفی بود، چون من 
برنامه ای برای این کار نداشتم و نمی توانم به آنان هم نسبت 
بدهم که از این عکس مقصود دیگری داشتند. ما ناگهان با هم 
برخورد کردیم، مضافاً اینکه ما )من و آقای نبوی( سال ها با هم 
کار کردیم و حاا هم با هم دشمنی نداریم، من با برخی کارهای 
ایشان مخالفم و ایشان هم با برخی کارهای من. ما نمی توانیم 
براســاس این مخالفت ها روابط انســانی خــود را کنار بگذاریم. 
ائمــه اطهار)علیهم الســام( حتی با کســانی که مخالف شــان 
بودند وصلت می کردند. یک روابط اجتماعی و انسانی هست 
که اســام الزام می کنــد. البته برخی مواقــع بدی های یک نفر 
بسیار آشــکار است، به این معنی که علناً فسق و فجور می کند 
کــه در این صــورت طبیعتاً دیگران بــا او رفتار نمی کننــد و با او 
عکس هم نمی گیرند، برای اینکه آن فسق و فجور تبلیغ نشود، 
امــا آقای نبوی بابــت مســائلی، محاکمه و مجازات هم شــده 
است. حاا من که سال های زیادی با آقای نبوی کار کردم، وقتی 

همدیگر را می بینیم، باید به هم پشت کنیم؟
ë  این عکس بازتاب زیادی داشت و برخی تندروها هم برآشفته

شدند. دیدگاه شما چیست؟
همین که شما این مسأله را برجسته می کنید، خوب نیست. 
ضمــن اینکــه یک روزنامــه ای تندتر نوشــته و روزنامــه دیگری 
کندتر. آنان هم برادران دینی ما هستند. به بعضی از افکار آنان 
احترام می گذارم و به برخی دیگر هم انتقاد دارم، ممکن است 
اشــتراکات مــن با یکی کمتر و با دیگری بیشــتر باشــد. اما اینها 
نباید باعث شود که به کسی که موضع بهتری نگرفت، بگوییم 
که اصًا هیچ حقی در کام شما نیست. شاید او هم ضررهایی 
بــرای این اتفاق قائل اســت، ولو اینکه اشــتباه بکنــد. اگر از هم 
نگذریم، به هم رحم نداشته باشیم و اجازه وجود مخالف را در 
درون خود ندهیم، کارها درســت نمی شود. ما فراموش نکنیم 
که دشمن ســلطه جو، خونریز، قدار، کینه ورز و احمقی داریم. 
در ایــن شــرایط حوادثــی که روابط سیاســی را تقویــت کند، ولو 
اینکه اتفاقی باشــد یا با برنامه ریزی، به نفع کشور است و نباید 
از این جور چیزها متأســف شــد، بلکه باید از آن اســتقبال کرد. 
امریکا دشــمنی نیســت که ما از مکر و جور او اگر با هم اختاف 
کنیم، در امان بمانیم. عاوه بر این در این وضعیت مشکات 
معیشــتی مردم که به دلیل سیاســت های نادرست، یا ضعف 
اجرا یا اشــتباه اســتفاده از الگوهای نامناســب رخ داده و از همه 
بدتر فساد سازمان یافته و شبکه ای که با آن رو به رو هستیم، اگر 
اتفاق داشته باشیم، امید پیروزی و نجات مردم از این وضعیت 
هســت. و اگر اختــاف کنیم، دیگر امیدی هــم باقی نمی ماند. 

محور حل اختاف هم در نهایت توسل به رهبری است.

ë  برخی ها گفتند این اتفاقات و نشست و برخاست ها می تواند
آغازی برای گفت و گوی ملی باشد.

البتــه همیــن حاا هــم گفت و گوهــا در پیــش اســت و دارد 
انجام می شــود، من هم از ســوی آقای عارف دعوت شدم، اما 
به دلیل وضعیت جسمی که دارم نمی توانم در همه جلسات 
شــرکت کنم. اما بــه طور کلی این نــوع کارها خوب اســت، زیرا 
وقتــی ما اختــاف نظر با یکدیگر را به دعوای اشــخاص تبدیل 
می کنیم، اساســاً نیرو هدر می دهیم، به عبارت دیگر، وقتی که 
طرفین به جای تفاهم، تنازع کنند، هر دو طرف بازنده هستند. 
بنابراین من همیشه از اینکه تفاهمی صورت بگیرد و نسبت به 
همدیگر انصاف داشته باشیم، دفاع می کنم، اما این امر پیش 
شرط هایی هم دارد که باید تکلیف آنها روشن شود. یکی از این 
پیش شــرط های مهم این اســت که کســانی کــه می خواهیم با 
آنــان کار کنیم، باید موضع خود را نســبت به وقایع 88 تعیین 
کننــد، زیرا وقایع 88 فتنه عجیبی بود. من که اقتصاد سیاســی 
کار کــردم و خواندم، می گویم که تأثیر وقایع 88 در فشــارهای 
سیاســی خارجی بر کشــور و رمیدن ســرمایه از ایران بسیار زیاد 
بــود. بــه همین دلیل مــا در همان زمــان تاش کردیــم آقایان 
را از خــر شــیطان پاییــن بیاوریــم تا مقصــود خــود را به صورت 

عقایی تعقیب کننــد، به همان صورتی که دموکراســی به آن 
اقدام می کند، اســام دیگر ســر جای خــود. باوجود همه اینها، 
اینکه من با آقای بهزاد نبوی، با آن ســوابق، احوالپرســی کنم و 
عکــس بینــدازم، این را مســأله چندان مهمی هــم نمی دانم، 
ضمــن اینکه اتفاق بدی هم نمی دانــم. همه می دانند که من 
ســر مواضع خودم ایســتاده ام و احتمااً ایشان هم سر مواضع 
خودشان ایســتاده اند. ما انسانیم، مسلمانیم و ایرانی هستیم 
و هر دوی ما، دلمان می خواهد که وضع کشــور درســت شده و 

معیشت مردم بهبود پیدا کند.
ë شما گفت و گوی ملی را چقدر راهگشا می دانید؟

ما اساساً گفت و گو بلد نیســتیم و همواره به جای گفت و گو، 
اعــام موضــع می کنیــم. در گفت و گو بایــد این پیش شــرط را 
داشته باشیم که کسی که مقابل ما نشسته هم حق دارد، دنبال 
حق بگردیم و دنبال آن نباشــیم که طرف مقابل را به ســیطره 
خــود بکشــیم. باید حــق را بخواهیــم و حرف خــود را به طرف 
مقابل بفهمانیم. این می شــود تفاهم، می شــود فهم متقابل 
دوطرف از یک موضوع. اگر این اتفاق بیفتد، هرطرف که باشد 
خوب است. من این کارها را تأیید می کنم. البته معتقدم برای 

اینکه این اتفاق بیفتد، به تفاهم بیشتری نیاز داریم.

مرتضی گلپور / خبرنگار: در حاشــیه دیــدار افطاری فعاان سیاســی با 
رئیس جمهــوری که شــنبه هفته گذشــته برگزار شــد، یک عکس بســیار پر 
بازتاب شد آنجا که بهزاد نبوی و احمد توکلی دو چهره شاخص از دو جناح 
سیاســی اصاح طلب و اصول گرا که برخی حتــی اختافات آنها در کابینه 
میر حســین موســوی را عامل ایجاد جنــاح چپ و راســت می دانند، جلو 

دوربین محمد عطریانفر عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی 
قــرار گرفتند. این عکس در شــرایط فعلی که به نظر می رســد دغدغه اتحاد 
و هم افزایــی نیروهــای داخلــی در برابر اعمال فشــارهای خارجــی به یک 
اولویت تبدیل شده، در همین راستا تعبیر و مورد استقبال قرار گرفت. اما 
روزنامه کیهان در شــماره پنجشــنبه خود نگاه دیگری به این عکس داشت 

و آن را ســناریوی طراحی شــده از ســوی محمد عطریانفــر و اصاح طلبان 
دانســت بــرای زمینه ســازی جهت رفــع حصر و ممنــوع التصویری ســید 
محمد خاتمی. برای واکاوی ادعای کیهان موضوع و داستان این عکس را 
از احمد توکلی، بهزاد نبوی و محمد عطریانفر جویا شــدیم که ماحصل آن 

در ادامه آمده است.

ë  آیا بــرای گرفتــن آن عکس از قبــل برنامه ریزی
شده بود یا فرد ثالثی به شما پیشنهاد داده بود؟

وجودنداشــت،  قبلــی  برنامه ریــزی  هیــچ 
روحانــی  آقــای  شــویم  مدعــی  مگراینکــه 
گرفتــه  باهــدف  را  افطارخــود  دعــوت  برنامــه 
اســت؟  داده  ترتیــب  فــوق  عکــس  شــدن 
باافــت  حدود۴0ســال  توکلــی  وآقــای  !!مــن 
بــا  داشته ایم.ایشــان  رابطــه  باهــم  وخیزهایــی 
انقــاب  عضوســازمان»مجاهدین  وجوداینکــه 
اســامی«نبودند ازجناح مرحوم آیت اه راستی 
حمایــت می کردنــد و در مقابــل همفکــران من 
ازنظرفکری و سیاســی قرارداشــتند، مع الوصف 
هرگز باهم دشمنی نداشتیم.درسال های بعد از 
زندان اخیرهم یکبارمن باایشــان دریک میزگرد 
صمیمانــه شــرکت داشــتم و یک باربــرای دیدار 
و گفت و گــو بــه دفتــر ایشــان رفتم.تصورمن این 
اســت کــه هــردوی مــا درحــال حاضــردرد دین، 
کشــور وحفظ اصل نظام را داریم وطبعاً با توجه 
به چنین سوابقی نمی دانم گرفتن چنین عکسی 
چه اشــکالی می تواند داشــته باشــد.این توضیح 
راهــم مفیــد می دانــم کــه وقتــی مــن درآخرین 
دیداربا مرحوم راستی کاشانی بابت برخوردهای 
تند احتمالی دردوران اختافات فکری، ازایشان 
حالیت می طلبم وایشــان هــم بافاصله ازمن 
بابت اینکه اگردرمجلسی حضور داشته که علیه 
مــن صحبتی شــده وایشــان ســکوت کرده اســت 
حالیت می طلبند، طبعًا اختافات قدیمی هم 

نمی تواند مانع گرفتن چنین عکسی باشد.
ë  آن عکــس در کنــار تحلیل هــای مختلفــی کــه

به دنبــال داشــت خیلــی بازتــاب داشــت و البته 
با اســتقبال هم روبه رو شــد. به نظرتــان اهمیت 
رســانه ای آن در شــرایط فعلی چه بود کــه اینقدر 

بازتاب یافت؟
من شخصاً بازتاب ها را ندیدم، ولی شنیده ام 
تندروهــای دوطــرف بــه آن معتــرض بوده انــد.

شــاید اهمیــت رســانه ای آن، نمــاد گفت و گــوی 
ملــی تلقی شــدن آن درشــرایط بحرانــی کنونی 

کشورباشد.
ë  خود شــما جلســه فعاان سیاســی بــا روحانی

را چطــور دیدیــد آیا فراتــر از دیدارهای مرســوم و 
رسمی نکات در خور توجهی داشت؟

مــن دیدارمذکور را بســیارمفید ومثبت تلقی 
کــردم. آن را مقدمــه ای بــرای گفت و گــوی ملی 
درشرایط بحرانی کنونی کشوردانسته و از آقایان 

روحانی و واعظی درخواست تکرارآن را کردم.

نبوی: نماد گفت وگوی ملی تلقی شد توکلی: سر موضع خودمان هستیم

تصویری که مطالبه همگان در جلسه با روحانی بود
اگــر چــه نیــازی نیســت کــه همــگان می داننــد امــا 
برخــاف ادعــای کیهــان هیــچ ســناریوی از پیــش 
تعریف شــده ای درکارنبود. شــنبه قبل از افطار نماز 
جماعت به امامت آقای روحانی برگزار شد. پس از 
آن ودر مســیر رفتن به ســوی میز افطار این دو برادر 
عزیز ضمن گفت و گوی عادی ومتعارف باهم بیرون 
می آمدند. بله! من این فرصت رامناســب دیدم که 

ایــن دو پیرمــرد مبــارز ومخلــص را در یــک قاب به 
تصویــر بکشــم. این دریافــت در واقع پیــام نمادین 

ومطالبه همگان درجلسه با رئیس جمهوری بود.
وآن اینکه در شــرایط فعلی که همه ارکان نظام 
ودلســوزان کشــور باید موضع متحدی علیه دشمن 
یعنی امریکا داشــته باشــند، البته که همه گروه های 
سیاســی  علــی الخصــوص چهره های شــاخص آن 

باتردید دست در دست هم موضع مشترکی علیه 
استکبار خواهند داشت. این عکس درقاب مشترک 
عمــًا نمــاد این مطالبــه ملی وخواســت عمومی و 

وظیفه نخبگان بود.
بــر روزنامــه کیهان حرجــی نیســت. متولیان آن 
رســانه زمین خورده، نه امروز، که ســالیان متمادی 
است قرارشان نیســت واقعیات را آنگونه که هست 

ببیننــد تــا بخواهنــد از آن گــزارش معطــوف بواقع 
روایــت کنند. آنهــا از هر موضوعی و بــه هر بهانه ای 
به دنبال پیشبرد منویات خویشــند. ان شاءاه که در 
کاشــتن باد موفــق باشــند. تمایــات وتمناهای آن 
حضــرات از واقعیات نه چیزی می کاهــد ونه به آن 

می افزاید.
اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا

روایــــــت 
یک عکس

محمد عطریانفر
عضو شورای مرکزی 
کارگزاران سازندگی
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دو سال فرصت برای اصاح اقتصاد
کارشناسان اقتصادی از راه های پیش روی دولت می گویند

در حــال حاضــر به نظــر مــن، مســأله 
جدی عزم کار کردن اســت. در شرایط 
فعلی، اصاحــات اقتصادی ضرورت 
دارد، امــا عــزم جدی بــرای انجام این 
هــم  آن  دایــل  نیســت.   اصاحــات 
مختلــف اســت کــه رئیــس جمهوری 
هم بارها مســتقیم وغیر مســتقیم به 
آن اشــاره کرده اند. به نظر می رســد که 
بدنه هــای وزارتخانه هــا، چنــدان عزم 
کار کردن ندارند و چابک نیســتند. به عنوان مثال بزرگ ترین 
کاری که دولت نباید در انجام آن تعلل داشــته باشد، بهبود 

فضای کســب و کار اســت که قانــون آن در ســال 90 تصویب 
شده است. در حال حاضر، رتبه ما در شاخص انجام کسب و 
کار در جهان خوب نیست و رو به نزول هم حرکت می کند. در 
این دو ســال بهترین کار دولت این اســت که برای رفع موانع 
کســب و کار تــاش کند.  در حال حاضــر وضعیت اقتصادی 
مــا به جایی رســیده اســت کــه در آن، دســتگاه های دولتی و 
خصولتی نمی توانند کار کنند. بنابراین راه را باید برای بخش 
خصوصی باز کرد. بخش خصوصی هم به خاطر مشــکات 
فضــای کســب و کار دیگــر انگیــزه چندانــی نــدارد. بنابراین 
دشــواری های پیــش روی فعاان اقتصادی را باید برداشــت 

تا آنها انگیزه تولید و کار پیدا کنند و اقتصاد رو به جلو برود.

یادداشت

لطفعلی بخشی
اقتصاددان

رفع موانع کسب و کار

مدتی قبل در اتــاق بازرگانی تهران 
طــرح پایشــی بــه اجــرا درآمــد تــا اهم 
مشــکات اقتصادی و ســاختاری کشور 
شناسایی شود. بررســی های این پایش 
نشــان داد کــه عمــده مســائل فعــاان 
اقتصادی بــه حوزه سیاســتگذاری های 
داخلــی و موقعیــت فضای کســب وکار 
مربوط می شــود. حدود دو سال از عمر 
دولت دوازدهم باقــی مانده و طی این 
دوره زمانــی  می تــوان بــه ســمت اصاح 
بخــش مهمــی از مشــکات رفــت.  ضمــن اینکــه بــا توجه به 
فشــار تحریم ها باید بسیاری از مسائل داخلی که مانع توسعه 
فعالیت هــای فعــاان اقتصادی اســت از میان برداشته شــود. 
در شــرایطی کــه تحریم روی ســر اقتصاد ایران ســایه انداخته، 
هیــچ منطقــی تأییــد نمی کنــد کــه کنشــگران اقتصــادی بــا 
خودتحریمی هــای داخلی نیز مواجه شــوند.  در قــدم اول نیاز 
ضروری کشــور احیای دوباره گفت وگوست. دولت باید صدای 
بخش خصوصی را بشنود، مشــورت بگیرد و پیش از انجام هر 
عملی با اهل فن و خبرگان اقتصادی گفت وگو کند. متأسفانه 
طی چند سال اخیر موضوع گفت وگو به فراموشی سپرده شده 
و حتــی با وجود تأکید قانون بهبود مســتمر فضای کســب وکار 
همچنان تصمیمــات دولت گاهــی بدون در نظــر گرفتن نیاز 
به مشــورت بــا بخش  خصوصی اســت. در قدم بعــدی دولت 

بایــد نــگاه محافظه کارانه را کنــار بگــذارد و در مورد معضات 
اقتصادی ایران تصمیم گیری کند. بی تصمیمی یعنی اینکه با 
وجود اثبات اثرات زیانبار پرداخت یارانه ناعادانه به حامل های 
انرژی همچنان اصرار بر این روش وجود دارد و طبقات محروم 
جامعه زیرفشــار باقی می مانند تا دهک هــای برخوردار بیش 
از گذشــته از موهبــت یارانــه دولتــی در مــورد بنزیــن بهره مند 
شــوند.  اصاح نظام یارانه ای ضرورتی اســت که ســال ها قبل 
می توانست شــکل اجرایی به خود بگیرد ولی امروز دیگر الزام 
قطعی شده چراکه با توجه به محدودیت های خارجی و فشار 
تحریم ها دیگر نمی توان منابع دولت را بدون حســاب و کتاب 
هــدر داد و مهمتــر اینکه با توجه به وضعیت معیشــتی مردم 
نیاز اســت که دولت به شــکل جدی به حمایت از اقشــار کمتر 
برخوردار بپردازد. در گام ســوم دولت باید دست به اصاحات 
ساختاری اقتصادی بزند. اینکه امروز موقعیت حساس است 
یا اینکه تحریم ها وجود دارد و هزار بهانه متفاوت دیگر کارساز 
نیست.  اقتصاد ایران بدون اصاحات ساختاری بخصوص در 
حوزه هــای بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی نمی تواند بســتر 
توسعه را مهیا سازد. دولت هم زمان کافی دارد، هم اختیارات 
ازم را کســب کــرده  اســت و هم اینکــه دقیقاً می دانــد که درد 
کجاســت و درمانش چیست.  براین اســاس آنچه می تواند به 
تحولی عظیم در اقتصاد ایران منجر شود نباید از چشم دولت 
دور بماند و با به کار گیری روشی قاطعانه و البته آگاهانه حرکت 

در مسیر اصاحات ساختاری اقتصاد ایران باید شروع شود.

یادداشت

مسعود خوانساری
رئیس اتاق 
بازرگانی تهران

اصاحات ساختاری اقتصادی را دریابید

به نظر من دو ســال زمان زیادی 
بــرای انجــام دادن کارهــای جــدی 
اســت. سیاســتگذار هــم بایــد مثل 
آن کشــاورزی فکــر کند کــه می گوید 
دیگــران کاشــتند ما خوردیــم، حاا 
بخورنــد.  دیگــران  تــا  بکاریــم  مــا 
سیاســتگذار تــا روز آخــر هــم بایــد 
کارهای اساســی انجام دهد. دولت 
اقدامــات مهمی در این چند ســال 
در دست اجرا دارد که باید تاش کند 

اینها را با سرعت به پیش ببرد.
همه می دانیم که سال ســختی را پشت سر گذاشتیم 
و برای 98 هم بر اســاس همه پیش بینی ها ســال سختی 
پیــش رویمــان اســت. دوره های ســخت ایــن چنینی در 
بســیاری از کشــورهای دنیــا وجــود داشــته و آن هــا ایــن 
ســال های ســخت را پایه انجام اصاحات مهم در حوزه 
اقتصاد گذاشــته اند. به طور مثال وقتی که در شــرق آسیا 
بحــران مالی ســال 1997 رخ داد، کشــورهای این منطقه 
اصاحــات مهم اقتصادی را در مبارزه فراگیر با فســاد و 
ایجاد سیســتم رفاهی مدرن و جدیــد پایه گذاری کردند. 
در آن ســال ها تحلیل شــان ایــن بــود کــه بحــران مالــی، 
نتیجه فســاد در نظام بانکی و نظام صنعتی بوده است. 
بــه همیــن خاطر بــرای فســادزدایی قدم هــای مهمی را 
برداشــتند. در حوزه درمان و اشــتغال هم کارهای بسیار 
مهمــی انجــام دادند و اندونــزی که در آن زمــان درآمد 

خیلی پایینی داشت، رشد باایی را تجربه کرد.
اصاحات اقتصادی دو ســویه متفاوت دارد. با برخی 
اصاحــات گروهــی از مــردم ضــرر می کنند و بــا برخی، 
گروهــی دیگــر ســود می برنــد. بــا هدفمنــدی یارانه های 
انرژی شاید اکثریت ســود واقلیت ضرر کنند. اما بعضی 

اصاحــات وجود دارد که همه از آن ســود می برند؛ مثل 
اصاحــات بودجــه ای، خزانــه داری و اصاحــات نظــام 
مالیاتــی. در اینجــا نه مــردم، بلکه گروهــی از مدیران در 
بخش هــای عمومــی شــاید محدود شــوند یا کســانی که 
ضرر می کنند، گروه های بســیار ثروتمند جامعه مثل دو 
صــدک باا باشــند. در انجام اصاحات گــروه دوم اصًا 
نباید شک داشته و هرچه سریعتر باید آنها را انجام داد.
دولــت  بــزرگ  طــرح   21 دولــت  حاضــر  حــال  در 
الکترونیــک در دســت انجــام دارد کــه هــر کــدام ازآنهــا 
می تواند در زندگی مردم اثر گذار باشد، کیفیت زندگی را 
باا ببرد و آنها می تواند در دو سال آینده به اتمام برسد. 
در حــوزه رفــاه اجتماعی هــم ما در وزارت رفــاه، کاری را 
بــرای پنجره واحــد خدمات حمایتی شــروع کرده ایم که 
امیدواریم بتوانیم در دوســال پیش رو تمام کنیم. انجام 
اصاحاتی برای مبارزه با فســاد و ایجاد شــفافیت بیشتر 
هم اصاحات جدی اســت که دولت می تواند در این دو 
سال پیش ببرد. در سازمان بهزیستی و تأمین اجتماعی 
پروژه های مهمی در حوزه شفافیت تعریف شده که آنها 

را می توانیم به پیش ببریم.
در آخــر می توان گفت که یأس، یکــی از موانع اصلی 
انجام هر اصاحاتی اســت. در شــکل گیری اراده اصاح 
هر کارمند دولت، هر فرد ایرانی می تواند اثر گذار باشــد. 
مدیــران در ســطوح باا قــدرت تغییــر فضــا را دارند اما 
بــدون اراده و عزم بدنه کارمنــدان، نمی توانند کار جدی 

به پیش ببرند.
مــن فکر می کنم دســت به عصــا راه رفتــن در انجام 
معلــول  اینکــه  از  بیــش  اصاحــات،  و  جــدی  کارهــای 
مدیران ارشد کشور باشــد، سطوح پائین تری دارد؛ یأس 
یــا گریز از مســئولیت یا منافع ســازمانی و منافع مدیران 

گاهی مانع پیشبرد کارها می شود.

یادداشت

احمد میدری
اقصاددان

اولویت با اصاحات بودجه ای و مالیاتی
در شرایط سختی که رئیس جمهور 
به درســتی از آن تعبیــر به تنگنای 
مهم تریــن  داشــته اند،  اقتصــادی 
مســأله این اســت که دولــت اراده 
جدی بــرای تدوین مــدل و برنامه 
دوم  بیــاورد.  دســت  بــه  توســعه 
این که بــا مشــارکت جامعه مدنی 
و اقتصاددانــان توســعه در داخــل 
و اقتصاددان هــای بــزرگ توســعه 
در خارج این برنامه را تدوین کند. 
دولــت در حال حاضر فرصــت دارد کــه مبانی نهادی 
برنامــه را فراهــم کنــد تــا زیربنایی بــرای دوران بعدی 
اقتصاد ما بعد از عبور از درگیری های تحریم و... باشد. 
ایــن بزرگترین کاری اســت کــه دولت طی دو ســال 
می توانــد انجــام دهــد تــا وقتــی موانــع خارجــی برای 
ســامان دادن بــه اوضــاع عینــی اقتصــاد وجــود دارد، 
حداقــل بــرای دولــت بعد زمینــه پیمودن راه توســعه 

فراهم شده باشد.
اگــر دولــت دارای این اراده باشــد و آن را به جامعه 
منعکــس کند، جامعــه مدنی بزرگ و فهیم و شــجاع 
ایــران، شــرایط اقتصــاد خــاص را تــاب مــی آورد. ایــن 
جامعــه نیاز به واژه امید نــدارد، نیاز به برنامه عقانی 
توسعه و اراده برای تحقق آن دارد. تنها در این صورت 
اســت که ســوءظن بزرگ جامعه مدنی به دولت ها، از 

بین می رود و این شرایط را تاب می آورد.
از طرفی دیگر، برنامه و نهادســازی احتیاج به مدل 
دارد. در مــدل توســعه 5 نهــاد اصلــی بایــد مشــخص 
شود. یکی چگونگی رابطه با خارج است؛ این چگونگی 
مســلماً نــه می توانــد از جنس کره شــمالی باشــد و نه 
عربستان. بلکه مدلی شبیه به کره جنوبی، چین یا هند 

اســت. این مدل باید مشخص شود و تکلیف ما درباره 
اقتصــاد جهانــی و اقتصــاد دانش بنیان را روشــن کند. 

کاری که تا به حال انجام نشده است.
در حال حاضر، شعاری به نام اقتصاد دانش بنیان 
داده می شــود، ولــی بودجه هــا به ســمت شــرکت های 
وزارت علوم می رود. مســأله اقتصــاد دانش بنیان، در 
حــوزه واقعی اقتصــاد وارد نشــده و نهادســازی انجام 

نشده است.
موضــوع بعــدی این اســت کــه بایــد رابطــه دولت 
و بخــش عمومــی بــا اقتصــاد مشــخص شــود. برخــی 
برنامه هــای دولت ها نوعی بازگشــت انحصار به اســم 
برنامه و قانون بوده اســت. ایــن فعالیت ها، اقتصادی 
نیســت بلکــه فعالیت سیاســی رانت جویانه اســت که 
در حوزه بخش عمومی و شــرکت های خصولتی انجام 

می شود. 
این روابط اقتصادی باید تنظیم شــود. نکته بعدی 
میــزان رقابــت در بــازار اســت کــه گونه هــای مختلفی 
در جهــان، یعنــی چینــی، اروپایــی و امریکایــی دارد. 
متأســفانه در ایــران بــا ویژگی هــای کشــوری در حــال 
از نمونــه امریکایــی  توســعه، از گذشــته گرته بــرداری 
انجام شده است. در حال حاضر رابطه رشد اقتصادی 
با بازتوزیع مزد، خدمات اجتماعی و عدالت اجتماعی 
بایــد در قالب سیاســت اجتماعی منســجم مشــخص 
شــود. در نهایت هــم باید سیاســت های پولی با بخش 
تولید و با بخش تقاضا رابطه هم افزا داشــته باشد. اما 
در حــال حاضر بــه این خاطر که این رابطه به درســتی 
تنظیم نشــده، فســادهای بزرگ ناشــی از مــدل کنونی 
بانک هــا را داشــته ایم. به نظر اینجانب، دو ســال برای 
مشــخص کردن این مدل های توســعه، فرصت بسیار 

کافی است.

یادداشت

کمال اطهاری
 پژوهشگر 
اقتصاد توسعه

جامعه نیاز به برنامه عقانی توسعه دارد

بررسی گرانی مسکن در مجلس
ســخنگوی فراکسیون مســتقلین وایی از بررسی موضوع گرانی 
مســکن در این فراکســیون بــا حضور وزیــر راه خبــر داد. مهرداد 
اهوتی در گفت وگو با ایســنا از برگزاری جلســه  دیروز فراکسیون 
مستقلین وایی با حضور وزیر راه و شهرسازی در محل کمیسیون اصل 90 مجلس 
خبر داد. وی افزود: قرار اســت در این جلســه که با حضور اســامی برگزار می شــود، 
موضوعات مختلف حوزه راه، حمل و نقل و همچنین وضعیت اخیر بازار مسکن و 

گرانی آن مورد بررسی قرار گیرد.

تخلف در فروش مواد پتروشیمی
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از تخلف ۶8 میلیارد تومانی یک شــرکت تعاونی 
پتروشــیمی در اســتان خبر داد. به گزارش ایســنا، علی اکبر مختاری اظهار کرد: این 
شرکت تعاونی مواد پتروشیمی دولتی را در بازار با قیمت آزاد به فروش می رساند. 
وی اضافه کرد: اعضای این شرکت تعاونی به جای عمل به تعهدات خود در قبال 
شــرکت های وابســته، مرتکب تخلف شــده اند. پرونده این شــرکت در شعبه هفتم 

تعزیرات حکومتی استان البرز در دست بررسی است.

شرایط صادرات محصوات فلزی
طبــق اعــام گمــرک، تا پایــان خرداد امســال برخــی شــرکت ها مجاز به صــادرات 
محصــوات فوادی هســتند و تأیید ایــن وزارتخانه برای صــادرات محصوات آنها 
الزامی نیســت. به گزارش ایســنا، براساس بخشنامه اخیر گمرک شــرایط صادرات 
محصوات فلزی که از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعام شده 
اباغ و در دســتور کار قرار گرفته اســت. این در حالی اســت که طبق دســتور رحمانی 
- وزیــر صنعــت، معدن و تجــارت - در خصوص ســاماندهی محصــوات فوادی 
و به منظور تســهیل فرآیند صادرات واحدهای تولیدی از 21 اردیبهشــت ماه تا پایان 
خردادماه ســال جاری حدود ۶2 شــرکت شرایط متفاوتی برای صادرات محصوات 
خــود خواهند داشــت که براســاس اعام انجام شــده شــرکت های مــورد نظر برای 
صــادرات محصــوات فوادی نیازی به مجوز اداره ثبت نداشــته و بــا اعام آمادگی 
واحدهــای دیگــر تولیدکننــده مقاطع طویل فــوادی جهــت عرضه در بــورس کاا 
فهرســت تکمیل و از ســوی معاونت امور معادن و صنایع معدنــی وزارتخانه ها به 

گمرک اعام خواهد شد.

خرید کنتور آب در کشور یکسان شد
معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضاب کشور گفت: برای اولین 
بار در صنعت آب و فاضاب، اســناد تأمین همســان کنتورهای آب خانگی توســط 
شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور تدوین و اباغ شد. به گزارش ایسنا، حمیدرضا 
کشفی، کنتور را یکی از مهم ترین کااهای مصرفی در صنعت آب و فاضاب دانست 
و افزود: این اقام به طور مســتمر توسط شــرکت ها خریداری می گردد و وجود انواع 
و اقســام اســناد خریــد و به تبــع آن قراردادهای متفــاوت در شــرکت ها به دلیل نبود 
اسناد همسان خرید و همچنین لزوم ارتقای کیفیت این کاا، شرکت مهندسی آب و 
فاضاب کشور را بر آن داشت تا در راستای سیاست یکسان سازی فرآیندها، به تهیه و 
تدوین بسته کامل اسناد همسان تأمین کنتورهای آب خانگی با کد OP201 اقدام کند. 

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:

سایپا پویش ملی داخلی سازی قطعات 
خودرو را راه اندازی کرد

مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا از راه انــدازی پویش ملی 
داخلی ســازی قطعــات خــودرو بــرای نخســتین بار در صنعــت 
خودرو کشــور در گروه ســایپا خبر داد. به گزارش ســایپانیوز، سید 
جواد سلیمانی با تأکید درخصوص استفاده از توان و ظرفیت داخلی برای رفع نیاز 
تولیدی کشــور، گفت: در این طرح قرار است از توان و دانش پژوهشگران، نخبگان و 
دانشگاهیان کشور باهدف توسعه داخلی سازی قطعات خودرو، ساخت محصوات 

جدید و همچنین کاهش ارزبری در صنعت خودرو استفاده شود. 
وی تحقق شــعار رونق تولید را تضمین کننده اقتدار کشــور دانست و افزود: باهدف 
اجرای اقتصاد مقاومتی و رونق بخشی به تولید داخل، گروه سایپا برای نخستین بار 
در صنعت خودرو کشور و در یک اقدام مبتکرانه، از تمامی شرکت های دانش بنیان 
و صنعتی کشور دعوت کرده تا طرح ها و ایده های خود را به این مجموعه ارائه کنند. 
مدیرعامل گروه سایپا تصریح کرد: ضرورت استفاده از توان شرکت ها و صنعتگران 
ایرانی در کنار وجود تحریم های بین المللی و محدودیت ها در زمینه واردات قطعات 
پیشــرفته خودرویــی و عــدم همــکاری شــرکای خارجی کــه منجر به حــذف برخی 
محصــوات از خطــوط خودروســازان و در نهایــت، عدم امکان تحویــل خودرو های 
تولید مشــترک شــده، باعث شــد گروه ســایپا تاش کند شــرکت های دانش بنیان و 

صنعتگران، به تولید قطعات پیشرفته خودرویی سوق پیدا کنند. 
سلیمانی تأکید کرد: سایپا قصد دارد تا هرگونه پژوهش، طرح علمی و مطالعاتی و یا 
ایده ناب قابل اجرا در زمینه طراحی، کاربری و ساخت قطعات بامحور بومی سازی 
فناوری های پیشرفته خودرویی را مورد حمایت و بهره برداری قرار دهد. پژوهشگران، 
دانشــگاهیان، صنعتگــران و شــرکت های دانش بنیــان می تواننــد جهــت کســب 
 اطاعات بیشتر و دقیق تر با مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به آدرس 
www.airicsaipa.com تماس گرفته و یا از نمایشــگاه دائمی قطعات بومی نشــده 
مورد نیاز گروه سایپا در شرکت سازه گستر واقع در کیلومتر 9 جاده مخصوص تهران 

کرج بازدید کنند.

اخبــــار

بازار

بنگاه 

دوبــاره  احیــای  کشــور  ضــروری  »نیــاز 
خوانســاری،  مســعود  گفت وگوســت.« 
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا ایــن 
جملــه از ضرورت های 2 ســال پیش رو 
صحبت می کنــد. از نگاهی دیگر، کمال 
اطهاری، پژوهشــگر اقتصاد توسعه نیز 
معتقد است که طراحی مدل توسعه با 
5 محــور اصلی نیــاز دولت برای احیای 

اعتمــاد جامعــه مدنــی اســت. احمــد 
وزیــر  معــاون  و  اقتصــاددان  میــدری، 
تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز می گوید: 
»در شــرایط ســخت، اقتصادها اصاح 
می شــوند.  وقتی در شــرق آســیا بحران 
کشــورهای  داد،  رخ  ســال 1997  مالــی 
این منطقه اصاحــات مهم اقتصادی 
را در مبارزه فراگیر با فســاد نظام بانکی 
و ایجاد سیســتم رفاهی مــدرن و جدید 
پایه گــذاری کردند.« لطفعلی بخشــی، 
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عامــه 

طباطبایــی نیز بــاور دارد که در شــرایط 
فعلــی تنهــا راه پیش رو بهبــود محیط 
کســب و کار به نفع فعالیت های بخش 
خصوصی است. 4 کارشناس اقتصادی 
بــا چنیــن نگاه هایــی پــای گفت و گــو بــا 
»ایران« نشســته و مهم تریــن اقدامات 
پیــش روی دولــت در 2 ســال باقــی از 
عمر خود را، بررسی کرده اند. تمام آنها 
اعتقــاد دارند که دو ســال زمــان زیادی 
بــرای عــزم جــدی و انجــام اصاحــات 

اقتصادی است.

ایــن  انــرژی  بــورس  گــروه اقتصــادی / 

هفتــه میزبــان 2 میلیــون بشــکه نفــت 
خام ســبک صادراتی اســت که شرایط 
عرضــه آن متفــاوت از دوره هــای قبــل 
اســت. حداقل حجم خرید از 35 هزار 
بشــکه به یک هزار بشــکه کاهش یافته 
اســت. بخش خصوصــی می تواند این 
یک هــزار بشــکه را بخرد و صــادر کند. 
مقصــد، بــازار بین الملــل بــدون هیچ 
محدودیتــی اســت و نــوع حمــل هــم 

می تواند زمینی باشد.
ë استقبال بخش خصوصی

ایــن ویژگی هــای عرضــه جدیــد بــا 
همــراه  خصوصــی  بخــش  اســتقبال 
اســت. به طوری که رضا پدیدار، رئیس 
کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تهران 
می گوید: »یکی از مشــکاتی که باعث 
از عرضــه  می شــد بخــش خصوصــی 
نفت خــام صادراتی در بــورس انرژی 
استقبال چندانی نکند، به شیوه حمل 
و میــزان حداقــل خرید باز می گشــت. 
امــا اکنــون با شــیوه نامــه جدیــدی که 
وزیــر نفت ابــاغ کــرده، از زبان بخش 
خصوصــی شــنیده ام کــه آنهــا دوبــاره 
ترغیــب شــده اند تــا نفــت را از بورس 

بخرند و صادر کنند.«
خبرنــگار  بــا  گفت و گــو  در  پدیــدار 
»ایران« ادامه می دهد: »وقتی حداقل 
حجــم خریــد 35 هــزار بشــکه بــود و 
حمل نیــز از روش دریایــی باید انجام 
می شد، بخش خصوصی با یک بحران 

جدی برخورد می کــرد. اینکه باید یک 
 بازار نســبتاً بزرگ پیدا می کرد، حداقل 
20محموله می خرید تا کشتی نفتکش 
آماده حمل شود و در نهایت صادرات 
نفــت خام از مســیر بــورس آن هم در 
دوران تحریــم تحقق می یافــت. اما با 
شــیوه نامــه جدیــد بخــش خصوصــی 
می توانــد بــا دغدغه کمتــری صادرات 
نفــت خــام انجــام دهــد. پیــدا کــردن 
مشــتری برای محموله هــای کوچک تر 

کار آسان تری است.«
بــا  خصوصــی  بخــش  فعــال  ایــن 
بیــان اینکه مقصــد ایــن محموله های 
کوچــک می توانــد کشــورهای آســیایی 
و آفریقایــی باشــد، توضیــح می دهــد: 
»این بازار اکنون وجود دارد اما کوچک 
می توانــد  خصوصــی  بخــش  اســت. 
آن را توســعه ببخشــد و بــا اســتفاده از 
فشــار  از  بخشــی  خــود،  ظرفیت هــای 
ناشــی از تحریم هــا را از دوش دولــت 

بردارد.«
ë فروش قوت گرفت

پدیــدار بــه تقویــت بــازار منطقه با 
کمک بخش خصوصی بســیار امیدوار 
اســت و می گویــد: »ایــن بــار برخــاف 
ســبک  خــام  نفــت  قبلــی  دفعــات 
فــروش  انــرژی  بــورس  در  صادراتــی 
خواهــد رفــت. البتــه اگــر مشــکلی در 

نحوه عرضه رخ ندهد. 
چرا که هــم بخش خصوصی مایل 
بــه انجــام ایــن کار اســت و هــم بــازار 

خــام  نفــت  دریافــت  آمــاده  منطقــه 
ایران اســت. ما 15 کشور در همسایگی 
خــود داریم کــه از ایــن تعــداد فقط 5 
کشــور دارای منابع نفتی هســتند. اینها 
نیازمنــد انرژی انــد و مــا می توانیــم به 
این نیاز پاســخ دهیم. ضمــن آنکه 12 
کشور شمالی قاره آفریقا نیز می توانند 
مســیر  از  ایــران  خــام  نفــت  مشــتری 

بورس و حمل زمینی باشند.«
اتــاق  انــرژی  کمیســیون  رئیــس 
اینکــه  بــه  بــا اشــاره  بازرگانــی تهــران 
بخــش خصوصــی بــرای دفــع موانــع 
نقــل و انتقــال مالــی نیــز راهکارهایــی 
طراحی کرده اســت، گفت: »تنها مانع 
در تجــارت بخــش خصوصــی مربوط 
مســائل  در  اســت.  موضــوع  ایــن  بــه 
مدیریــت  را  مشــکات  بین المللــی 
بایــد  نیــز  داخــل  در  امــا  می کنیــم 
نســبت بــه زمــان پرداخــت 80 درصد 
باقیمانــده، تصمیمات جدیدی اتخاذ 
شــود کــه کار را آســان تر کند. بــا اندکی 
تغییــرات تعبیــه راهکارهــای قانونــی 
بــرای بهبود شــرایط می توانــد صورت 
گیــرد.« نفت خام ســبک صادراتی در 
رینگ بین الملل بورس انرژی در چند 
عرضه اخیر بی مشــتری مانده اســت و 
مجموع نفت خام سبک فروخته شده 
در بــورس انرژی به حدود یک میلیون 
هــزار   70 می رســد.همچنین  بشــکه 
بشــکه نفت خام ســنگین صادراتی در 

بورس انرژی فروش رفته است.

ë  جزئیات عرضه جدید از زبان نماینده

شرکت ملی نفت

نماینــده  تبیانیــان  امیرحســین 
بــورس  در  ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت 
انــرژی نیز عرضه این هفتــه را متفاوت 
از عرضه هــای قبلــی می نامــد و بــه آن 
عنــوان »نخســتین عرضــه نفــت خــام 
سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ 
بین الملل بورس انرژی در ســال 98 بر 
اســاس شــیوه نامه اباغی از سوی وزیر 

نفت« می دهد.

 31 »سه شــنبه،  می گویــد:  تبیانیــان 
اردیبهشــت مــاه 2 میلیون بشــکه نفت 
خام ســبک در رینگ بین الملل عرضه 
خواهد شــد. قیمت پایه برای این دوره 
عرضــه ۶7 دار و 28 ســنت به ازای هر 

بشکه تعیین شده است. 
اســاس  بــر  عرضــه  دوره  ایــن  در 
شــیوه نامه اباغــی از ســوی وزیــر نفت 
بــه  نســبت  تغییراتــی   98 ســال  در 
دوره هــای پیشــین مشــاهده می شــود.  
مهم تریــن تغییرات ایــن دوره عرضه، 

این اســت کــه حداقــل حجــم بارگیری 
زمینی هزار بشــکه خواهد بود و سازوکار 
قیمت گــذاری با هدف ایجاد شــفافیت 
و کاهش ریســک برای خریداران تغییر 

کرده است.«
شــرایط  دیگــر  تبیانیــان  گفتــه  بــه 
دوره  ماننــد  دوره  ایــن  در  عرضــه 
 پیشــین اســت. واریــز پیــش پرداخــت 
۶ درصــد به صــورت ارزی فراهم شــده 
و همچنیــن مقصد محمولــه خریداری 

شده آزاد است.

گسترش حضور بخش خصوصی در صادرات نفت

شیوه جدید عرضه نفت در بورس انرژی 

2,000,000 بشکه نفت خام سبککل حجم عرضه 1398/2/31
1,000 بشکهحداقل حجم معامله جهت کشف قیمت

شرایط پرداخت

تسویه به صورت شرایطی بوده که در اطاعیه عرضه آمده است. واریز 6 درصد 
ارزش سفارش )بر مبنای قیمت و شرایط مندرج اطاعیه عرضه( به صورت ریالی یا 
ارزی به حساب اعامی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )از 
این پس »سمات«( و یا خارج از پایاپای به حساب های معرفی شده از سوی شرکت 

ملی نفت ایران تا دو ساعت قبل از شروع عرضه الزامی است.
67 دار و 28 سنت به ازای هر بشکهقیمت پایه
بین المللبازار هدف

قیمت پیاز تا ۴ هزار تومان کاهش یافت
قیمــت هــر کیلوگــرم پیاز در ســطح خرده فروشــی تا ۴ 
هزار تومان کاهش یافت، این درحالی اســت که قیمت 
ایــن محصول تــا 1۵ هزار تومان نیز افزایــش یافته بود.

به گزارش تســنیم، قیمت پیاز در ســطح خرده فروشی 
تــا هــر کیلوگــرم 4 هــزار تومان کاهــش یافت هر چنــد که در برخــی از خرده 

فروشی ها این محصول کماکان قیمت بااتری دارد.

قیمت صعودی روغن موتور 
رئیــس اتحادیــه مکانیســین های تهران گفــت: کارخانجــات تولید روغن 
موتــور بــه صورت یکپارچه قیمــت محصوات خود را تــا 70 درصد افزایش 
داده انــد. علیرضا نیــک آیین در گفت وگو با ایســنا، اظهار کــرد: کارخانجات 
مدعــی آن هســتند که قیمت مواد اولیه وارداتی تولیــد روغن موتور افزایش 
قابل توجهی داشته و این در حالی است که تمامی کارخانجات تولید روغن 

قیمت را به صورت همزمان و یکپارچه افزایش داده اند.

علت افزایش قیمت هندوانه
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میوه و ســبزی از کاهش قیمت انــواع میوه 
در بــازار خبــر داد و گفت: در کنار این کاهش قیمت ها، انواع ســبزی و برخی 
محصوات همچــون هندوانه، گوجه فرنگی و ســیب زمینی افزایش قیمت 
را در هفته گذشــته تجربه کردند که منطقی به نظر نمی رســد. اسداه کارگر 
در گفت وگــو با ایســنا، با اشــاره به باا رفتــن تقاضا برای انواع میوه و ســبزی 
در مــاه رمضان به عنوان یکی از دایــل افزایش قیمت میوه، تصریح کرد: با 
توجه به افزایش ســطح و میزان تولید انواع میوه و ســبزی در کشور باا رفتن 
تقاضــا نمی توانــد دلیل موجهی برای افزایش قیمت میوه و ســبزی باشــد، 
امــا یکی از دایل گران شــدن هندوانه این اســت که کشــورهای همســایه به 
میادیــن مرکــزی میوه و تره بار همچون میدان تهــران می آیند و از همین جا 

این محصوات را خریداری و به کشورشان می برند.

ریحانه یاسینی
خبرنگار
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شــهر  نوســازی  ســازمان  مدیرعامــل 
تهران از بسته های تشویقی جدید برای 
فرســوده  بافت هــای  نوســازی  تســریع 
خبــر داد.  کاوه حاجــی علــی اکبری در 
گفت و گو با »ایــران« گفت: »با توجه به 
فراوانی قابل توجــه پاک های واقع در 
محدوده های فرسوده شهر تهران )بالغ 
بــر 206هــزار قطعــه ملکــی( و صرفــه 
پایین تــر ســاخت و ســاز در بافت هــای 
فرســوده در قیاس با ســایر نقاط شــهر، 
حمایــت از فرآینــد نوســازی مســکن و 
ترغیب سازندگان بخش خصوصی به 
ســرمایه گذاری در بافت های فرســوده، 
تبعیــض  سیاســت  اعمــال  طریــق  از 
مثبت و اعطای تسهیات ارزان قیمت 
ســاخت، از اهمیتی مضاعف برخوردار 
اســت. »بر اســاس تصویب ســند ملی 
راهبــردی احیــاء، بهســازی و نوســـازی 
و توانمندســـازی بافت هــای فرســـوده 
 ،1393 ســال  در  شــهری  ناکارآمــد  و 
مقرر شــد ایجــاد تمهیــدات ازم برای 
پرداخــت ســاانه 300هزار تســهیات 
ســاخت مســکن و 60 هــزار تســهیات 
ودیعــه اســکان موقــت از محــل منابع 
داخلــی بانک هــا و بــا معرفی شــرکت 
بازآفرینی شهری ایران به نمایندگی از 

وزارت راه و شهرســازی تــا پایان برنامه 
ششــم توســعه، در دســتورکار دولــت و 

بانک مرکزی قرار گیرد.
به گفته حاجی علی اکبری »یارانه سود 
بانکــی تعهد شــده توســط شــهرداری 
بــرای  صرفــاً  واحــد،  هــر  بــه  تهــران 
متقاضیانی که ملک آنها در بافت های 
24گانــه  محــات  مصــوب  فرســوده 
کم برخوردار قرار داشته باشد، معادل 
پنج درصد )5%( ســود تسهیات است 
و برای متقاضیــان در محات فرحزاد، 
کــن، محات حصار صفوی، پروژه های 
پیشــتاز )پروژه هــای تجمیعــی شــامل 

حداقــل 10پــاک )احتســاب بن بســت 
به عنوان یک پاک( با مساحت عرصه 
کل حداقــل 400 متــر مربــع( در بافــت 
پروژه هــای  و  محــات  کلیــه  فرســوده 
تجمیعــی با حداکثر 4 طبقه مســکونی 
در  ســاختمانی(  کار  پایــان  )درهنــگام 
بافــت فرســوده کلیه محــات، معادل 
9 درصــد )9%( یارانــه ســود تســهیات 

پیش بینی شده است.«
علــی اکبــری افــزود: مبنــای محاســبه 
ســود  یارانــه  در  شــهرداری  ســهم 
مســکونی  واحــد  تعــداد  تســهیات، 
اســت  ســاختمانی  پروانــه  در  منــدرج 

و کلیــه متقاضیانــی کــه صــدور پروانــه 
تخریــب و نوســازی آنهــا پیــش از 23 
مشــمول  اســت،   1397 ســال  اســفند 
دریافــت یارانــه مطابق دســتورالعمل 
قبل هســتند. براین اســاس متقاضیان 
پروژه های پیشتاز نوسازی در بافت های 
فرســوده، می تواننــد از 9 درصــد  یارانه 
ســود تســهیات بانکی ســاخت )سهم 

شهرداری( بهره مند شوند.
ë  تخفیــف 50 درصــدی کمــک هزینــه

خدمات مهندسی

شــهر  نوســازی  ســازمان  مدیرعامــل 
تهــران مشــوق جدیــد دیگــر را اعطای 

خدمــات  هزینه هــای  از  درصــد   50
مهندسی در پروژه های پیشتاز نوسازی 
توســط شــهرداری تهران اعام کرد. به 
گفتــه علــی اکبــری پروژه های نوســازی 
پیشتاز )پروژه های تجمیعی 10 پاک و 
بیشتر(، پروژه های تجمیعی با حداکثر 
4 طبقــه و پروژه هــای واقــع در محات 
حصــار  محله هــای  و  فرحــزاد  کــن، 
صفــوی عاوه بر تخفیــف 50 درصدی 
هزینه های خدمات مهندســی نظارت، 
هزینه هــای  درصــد   50 تخفیــف  از 
طراحــی،  شــامل  مهندســی  خدمــات 
کنتــرل طراحــی و شناســنامه فنــی نیز 
برخوردار می شــوند. علی اکبری اظهار 
داشت: کمک هزینه خدمات مهندسی 
بــه پروژه هایــی تعلــق خواهــد  صرفــاً 
گرفــت که اولیــن فیش اعــام عوارض 
آنها پس از تاریخ 23 بهمن ماه 1397 

صادر شده باشد.
ë کاهش هزینه های اجرای نما

حاجــی علــی اکبری با اشــاره به تدوین 
دســتور العمل جدیــد بــرای پرداخــت 
کمک هزینــه اجرای نما بــه پروژه های 
ساختمانی واقع در بلوک های فرسوده 
برخــوردار  کــم  محــات  در  مصــوب 
شــهر تهــران، عنــوان کــرد: بــه منظــور 
جریان ســازی طراحی و اجرای نماهای 
واجــد کیفیــت و بسترســازی فرهنگی، 
تســهیات کمــک هزینــه اجــرای نمــا 

برای متقاضیــان پروانه های صادره در 
بافت های فرســوده شــهر تهران در سه 

دسته قابل پرداخت است.
شــهر  نوســازی  ســازمان  مدیرعامــل 
پروژه هــای  داد:  توضیــح  تهــران 
تجمیعــی بــا حداقل 10 پاک و بیشــتر 
)با احتســاب معبر الحاقی و بن بســت 
بافت هــای  در  پــاک(  یــک  به عنــوان 
فرســوده همــه محــات تا ســقف 500 
میلیــون ریــال، پروژه هــای تجمیعی با 
حداکثــر 4 طبقه روی همکــف در همه 
محــات تا ســقف 20 میلیــون تومان و 
پروژه های نوســازی در محات 24 گانه 
کــم برخوردار و محات کــن، فرحزاد و 
محله هــای حصار صفوی تا ســقف 20 
میلیون تومان مشــمول دریافت کمک 

هزینه اجرای نما خواهند بود.
شــهر  نوســازی  ســازمان  مدیرعامــل 
تهــران خاطرنشــان کــرد: متقاضیانــی 
کــه مدارک آنهــا از ابتدای ســال 1398 
از ســوی شــهرداری منطقه به ســازمان 
شــده  ارســال  تهــران  شــهر  نوســازی 
تســهیات  دریافــت  مشــمول  اســت، 
جدیــد خواهند بود و کلیــه متقاضیانی 
که تاریخ ارســال مــدارک آنها از ســوی 
شــهرداری منطقه تا پایان ســال 1397 
باشــد، مطابــق دســتور العمل قبلــی از 
تسهیات اجرای نما بهره مند خواهند 

شد.
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مسیرهای  جدید برای تسویه حساب ارزی
محمد نهاوندیان، معاون اقتصــادی رئیس جمهوری گفت: 

اینکه مبادات با یورو، ارز ســایر کشــورها یا تهاتر انجام شــود 
در اجــرای سیاســت های اقتصــادی دولــت اثری نــدارد زیرا 
مــا به دنبال فائق آمدن بر مشــکاتی هســتیم کــه امریکا در 
سیســتم بانکــی بین المللی ایجــاد کــرده اســت. وی درباره 
احتمــال تهاتــر نفــت بــا کااهــای اساســی، گفــت: نیازهای 
وارداتــی و امکانــات صادراتــی مــا کامًا معلوم اســت اینکه 
آیــا ایــن مبادله با ارز صورت گیرد یا طریق دیگری، بســته به 
همیــن امر اســت.معاون اقتصادی رئیس جمهــوری تأکید کرد: اینکــه کااها با 
چه ارزی مورد مبادله قرار گیرند یا ســاز و کار تهاتر انجام شــود در نوع صادرات و 
واردات اثری ندارد. وی ادامه داد: به طور مثال اگر ایران به ماشــین آاتی احتیاج 
پیــدا کند می تواند بــرای واردات آن ارز بدهد یا می تواند کاا بدهد، نحوه تســویه 
حساب اثری در تعیین کاایی که وارد یا صادر می شود، ندارد. نهاوندیان در پاسخ 
به ســؤالی مبنی بر اینکه گفته می شود این شــیوه تهاتر به دلیل شرایط تحریمی 
اســت که به ایران تحمیل شــده اســت، گفت: آن چیزی را که توان صادراتش را 

داریم صادر و آن چیزی را هم که نیاز وارداتی داریم، وارد می کنیم./ایلنا

 تخصیص ۳ میلیارد دار به کااهای اساسی
فرهاد دژپســند، وزیر اقتصــاد با بیــان اینکه از ابتدای امســال 

تاکنون حدود 3 میلیارد دار ارز دولتی برای کااهای اساســی 
تخصیــص یافتــه اســت، گفــت: بــا باجه هــای VIP بانک ها 
برخورد می کنیم. وی با اشاره به نحوه تخصیص ارز دولتی به 
کااهای اساسی در ســال 98، اظهار داشت: در حال حاضر از 
واردات سال گذشته استفاده می کنیم و در سال جاری تاکنون حدود 3 میلیارد دار 

ارز برای کااهای اساسی تخصیص یافته است.  
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی با بیان اینکه دولت در حــال حاضر به دنبال احیای 
وزارت بازرگانی است تا یک وزارتخانه مستقل و متولی، امر توزیع و نظارت بر بازار 
را برعهده داشته باشد، افزود: یعنی سیاستگذاری و نظارت بر بازار باید توسط یک 
دستگاه مستقل انجام شود، چراکه هم اکنون دستگاه های تولیدی خود این کار را 
انجــام می دهند به همین دلیل دولت به فکر تشــکیل وزارت بازرگانی به صورت 

مستقل است./خانه ملت

تشکیل ۱۰منطقه برای رسیدگی به مشکات استان ها
سیدشــریف حســینی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت 

صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: بــرای حل مشــکات و 

رســیدگی مطلوب تر به چالش های پیش رو، ســازمان های 
صمــت اســتان ها، بــه 10 منطقــه تقســیم می شــوند تــا به 

مشکات رسیدگی کنند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه بــرای هر منطقه یــک دبیر انتخــاب خواهد شــد، افزود: 
رؤســای صمت اســتان ها در هر منطقه در جلســات مشــترک با معاونان وزیر، 
مسائل و مشکات منطقه بررسی و اقدامات مورد نیاز اقدام خواهد شد./ وزارت 

صنعت، معدن و تجارت

تدوین بسته رونق ۳۷ بندر کوچک کشور
روانبخش بهزادیان، مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی از تدوین 

بســته رونــق بــرای 37 بندر کوچک در ۴ اســتان ســاحلی 
کشــور خبــر داد. وی بــا بیــان اینکــه رونــق بنــادر کوچــک 
موجــب خواهد شــد تجمــع جمعیتــی در طول ســواحل 
کشــور توزیع شــود، اظهار کرد: عــاوه بر ایــن، رونق بنادر 
کوچک عاملی خواهد بود تا با ایجاد اشتغال از مهاجرت 
ســکنه این بنادر به شــهرهای بــزرگ جلوگیری به عمل آیــد؛ بنابراین نقش 

ژئوپلیتیک بنادر کوچک از این حیث قابل تأمل است.
وی بــا بیان اینکه امــکان واگذاری بنادر کوچک به بخــش خصوصی همواره 
مهیــا بوده و خواهد بــود، گفت: در حال حاضر بنادر فریدونکنار و آســتارا در 
ســواحل دریای خــزر و بنادر دیلــم، کنگان، گنــاوه و چوئبــده در کرانه خلیج 

فارس به بخش خصوصی واگذار شده اند.
بنــادر  بــر مــوارد عنــوان شــده ســازمان  اذعــان داشــت: عــاوه  بهزادیــان 
بنــادر  البتــه  و  دارد  حضــور  نیــز  دیگــر  کوچــک  بنــدر   2۴ در  دریانــوردی  و 
ارگان هــا  ســایر  مالکیــت  تحــت  کــه  موجودنــد  نیــز  دیگــری  کوچــک 
ســازمان ها  ســایر  و  شــهرداری  فرمانــداری،  گمــرک،  شــیات،  نظیــر 
ایجــاد  موج شــکن های  و  آنهــا  گرفتــن  نظــر  در  بــا  کــه  می کننــد  فعالیــت 
دارد. وجــود  کوچــک  بنــدرگاه   300 بــر  بالــغ  کشــور  ســواحل  در   شــده، 

/ سازمان بنادر و دریانوردی

 پرداخت وام ازدواج ایثارگران 
از محل سپرده های قرض الحسنه

بانــک مرکــزی اعــام کــرد: منابع تســهیات قرض الحســنه 
ازدواج ایثارگران، از محل ســپرده های قرض الحسنه مردمی 

نزد بانک ها تأمین می شود.
بانک مرکزی در اطاعیه ای اعام کرد: برخی به اشتباه در خصوص محل تأمین و 
پرداخت تسهیات قرض الحسنه ازدواج ایثارگران اظهار کرده اند که »این سهمیه 
مازاد بر سهمیه بانک مرکزی است که آن را بنیاد شهید به بانک عامل پرداخت 
می کند«، که در این خصوص به اطاع عموم می رساند، اعطای تمام تسهیات 
قرض الحســنه بویــژه تســهیات قرض الحســنه ازدواج و همچنیــن تســهیات 
قرض الحسنه ازدواج ایثارگران )موضوع ماده ۵0 قانون جامع خدمات رسانی به 
ایثارگران مبنی بر اعطای تســهیات قرض الحسنه ازدواج ایثارگران به میزان دو 
برابر افراد عادی(، از محل ســپرده های پس انداز و جاری قرض الحســنه مردمی 

نزد بانک ها تأمین می شود.

برق هیچ مدرسه ای به دلیل بدهی قطع نشده است
شرکت توانیر با تأکید بر اینکه مدارس دولتی درصورت رعایت الگوی  مصرف از 
پرداخت هزینه معاف هستند، گفت: تاکنون برق هیچ مدرسه ای به دلیل بدهی 

قطع نشده است. 
به گزارش وزارت نیرو، براســاس قانون بودجه امســال، تمام واحدهای آموزشی 
دولتــی وزارت آمــوزش و پرورش در صــورت رعایت الگوی مصــرف از پرداخت 

هزینه های آب، برق و گاز معاف هستند.
روابــط عمومــی توانیــر پیرو انتشــار مطالبــی در خصــوص هزینه بــرق مصرفی 
مــدارس، بــا بیــان اینکه براســاس قانون بودجه امســال، ســقف الگــوی مصرف 
حداکثر تا ســه ماه طی دستورالعملی ازجانب وزارتخانه های آموزش و پرورش، 
نیرو و نفت اباغ و اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: به منظور تهیه دستورالعمل، 
جلســه ای در ســازمان برنامه و بودجه برگزار شــده اســت، اما پس از بررسی های 

نهایی توسط سازمان برنامه اباغ خواهد شد.

مهر

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفت وگو با »ایران« اعام کرد

چهره هامشوق های جدید برای سازندگان در بافت های فرسوده

خبرخوان

سهیا یادگاری
خبرنگار

گــروه اقتصــادی / رضا، 22 ســال ســابقه 

کار در یکــی از دســتگاه های دولتــی دارد 
و تمــام پس انــدازی کــه درایــن ســال ها 
بــه دســت آورده بــه 70 میلیــون تومان 
می رسد. دراین سال ها اهل ریسک نبوده 
و سودی که از سپرده بانکی می گرفته به 

گذران زندگی اش کمک کرده است.
اما شــنیدن تجربه یکی از اقوامش که در 
ســال 1391 و 1396 با خرید و فروش ارز، 
زندگــی خود را تغییر داده اســت، او را به 

فکر فرو برده است.
محســن پســرعموی او با همیــن میزان 
پس انداز حاا یکــی از پولدارهای فامیل 

شده و زرنگی او ورد زبان ها شده است.
رضــا کــه فرصــت ســال گذشــته را برای 
کسب سود از بازار ارز از دست داده است، 
با توصیه پســرعمو و یکی از همکارانش 
بــه خیل خریداران ارز پیوســته اســت به 
امیــد اینکــه هماننــد محســن و هــزاران 
نفــری که از ایــن راه زندگی خود را تغییر 
داده انــد، او هــم پــس از 22 ســال کار بــه 
زندگــی مســتأجری خــود پایان دهــد. با 
افزایش نوسان در بازار و آغاز رشد دوباره 
نــرخ ارز رضا تمام پس انــداز خود را دار 

می خرد.
حــاا او هــم بــه کســانی کــه هــر لحظــه 
قیمت هــا را رصــد می کنند اضافه شــده 
اســت و در روزهــای اول از ادامه افزایش 
رؤیابافــی  و  اســت  خوشــحال  ارز  نــرخ 

می کند.
یک هفته پس از خرید دار ســود او از هر 
دار بــه 500 تومان می رســد اما  توصیه 
دوســتان و اخباری که از گرانی بیشــتر ارز 
می گوید رضا را درایــن راه مصمم کرده 
است. اما خوشحالی او دوام ندارد و پس 
از 10 روز دوبــاره افــت قیمت هــا شــروع 
می شــود. افت نرخ دار در شــرایطی که 
تنش های سیاسی در منطقه باا گرفته با 
تحلیل هیچ یک از دوستانش هماهنگ 
نیســت و برخاف انتظار قیمت ها رو به 

کاهش گذاشته است.
کم کــم نشــانه های پشــیمانی در چهــره 
می شــود؛  نمایــان  رضــا  گفته هــای  و 
پشــیمانی ای کــه چنــد روز بعــد به یک 
یأس تبدیل می شود که چرا چنین کاری 
کرده و تمــام دارایی خــود را دار خریده 
است چرا که پس از 15 روز نرخ دار 150 
تومان از قیمتی کــه او خرید کرده، کمتر 

شده است.
درایــن شــرایط رضــا باید تصمیــم خود 
را بگیــرد یعنی یا به توصیه پســرعموی 
خــود کــه می گویــد قیمت ها دوبــاره باا 
مــی رود عمل کند یا به گفته همکار خود 
کــه می گویــد جلوی ضــرر را از هــر جا که 

بگیری منفعت است. 
بااخــره رضا تصمیم خــود را می گیرد و 
پیش از آنکه زیانش بیشــتر شــود، قصد 
دردســرهای  از  می کند.پــس  فــروش 
فــراوان و در ســه نوبــت موفق می شــود 
کــه دارهــای خــود را بفروشــد. هرچنــد 
از ایــن بابــت نفــس راحتی می کشــد اما 
ســرمایه اش از 70 بــه 50 میلیون تومان 

کاهش یافته است.

ë ریسک هایی که ارز را تهدید می کند

وقتــی که رئیــس کل بانــک مرکزی چند 
روز پیش از مردم خواست که خرید دار 
یا یــورو را به مثابه ســرمایه گذاری فرض 
نکنند، کمتر کسی فکر می کرد که داری 
که به نزدیک 16 هزار تومان رســیده بود 

دوباره به کانال 14 هزار تومان بازگردد.
گرچــه افــراد زیادی در ســال های اخیر از 
خریــد و فروش ارز ســود کانی به جیب 
زده انــد، ولی ضمن اینکه شــرایط تغییر 
کــرده بلکــه ســرمایه گذاری در ایــن بازار 
را نیز با ریســک های زیــادی همراه کرده 
اســت. برخی تصــور می کننــد از آنجا که 

رشد نرخ ارز باعث افزایش قیمت کااها 
و ســایر بازارهــا می شــود، اگــر به صورت 
مســتقیم منشــأ ایــن افزایــش قیمت ها 
یعنی ارز را بخرند سود بیشتری می برند. 
به اعتقاد برخی به دلیل اختاف زیاد نرخ 
تورم و سود سپرده بانکی، سرمایه گذاری 
در بانک به معنای دریافت ســود منفی 
اســت و بــه همیــن دلیــل بــه ســراغ ارز 
می رونــد تا این ســود منفــی را به مثبت 
تغییر دهند. این درحالی است که حتی 
در صورت کســب ســود، ســود حاصل از 
آن تنها ســود حســابداری اســت و ســود 
اقتصــادی و واقعــی نیســت. درمجموع 

فعلــی  شــرایط  در  اقتصــادی  نظــر  از 
ســرمایه گذاری در بازار ارز با ریســک ها و 
مخاطرات زیادی روبه رو اســت. بازار ارز 
به دلیــل تأثیری کــه در کل اقتصــاد دارد 
همواره با مداخله دولت و سیاستگذاران 
روبــه رو ســت و بانــک مرکــزی بــا هدف 
نوســان در آن ورود  از رشــد  جلوگیــری 
می کنــد و اجــازه رشــد نــرخ را از ســطح 
معینــی نمی دهد و در واقع جلوی بازده 
بیشتر را برای سرمایه گذاران می گیرد به 
طوری که در بسیاری از مواقع نرخ ارز در 
بازه هــای دو تا ســه ماهه به ثبات نســبی 
می رســد. درصورتــی کــه ســپرده گذاران 
بانکی در سررســیدهای خود سود توافق 

شده را دریافت می کنند.
بدین ترتیب درشرایطی که دولت چنین 
مداخله ای در سایر بازارها مانند سهام و 
مســکن را ندارد انتظار ســود در این بازار 

با اما و اگرهای بسیاری مواجه می شود.
بــازار  ایــن  مخاطــرات  از  دیگــر  یکــی 
وابســتگی نرخ ارز به مؤلفه های سیاسی 
و برون مرزی اســت. برهمین اســاس با 
لغــو احتمالی تحریم ها و تغییر شــرایط 
سیاســی به یک بــاره نرخ فعلی ســقوط 
خواهــد کــرد. ضمــن اینکه سیاســتگذار 
همواره نرخ هدفگذاری شده مشخصی 
بــرای ارز در نظر دارد که در ســایر بازارها 

چنین نرخی وجود ندارد.
عاوه براین رفتار پیش بینی نشده دولت 
ســرمایه گذاری  ریســک  می توانــد  نیــز 
درایــن بــازار را افزایش دهــد. همانگونه 
کــه اکنون دولت تصمیم گرفته اســت از 
معامــات ارز مالیات دریافت کند که به 
طور قطــع بازدهــی آن را کاهش خواهد 
داد. طــی روزهــای آینــده بازار متشــکل 
ارزی نیز راه اندازی خواهد شد که به زعم 
کارشناســان اقتصادی تأثیر مســتقیمی 
بر واقعی شــدن نرخ ارز خواهد داشــت. 
بدین ترتیب برنامه های متنوع و متعدد 
دولت برای ســاماندهی بازار ارز همواره 

بر بازده ارز تأثیر خواهد داشت.
گفتنــی اســت سرپرســت ســازمان امــور 
مالیاتی کشــور 2۴ اردیبهشت، شیوه نامه 
ارزی  خرید هــای  بــه  مالیاتــی  رســیدگی 
بانــک  از  حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص 
مرکــزی را بــه ادارات کل امــور مالیاتــی 
سراســر کشــور ابــاغ کــرد. طبــق اعــام 
ســازمان امــور مالیاتی، این شــیوه نامه به 
منظــور رســیدگی مالیاتی بــه خرید های 
ارزی بــا توجه به تحوات ارزی ســال های 
ســوداگرانه  فعالیــت  و   1397 تــا   139۵
برخی اشــخاص که مبادرت بــه خرید ارز 
به هــر طریــق از بانــک مرکــزی کرده انــد، 
صادر شــده اســت.  محمد قاســم پناهی  
سرپرســت ســازمان امور مالیاتــی در این 
بــاره اعام کرده که کلیه اطاعات مربوط 
بــه خرید ارز اشــخاص حقوقــی در پایگاه 
اطاعاتی مالیاتی بارگذاری شــده اســت 
و ادارات امــور مالیاتــی مربوطــه مطابــق 
همچنیــن  می کننــد.  اقــدام  مقــررات 
ریســک های دیگــری مانند تقلبــی بودن 
اســکناس ارز و خرید گران و فروش ارزان 

نیز سرمایه گذاری در ارز را تهدید می کند.

»ارز بخریم یا نخریم؟«مردم از مشاوران اقتصادی می پرسند

مخاطرات خرید ارز

یرنا
ا

افزایش نرخ ارز از اواخر ســال 1396 باعث شــد تا بــازار ارز با 
تحوات بسیاری مواجه شود. از یک سو دولت برای جلوگیری 
از افزایــش قیمت کااهای اساســی نرخ های ترجیحی اعام 
کرد و درنتیجه ارز با قیمت های متفاوتی عرضه می شــود. از 
ســوی دیگر برخی از مردم برای کســب ســود یا حفظ ارزش 
دارایی هــای خود به ســمت خریــد ارز رفتنــد و از ریال فراری 

شدند.
عــاوه برایــن تفاوت قیمــت ارز دولتی بــا آزاد باعث شــد تا 
بازگشــت ارز به کشــور بــا مانع جــدی روبه رو شــود به طوری 
کــه براســاس تازه ترین اعام رئیــس کل بانک مرکزی 40 درصــد ارز حاصل از 
صادرات به کشور بازنگشته است. مجموع این مؤلفه ها درکنار عوامل سیاسی و 
روانی باعث شده است تا نوسان قیمتی در بازار ارز نیز افزایش یابد. به گونه ای 
که در برخی هفته ها شاهد نوسان بیش از 10 درصدی نرخ ارز بوده ایم که زیان 
سنگینی برای اقتصاد ملی به همراه دارد. زمانی که نوسان ارز بااست فعاان 
اقتصادی و تجار قدرت پیش بینی خود را از دســت می دهند. برهمین اســاس 
طی ســال های اخیر بخصوص از مهر ماه ســال گذشــته دولت و بانک مرکزی 
طرح هــای متعددی برای ســاماندهی بــازار ارز تدوین و اجــرا کرده اند که یکی 
از آنها راه اندازی بازار متشــکل ارزی اســت که طبق گفته مســئوان قرار اســت 
طــی روزهای آینــده کار خود را به صورت رســمی آغــاز کند. دراین بــازار در فاز 
نخســت امکان خرید و فروش اســکناس ارز به صورت عمده وجود دارد که در 
فاز بعدی حواله جات را نیز در برمی گیرد. هرچند در این بازار تنها معامات 
عمده صورت می گیرد و معامات خردی که به مردم اختصاص دارد را شامل 
نمی شــود، ولی به طور قطــع روی قیمت ارز در بــازار آزاد و معامات خرد نیز 
تأثیر می گــذارد. درواقع بانک مرکزی برای جلوگیری از نوســانات قیمتی باید 
در بــازار مداخلــه کند. هم اکنون و در نبود بازار متشــکل بانک مرکزی از طریق 
صرافی ها در بازار دخالت و قیمت ها را متعادل می کند ولی درصورتی که بازار 
متشــکل ارزی راه انــدازی شــود، بانک مرکزی به راحتی می توانــد از طریق این 
بازار و همچنین ســامانه نیما سمت و ســوی بازار ارز را به سوی تعادل هدایت 
کند. بدین ترتیب دخالت بانک مرکزی در بازار ارز از طریق بازار متشکل ارزی 
شــکل علمــی و منطقی به خود می گیــرد ضمن اینکه کارایــی آن هم افزایش 
می یابد. درمجموع می توان کارکرد بازار متشــکل ارزی را در یکسان سازی نرخ 

ارز و ساماندهی عرضه و تقاضا خاصه کرد.

مداخله علمی در بازار ارز

یادداشت

احمد حاتمی یزد
کارشناس اقتصادی
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 صالحی: کاغذ حتی در شرایط جنگی هم 

یک نیاز استراتژیک است
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی روز گذشــته در نشســتی با مدیران 
مسئول رسانه های مکتوب با بیان اینکه کاغذ جزو کااهای اساسی 
مانند مواد غذایی و داروهای پزشکی است، گفت: اهمیت ضرورت 
این کاا به قدری است که حتی در شرایط جنگی هم به عنوان یک کاای اساسی 
و استراتژیک به شمار می آید. سیدعباس صالحی در نشستی که با حضورمعاون 
امور مطبوعاتی و اطاع رسانی، رئیس مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی و مدیران مسئول رسانه های مکتوب، مشکات نشریات 
مکتوب در حوزه های مختلف کاغذ، زینک، آگهی های دولتی و... برگزار شد بیان 
کرد: در ماه های اخیر شــاهد اتفاقات مختلفی در کشــور بودیم که حوزه رســانه با 
آن در ارتباط بوده اســت. برخی رسانه ها در کنار رسانه های مکمل حرکت کردند 
و نسخه های الکترونیک برای خود ایجاد کردند. اینکه رسانه های مکتوب چگونه 
می توانند با موضوعات کشــور نسبت برقرار کنند و برای آنها جدی باشد. هر چه 
قــدر در این حوزه دخیل تر باشــیم بــا فضای اجتماعی ارتباط گســترده تری پیدا 
می کنیم. وزیر فرهنگ از کمبود اقام مورد نیاز رسانه به عنوان موضوع سوم مورد 
توجه از سوی این وزارتخانه در ماه های اخیر یاد کرد و گفت: کاغذ یکی از اقامی 
اســت که در ماه های اخیر دچار مشــکاتی شــد. موضوع کاغذ همــواره در هیأت 
دولت مطرح بود و در جلســات مختلفی راجع به آن بحث شــده اســت. در آنجا 
مکرر گفته ایم که کاغذ را کم تر از گوشت و مرغ و... با توجه به شرایط حاکم بر کشور 
نبینیم. همان طور که در جنگ کمبود مواد غذایی اختال ایجاد می کند به همان 

اندازه هم حذف و کمبود کاغذ نیز در کشور اختال ایجاد می کند. 

نمـــــا

کارگــردان  و  بازیگــر  بانشــت«  »کیــت 
سرشــناس اســترالیایی کــه از او به عنــوان 
یکی از شــش بازیگر زن شــاخص ســینما 
یاد می شــود، ایــن روزها درصدد ســاخت 
سریالی بر اساس زندگی مهاجران است. 
او کــه ســابقه دریافــت جایزه اســکار، هم 
برای بهتریــن بازیگری در نقــش اصلی و 
هــم در نقش مکمــل را دارد، در گفت و گو 
با رسانه ها عنوان کرده است که می خواهد 

زندگــی  ســخت  داســتان  راوی  خــودش 
مهاجران باشــد. بانشــت که تا بــه امروز 
نامــزدی شــش جایــزه اســکار در کارنامــه 
کاری اش ثبت شده نام تازه ترین داستانش 
را »بی وطن« عنوان کرده است. قرار شده 
این سریال به درامی شش اپیزودی تبدیل 
شود که گویای قوانین استرالیا در مواجهه با 
زندگی مهاجران خواهد بود. آن طور که در 
خبر مهر به نقل از»د رپ« آمده، بانشت 

بــا ذکــر توضیحاتــی دربــاره داســتان این 
مجموعه تلویزیونی گفته:»این داستان بر 
استرالیا متمرکز است؛ سرزمینی که توسط 
چهار شخصیت متفاوت کشف می شود و 
در عین حال بازتابی جهانی دارد. هر یک 
در آرزوی رســیدن بــه آزادی هســتند، نیاز 
بــه ثبــات اجتماعــی دارنــد و در این میان 
بی اعتمادی از روند سیاسی بر اهداف آنها 
تأثیر می گذارد.« با روایت تدریجی داستان 

این فیلم شخصیت های مذکور در زندان 
مهاجرتی اســترالیا با هم آشــنا می شوند، 
زنــدان  در  شــخصیت   ۴ ایــن  واقــع  در 
مهاجرتی اســترالیا با هم آشــنا می شوند. 
یک میهماندار هواپیما، یک افغان، پدر 
جوان اســترالیایی و بوروکراتــی که درگیر 
رسوایی ملی است؛ در این داستان با هم 
همراه می شوند. برای ساخت این سریال 
شماری از بازیگران سرشناس برای بازی 

در این سریال گرد هم آمده اند که شامل 
ایوون استراهووســکی، دومینیک وست، 
جای کورتنی، آشــر کدی، فایســال بازی، 
راشل هاوس، کیت باکس، کلرنس رایان، 
کلــود جابــور، رز رایلــی و هلنا ســاویِرس 
می شــود. آن طور که پیش تر اعام شده 
داستان این سریال از سوی »مک کردی«، 
»بلینــدا چایکــو« و »اما فریمن« نوشــته 

شده است.

روایت»کیت بانشت« از زندگی مهاجران استرالیایی

دولت دوازدهم به نیمه راه خود رســیده 
اســت. دو ســال پیــش در چنیــن روزی 
بــرای  مــردم   )1396 اردیبهشــت   29  (
دومین بار، به گفتمان اعتدال رأی دادند 
تــا مهــار اداره کشــور را به دســت بگیرد. 
طبعاً این دولت نیــز همچون هر دولت 
دیگری در مســیری که پشت سر گذاشته، 
نقاط ضعف و قوتی داشته است که طبعاً 
به دنبــال پررنگ کــردن نقاط قــوت و کم 
رنگ کــردن و زدودن نقــاط ضعف خود 
اســت. حال که دولت دوازدهم در میانه 
راه خــود قرار دارد، باید دید طی دو ســال 
باقیمانــده از عمر این دولــت، در عرصه 
فرهنــگ و هنر جــای چه سیاســت هایی 
صــورت  کارهایــی  چــه  اســت؟  خالــی 
گرفته و چــه کارهایی باید صورت بگیرد؟ 
طبعاً برای پاســخ به این پرســش ها خود 
هنرمندان و اصحاب فرهنگ هســتند که 
پیش  راهگشــا  پیشــنهادهایی  می توانند 
روی دولت بگذارند و پاسخ هایی درخور 

به این سؤاات بدهند.

ë کاستن از تصدیگری دولت در فرهنگ
فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس کمیســیون 
اســامی  شــورای  مجلــس  فرهنگــی 
می گویــد: عرصــه فرهنــگ کشــور یــک 
پیــش نیاز کلیــدی برای توســعه کشــور 

دارای  و  اســت  آن  ابعــاد  همــه  در 
ظرفیت های ازم برای ترمیم بســیاری 
از ضعف ها و آســیب هایی اســت که در 
اقتصــاد و اجتمــاع وجــود دارد. از ایــن 
فرهنــگ  دولــت،  برنامه هــای  در  روی 
به عنوان یک اولویت باید مطرح باشــد 
و بر استحکام زیربناهای فرهنگی تأکید 

شود.
ماحصــل  از  آنچــه  ذوالقــدر،  به گفتــه 
دولــت  فعالیت هــای  و  اقدامــات 
دوازدهــم می تــوان نتیجــه گرفــت، این 
مهم اســت که در ســطح برنامه ریزی و 
تصمیم ســازی اقدامات بســیار وســیع، 
کارشناســی و تخصصــی صــورت گرفته 
امــا پیونــدی کــه بیــن برنامــه و جامعه 
به صورت عملیاتی و اجرایی باید وجود 

داشــته باشــد، به گونه ای که نیاز جامعه 
و کشــور را تأمیــن کنــد، صــورت نگرفته 

است.
در  می افزایــد:  مجلــس  نماینــده  ایــن 
شــرایط اقتصــادی و اســتراتژیک امروز 
کشــور که موضوع اقتصــاد منهای نفت 
مطرح اســت، عرصــه فرهنگ می تواند 
جایــگاه مناســبی بــرای فعالیت بخش 
خصوصــی و افزایش مشــارکت جامعه 
و حفظ و پاسداشت هنرهای تجسمی و 
خلق آثار فرهنگی باشــد، بر این اساس 
یقینا در مســیر باقی مانــده دولت در دو 
ســال آتــی، افزایش مشــارکت صنوف و 
تشــکل های فرهنگــی در سیاســتگذاری 
مســیر  می توانــد  گذاری هــا  مقــررات  و 
را بــرای رونــق اقتصــاد فرهنگــی هرچه 

بیشتر هموار کند.
او ادامــه می دهــد: از دیگــر موضوعاتی 
که ازم اســت به جد مــورد پیگیری قرار 
بگیرد حــذف قوانیــن و مقــررات زائد و 
ایجــاد محیــط قانونــی تســهیل گر برای 
فعــاان عرصه هنــر و هنرمندان اســت 
کــه در این خصــوص ارائــه ایحه قانون 
بــر  نظــارت  و  اداره  نحــوه  خط مشــی، 
سازمان صدا و سیما اقدامی قابل توجه 
بود کــه انجام شــد اما انتظار مــی رود با 
لحاظ اولویت تصویب و ریل گذاری ازم 

در اجرایی شدن آن صورت پذیرد.
ë پنج گام برای فردای تئاتر 

محمودرضا رحیمی، نمایشنامه نویس، 
کارگردان و مدرس تئاتر نیز در گفت و گو 
با »ایــران«، با نگاه به گذشــت دو ســال 
از انتخــاب مجــدد حســن روحانی، پنج 
حوزه مغفول مانده در حوزه فرهنگ را 
کــه باید بیش از پیش مورد توجه دولت 

قرار بگیرد، برشمرد.
ایــن عضــو هیــأت مدیــره خانــه تئاتــر 
می گوید: موضوعاتی که می بایســت در 
دولت و در این مقطع به آن توجه شود، 
در چنــد تیتــر می تــوان برشــمرد. اول، 
گسترش و تقویت فضاهای صنفی تئاتر 
است. در همین ارتباط گسترش فضای 
تقنینــی )قانونگذاری( و بررســی جامع 
درخصوص اســتقال در دو امر نظارت 

و حمایت ضرورت دارند.
بــرای  ایجــاد راهکارهــای مناســب  وی 
تحکیــم امنیت شــغلی در تئاتــر را یکی 
از امور مغفول مانده در حوزه فرهنگ و 
بخصوص تئاتر می داند و فراهم آوردن 
فضاهــای مناســب برای ایجــاد تنوع در 
اجراهــای تئاتــر و بخصــوص گســترش 
فضاهای تئاتر کارگاهی را از موضوعاتی 
برمی شــمرد که باید مــورد توجه دولت 
قرار گیرد. رحیمی با این توضیح که »در 
همــه جای دنیــا تئاتر کارگاهــی زیر نظر 
دولت قرار دارد، چون می تواند هنرمند 
را حرفه ای کند« می گوید: متأســفانه در 
ایــران تئاتــر کارگاهی به گروه ها ســپرده 
ســمت  بــه  ناچــار  هنرمنــدان  و  شــده 

فضاهای گیشه محور می روند.
در  دولــت  کــه  را  نکتــه ای  دومیــن  وی 
دوسال باقیمانده از فعالیتش باید به آن 
توجه کنــد، ایجاد راهکارهای مشــارکتی و 
مشــورتی با مراکــز دانشــگاهی و آموزش 
عالی می داند و می افزاید: ارشاد و آموزش 
عالــی دو نهــاد دولتی هســتند کــه باید به 
قصد هم افزایی در رسیدن به راهکارهای 
مناســب و نتیجــه محــور و حرفــه ای ســاز 
بــرای دانشــجویان فارغ التحصیــل تئاتــر 

مشارکت داشته باشند.
ایــن کارگــردان تئاتــر توضیــح می دهد: 
تدریــس تئاتــر به عنــوان تدریــس یــک 

حرفه در دانشگاه ها باید بیش از پیش با 
نظارت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی 
صــورت بپذیــرد. محمودرضــا رحیمی 
ســومین ســرفصل از نکاتی را که بخش 
دولتی کمتر به آن توجه داشــته ایجاد و 
ساماندهی تشــکل های گروهی تئاتر در 
راســتای قوام پایا و پویا بــودن گروه های 

نمایشی دانست.
عضــو هیأت مدیره خانــه تئاتر حمایت 
از صنف تئاتر بــرای ایجاد کمپانی تئاتر 
را یــک ضــرورت دانســته و پیگیری تا به 
حصول نتیجه در خصوص مسأله بیمه 
درمانی هنرمنــدان را از دولت به عنوان 
پنجمین اقدام خواست. او در این رابطه 
گفــت: دولــت بایــد مســائل مربــوط به 
حداقل های رفاه اجتماعی هنرمندان را 

تمکین و برقرار کند.
ë  دولــت و لــزوم اختصــاص بودجه به

موسیقی
محمــد میرزمانــی، آهنگســاز و رئیــس 
ســابق هیــأت رئیســه خانــه موســیقی، 
مــن  اعتقــاد  بــه  گفــت:  بــاره  درایــن 
بودجــه ای کــه بــرای موســیقی در نظــر 
گرفته می شود، تنها و در بهترین شرایط 
کفــاف صیانــت از موســیقی را می دهد 
و بــه هیــچ وجــه برای توســعه ایــن هنر 
مهم در کشورمان کافی نیست. بنابراین 
دولــت باید بودجه ای را برای موســیقی 
در شــأن  و  خــور  در  کــه  بگیــرد  درنظــر 

موسیقی کشور و توسعه آن باشد.
ایــن آهنگســاز درادامــه بیــان کــرد: اگــر 
درجهت توســعه هنر موســیقی اقدامی 
صورت نگیرد طبیعی است که موسیقی 
زیر زمینی یا موسیقی مصرفی روز یا بهتر 
است بگوییم این میهمان ناخوانده چتر 
خود را بر موســیقی و جوانان گســترده تر 
می کند و موســیقی وزین و اصیل ایران را 
تحت اســتیای خود قــرار خواهد داد. در 
نتیجه موســیقی اصیــل ایرانــی و هویت 
موســیقی مــا کمــاکان ماننــد ســال های 
گذشته نمی تواند خود را بروز دهد و رشد 

ازم را داشته باشد.
او افــزود: بودجــه کــه بــرای صیانــت از 
موســیقی در نظر گرفته می شود تنها به 
ممیزی موسیقی تعلق می گیرد و برای 
رشــد موسیقی و توسعه آن در سال های 
گذشته کار جدی چندانی انجام نگرفته 
می کنــم  پیشــنهاد  روی  ازایــن  اســت، 
دولت در مــدت زمان باقی مانده پیش 
رو در تقســیم بندی و اختصاص بودجه 

کشور بازنگری کند.
خالق ســمفونی »موعود« اشــتغالزایی 
مباحثــی  دیگــر  از  را  هنرمنــدان  بــرای 
دانســت که دولت باید به آن توجه ازم 
را داشــته باشــد. او در ایــن بــاره گفــت: 
در ایجــاد مشــاغل و درواقع پســت های 
ســازمانی رشــته های هنری، خأ رشــته 
موســیقی بــه وضــوح دیــده می شــود و 
در ایــن دو ســال دوم دولت طبعــاً باید 
جبــران شــود. ســؤال مــن از مســئوان 
ایــن اســت بــه نظــر شــما چنــد درصد 
شــغل هایی کــه در ســال ایجــاد و اعام 
می شــود به موســیقی اختصاص دارد؟ 
مــن از مســئوان دولتی تقاضــا دارم به 
ایــن مهــم توجــه کننــد و امیــدوارم در 
کنــار اقداماتی که طی ســال برای تأمین 
نیروی انســانی یا ایجاد مشاغل صورت 
می گیــرد، بــرای موســیقی هــم جایگاه 

مهمی را در نظر گرفته شود.
ë  معضل جدی کاغذ پیــش روی اهالی

کتاب
یکی از گایه ها و از ســویی خواســته های 

مشــترک اغلب اهالــی کتاب رســیدگی 
بــه وضــع ممیــزی اســت، آنــان تأکیــد 
دارند که نویســندگان و ناشران و به طور 
کلــی اهالی نشــر همچنان با مشــکات 

متعددی دست و پنجه نرم می کنند.
کاوه میرعباسی مترجم آثار ادبی دراین 
رابطه می گوید:»شــاید طی پنج-شــش 
ســال گذشــته بــا بهبودهایــی نســبی در 
حوزه های مرتبط با حــوزه کتاب روبه رو 
شــده باشــیم امــا مســأله اینجاســت که 
گرفتاری های متعدد صنعت نشر هنوز 
دست از سر اهالی اش برنداشته و دولت 
بایــد در ادامــه راه خــود تمهیدی جدی 
دراین باره بیاندیشــد. یکــی از بارزترین 
نمونه های این مشــکات سنگینی سایه 
ممیزی های سلیقه ای بر سر کتاب هایی 
بــه  مجــوز  دریافــت  بــرای  کــه  اســت 
دفترتوسعه کتاب و کتابخوانی یا همان 

اداره کتاب سابق سپرده می شوند.«
او ضمن تأکید بر اینکه در دولت کنونی 
»منکر کم رنگ تر شدن برخی نگاه های 
نمی تــوان  ممیــزی  حــوزه  در  ســلیقه 
شد«، ادامه داد:»شــاید شرایط ممیزی 
قــدری معقول تر از دولــت احمدی نژاد 
شــده باشــد اما هنوز یکــی از مهم ترین 
مترجمــان  و  نویســندگان  نگرانی هــای 
نحــوه برخــورد بررس هــا بــا کتاب هــای 
آنــان اســت. بعــد از ســال ها فعالیــت 
در ایــن حــوزه هنــوز در تعجب هســتم 
چرا یک بــررس کتابــی را رد می کند اما 
همکار دیگر او ممکن اســت با کمترین 
حذف و اصاح به آن اجازه نشــر بدهد! 
اگر دولت خواهان بهبود شــرایط اســت 
این یکی از مهم ترین خواســته های من 

مترجم از آن است.«
میرعباســی ادامه داد:»بواسطه شرایط 
کاغذ به همراه ناشــر یکــی از کتاب هایم 
که در واقع سه کتاب در قالب یک مجلد 
بود تصمیم به انتشــار اثر در قالب ســه 
کتــاب جداگانــه گرفتیم تا هزینه پشــت 
جلــد بــرای مخاطب مناســب تر شــود. 
کتــاب پیش تر دو بار منتشــر شــده بود و 
حــاا قــرار بود که تنها شــکل انتشــار آن 
تفــاوت اندکــی کنــد، در کمــال تعجب 
بــرای انتشــار دوبــاره اش بــا مشــکات 

متعددی روبه رو شده ایم!«
او بــه وضعیــت کاغــذ هــم نقــد دارد، 
بــه گفتــه میرعباســی در شــرایطی کــه 
مســئوان می گویند حجم قابل توجهی 
کاغــذ با ارز دولتی وارد شــده چرا خبری 
از آن در بازار نیســت و اغلب ناشــران یا 
فعــًا دســت از کار کشــیده اند یــا آنقدر 
دست به عصا کار می کنند که نتیجه اش 
کار  خروجــی  در  براحتــی  می تــوان  را 
آنــان دید. ایــن مترجم آثــار ادبی تأکید 
کرد:»اگر دولتمــردان می خواهند کاری 
کننــد در ایــن شــرایط بحرانــی بایــد آن 
را بــه مــردم و اهالــی کتاب ثابــت کنند. 
طی روزهــای برگزاری نمایشــگاه کتاب 
تهــران از بســیاری ناشــران شــنیدم کــه 
چطــور در توزیع و مصــرف کاغذی که با 
حمایت دولتی و ارز چهار و 200 تومانی 
به کشــور وارد شده نظارتی وجود ندارد. 
برخی ناشــران به جای استفاده از کاغذ 
مذکــور آن را بــه فروش می رســانند. در 
این مســأله نمی توان منکــر جای خالی 
نظارت جدی شد، اگر زودتر کاری نکنند 
بایــد شــاهد نفس هــای آخــر صنعــت 
کــه  نکتــه ای  البتــه  باشــیم،  نشــرمان 
نمی توان از آن صرفنظر کرد این اســت 
که نشر هم جدا از دیگر بخش های کشور 
نیست و بهبود آن همچون زنجیره ای به 

بخش های دیگر گره خورده است.«
ë سینما در حسرت نگاه پدرانه 

ســینما  کارگــردان  الونــد،  ســیروس 
از  ســینمایی  ســازمان  اولویت هــای 
نــگاه ســینماگران را در میانــه راه دولت 
دوازدهــم، اکــران عادانــه فیلم هــا در 
سینما می داند و می گوید: »اان بشدت 
مشــکل اکران داریم. سازمان سینمایی 
باید به هر طریقی به مســأله اکران ورود 
کند و نگاه عادانــه بر این جریان حاکم 
شــود. خیلــی از فیلم هــا به مــدت دو یا 
ســه ســال پشــت خــط اکــران می مانند 
و بــه اعتقــاد مــن در شــرایط حاضر این 
موضــوع بزرگتریــن لطمــه را به ســینما 

وارد کرده است.«
او اولویــت دوم را »کنترل تولید« عنوان 
می کنــد: »وقتــی تولیــد بی رویــه باشــد 
در اکــران با مشــکل رو به رو می شــویم. 
بایــد درصد مشــخصی بــرای تولید آثار 
ســینمایی در نظر بگیریم. در ســال های 
قبــل کــه اهدای مجــوز فیلــم اولی ها به 
عهــده کانون کارگردانان بود مقرر شــده 
بود که به اندازه 10 درصد تولیدات سال 
فیلمساز تازه کار وارد چرخه تولید شود. 
به عنــوان مثــال اگــر در ســال 97، 90 اثر 
تولیدی داشتیم در سال 98، 9 فیلمساز 
به این جریان اضافه می شد. این قانون 
لغو شــد و بــدون هیچ ضابطــه ای برای 
فیلم های اول پروانه ساخت صادر شد. 
بله این درســت اســت کــه باید از نســل 
جوانان فیلمســاز حمایت کنیم اما باید 
ظرفیــت اکران را هــم در نظر گرفت. در 
حال حاضر فیلم های زیادی پشت خط 
اکــران مانــده و همین طور بــه تولیدات 
ســینمایی اضافه می شــود که در نهایت 
امروز شــاهد اثرات و آســیب های آن در 

چرخه اکران هستیم.«
ë دولت سیاست مدونی داشته باشد

جــای  بــه  نیــز  لطیفــی  حســین  محمــد 
ســازمان  اولویت هــای  بــه  پرداختــن 
سینمایی با طرح این سؤال که »سرمنشأ 
مشــکاتی کــه باعــث بــه وجــود آمــدن 
شــرایط امــروز ســینما شــده کجاســت« 
توضیــح می دهــد: »فرهنگ نــه در دوره 
اول دولت آقای روحانی و نه در دوره دوم 
نتوانســت جزو اولویت ها قرار بگیرد. من 
ایرادی نمی گیرم چون آنقدر در شــرایط 
مختلــف بــا وضعیــت بحرانــی مواجــه 
بودیــم که بااجبار رســیدگی بــه فرهنگ 
در رده هــای بعــدی قرار گرفــت. در واقع 
ایــن نــگاه پدرانــه هیــچ وقــت از دولــت 
شــروع نشــده که حــاا حســین انتظامی 
خــودش  اجرایــی  ابزارهــای  بــا  بتوانــد 
نظارت و حمایت کامل نسبت به سینما 
داشــته باشــد. ما در وضعیت مبهم بین 
و  هســتیم  و...  خصولتــی  و  خصوصــی 
ســرمایه حرف اول و آخر را می زند. وقتی 
سرمایه تصمیم گیرنده باشد همه سینما 

به سمت نابودی خواهد رفت.«
او در ادامــه می افزایــد: »چــون هیچ گاه 
بــرای  مــدون چندیــن ســاله  سیاســت 
ســینما نداشــته ایم و هر کس بر مســند 
نشســته تــاش کرده بــه زعــم خودش 
سیاســت غلط مدیریت قبلی را اصاح 
کند در دور تسلســل گیــر افتاده ایم. من 
ایراد را متوجه آقای حیدریان و انتظامی 
و... نمی دانــم بلکــه معتقــدم مشــکل 
اصلی فقدان سیاســت مدون 20 ســاله 
اســت تا بــا جابه جایی و تغییــر مدیران 
سیاســت ها تغییر نکند، هــر مدیری که 
آمــد نعــل به نعــل همــان سیاســت را 

پیگیری کند.«

فرهنگ باید اولویت دولت باشد
اهالی فرهنگ در نیمه راه دولت دوازدهم از بایدها و نبایدهای کابینه تدبیر و امید می گویند

اباغ سه شیوه نامه مرتبط با قانون دسترسی 
آزاد به اطاعات

نظربــه اهمیــت اجــرای قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه 
اطاعات، سه شیوه نامه مرتبط با این قانون که به تأیید رئیس 
جمهوری رسیده، توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی و رئیس 
کمیســیون انتشــار و دسترســی آزاد به اطاعات، به دســتگاه های مشمول قانون 
اباغ شــد. حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات با 
اعام این خبر افزود: شــیوه نامه های انتشــار و دسترسی به اطاعات »مؤسسات 
خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی«، »تشکل های مردم نهاد« و »بنگاههای 

اقتصادی عمومی« به تأیید رئیس محترم جمهوری رسیده است.

معاون هنری ارشاد میهمان ارکستر سمفونیک تهران
ســید مجتبــی حســینی معاون امــور هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 
بــه همراه بــزرگان موســیقی ایــران شــامگاه جمعه میهمــان اجرای ارکســتر 
ســمفونیک تهران در تاار وحدت بود. ارکســتر ســمفونیک تهــران به رهبری 
حیدریــان رپرتــواری از آهنگســازان کاســیک را اجــرا کرد و گرالــد پرین فالک 
نوازنده اتریشی به عنوان سولیست، ارکستر سمفونیک تهران را همراهی کرد.

اجرای »نفرین قحطی زدگان« خطیبی
نمایــش »نفریــن قحطــی زدگان« بــه کارگردانی اشــکان خطیبــی و با حضور 
آناهیتــا درگاهــی، میرســعید مولویــان و هامون ســیدی روی صحنــه می رود. 
»نفرین قحطی زدگان« نوشته سام شپارد است که با بازنویسی و دراماتورژی 

امید سهرابی اواخر خرداد اجرا می شود.

روی خـط 
خـــــــبر

کاوه میرعباسیمحمودرضا رحیمیسیروس الوندمحمد میرزمانیمحمد حسین لطیفیفاطمه ذوالقدر



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- یاقوت سرخ- الگوواره
2- کتاب تربیتی »روســو«- گوش کن- نخ های سست پشمین 

یا پنبه
3- اندیشه- از حلقوم تا معده- واحدی برای مایعات

4- نابودی- چشیدن- هراس- گندم
5- سوپ ایرانی- پارچه ای نخی به رنگ خاکستری- ژاندارمری

6- آشپز- محله ای در »تهران«- مجری وصیت نامه
7- نویسنده »گرگ بیابان«- پارچه نازك پشمی- شجاعت

8- تاجریزی- رنجیده- مخفف دیگر
9- هم رأی- شهری در »باروس«- نقصی در اتومبیل

10- شهری در »فرانسه«- فرصت- بسیار مهربان
11- اساس- ضد خارج- دختر

12- بوی غذای مانده- رقص انگلیسی- قسمی حلوا- سبکی موسیقایی
13- رنگی است مانند حنا- قسمتی از معده نشخوارکنندگان- بدبو

14- گلی زینتی- نام کوچک »آلن« کمدین- عضوی در صورت 
15- نــام دیگر »مرغ یــخ«- اپرای 

»بتهوون«
 عمودي:

1- مجوز حمل محموله- تجدد
2- گردهمایی- پیمودن طریقت- 

قسمت ملودیک اپرا
3- مدیر و مسئول- شخصیتی در 

شاهنامه- مادربزرگ
4- ســرخ کم رنگ- پیچ و شــکن- 

حرف تأسف- فقر
اســتان  تاریخــی  آثــار  از  یکــی   -5
اســتان  در  شــهری  »بوشــهر«- 

»خراسان جنوبی«- صورت
6- لوس- پاینده- شن نرم

7- بســتنی یخی بی چوب- کشــور 
اروپایی- نیرو

8 – یــک نوع میخ کوتــاه- بدنام- 
کاسه بزرگ چوبین

9- قانون زرتشتی- دارای ترتیب یا 
جایگاه نخست- چهار ترکی

10- کتاب »گارسیا لورکا«- بی عزت 
و بی آبرو- از ملزومات گرمابه

11- کارتن باز نشــده کاا- در قدیم 
می ســوزاندند تــا محیــط خوشــبو 

شود- بزرگ ده
12- کیفیــت برتــر صــدا- عملــی 
افــزودن  سرپرســت-  گردیــد- 

انگلیسی
13- جایزه اسکار تلویزیونی- بادپر 

و بالگرد- گل هفت سین
14- یک دســت ترین ایالت امریکا 
از نظر مذهــب- برنجی مرغوب- 

بعد از »ارشد«
15- گل مینا- پایتخت »بنین«

حل جدول ويژه شماره  7062

   افقي:
1- محصل دانشگاه- شیرینی محلی »گیان« که معمواً در ماه 

رمضان استفاده می شود
2- پاس – همراه »چنگال«- سومین شهر مهم »سوئد«

3- پول حرام- آشکار و پدیدار- نام خانم »پاکروان« کارگردان، تهیه کننده و بازیگر 
سینما 

4- ساز مضرابی- شماره رمز- مربوط به ملت- نفس چاق
5- دریا- چند رئیس- خجستگی

6- شعله آتش- بیننده، آگاه- بلندترین ضلع مثلث قائم الزاویه
7- سهولت- کارهای نیک- یاقوت زرد

8- جای بی خطر- غذای تخم مرغی- آب ویرانگر
9- زیردست- پابوسی و به دیدار اماکن متبرکه رفتن- شمشیر

10- بی سروپا- پشتیبان- شیره برخی درختان
11- روشنایی ها- تقویت کننده- دویدن

12- سپس عرب- ماده اولیه نان- نت اول- چوپان
13- سیب آذری- از مقاطع تحصیلی- فرزند

14- شهر »آبشار چلندر«- امر به پیمودن- زن شلخته
15- گونــه ای بــازی ایرانــی- اثر معروفی از »ســیمین دانشــور« که در ســلوک رمان 

اجتماعی ایران منزل مهمی 
محسوب می شود

 عمودي:
در  تحــول  و  تغییــر   -1
دوزیستان- شهری دیدنی در 

استان »خوزستان«
2- جای ورق زدن خاطرات- 
دارا-  کنــار  عروســکی 

پادشاهان
3- اهــداف- الهــه آرامش- 

تکلیف محصل
4- بوییــدن- لقــب اروپایی- 
صفت هــای  دارنــده  تــازه- 

ناپسند
5- بادها- رفتگر شهرداری- 

گذشتن
مــال  یــا  ملــک  حبــس   -6
برای امور خیریه- گلی زیبا و 

خوشه ای- پشیمان
7- تکیه کردن- محل رویش 

نی- گرفتگی زبان
مــاه  شــیرینی  فــراخ-   -8
مبــارک رمضان- نبــردی رو 

در رو
9- عنوان- فرشــته محبت- 

وقت
کاغــذ  راســت-  ســمت   -10

فروش- مویی بر سر ندارد
11- مایــه- ســخن چین- دیو 

می کشد و باا می رود
12- مادر زبان هــای اروپایی- 
به انــدازه- واحد والیبال- امر 

از شستن
13- لکن- سیاحت- هجوم

»کلیلــه«-  یــار   -14
لبــاس  جلوه گرشــدن- 

زمستانی
15- خلبان- اولین ماه

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

7063
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 شروط عجیب و غريب مالکان برای اجاره

منیکمستأجرباکاسمیخواهم
مريم طالشی
گزارش نويس

دفترش را نشان می دهد تا باور کنم مالک 
واقعـــاً چه چیزی خواســـته اســـت: »لطفاً 
مســـتأجر با کاس برایم پیدا کنید.« این، 
یک شـــوخی، تعـــارف یا چیزی شـــبیه آن 
نیســـت. موجـــر خیلـــی جـــدی و مصرانه 
می خواهد این شـــرط رعایت شـــود، حاا 
اینکـــه مســـتأجر بـــاکاس از نظـــرش چه 
بایـــد  دیگـــر  را  آن  دارد،  خصوصیاتـــی 
خودش تشـــخیص بدهـــد. در واقع ماک 
و معیـــار خاصـــی برای آن تعییـــن نکرده 
و خـــود بنگاهـــی اول بایـــد بفهمـــد طرف 
باکاس اســـت و بعد مالک تأییدش کند. 
دســـت کم در 14 ماه گذشته که این اتفاق 

نیفتاده.
»ایـــن همه مدت خانه خالـــی مانده و 
نمی دانم چه وسواســـی است که این آدم 
دارد. ما 70 ســـال اســـت توی این کاریم و 
بـــرای مردم احتـــرام زیـــادی قائلیم، هم 
مالک و هم مســـتأجر اما اینجور شـــرط ها 

واقعیتش خاف انصاف است.«
آقـــای پارســـا، مشـــاور امـــاک ایـــن را 
می گوید و ادامه می دهد: »افراد مختلفی 
را پیـــش این آقـــا برده ام اما هیـــچ کدام را 
نپســـندیده و بـــرای همین هـــم خانه اش 
14ماه است خالی افتاده. حساب ضررش 
را مگر می شـــود نداند اما نمی دانم مردم 
چرا اینجوری می کنند. بااخره ما آدم های 
موجه و باشـــخصیتی را پیشـــش برده ایم 
امـــا گفتـــه این ها بـــاکاس نیســـتند. حاا 
به همیـــن آقا اگـــر بگویید شـــما خانه ات 
بخاری دارد و ممکن است هرکسی این را 

نپسندد، بهش برمی خورد.«
نزدیک ظهر یک روز وسط هفته است 

و دفتر معامات ملکی که در شمال شرقی 
تهران قرار دارد شـــلوغ نیست؛ در کل هم 
این روزها معامله کم شده، هم برای اجاره 
و هم خریـــد. به قول آقای پارســـا مالکان، 
قیمت های پرت می گوینـــد و انتظار دارند 

با همان قیمت خانه شان را اجاره بدهیم.
»باور کنید تا پارســـال هم این طور نبود. 
موجـــر می آمـــد و می گفـــت قیمتـــی روی 
ملکم بگذارید و ما کارشناســـی می کردیم 
و قیمـــت می دادیم و حاا با کمی بیشـــتر 
ممکـــن بود ملـــک را برای اجـــاره بگذارد. 
امســـال اما شـــرایط عجیب و غریب شده. 
قیمتی اعام می کنند که اصًا با موقعیت 
و شـــرایط ملـــک جـــور درنمی آیـــد. مثـــًا 
طرف ملکـــش را 270 میلیون تومان رهن 
کامل گذاشـــته، به او می گویم این قیمتش 
نیست و اجاره نمی رود اما قبول نمی کند. 
خانمی هم بود کـــه 10 ماه خانه اش خالی 
مانده بود. ماهی ســـه میلیـــون و 200 هزار 
تومان اجاره تعیین کرده بود و مشتری سه 
میلیونی را رد کرد. گفتم خانم تفاوت این 
دو قیمت بـــرای 10 ماه می شـــد 2 میلیون 
تومان اما به خاطر آن 30 میلیون تومان را 
هم از دست دادی. اما به خرجش نرفت و 

از مبلغ کوتاه نیامد.«
او از شروط عجیب و غریب برای اجاره 
می گوید: »در این ســـال ها که موارد زیادی 
دیده ام امـــا یکی از عجیب ترینش که اصًا 
فکر نمی کردم خانه اش اجاره برود، کسی 
بـــود که می گفـــت باید قبل از اجـــاره از کل 
خانـــه خیلی حرفـــه ای فیلمبرداری شـــود 
و یک نســـخه در اختیار بنـــگاه قرار بگیرد و 
یک نســـخه هم دست خودم باشد، بعد از 
یک ســـال دوباره باید از همان زوایا از خانه 
فیلمبرداری شـــود و اگر کوچکترین تفاوتی 
دیده شـــد و کمترین خسارتی به خانه وارد 

آمـــده بـــود، مســـتأجر باید جریمـــه اش را 
بپردازد. با این شرایط اصًا فکر نمی کردم 
مستأجری پیدا شود اما در نهایت تعجب، 
کسی شـــرط را پذیرفت و آپارتمان را اجاره 
کرد. بعضی شرط و شروط، دیگر توهین به 
مســـتأجر اســـت. به هرحال اگر کسی خانه 
ندارد که نباید شخصیت اش را خرد کرد.«

دیگر دفتر معامات ملکی که به عنوان 
نمونـــه انتخـــاب می کنـــم در مرکـــز تهران 
اســـت. محمـــد احصایـــی، مشـــاور اماک 
از مالکانـــی می گویـــد که ایـــن روزها نگران 
برگشت پولشان هستند، برای همین شرط 
می گذارند که مستأجر کل مبلغ اجاره یک 
ســـال را یکجا همـــان ابتـــدا پرداخت کند: 
»حرف من به این مالکان این است که اگر 
مســـتأجر قرار باشد کل مبلغ اجاره را یکجا 
پرداخـــت کند کـــه دیگر اجـــاره ماهانه چه 
معنـــا دارد؟! می گویند می ترســـیم طرف 
اجـــاره را ندهد یا اینکه شـــرط می کنند اگر 
ســـه روز از موعـــد پرداخت اجـــاره بگذرد 
و مســـتأجر اجـــاره را واریـــز نکنـــد، جریمه 
سنگینی را باید بپردازد. این ها را در قرارداد 
درج می کننـــد و مســـتأجر هـــم می پذیرد. 
دیگـــر وقتـــی طرف مجبـــور باشـــد، خیلی 

شرایط را قبول می کند.
البته بگویم که مســـتأجر اذیت کن هم 
داریم. ما در همین محل خانه ای را اجاره 
داده بودیـــم که کل همســـایه ها از دســـت 
مستأجر شاکی بودند. این موارد برای خود 
ما هم دردسر می شود. به هرحال اعتبار ما 
برایمان خیلی مهم تر از مبلغ کمیســـیون 
است و برای همین سعی می کنیم تا جایی 
که فضولی در زندگی مردم حســـاب نیاید، 
تحقیقـــی مختصر با ســـؤااتی کـــه از آنها 
می پرســـیم داشته باشیم. کســـی که از این 
درمی آیـــد داخل ممکن اســـت دروغ هم 

در این سال ها که موارد زیادی دیده ام اما یکی از عجیب ترینش که اصًا فکر نمی کردم 
خانه اش اجاره برود، کسی بود که می گفت باید قبل از اجاره از کل خانه خیلی حرفه ای 

فیلمبرداری شود و یک نسخه در اختیار بنگاه قرار بگیرد و یک نسخه هم دست خودم باشد، 
بعد از یک سال دوباره باید از همان زوایا از خانه فیلمبرداری شود و اگر کوچکترین تفاوتی 
دیده شد و کمترین خسارتی به خانه وارد آمده بود، مستأجر باید جریمه اش را بپردازد. با 

این شرایط اصًا فکر نمی کردم مستأجری پیدا شود اما در نهایت تعجب، کسی شرط را 
پذیرفت و آپارتمان را اجاره کرد

باهم کمتر دعوا می کنند و احتمال وســـیله 
پرت کردن و آسیب رساندن به خانه کمتر 
اســـت. یکی شان هم به خاطر اینکه بچه ها 
را خیلی دوســـت داشـــت، فقط خانه را به 
کسانی که بچه کوچک زیر 10 سال داشتند، 
اجـــاره می داد. برای بچه باای 10 ســـال به 
هیـــچ عنوان راضی نمی شـــد و ایـــن هم از 

عجایب بود.«
و حـــاا بشـــنوید از یـــک مـــورد عجیب 
دیگـــر: »آقای مســـنی هـــم بود کـــه یکجور 
بـــرای خانـــه اش تعیین  شـــرایط پادگانی 
کـــرده بـــود. می گفت ســـاعت 9 شـــب در 
خانه قفل می شـــود و دیگر کسی حق رفت 

و آمد نـــدارد و هیچ صدایی هـــم نباید در 
ســـاختمان شـــنیده شـــود. خودش هم در 
طول روز جلوی در خانه می نشست و رفت 
و آمدها را کنترل می کرد. مســـتأجرها حق 
داشـــتند در طول ماه نهایتاً دو بار میهمان 
داشته باشند که البته با همان شرط 9 شب 
بود. مســـلماً کسی خیلی در خانه اش دوام 
نمی آورد اما پیرمرد از شـــرط و شـــروطش 

هم نمی گذشت و بر آن اصرار داشت.«
بـــه موعـــد جابه جایی،  نزدیک شـــدن 
نگرانی هـــای زیـــادی را بـــرای مســـتأجران 
ایجاد می کند، دلشوره از اینکه صاحبخانه 
قرار اســـت چه مبلغی روی اجـــاره بگذارد 

و اینکه اصًا شـــاید عذر مستأجر را به هزار 
بهانـــه بخواهد که عمده اش این اســـت که 
می خواهم خودم بنشینم یا خانه را بدهم 
به فامیلم که اتفاقاً امسال خیلی هم رایج 
است چون به گفته مشـــاوران اماکی که با 
آنها گفت و گو کردم، مالکان گمان می کنند 
اگر مستأجر را بلند کنند، می توانند ملک را 
به قیمت بااتر به کـــس دیگر اجاره دهند 
که البته این مســـأله همیشـــه کـــم و بیش 
وجود داشته اما امســـال بارزتر است؛ حاا 
شـــرط و شـــروط عجیـــب و غریـــب برخی 
مالـــکان را هـــم بگذاریـــد کنـــار ایـــن، چه 

ملغمه ای می شود.

بگوید که متأســـفانه خیلی هـــا می گویند. 
ماهم بااخره سالهاست کارمان این است 
و مـــن خودم دروغ ها را راحت تشـــخیص 
می دهم. ما مالکی داشتیم که یک خانم 
90 ساله بود و ســـه واحد آپارتمانش را در 
یک ســـاختمان گذاشـــته بود برای اجاره و 
خـــودش هم در همان ســـاختمان زندگی 
می کـــرد. اتفاقاً مبلغ خیلی مناســـبی هم 
تعییـــن کرده بـــود اما فقط بـــه زوج اجاره 
می داد. دختر خانمی مراجعه کرد و گفت 
زوج اســـت. مـــا وظیفه داریم شناســـنامه 
را ببینیـــم. گفـــت می خواهم عقـــد کنم و 
بعـــدش هـــم مدعی شـــد صیغه اســـت. 
خواستم صیغه نامه بیاورد. یک برگه کپی 
آورد که معلوم بود دســـتی درســـت شده. 
به هرحال با پرس و جو متوجه شـــدیم با 
آقایی که ادعا می کرد همســـرش است از 
شهرستان فرار کرده اند، چون پدرهایشان 
مانـــع  و  دارنـــد  جـــدی  مشـــکل  باهـــم 
ازدواجشان هستند. خب اگر خانه را اجاره 
می دادیم، حتـــی ممکن بود پدرها بیایند 
و اتفاق ناخوشـــایندی بیفتد. این جا کمی 
کارآگاه بـــازی ما جواب داد و مســـأله هم 
ختم به خیر شد و در نهایت خانواده ها با 
پادرمیانی همان خانم صاحبخانه مسن 

با هم آشتی کردند.«
کـــه  اســـت  ایـــن  تصـــور  معمـــوًا 
صاحبخانه ها ترجیح می دهند خانه شان 
را بـــه زوج اجاره دهند امـــا آقای بهرامی، 
مشـــاور امـــاک در شـــرق تهـــران چیزی 
برخـــاف ایـــن می گویـــد: »من یکـــی دو 
مـــورد مالک داشـــتم کـــه اصرار داشـــتند 
خانه شان را به زن و شـــوهر بچه دار اجاره 
دهند. حتی مورد زوج پیدا می شـــد، قبول 
نمی کردند. اســـتدال یکی شـــان این بود 
کـــه اگر بچـــه در خانه باشـــد، زن و شـــوهر 
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ë  در حال حاضر وضعیت لجســتیک ایران در چه جایــگاه منطقه ای قرار
دارد؟

شــاخص های مختلفــی بــرای ســنجش وضعیــت لجســتیکی داریــم. 
بهبــود عملیات گمرکــی، وضعیت فنــاوری و تجهیزات حمــل و نقل، 
بهبــود جریــان اطاعــات و... همــه مؤلفه هایــی اســت کــه در نهایــت 
بــه شــاخص عملکــرد لجســتیکی می رســد و در مجموع رتبه کشــور را 
مشــخص می کند. رتبه ایران طی 20 ســال گذشــته از 76 به 115 تبدیل 
شــد. ظرف چند ســال اخیر اما دوباره رشــد کرد. اما در یک ســال و نیم 
اخیــر بخصوص با شــدت گرفتــن تحریم ها، رتبه کشــور مجدد در حال 
افت اســت. اگــر وضعیت مان را با کشــورهای منطقه ای مثــل امارات، 
عمــان، ترکیه و قطر مقایســه کنیم، افت شــدیدی داشــته ایم. از لحاظ 
حمل و نقل، جریان ســرمایه فیزیکی و اطاعات کاا در شــرایط بســیار 
بی انضباطی قرار داریم. در زمان گذشــته ما به امارات و ترکیه از لحاظ 
اقتصادی نزدیک تر بودیم. حاا آنها 20 سال جلو رفته اند اما ما در این 
20 سال پیشرفت زیادی نداشته ایم. 20 سال پیش ظرفیت بندر شهید 
رجایی بیش از 5 میلیون کانتینر بود و بندر جبل علی 8میلیون کانتینر 
ظرفیت داشــت. حــاا ظرفیت بنــدر جبل علــی به 29میلیــون کانتینر 
و ظرفیــت ما به نصف رســیده اســت. 20 ســال پیش به خاطر شــرایط 
خــاص، تجارت بین الملل ما موفق تر بود. از یک طرف ســرمایه گذاری 

مســتقیم خارجــی بیشــتر بــود و از طرف دیگر، ســرمایه 
گذاری هــای داخلــی به هر بهانه ای از کشــور بیرون نمی 
رفت. بلکه ســرمایه ها از بخشــی بــه بخش دیگر حرکت 
می کردنــد. جریــان فیزیکــی کاا هم در حال رشــد بود و 
فاصله ما نســبت به کشــورهای منطقه قابل جبران بود. 

اما حاا فاصله ما بسیار افزایش یافته است.
ë  به نظر می رســد که ترکیه، جایگاه ایران را به عنوان هاب

منطقه ای گرفته اســت. شــما علت موفقیت این کشور را 
چه می دانید؟

ترکیــه مثــل ایــران موقعیــت جغرافیایــی خوبــی دارد. 
در مســیر ترانزیت شــرق، غرب، شــمال و جنوب اســت. 
در بخــش گردشــگری که بهتریــن ســرمایه گذاری در هر 
کشــوری اســت، بســیار خــوب عمــل کــرده اســت. همــه 
شــیوه های حمــل و نقل را به کار گرفتــه و ناوگان حمل و 
نقلــش را مــدرن کرده اســت. در تولید کااهای بســیاری 
بــه صورت انبوه عمل کــرده و در بخش های مختلفی که 
جریان کاا در آنها قابل مدیریت اســت، ســرمایه گذاری 
از  ایــن کشــور در خیلــی  کــرده اســت.  خارجــی جــذب 
بخش های زنجیره تأمین از ما موفق تر عمل کرده است. 
به نظر من جغرافیای سیاسی این کشور هیچ وقت اجازه 
نداده اســت که اقتصاد گروگان سیاســتمداران باشــد. به 

همین خاطر نیروهای متخصص از کشورش نرفته اند.
ë  در ابتــدای صحبــت از »شــرایط بی انضبــاط« صحبت

کردید. چرا در سال های اخیر لجستیک ما بی انضباط شده 
است؟

توجه کنید که بــدون مطالعه زنجیره تأمین نباید بحث 
لجســتیک انجــام داد. زنجیــره تأمین مبنای اصلــی مدیریت منطقه و 
لجســتیک بحــث پشــتیبانی اســت. اول باید مبانــی زنجیــره تأمین به 
درســتی کنار هم قرار گیرند. مدل اقتصادی کشــورها، تأمین کننده ها و 
توزیع کننده های آن باید به درســتی جایگاهشان تعریف شود. طراحی 
جریان های فیزیکی کاا، مدل ارتباطی آنها، سرمایه گذاری آنها در این 
بحث هــای زیرســاختی و... باید کامل شــکل بگیرد و ســپس می توانیم 
بــرای برنامه ریزی، اجرا و نظارت لجســتیکی بحــث کنیم. حمل ونقل 
67درصــد لجســتیک را به خــود اختصاص می دهد، بقیــه آن مباحث 
زیرســاختی اســت. تا زمانی که تأکیدمان را بیشتر روی مباحث حمل و 

نقلی بگذاریم، نمی توانیم نقش لجستیک را درست دریابیم.
ë مسأله »زنجیره تأمین« دقیقاً شامل چه چیزهایی می شود؟

اصــل قضیــه زیرســاخت هاســت. چیزهایــی مثــل نحــوه تأمیــن مواد 
اولیــه فــواد، گندالــه، آهن قراضــه و... در ترکیب با هــم زنجیره تأمین 
را می ســازند. نحوه رســیدن این محصوات به کارخانه هــا برای تبدیل 
شــدن به محصول نهایی، بخش دیگری از کار است. بعد از آن، این که 
وقتی محصول نهایی تولید می شود، با بازار مصرف چقدر فاصله دارد. 
توزیــع آن بــه مناطق مختلف کشــور و مــدل صادرات آن به چه شــکل 
است. تمام این ها طراحی شد، حاا باید جریان اطاعات به دست دو 
طــرف تولید کننده و توزیع کننده مدیریت شــود. جریــان فیزیکی کاا و 
جریان سرمایه باید به نحوی طراحی شود که نه تنها زنجیره تأمین کاا 
گره نخورد، بلکه همراه با سود برگشت داشته باشد. تمام این ها زنجیره 
بسیار بزرگ زیرساختی است که برای هر محصول متفاوت است. مثًا 

می توان از زنجیره تأمین فواد صحبت کرد که در همه صنایع اهمیت 
زیــادی دارد.زنجیره دارو، زنجیره خودرو و... هر کدام زیرســاخت هایی 
دارنــد کــه در تأمیــن کاا بخصــوص در شــرایط کنونی اهمیــت زیادی 
دارد. دقــت کنید که برای مثال، کارخانــه تولید کننده برق نیاز کارخانه 
پتروشــیمی اســت. کارخانه پتروشــیمی، نیاز کارخانه تولید برق است. 
اگــر ایــن جایگاه ها بر اســاس منطق زنجیــره تأمین طراحی شــده بود، 
حاا در مدیریت کااهایمان وضعیت خوبی داشــتیم. اما واقعیت این 
اســت که در تمام این کارها جزیره ای عمل شــده و برای هیچ کدام به 
صورت یکپارچه فکر نشده است. در هر حوزه ای، با توجه به صاحدید 
افراد منطقه کارهایی انجام داده اند و به کل زنجیره، فکر نشــده است. 
مثــل این که در کشــاورزی گندم را با هزینه بســیار زیــاد و با مصرف آب 
خیلــی زیــاد تولید می کنیم تا یک منطقه ســودآور باشــد. این اقدامات 

باعث رقابت های بدون برنامه ریزی و زیان کل اقتصاد می شود.
ë  حــاا کــه در شــرایط تحریــم قــرار گرفته ایــم، بــرای مدیریــت شــرایط

لجستیکی چه باید کرد؟
نه تنها در شــرایط تحریم، بلکه همیشــه در شــرایط ســخت کشورهای 
پیشــرفته به مدیریت دانش و باا بردن سطح دانش افراد و تکنولوژی 
نیــاز دارند و آگاهی و علم و منطق را ســرلوحه خــود می گذارند. زمانی 
کــه شــرایط اقتصادی ســخت باشــد، در کشــورهای جهان ســوم هزینه 

آمــوزش و تخصــص بــه حداقل می رســد و هزینــه برای امــرار معاش 
بیشــتر می شــود. به همین خاطر کارها ســخت تر پیش می رود. در حال 
حاضــر مــا بیــش از قبل نیازمنــد تخصص و آمــوزش هســتیم. چرا که 
می خواهیــم هزینــه هایمان را به حداقل برســانیم و راندمــان را بهبود 
دهیــم. اآن بیش از گذشــته ارزش این مســأله مشــخص می شــود. در 
گذشــته درآمدهــای نفتــی، نقص هــای ما را پوشــش مــی داد ولی حاا 
کــه درآمدهــا کاهش یافتــه، نقص های مــا در همــه حوزه ها بخصوص 
لجســتیک و زیرســاخت ها عیان شــده است. به نظر می رســد که تا این 

لحظه برنامه ای برای بهبود این زیرساخت ها، پیش بینی نشده باشد.
ë پیشنهاد شما برای این برنامه ریزی چیست؟

در حــال حاضــر کار بســیار مهــم مــا، مدیریتــی اســت. مــا در تجــارت 
بین الملــل و بســیاری از کارهــای مدیریت بســیار ضعیف هســتیم و با 
مدل هــای جدید ســازگار نیســتیم. مــا از دیــد بازرگانی بســیار ضعیف 
هستیم. بسیاری از صاحبان حرفه ها و کسب و کارها آموزش ندیده اند. 
در حال حاضر باید مهندســی زنجیره تأمین تغییر کند. در حال حاضر 
این کــه آلیــاژ فــوادی را بــا قیمت بســیار نازل تــر وارد و بــه محصوات 
فوادی برای گردش صنایع تبدیل شود، عاقانه تر از آن است که همه 
فواد کشــور را بــا جابه جایی ســنگین خودمان انجام دهیــم. این کارها 
هم توسط پژوهشــکده های علمی، دانشگاه ها، مؤسسه های تحقیقاتی 
و افراد صاحب سبک می تواند انجام شود. اآن دیگر مثل 20، 30 سال 
پیش نمی شــود که از روی کشــور دیگر تقلید کرد و کارهای آنها را انجام 

داد، بلکه هر کشوری به مدل انحصاری و خاقانه نیاز دارد.

»ایران« در گفت و گو با کارشناس ارشد  صنعت حمل و نقل بررسی می کند

فرصت هایی از دل تحریم برای توسعه لجستیک

کشتیرانی و حمل و نقل دریایی همیشه در تیررس تحریم بوده است. برجام فرصتی بود تا 
فعالیت خطوط بزرگ کشــتیرانی و بنادر ایران از سر گرفته شود. اینکه برقراری تحریم های 
جدید تا چه اندازه توانسته بر توان بنادر و دریانوردی کشور تأثیر بگذارد، موضوع مصاحبه 
خبرنگار »ایران« با محمد راســتاد، مدیرعامل ســازمان بنادراســت.وی در بخشی از این 
مصاحبه، می گوید:»این ســازمان توانســت با اســتفاده از فرصت برجام، بنادر را تجهیز 
کند.« راســتاد، در ادامــه این گفت و گو، جذب خطوط کشــتیرانی حتی در زمــان تحریم را 

به عنوان یک وظیفه مهم و راهبردی می داند که همیشه در دستور کار سازمان بنادر است.

ë  آیــا از فرصــت برجام بــرای توســعه بنادر و 
حمل و نقل دریایی استفاده کردید؟

یکــی از مهم تریــن اقدام هــای ســازمان بنــادر 
جــذب حداکثــر خطــوط کشــتیرانی در بنــادر 
کشور بود. قبل از برجام خطوط اینر کانتینری 
بنــادر را ترک کرده بودند، بعد از برجام عمده 
ایــن خطوط بــه بنــادر مراجعت کردنــد و این 
دســتاورد مهمی برای کشور محسوب می شد. 
موضــوع دیگــر در مــورد مؤسســات رده بندی 
کشــتی ها بود که قبل از برجام موافقتنامه های 
خــود بــا ســازمان بنــادر بــرای تحــت پوشــش 
را  ایرانــی  کشــتی های  رده بنــدی  دادن  قــرار 
تعلیق کرده بودند کــه بعد از برجام همه این 
موافقتنامه ها با مهم ترین مؤسسات رده بندی 
جهان که عضو انجمن بین المللی مؤسســات 
رده بندی موسوم به آیاکس هستند برقرار شد. 
این هم دســتاورد مهمی بود که سازمان بنادر 
به آن نائل شــد. موضوع دیگر پیرامون تجهیز 
بنــادر بود کــه مهم ترین آن تجهیــز ترمینال 2 
کانتینــری بندر شــهید رجایی بــود.در این بندر 
12 دســتگاه جرثقیــل کشــتی به ســاحل با 104 
میلیون یورو ســرمایه سازمان بنادر توسط یک 
ســازنده اروپایی تأمین شــد و این پــروژه اواخر 
ســال گذشــته با حضور رئیس جمهوری رسماً 
به بهره برداری رســید. در مورد سایر تجهیزات 
دریایــی هم بــه تناســب نیازهایی که ســازمان 
داشــت توانســت از فرصــت برجــام اســتفاده 
کند.مذاکراتی با اپراتورهای بزرگ بین المللی 
شروع شــد تا شــاهد تفاهمنامه های همکاری 
و ســرمایه گذاری اپراتورهــا باشــیم که منجر به 
انعقــاد تفاهمنامه بیــن اپراتورهــای داخلی و 
خارجــی شــد. در مجمــوع می توانیــم بگوییم 
توانســت  برجــام  فرصــت  از  بنــادر  ســازمان 

استفاده بهینه را ببرد.
ë  منتقدان می گویند چرا اجــازه دادیم برخی

خطوط که درتحریم های قبل به ســرعت بنادر 
مــا را تــرک کــرده بودند بعــد از برجــام دوباره 

برگردند.
فضــای فعالیــت بنــادر تجــاری جهــان کامــًا 
تــاش می کننــد  بنــادر  اســت. همــه  رقابتــی 
برای اینکه ســهم خــود را از بــازار حمل و نقل 
کانتینری که مهم ترین ترافیک تجارت دریایی 
اســت را به حداکثر برســانند، بیشــترین میزان 
کشتیرانی های اینر را جذب کنند. ما هم دنبال 
این هســتیم تا از ســهم حمل و نقــل دریایی و 
بــازار منطقه بیشــترین میــزان را جــذب کنیم 
بنابراین طبیعی بــود از فرصت رفع تحریم ها 
حداکثــر اســتفاده را ببریــم تــا تمــام خطــوط 
بدون اســتثنا بــه بنادر ما تردد داشــته باشــند. 
یــک نکته مهــم و مزیت دیگــر حضور خطوط 
اینر کشــتیرانی جهانی به تعداد زیاد و عرضه 
ظرفیــت باای حمل و نقل دریایی این اســت 
کــه هزینه هــای حمل و نقــل هم کاهــش پیدا 
می کنــد و آثار مثبتی در اقتصــاد دارد بنابراین 
جذب خطوط کشــتیرانی به عنوان یک وظیفه 
مهم و راهبردی همیشه در دستور کار سازمان 
بنــادر هســت و خواهــد بــود حتــی در شــرایط 
تروریســم اقتصــاد مــا کمــاکان به دنبــال ایــن 
هستیم به هر طریق ممکن خطوط کشتیرانی 
خارجــی را به بنادر خود جذب کنیم تا بتوانیم 
بدون محدودیت هر مراوده تجاری که کشور با 

اقصی نقاط دنیا  داشته را انجام دهیم.
ë  با بازگشــت تحریم ها امکان ظرفیت خالی

مانند ظرفیت های کشــتیرانی یا بنادر ما وجود 
دارد؟

ظرفیت هــای خالــی در دو بخــش اســت یــک 
بخــش در حمــل دریایی اســت که بــا توجه به 
خروج اینرها در حال حاضر حداکثر اســتفاده 
از نــاوگان داخلی می شــود و شــرایطی نداریم 
کــه بگوییــم از ظرفیــت قابل توجه کشــتیرانی 
داخلــی اســتفاده بهینــه نمی شــود. در مــورد 
ظرفیت بنادر، ســال گذشته به خاطر نوسانات 
اقتصــادی و نوســانات نــرخ ارز شــاهد کاهش 
20 میلیــون تنی تخلیه و بارگیــری کاا در بنادر 
تجاری کشــور بودیــم ولی میــزان حمل و نقل 
و تجــارت دریایــی بنــادر تجــاری بالغ بــر 135 
میلیــون تن بود که تقریبــاً 130 میلیون تن هم 
تخلیه و بارگیری در بنادر نفتی داشتیم که این 
میــزان حمــل و نقل نشــان می دهد اســتفاده 
در  بنــدری  زیرســاخت های  از  توجهــی  قابــل 
کشــور می شــود. بنابرایــن ظرفیت هــای بنادر 
نکتــه  اســت.  بهره بــرداری  حــال  در  کمــاکان 
دیگر اینکه انگیزه بــرای صادرات کاا باا رفته 
اســت و اان بخــش زیــادی از ظرفیــت بنــادر 
بــه صــادرات اختصــاص دارد. ســال گذشــته 
صادرات غیرنفتی از نظر وزنی 2 برابر واردات 
غیرنفتی بود و بالغ بر 50 میلیون تن صادرات 

آخرین گزارش بانک جهانی نشــان می دهد که ایران در شــاخص عملکرد لجســتیک)LPI( در ســال 2018 در رتبه 64 از میان 160 کشــور جهان 
قرار گرفته اســت. بر اساس تعریف بانک جهانی لجستیک تجاری شــامل حمل ونقل، انبارداری، یکپارچه سازی بارهای تجاری، امور گمرکی و 
تبادات مرزی تا سیســتم های توزیع بین المللی و درون کشوری می شود. از میان کشورهای با درآمد سرانه هم سطح، آن کشورهایی که عملکرد 
لجســتیکی بهتری داشته اند، شاهد یک درصد رشد بیشــتر در تولید ناخالص داخلی )GDP( و دو درصد رشد بیشتر در تجارت بوده اند. با وجود 
بهبود عملکرد لجســتیکی در ســال های اخیر، چند ســال پســرفت باعث شــد که ایران از رقبای منطقه ای عقب بماند، بخصوص زمانی که در 
ســال 2012 ایران در رتبه 100 جهان قرار گرفته بود. عباس حاجی ابراهیمی، کارشــناس لجســتیک درباره علت عملکرد بهتر کشورهای همسایه 
 MBA با تأکید بر ترکیه می گوید: »جغرافیای سیاســی ترکیه هیچ وقت اجازه نداده اســت که اقتصاد  در گرو  سیاستمداران باشد.« این مدرس
در دانشــگاه تهران، پای گفت و گو با »ایران« نشســته و از اهمیت لجستیک و راهکارهای بهبود زنجیره تأمین کاا در دوره تحریم صحبت کرده 
اســت. به اعتقاد او، حــاا که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، نواقص عملکردهای اقتصادی عیان شــده و فرصت مناســبی برای جبران این 

ضعف هاست. 

گفت وگو

ریحانه یاسینی
خبرنگار

در حال حاضر ما بیش از قبل نیازمند تخصص و 
آموزش هستیم. چرا که می خواهیم هزینه هایمان 

را به حداقل برسانیم و راندمان را بهبود دهیم. 
اآن بیش از گذشته ارزش این مسأله مشخص 

می شود. در گذشته درآمدهای نفتی، نقص های 
ما را پوشش می داد ولی حاا که درآمدها کاهش 

یافته، نقص های ما در همه حوزه ها بخصوص 
لجستیک و زیرساخت ها عیان شده است

غیرنفتــی و حــدود 26 میلیون تــن واردات غیر 
نفتــی داشــتیم. همین اان هــم در بنادر بزرگ 
عمده کشــتی های مــا در اشــغال محموله های 
صادراتــی در حال بارگیری اســت. این موضوع 
برای اقتصاد کشــور و فعال شدن صادرات یک 

مزیت بزرگ است.
ë کشتی های ما برای صادرات مشکلی ندارند؟

بــدون محدودیــت صــادرات می کنیــم. برخی 
کشــتی ها که بــه بنــادر می آینــد و محموله های 
کشــتی های  می کننــد  بارگیــری  را  صادراتــی 
خارجی هســتند بعضی هم کشــتی های ایرانی 
هســتند. در ایــن دوره از تحریم هــا بــا توجــه به 
اینکه تحریم هــا یکجانبــه و غیرقانونی از طرف 
امریــکا تحمیل شــده اســت، جامعــه جهانی و 
سازمان بین المللی دریانوردی این تحریم را به 
رسمیت نمی شناسد و اان شاهد هستیم عمده 
نــاوگان تحت پرچم ایــران در حال تردد به اکثر 
نقــاط هســتند. همین اان اگر بــه بندررجایی یا 
امام بروید هیچ کدام از اســکله ها خالی نیستند 
تمام اسکله ها در اشغال کشتی هایی هستند که 
در حال تخلیه یا بارگیری هســتند. این فعالیت 
نشان می دهد بنادر ما فعال است و هم ناوگان 
بــا تمــام قــدرت و تــوان واردات و صــادرات را 

انجام می دهد.
ë  احتمال تحریم پتروشــیمی یــا تحریم فلزات

تهدیــدی بــرای کاهــش فعالیــت حمــل و نقل 
دریایی نیست؟

هــر محدودیتــی کــه اعمــال می شــود تبعاتی را 
متوجه بخش مربوطه می کند. ما همیشــه تأکید 
کرده ایم در بخش بنادر و کشتیرانی قابلیت های 
مــا آنقــدر بــاا اســت کــه تحریم هــا نمی توانــد 
ظرفیــت و توانمنــدی مــا را متوقــف کنــد. ســال 
گذشــته حجم تجــارت دریایــی 265میلیون تن 
بــود کــه این نشــان می دهــد بــا توجه به نــاوگان 
بزرگ کشــتیرانی و نفتکشــی که در اختیار داریم 
و بنــادری که ظرفیتش 240 میلیــون تن در حال 
حاضــر اســت، قابلیت هایــی اســت کــه در هــر 
شرایطی کشور را در تأمین زیرساخت های حمل 

و نقل و حمل و نقل دریایی پشتیبانی کنند.
ë  تجارت دریایی در ســال 97 نسبت به 96 چند

درصد کم شد؟
حجــم حمــل و نقــل دریایــی در 97 نســبت به 
96 حــدود 13 درصد کاهش داشــته اما از نکات 
مهم تجارت دریایی افزایش 2 برابری صادرات 
غیرنفتی نســبت به واردات بــود و اینکه کاهش 
صــادرات کمتــر از 10 درصــد بــود امــا کاهــش 
واردات بیشــتر بــود. هــر چقدر صادرات بیشــتر 
باشد و واردات کمتر، به نفع اقتصاد ملی است.

ë برای نوسازی ناوگان برنامه ای دارید؟
بنــا بــر تأمیــن نــاوگان عملیاتــی بنادر کشــور را 
داریم که در راســتای حمایــت از صنایع داخلی 
و در قالــب طــرح تحــول صنایــع دریایی کشــور 
داخلــی  دریایــی  صنایــع  بــه  را  آنهــا  ســاخت 
بــرای ســفارش می دهیم. بخشــی از اقدامات و 
قراردادها اجرا شــده و بخشی از این شناورها در 
حال ساخت است. در مجموع ساخت 61فروند 
انواع شناور، 51 خودرو آتش نشانی و 5 سیستم 
حفاظــت الکترونیــک بنــادر را مد نظــر داریم. 
برآورد اعتبار مورد نیاز این پروژه ها 179 میلیون 
و 500 هــزار یــورو اســت کــه همــه آنهــا توســط 
صنایــع دریایی و تولیدکنندگان داخلی ســاخته 
می شــود. اشــتغالزایی مســتقیم ایــن پروژه هــا 
3500 نفر و اشــتغالزایی غیرمستقیم 1200 نفر 
اســت. ســرمایه آن هم از منابع داخلی سازمان 

بنادر تأمین می شود.
در کنار این برای توسعه ناوگان مکانیزم های حمایتی 
کمــاکان برقرار اســت مخصوصاً اعطای تســهیات 
از محل وجوه اداره شــده ســازمان بنادر و دریانوردی 
را در نظــر داریــم. اولویت هــای اعطای تســهیات را 
مشــخص کرده ایم و توجه ویژه ما بخشی به توسعه 
نــاوگان مســافری و گردشــگری اســت و در کنــار آن 
ســرمایه گذارانی که در پس کرانه های بنادر بخواهند 
در روبناها سرمایه گذاری کنند، ما با اعطای تسهیات 
ســرمایه گذاران را مــورد حمایــت قــرار می دهیــم. 
همچنین نوســازی ناوگان ســنتی یکی از حوزه هایی 
است که مورد حمایت ما قرار می گیرد. مکانیزم هایی 
که به فعال شدن صنایع دریایی، رونق تولید در این 
حــوزه و ارتقــای کیفیــت نــاوگان دریایی منجر شــود 
هــم از طریق اعطای وجوه اداره شــده و هم با ســایر 

مکانیزم های حمایتی را دنبال می کنیم.
ë  ایجــاد مناطق آزاد یا ویژه جدیــد برای انتقال

بار در بنادر یا پس کرانه ها را در دستور کار دارید؟
در ارتباط با بنــادر ویژه و آزاد، عمده بنادری که 
تحت مالکیت ســازمان بنادر هســتند یا منطقه 
ویــژه اقتصادی هســتند یا در محــدوده مناطق 
آزاد قرار دارند. بندر امیرآباد و نوشهر در شمال 
مناطــق ویــژه اقتصــادی هســتند و بنــدر انزلی 

هــم در محدوده منطقــه آزاد اســت. در جنوب 
بنــادر خرمشــهر و آبــادان در محــدوده منطقه 
آزاد اروند هستند.همچنین  بندر امام خمینی، 
بوشــهر و رجایــی هــم منطقــه ویــژه اقتصــادی 
هســتند. کاری کــه در حــال انجــام آن هســتیم 
الحــاق بنــدر چابهار بــه منطقه آزاد اســت تا از 
تسهیات و مزایای قانونی منطقه آزاد استفاده 
کند. بخشــی از اراضی پس کرانه ای و توسعه ای 
بنادر که به توسعه صنایع و فعالیت های ارزش 
افزوده ای کمک می کند در بنادر رجایی، بوشهر 
و امــام به مرور به مناطق ویژه اقتصادی الحاق 
می شــوند تا بتوانیم از تمام تسهیات و مزایای 
مناطق ویژه و آزاد در اراضی تحت مالکان بنادر 

تجاری استفاده بهینه را ببریم.
ë برنامه ایروبی اروند در چه مرحله ای است؟

با توجــه به اینکه تنها رودخانه قابل کشــتیرانی 
کشــور ارونــد رود اســت ، یکــی از توافق هــای در 
ماقــات اخیــر ســران دو کشــور عــراق و ایــران 
قالــب  در  کار  ایــن  بــود.  رود  ارونــد  ایروبــی 
پروتــکل 1975 الجزایــر بیــن دو کشــور صــورت 
خواهــد گرفــت کــه مســتلزم بازگشــایی دفتــر 
همکاری هــای مشــترک اســت، در قالــب ایــن 
دفتر تمام عملیــات ایروبی، ایمنی، راهنمایی 
کشــتی ها و... به صورت مشــترک انجــام خواهد 
شــد. بافاصله بعــد از ماقات ســران و توافق، 
پیگیــری مــا از طریق وزارت امور خارجه شــروع 
شــد تا جلســات فنی را بــا طرف عراقی داشــته 
باشــیم و مکانیزم هــای نهایــی برای بازگشــایی 
دفتر همکاری شروع شود تا متعاقب بازگشایی 
دفتــر بتوانیــم شــاهد شــروع عملیــات ایروبی 
اروند باشیم. بر اســاس توافق رئیس جمهوری 
و نخســت وزیر عــراق شــروع عملیــات بعــد از 
مــاه رمضــان خواهــد بود. ســازمان بنــادر تمام 
تجهیزاتــش آمــاده اســت تــا بافاصلــه بعد از 
بازگشــایی دفتر عملیات ایروبی را شــروع کند.

امیدواریــم  طرف عراقی هــم در مذاکرات فنی 
بموقــع حضــور یابد تــا در همان موقــع تعیین 
شده ایروبی را شروع کنیم. افزایش عمق اروند 
کمــک می کند تا کشــتی های ســنگین تر و ســایز 
بااتر وارد  بنادر جنوبی ما شوند و ما می توانیم 
بعــد از ایروبــی از ظرفیت های بندر خرمشــهر 

بیشتر استفاده کنیم.
ë  چــرا زمــان دپــوی کاا در بنــادر ایــران زیــاد

اســت؟ در حال حاضــر دپــوی کاا در بنادر چه 
میزان است؟

میانگیــن رســوب کاا در بنــادر کشــور نســبت بــه 
نرم های بین المللی بااتر است. باید تاش کنیم 
میزان رســوب کاهش یابد. این مســأله مربوط به 
مقطــع خاص یا اان نیســت، به طــور کلی میزان 
مانــدگاری کاا در بنــادر باا اســت و این موضوع 
وابسته به عوامل عملیاتی حمل و نقل و تخلیه و 
بارگیری و نگهداری کاا نیست بلکه عوامل مهم 
در افزایش زمان دپوی کاا این است که صاحبان 
کاا در زمینه اخذ مجوز قانونی برای ترخیص کاا 
مشــکاتی دارنــد و با تأخیر می تواننــد مجوزها را 
بگیرند. یا اینکه شرایط اقتصادی و نوسانات بازار 
و بی ثباتــی باعث می شــود صاحــب کاا ترجیح 
دهــد محمــوات او زمــان بیشــتری در انبارهــای 
بنادر بماند.علت دیگر افزایش زمان دپو مربوط 
به سودجویی است که برخی صاحبان کاا دارند. 
نیاز به هماهنگی بین نهادهای مختلف ترخیص 
کاا داریــم تــا بتوانیــم رونــد ترخیــص را تســریع 
ببخشــیم تا میزان رسوب کاا کاهش پیدا کند. در 
مواردی هم مشکات اســنادی عامل دپو است ، 

سهیا یادگاری
خبرنگار

تازه ترین وضعیت بنادر کشور
در گفت و گو با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی:

هیچ اسکله ای خالی نیست
صادرات و واردات در جریان است
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ë اعداد رؤیایی بودجه را کم کرد
از آنجا که اعداد در نظر گرفته شــده برای افق 1404 رؤیایی اســت باعث شــد که به 
مرور زمان شاهد کاهش بودجه  برای طرح های عمرانی و زیرساختی باشیم. طبق 
 آخرین گزارش از وضعیت حمل و نقل ریلی کشور که از سوی وزارت راه و شهرسازی

 )در ســال 1394( منتشــر شده، خطوط ریلی کشور طی ســال های 1384 تا 1394 
فقط حدود 2 هزار کیلومتر رشد داشته، این در حالی است که تا رسیدن به 25هزار 

کیلومتر مسیر ریلی تا سال 1404 راهی طوانی باقی مانده است.
ë چالش های جدی

بنابرایــن مســئوان ایــن حــوزه بهتــر اســت به جــای آرمان گرایــی و تدویــن 
برنامه هایی که قابلیت عملیاتی ندارد با در نظر گرفتن پتانسیل ها با همکاری 

بخش خصوصی برنامه کاربردی و اجرایی تدوین کنند.
مهم ترین خواسته فعاان صنعت حمل و نقل ریلی تزریق منابع مالی است 
امــا هیچ ســالی این حــوزه نتوانســته در جذب پــول و بودجه ای که بــرای آنها 
اختصاص داده شــده، موفق شــوند. این موضوع مهم ترین چالشی است که 
مسئوان صنعت حمل و نقل ریلی به آن اشاره می کنند و معتقدند اگر منابع 
پولی به این ســمت هدایت شــود حمل و نقل ریلی با ســرعت رشــد می کند. 
صنعت حمل و نقل ریلی از سال های دور می توانست به سمت رشد و توسعه 
یافتگی حرکت کند، اما طی این ســال ها همواره ســایر صنایع در اولویت قرار 
داشــتند. برخی ها این صنعت را با خودروســازی مقایسه می کنند و می گویند 
اگــر یــک درصــد از حمایت هایی که از صنعت خودروســازی می شــود به ریل 
اختصاص پیدا می کرد اکنون هیچ دغدغه ای در مورد انتقال کاا به شهرهای 
مختلف وجود نداشت و از طرفی در جابه جایی مسافر هم موفقیت های خوبی 
به دســت می آمد چــرا که هزینه جابه جایی با قطار بســیار ارزان تــر از هواپیما 
است. آن گونه که رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی 
اواخر سال گذشته عنوان کرده بود؛ ساانه 16هزار نفر در تصادفات جان خود 
را از دست می دهند و 300 هزار نفر دچار معلولیت می شوند، بدین جهت اگر 
حمــل و نقل ریلی رشــد پیدا کرده بود، آمار تصادفــات در ایران رتبه های یک 
جهــان را به خــود اختصاص نمی داد.  نکته دیگــری که صنعت حمل و نقل 
ریلی را با چالش مواجه کرده و از سال های دور نسبت به آن هشدار داده شده 
بود، قدیمی بودن این ناوگان اســت. طبق آخرین آمارها با نوســازی و خروج 
برخی واگن های فرســوده، عمر متوســط ناوگان ریلی به 28.5 ســال رســیده، 
این در حالی اســت که در ســال 1395 این عدد 36.9 ســال بود. بی توجهی به 
تقویت زیرساخت های ازم برای حمل ریلی هم از دیگر نکاتی است که اجازه 
نمی دهد این صنعت سودده رشد کند. به عنوان مثال اگر بنادر کشور به حمل و 
نقل ریلی مجهز شده بود و در تمام شهرها خطوط ریلی وجود داشت، قیمت 
نهایی کااها کاهش پیدا کرده و بخش خصوصی با شــرایط بهتری نســبت به 

تجارت اقدام می کرد.
ë خبری از تکنولوژی روز نیست

دیگــر  از  هــم  قدیمــی  تکنولــوژی   به کارگیــری 
موضوعاتــی اســت کــه کارشناســان در لیســت 
مشــکات صنعــت حمــل و نقــل ریلــی کشــور 
حــوزه  ایــن  در  کارخانجــات  اگــر  دادنــد.  قــرار 
سرمایه گذاری مناسبی کرده بودند اکنون قطار و 
خطوط ریلی با تکنولوژی روز همراه بودند و این 
صنعت توانایی صادرات نیز پیدا می کرد. وجود 
قوانین دست و پاگیر و بروکراسی اداری هم مانع 
از عملکرد مناسب در صنعت حمل و نقل ریلی 
شده است. اگر این صنعت درگیر بروکراسی های 
اداری نبود می توانســت در پروژه های توسعه ای 

خود با سرعت پیشرفت کند.
ë  ســرمایه مناســب در حمل و نقل ریلــی وجود

ندارد
فقدان سرمایه های مناسب در توسعه شبکه حمل 

ریلی را هم می توان از جمله مشکات برشمرد. در ایران ریسک سرمایه گذاری در 
صنعت حمل و نقل ریلی زیاد است. سرمایه گذاران به جهت آنکه مسئوان توجه 

خاصی به این حوزه ندارند، برای ورود به آن اقدام نمی کنند.
ë ریسک سرمایه گذاران پوشش داده شود

نرخ هــای چندگانــه ارز و نوســانات آن ســرمایه گذاری های کان را در صنعت 
حمــل و نقل با مشــکات مختلفی روبــه رو کرده اســت. از این رو کارشناســان 
توصیه می کنند که دولت ریسک سرمایه گذاری را پوشش دهد تا سرمایه گذاران 

با نوسان نرخ ارز قدرت سرمایه گذاری داشته باشند.
ë توسعه بدون ریل محقق نمی شود

چشم انداز صنعت کشــور در زمینه های گوناگون تا افق 1404 رشد تولید انواع 
محصــوات در صنایع معدنــی و فلزی و غیر از آن را متصور اســت. پر واضح 
اســت کــه ایــن امر حمــل و جابه جایــی میلیون هــا تن بــار را به دنبــال خواهد 
داشــت. از این رو، بدون وجود یک شــبکه مناســب حمل و نقل، دســتیابی به 
چشــم اندازهای مطرح شــده امکان پذیر نیســت. حمل ریلی به عنوان یکی از 
ایمن تریــن و ارزان تریــن روش های حمل بار در جهان شــناخته می شــود، اما 
رشــد این صنعت در کشــور متوازن و هم راســتا با نیازهای ایجاد شــده نبوده 
است. صنعت حمل و نقل ریلی نقشی بی بدیل در توسعه اقتصادی بسیاری 
از کشــورها ایفا می کند. جغرافیای گســترده و عدم دسترسی به دریا در برخی 
از کشــورها باعث می شــود تا تنها راه مطمئن، آســان و پرظرفیت برای حمل 
کااها راه آهن و ریل باشد. ایران از جمله کشورهایی است که تنوع جغرافیایی 
و گستردگی بسیار باایی دارد و بنابراین حمل کااها از مبادی تولید تا مقاصد 

داخلی و صادراتی نیاز بسیار شدیدی به حمل ریلی داشته باشد.
ë عقب ماندگی از برنامه های توسعه ای

 در حال حاضر اکثر کارشناســان اقتصــادی اعتقاد دارند که حمل و نقل ریلی 

کشور متناسب با توسعه صنعتی پیش نرفته و از برنامه های ساانه و میان مدت 
)پنج ساله( بســیار عقب اســت و دولت به عنوان متولی زیرساخت های کشور 
بایــد با توجه بــه نیازهای کنونی، چشــم اندازها و اهداف تعیین شــده، در این 

زمینه چاره ای بیندیشد.
براســاس آخریــن آمارهــا، امریــکا بــا بیــش از 250 هــزار کیلومتر خــط آهن، 
بزرگ ترین طول خطوط ریلی جهان را در اختیار دارد. پس از امریکا، کشورهای 
روســیه، چین و هند به ترتیــب در جایگاه های بعدی قرار دارنــد. ایران در این 
رتبه بندی در جایگاه بیســت و یکم است. اما این عامل به  تنهایی گویا نیست 
و نســبت خطوط ریلی به مســاحت کشــورها را می توان شاخص بهتری برای 
بررســی وضعیــت حمــل و نقل دانســت. در این معیار کشــور آلمــان جایگاه 
نخســت را به خود اختصاص داده، امریکا به جایگاه سیزدهم تنزل پیدا کرده 

است و ایران نیز با دو پله سقوط رتبه بیست و سوم را دارد.
ë 1404 چشم انداز خطوط ریلی در افق

ســنجش  میــزان  در  تأثیرگــذار  و  مهــم  شــاخص های  گفــت  بتــوان  شــاید 
توســعه یافتگی کشــورها تولید فواد و میزان خطوط ریلی اســت. چشــم انداز 
تعیین شــده برای توســعه کشــور در بخش هــای گوناگــون صنعــت، نیازمند 
زیرساخت های متناسب و مناسبی است. به عنوان مثال، اگر تنها زنجیره تأمین 
و ارزش صنعت فواد در نظر گرفته شــود، مشــاهده می شــود که دستیابی به 
ظرفیت تولید 55 میلیون تن فواد در افق 1404 بدون ایجاد زیرســاخت های 
مناســب حمل و نقل امکان پذیر نخواهد بود. براساس پیش بینی های انجام  
شــده، در افق 1404 طول شــبکه ریلی کشــور باید به بیــش از 25 هزار کیلومتر 
)دو برابر مقدار کنونی!( برســد. این در حالی اســت که حدود 6 هزار کیلومتر از 
خطوط فعلی یعنی نیمی از آن به خطوط اصلی دوم و سوم مربوط می شود. 
گفتنی است که احداث و بهره برداری از 13 هزار کیلومتر خطوط ریلی فعلی، 
بیش از 100 ســال زمان برده اســت! افزایش میزان جابه جایی مســافر به 160 
میلیــون نفــر و حمل بــار به 220 میلیون تن در ســال )در حال حاضر، ســاانه 
میزان مســافرت  با قطار حدود 27 میلیون نفر و حمل بار کمتر از 50 میلیون 
تن است( از دیگر مواردی است که برای سال 1404 دیده شده است. از طرفی 
عنوان شده بود که سهم حمل و نقل ریلی بار باید به 30 درصد افزایش پیدا 
کنــد. این در حالی اســت که ســهم یاد شــده در حــال حاضر حــدود 7 درصد 
است. همچنین قرار بوده میزان جابه جایی مسافر به وسیله خطوط راه آهن در 

مقایسه با سایر روش های حمل و نقل به بیش از 18 درصد برسد.
ë چه راهکارهایی توصیه می شود؟

حال ســؤال این اســت که با وجود مشــکات مختلف در صنعت حمل و نقل 
ریلــی چــه راهکارهایی برای برون رفت از این درجا زدن وجود دارد؟ کشــور ما 
در حــال حاضــر با شــرایط بســیار خاصی روبه رو اســت. تحریم های گســترده 
و ظالمانــه و کاهــش درآمدهــای نفتــی از یک ســو و افزایش نــرخ ارز و تورم از 

ســوی دیگر باعث شــده اســت کــه دولت بــرای پروژه هــای عمرانــی از جمله 
زیرساخت های حمل ریلی منابع کمی در اختیار داشته باشد و در خرج کردن 
منابع خود احتیاط  نشان دهد. از این رو می طلبد که دولت راهکارهای جدیدی 

برای احداث زیرساخت های حمل ریلی نشان دهد.
 در ایــن رابطــه ســه راهــکار اساســی مطرح شــده اســت. نخســت اســتفاده از 
ســرمایه گذاری های بخش خصوصی اســت. بخــش خصوصی به دلیــل دارا 
بودن ویژگی هایی همچون توجه به سوددهی می تواند راهگشای توسعه حمل 
و نقل ریلی باشد. اما دولت نمی تواند بدون برنامه یا دادن امتیازهای خاص از 
بخش خصوصی دعوت کند تا در بخش زیرساخت ها سرمایه گذاری کند. این 
امتیازات و مشوق ها می تواند در زمینه هایی مانند مشوق های مالیاتی، اعطای 

وام کم بهره، مشارکت دولت با بخش خصوصی و... باشد.
دوم؛ اســتفاده از ظرفیت شــرکت های بزرگ و ذی نفع است. شرکت های بزرگ 
معدنی و صنعتی جزو مشتریان دائم راه آهن هستند و از این رو دولت می تواند 
آنها را در توســعه زیرســاخت های حمل ریلی ســهیم کند. البته همانند بخش 
خصوصی، شرکت ها نیز نیاز به مشوق و پشتیبانی برای توسعه این بخش دارند. 
هر چند که یکی از مسئولیت های اجتماعی شرکت ها توسعه زیرساخت ها است. 
دولت در این زمینه نیز می تواند بسته های تشویقی را به شرکت ها برای مشارکت 
در توســعه زیرساخت ها ارائه دهد. چرا که این شرکت ها بعضاً سهامدار دارند و 
نمی توانند بدون پشتوانه سهامداران خود اقدام به سرمایه گذاری کنند. تشکیل 
کنسرسیوم های قوی هم سومین راهکار است. یکی از بهترین راه های حل مشکل 
عدم سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها، تشکیل کنسرسیوم های قوی در این 
رابطه اســت. شــرکت ها به همراه بخش خصوصی و دولت می توانند با تشکیل 
کنسرسیوم های قوی برای توسعه زیرساخت ها، هر کدام یک بخش از کار احداث 

و توسعه زیرساخت های حمل ریلی را پیش ببرند.

بازخوانی چالش های حمل و نقل ریلی در افق 1404

وقتیکهاعدادرؤیاییاست

مشکات مربوط به تبادات بانکی یا تخصیص 
و انتقــال ارز نیــز از جملــه مشــکات اســنادی 
است. به طور کلی اینها عوامل عمده رسوب کاا 
اســت. در حــال حاضــر 96 هــزار و 381 تی ای یو  
کااهــای کانتینــری و 7 میلیــون و 784 هــزار و 
680 تــن کااهای  غیر کانتینری در کل بنادر دپو 
هســتند. بخشــی از کااها به صــورت معمول در 
حال ترخیص هســتند بخشی هم ممکن است 
مشمول ماندگاری بیش از حد مجاز شده باشند 
کــه طبــق قانــون به عنــوان کاای متروکــه برای 
ترخیص در اختیار ســازمان اموال تملیکی قرار 

می گیرند.
ë  در حــال حاضــر فعال تریــن بنــدر مــا کدام 

است؟
بیشــترین ظرفیــت مــا در تخلیــه و بارگیــری 

مربوط به بندر شهید رجایی است.
ë  بندر چابهار تنها نقطه ای از کشــور اســت که

از تحریم ها معاف شده اســت، از این فرصت 
بــرای توســعه حمل و نقــل بویژه حمــل و نقل 

ترانزیتی چگونه استفاده می شود؟
شــرایطی کــه ســال گذشــته در بنــدر چابهــار 
داشــتیم بی نظیــر بود. بیشــترین میزان رشــد 
کــه  بنــدر داشــتیم، در حالــی  را در  فعالیــت 

کم تــر از یــک ســال از بهره بــرداری از مرحلــه 
اول توســعه بنــدر می گذشــت، حجــم تخلیــه 
و بارگیــری در ســال 97 در ایــن بنــدر افزایــش 
51درصدی نســبت به 96 داشت. ما همچنان 
بــه بنــدر چابهار و نقشــی کــه در حمــل و نقل 
دریایــی و ترانزیــت محــور شــرق دارد توجــه 
از  بیــش  ســرمایه گذاری  داریــم.  ویــژه ای 
400میلیــون داری از محــل صندوق توســعه 
ملی برای تجهیز بندر، استفاده از خط اعتباری 
150 میلیــون داری اگزیــم بانــک هندوســتان 
بــرای تجهیــز و توســعه در دســتور کار مــا قرار 
میلیــون   85 ســرمایه گذاری  دارد.همچنیــن 
داری اپراتــوری هندی کــه در مرحله مناقصه 
و تأمیــن تجهیزات قــرار دارد می تواند به روند 
فعالیت های بندر کمک کند. توسعه دسترسی 
پس کرانه ای بندر یکی از پروژه هایی اســت که 
ســازمان بنــادر دنبــال می کنــد، اتصــال ریلــی 
بندر به پس کرانه که متعاقب تکمیل راه آهن 
زاهدان-چابهــار می تواند چابهار را به یک مد 
دیگــر حمــل و نقل یعنــی حمل و نقــل ریلی 
متصــل کنــد مزیــت رقابتــی جدید بــرای این 
بندر فراهم می کنــد. در مجموع این تنها بندر 
اقیانوســی ما کــه در موقعیت راهبردی اســت 
مورد توجه شــرکای مهــم تجاری مــا از جمله 
هندوســتان و افغانســتان و کشــورهای آسیای 
میانــه قرار دارد.بندر چابهار فرصت بی بدیلی 

گروه اقتصادی / توســعه حمل و نقل ریلی نیاز به اســتراتژی مدون و نقشه راه عملیاتی دارد. برنامه های توسعه ای متعددی در کشور طی دهه های 
گذشــته تدوین شــده که هیچ کدام به ســرانجام نرســیده اند. به عنوان نمونــه، در برنامه افــق 1404، پیش بینی شــده بود که جابه جایی مســافر تا 
ســطح 160 میلیون نفر و حمل بار تا ســطح 220میلیون تن افزایش پیدا کند در حالی که هم اینک حمل مســافر و بار توسط ناوگان ریلی به ترتیب 

27میلیون نفر و 50میلیون تن در سال است.این یعنی فاصله واقعیت تا اعداد رؤیایی.

گزارش

حمل ریلی به عنوان یکی از ایمن ترین و ارزان ترین روش های 
حمل بار در جهان شناخته می شود، اما رشد این صنعت در 

کشور متوازن و هم راستا با نیازهای ایجاد شده نبوده است

طبق آخرین آمارها با نوسازی و خروج برخی واگن های 
فرسوده، عمر متوسط ناوگان ریلی به 28.5 سال رسیده، این 

در حالی است که در سال 1395 این عدد 36.9 سال بود

برای کشــور محســوب می شود. ســال گذشته در 
قالــب توافقنامــه داان ترانزیتــی هنــد، ایران و 
افغانســتان شــورای هماهنگــی ایــن توافقنامه 
را برگــزار کردیــم و هــم کمیته پیگیری تشــکیل 
دادیم همچنین روزی با عنوان روز چابهار برای 
معرفــی قابلیت هــای بنــدر و فرصت هــای آن 
بــرای بخش خصوصــی به صــورت بین المللی 
برگزار کردیم. همه این برنامه ها در راستای این 
است تا بیشترین میزان بازاریابی را برای چابهار 
داشــته باشــیم. در حــال حاضر خــط کانتینری 
منظمی بین هندوســتان و چابهار تردد می کند 
و کااهــای اساســی از این خط منتقل می شــود. 
توجــه ویژه ای بــه بندر داریــم و می خواهیم در 
زمــان تحریم از این بندر بــرای بهبود وضعیت 
تجــارت دریایــی و ترانزیــت حداکثر اســتفاده را 

ببریم.
ë  توســعه بنــدر چقــدر بــه فقرزدایــی، کاهــش

حاشــیه نشــینی و اشــتغالزایی در چابهار کمک 
می کند؟

از نظــر تأثیــری کــه بنــادر تجــاری می تواننــد بر 
محیــط پیرامــون داشــته باشــند بواســطه اینکه 
رونــق  و  درآمــد  اشــتغال  ایجــاد  مراکــز  بنــادر 
اقتصــادی هســتند عمــده اشــتغال شــهرهای 

بندری و رونق اقتصادی ناشــی از فعالیت بنادر 
اســت و 90 درصــد اشــتغال حاصــل از توســعه 
بندر تجاری چابهار سهم بندرنشینان است. هر 
چه بتوانیــم در پس کرانه های بنــدر زمینه های 
ایجاد فعالیت های اقتصادی و توسعه را فراهم 
کنیم تأثیر مستقیم در وضعیت اقتصادی شهر 
بندری چابهار دارد. می توانم این نوید را بدهم 
که حتماً طرح های توســعه ای و ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی در چابهار، وضعیت اشــتغال 

در این بندر را به بهترین شرایط خواهد رساند.
ë  ســرمایه گذاری چین در بندر گوادر پاکســتان

رقابــت در منطقــه را افزایــش داده اســت . آیا 
در توســعه چابهار افزایش تــوان رقابتی با بندر 

همسایه مورد توجه است؟
همــواره اعتقــاد داریــم به  لحــاظ همجــواری و 
روابط خوبی که با پاکســتان داریــم بندر چابهار 
و گــوادر می تواننــد به عنــوان مکمــل بــا هم کار 
کنند و تهدیدی برای هم محســوب نمی شوند. 
هر کــدام از دو بنــدر محدوده بازار پــس کرانه و 
مشتریان خاص خودش را دارد در مذاکراتی که 
با طرف پاکستانی داریم همواره لزوم هم افزایی 

و مشارکت دو بندر مورد توجه دو کشور است.
ë  از طــرف چینی هــا بــرای توســعه چابهــار در

قالــب ســاخت راه ابریشــم جدید پیشــنهادی 
نبوده است؟

تــا اان برای بندر چابهار پیشــنهاد مشــخصی از 

طرف چین نداشتیم. اما در قالب کمیسیون های 
مشــترک دو کشــور عاقــه بــه ســرمایه گذاری در 
حــوزه بنــدری ایران از طــرف چین مطرح شــده 
اســت و مــا هــم فرصتــی بــرای حضــور چیــن 
در زیرســاخت ها و روبناهــای بنــدری پیشــنهاد 
داده ایــم و ایــن موضــوع را پیگیــری می کنیــم تا 
بتوانیــم از حضــور چینی هــا بــا توجــه بــه حجم 
قابــل توجــه تجــارت دریایــی کــه چیــن دارد و 
سرمایه گذاری آنها در زیربناهای بندری استفاده 
کنیم. راه ابریشم جدید به صورت بالقوه می تواند 
بــه افزایش تجارت بین المللــی و ترانزیت ایران 
منجر شود. بنادر ما می توانند از این پروژه منتفع 
شــوند. تاش می کنیــم با بهبود زیرســاخت ها و 
تجهیــزات و بهره وری بنــادر بتوانیم به خوبی در 

این پروژه نقش آفرینی کنیم.
ë  در زمان تحریم ها فعالیت بنادر و کشــتیرانی

ما چگونه خواهد بود؟
در  هــم  توجــه  قابــل  ظرفیت هــای  بواســطه 
زیرســاخت های بنــدری هــم در نــاوگان تحــت 
مالکیت شرکت های ایرانی تهدیدهای اینچنین 
نمی توانــد ما را از گردونه حمل و نقل و تجارت 
دریایی حــذف کند. ما نقش آفرینی خودمان را 
خواهیم داشــت. سال گذشــته در اوج تحریم ها 
بنــادر و ناوگان را فعــال نگه داشــتیم و کماکان 
بخــش دریایــی و بنــدری بــا قــوت و قــدرت در 
اقتصاد نقش آفرینی می کنند. در ســال گذشته 
تاش کردیم هــم مجامع بین المللی دریایی و 
بندری را با حقانیت خودمان همراه کنیم. سال 
گذشــته در شورای آیمو با اســتناد به کنوانسیون 
ســازمان بین المللــی دریانــوردی غیــر قانونــی 
بــودن اعمــال تبعیض و محدودیت نســبت به 
حمــل و نقــل دریایــی کشــور را مطــرح کردیــم 
ومورد حمایت قاطع اتحادیه اروپا و کشــورهای 
به عنــوان  مــا  اعتــراض  و  گرفتیــم  قــرار  دیگــر 
ســند خروجــی آن شــورا مطرح شــد کــه از نظر 
بین المللی حقانیت ما تأیید شــده است.با این 
شــرایط و دارا بــودن ظرفیــت، ایــن گردنه هــا را 
پشــت ســر می گذاریــم و نیازهای کشــور را برای 

حمل و نقل دریایی کمتر می کنیم.
ë  حمایت شــما از بخــش حمل و نقــل دریایی

و شــرکت های خصوصــی در زمــان تحریم هــا 
چگونه خواهد بود؟

یکــی از اقداماتــی که انجام می دهیم متناســب 
بــا تغییر شــرایط از نظــر درآمدهــا و هزینه های 
شــرکت های فعــال بنــدر بــه وجــود می آید چه 
آنهایــی که قــرارداد اپراتوری دارنــد چه آنهایی 
کــه قرارداد ســرمایه گذاری دارند بنا بر شــرایط، 
نســبت به تعدیل شرایط قرارداد اقدام و تاش 
می کنیــم شــرکت ها از نظــر اقتصــادی بتواننــد 
مخصوصــاً  و  دهنــد  ادامــه  را  خــود  فعالیــت 

اشتغال آنها در بنادر حفظ شود.
یکــی از برنامه های ما این اســت کــه اراضی پس 
کرانه ای بنادر را در اختیار ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی قرار دهیم. میزان سرمایه جذب شده 
در ســال گذشــته در بنــادر 1300 میلیــارد تومان 
)13 هــزار و 125 میلیــارد ریــال( ســرمایه گذاری 
بخــش غیــر دولتــی در قالــب 16 قــرارداد بــود. 
امســال هم برنامه ریزی این اســت که در اراضی 
پس کرانه ای بنادر شــاهد جذب ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی باشــیم مخصوصاً بــا توجه به 
برنامه ارتقا بنادر به بنادر نسل سوم این موضوع 
می تواند تأثیر مهمی داشــته باشــد کــه در بنادر 
فعالیت هــای تولیــدی و ارزش افــزوده ای هــم 

داشته باشیم.

ترین وضعیت بنادر کشور
گو با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی:

هیچ اسکله ای خالی نیست
صادرات و واردات در جریان است

بخش زیادی از ظرفیت بنادر به صادرات اختصاص دارد. 
سال گذشته صادرات غیرنفتی از نظر وزنی 2 برابر واردات 
غیرنفتی بود و بالغ بر 50 میلیون تن صادرات غیرنفتی و 

حدود 26میلیون تن واردات غیر نفتی داشتیم. همین اان هم 
در بنادر بزرگ عمده کشتی های ما در اشغال محموله های 
صادراتی در حال بارگیری است. این موضوع برای اقتصاد 

کشور و فعال شدن صادرات یک مزیت بزرگ است
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با داســتان های هادی غام دوســت، نویسنده 
خوش قلم اهیجان، سال هاســت که آشنایی 
دارم؛ به همین خاطر ارزیابی ای که می توانم از 
قلمش داشته باشم، شاید از نقدنویسان دیگر 

به حقیقت نزدیک تر باشد.
نویســنده »افســانه بــاغ ســیب« از نخســتین 
نوشته هایش تاکنون بســیار فاصله گرفته و در 
ســال های اخیر آثاری پخته تر به بازار اندیشــه 
کــرده اســت. گرچــه می گوینــد: هــر  عرضــه 
هنرمنــد می توانــد تنها یک اثرخلــق کند ولی 
تنــوع نحوه بیان، همواره اقشــار گونه گونه تری 
را به ســوی خود می کشد و می تواند نسل های 
ناهمگون تــری را جذب کند. وانگهی هرچه بر 
تجربیــات روحی و روانی و مطالعاتی هنرمند 
افزوده می شــود، اثرش عمیق تــر و تودرتو تر و 

در نتیجه مخاطبان بیشتری را  دربرمی گیرد.
غــام دوســت در فنــون نویســندگی کارآمدتر 
شده و سیر آفاقی و انفسی، نگرش ایشان را در 

موضوعات موردعاقه اش ژرف تر کرده است .
فرو دســت  اقشــار  نویســنده  دوســت  غــام 
اجتماعــی اســت؛ اقشــاری که معمــواً جز در 
مــوارد خاصــی کــه باادســتی ها بــه آنهــا نیاز 
دارنــد از صحنــه اندیشــه و اجتمــاع غایبند. از  
دیــد روشــنفکران ناداننــد. عــوام اما براســتی 
ســتون های قابل اتکا و پابرجای همه ملت ها، 
همین قشرهای به ظاهر بی ارزشند؛ قشری که 
با همه فداکاری ها و وفاداری ها تقریباً هیچگاه 

طلبکار اجتماع نیست.
نویســنده نگاه ظریفــش را دقیقاً روی همین 
را  فروخورده شــان  دردهــای  و  زوم  گــروه 
ایرانــی  هوگــوی  درواقــع  او  می کنــد.  بازگــو 
اســت و قهرمانان داســتان هایــش، بینوایان 
هســتند شــاید همانگونه که دیگــران اینان را 
نمی بینند او نیز آن دیگــران ظاهراً بی درد را 
نمی بیند. شــاید هــم نمی خواهد ببیند البته 
بــا یک تفاوت جوهری با رمانتیک ها. او مثل 
آنهــا خــدا را بــا آیین خاصــی جــار نمی زند، 
قهرمانانــش را با او تنها می گذارد که هر جور 
می خواهنــد تصــورش کننــد، او تنهــا دنیای 

واقعی مردم را نقاشــی می کند و در نقاشــی 
او نادیدنی هــا به چشــم نمی آینــد فقط باید 

تصورشان کرد .
گرچــه بــه نظــرم هنوز شــاهکار غام دوســت 
»غازهــای وحشــی« اســت، )اگرچه مــن هنوز 
»بالشــی  قرمــز«،  چتــر  و  رمان های»ســرباز 
از خــاک« و رمــان اخیــرش»ورزای تپه هــای 
مارلیــک« را ندیــده و مطالعــه نکــرده ام( اما 
مجموعه داســتان کوتاه »افسانه باغ سیب« از 

چند جهت برجستگی هایی دارد.
نخســت اینکــه کتــاب بــا داســتان های بســیار 
کوتاهش متناسب نسل شتابناک و کتاب گریز 
ماست. نســل بی حوصله ای که پای چت های 
بــی  در و پیکــر و شــدیداً بی حاصــل اینترنــت 
ساعت ها می نشــیند و از هرجهت هزینه های 
گزافــی می پــردازد اما وقتی به  کتاب می رســد 
دغدغه قیمت و وقت گریبان عقل حسابگرش 
را می گیرد و نمی گذارد دست به عمل بیهوده 

مطالعه بزند!
دیگر اینکه »افســانه باغ ســیب« بــه مراتب از 
آثار قبلی نویســنده فنی تر شــده و نویسنده در 

علیرضا اسماعیلی رودسری
منتقد

انتخاب واژه ها و عبارات وســواس بیشتری به 
خرج داده و مهم تر اینکه فنون نویسندگی اش 
داســتان های  می خــورد.  چشــم  بــه  بیشــتر 
»افسانه باغ سیب« از نظر فنون نگارش کًا از 
لونی دیگرند و برخی تا حد شعری منثور اوج 

گرفته اند مثل داستان »باد«.
ایــن کــه در تعییــن نتیجــه و هــدف در بیشــتر 
داســتان ها، ذهن خواننده معلق می ماند و در 
چندراهی های تردید گیر می کند و نمی تواند به 
حدسی یقینی و نتیجه ای مسجل، برسد نشانگر 
پختگی روزافزون اوست. در »پل« راز زیبایی در 
ابهام داستان است که در آن گوینده و شنونده و 
خواننده هر سه حیرانند که آنچه گفته می شود 

خیال محض است یا واقعیت تاریخی .
کــه  گذشــته  برخــاف  کــه  نویســنده  انــگار 
قهرمانانش کمی بی دست پا بودند و آرام، به 
تناسب حرکات اجتماعی بی تاب شده و دیگر 
دنبال قهرمانان منفعل نمی رود وکم و بیش 
قهرمانانــش حادثه ســاز نیــز می شــوند، این 
نگرش به هرصورت بازتاب صبر ملتی اســت 
که درحال  سرریزشــدن اســت و چون او، خود 
در بطن اجتماع اســت این بی تابی را آگاهانه 
یا ناخــودآگاه نیک دریافته و نیکو بازتاب داده 
اســت. مثًا در داســتان »من خــودم دیدم که 
داشــت موهایــت را شــانه می کــرد« قهرمان 
داستان به خاطر عدم تحمل رقیب دست به 
چاقو می برد و سر بر باد می دهد؛ یا در داستان 
»جوجــه فنــگ«، برخــورد خشــک و خشــن 
نظامــی ســروان، علی محمــد را بــه واکنشــی 
تافــی جویانه وامــی دارد و در داســتان »ببو« 
کارگر را به رغم نیاز جانکاه به کار، علیه کارفرما 
می شــوراند. دیگر قهرمانان داستان هایش نه 
زور را می پذیرند و نه توهین را تحمل می کنند.
با اینکه خود غام دوست را پیش تر »نسیمی 
از شمال« خوانده بودم ظاهراً این نسیم اندک 

اندک دارد به طوفان بدل می شود.
»رقص پا«، از داستان های بسیارکوتاه و جذاب 
و فنــی اســت که دیــد روانشناســانه نویســنده 
را بســیار زیبــا به نمایــش می گــذارد. دختری 
که تمــام درونــش را در حــرکات تند رقصش 
می ریزد تا ناخواسته آنچه که می خواهد بیان 
کند اما خانواده اسیر سنت از درک پیام این به 

ظاهر دیوانگی هایش ناتوان است.
در داســتان »اسب« با اســتادی تمام خواننده 
را لحظه ای در مــرز بین واقعیت و رؤیا، مردد 
نگه می دارد. دختر کنار پنجره ایستاده و خیره 
به برف ســنگین دیشبی نگاه می کند و منتظر 

عاشــق است؛ عاشــقی که ســال ها به او وعده 
ازدواج داده ولــی نمی توانــد بــه عهــدش وفا 
کند دوســت هم اتاقــی اش به طعنه می گوید 
»آخــرش چــه؟ او کــه عرضه آمــدن نــدارد... 
نکند منتظر اســب سفیدی که... ناگهان اسب 
ســفیدی شــیهه کشــید و به تاخت از تــوی آن 
همه برف به طرفش آمد نزدیک و نزدیک تر 
شــد دختــر را ســوار کــرد و با خــود بــرد و برد و 
بــرد... دختر لبخندی زد وســبک و رها خود را 

درآغوش دوستش انداخت«.
ایــن رؤیــا لحظاتــی او را از کمند اندیشــه های 
دردناک رها می  کند اما ناخودآگاه به ما گوشزد 
می شود که گاهی در تخیل می توان به شکلی 
گذرا، از سوز حقیقت رهایی یافت اما همیشه 

نمی شود در تخیل زیست .
همــه  مثبــت  نکته هــای  از  یکــی  امیــدواری 
داســتان های غام دوســت انــد، یعنی همان 
عنصرحیــات بخشــی کــه ایرانیــان، بــا تعدد 
و تکــرار جشــن ها، در درازنــای تاریــخ پرفــراز 
ولــی  داشــته اند  نگــه  زنــده  خــود  نشــیب  و 
امــروز تحــت تأثیــر آشــفتگی های اقتصــادی 
و اجتماعــی و نــوع خاصــی از ادبیــات غربی، 
از آثــار هنرمندان ما رخت بربســته اســت. در 
داســتان های او تکیه بر روزهای شادی آفرینی 
مثل چهارشنبه ســوری و ســیزده بدر کــه  زاده 
ذهن زند گی  پرور نیاکان ما هستند، همچنین 
نرگس و بنفشــه و پرســتو کــه درشــمال ایران 
پیام آوران بهارند و شــوق زیستن و سرزندگی 
را در آدمــی بیدار می کنند، در راســتای چنین 

اندیشه ای است.
فضــا آفرینــی، یکــی از نشــانه های زبردســتی 
کــه  درصحنــه ای  بتوانــد  تــا  اســت  هنرمنــد 
می خواهد ترسیم کند خواننده را به موقعیت 
قهرمان داســتان نزدیک و حتی سهیم کند تا 
مقصــود خــود را در روان خواننــده تأیید کند. 
گرچــه بــه طورکلــی تــرس از جــن و پــری در 
ناخــودآگاه همه انســان ها نهفته اســت اما در 
داســتان »پشــت ترس« نویســنده به خوبی از 
عهــده قــرار دادن خواننــده در آن موقعیــت 

برآمده است.
از  آدمیــان  نادرســت  درک  و  اشــتباهات 
واکنش هــای آدمیــان از هــم کــه بعضــاً بــه 
حوادثــی ناگــوار منجــر می شــود در داســتان 
»گرمای کافه کننده« به خوبی ترســیم شــده 
اســت. مــردی کــه توجــه بی قصــد و بی ریای 
خانمی در ماشــین، ذهــن او را به ســوی خود 
می کشــد و نهایتاً به اشــتباه خود پی می برد و 

متوجه می شود خانم متأهل است. گرمای هوا 
و شــرم درونی دست به دست هم می دهند و 

او را بی تاب گریختن از صحنه می  کنند.
تلخــی دردنــاک و ســوزنده فقــر و حســرت 
رسیدن به ناچیزترین توقعات زندگی، درهیچ 
داستانی به خوبی »عطرخربزه« ترسیم نشده 
اســت. ترســیم زیبای نویســنده از احساســات 
کودکی در شکم مادری حامله که عطرخربزه 
مســتش کرده امــا مادرش تــوان خریــد آن را 
نــدارد هر دلی را به همدردی و هر چشــمی را 

با نم آشنا می کند.
داستان »ســاز« تمام ویژگی های یک داستان 
خوب را دارد. گرچه دو ســوی داستان را مرگ 
و ناامیــدی احاطــه کــرده اســت ولــی در طول 
داســتان با توجه دادن خواننــده به جلوه های 
زیبای هستی، انگیزه های زیستن و زیبایی های 
آن را  همیشــه در او بیــدار نگــه مــی دارد و تازه 
رمز گشــایی در این مورد کــه آن دو نفر ابتدای 
داستان که روبه روی هم نشسته اند، چه کسانی 
هســتند، در پایان داستان به طرزی زیبا انجام 

می گیرد.
هــر دو شــخصیت زن و مــرد داســتان، نیز در 
هالــه ای از ابهــام هســتند کــه آیــا مرگ هایی 
واقعی داشــتند یا خودکشی. و اینکه اگر  سازی 
بــر زمین گذاشــته شــود، کســانی دیگــر به هر 
صحنــه  و  می نوازنــد  و  بر می دارنــد  صــورت 
هســتی هرگــز از آهنــگ دلنــواز زندگــی خالی 
نیســت، مــا را مجاب می  کند که برای زیســتن 
باید جنگید و تاش کرد و اصاً زیســتن یعنی 

جنگ با مرگ و نزیستن.
عبــارات عمیــق و چالــش برانگیــز، یکــی از 
ویژگی های این مجموعه است که هر خواننده 
اندیشــمندی را در خود فرو می برد. نویســنده 

ازطریــق ایــن عبــارات موجز و مؤثــر، تلنگری 
هــم به ایه هــای عمیق تر اندیشــه می زند که 
از مــرز باور خوانندگان معمولی عبور می کند. 
در داستان »ســیب گاب«، در مورد حرمت و 
هراس از خودکشی می گوید: »نمی دانند کسی 
که دســت به این کار می زند با خدا یک جوری 
کنار آمده اســت.« غام دوســت با این جمله 
نشــان می دهد دریافتــش در مــواردی چنین 
تنــش زا، از حــد درک و قضاوت مــردم عادی 
فراتر رفته و در واقع وضعیت روانی یک انسان 
بــه مــرز خودکشــی رســیده را به خوبــی درک 
می کند و بی این که شماتتی بی درد و ناآگاهانه 
کرده باشد درمورد انسان نماهای فرو رفته در 
لجــن زندگی که حتی شــهامت خودکشــی را 
ندارند با نیشخندی بسیار معنی دار می گوید: 
»حتی کثیف ترین شان خیلی خوشحال است 

که مثًا خودکشی نکرده و زنده است«.
نویســنده که همیشه بهشــت صفات انسانی 
طبقات فرودست را می ستاید و شیفتگی خود 
را با برجسته کردنشان نشان می دهد، بااخره 
در داســتان پایانی که »افســانه باغ سیب« نام 
دارد، ابراهیــم بی نــوا را کــه در دنیــای بــه این 
فراخی تنها کلبه ای درگوشه ای جنگلی داشت 
درحالی  که در خیاات بهشتی و کودکانه خود 
غوطــه ور بود به کام مرگ می کشــاند تا ثابت 
کند که بهشــت راســتین حتی اگر نــه در عالم 
واقعی، دســت کم درخیــال از آن درماندگان 
و بینوایان اســت و شــاید هم می خواهد اثبات 
کند که خوشــبختی و شــادکامی همیشه برای 
آنهــا در حد یک خیــال و آرزوی کودکانه باقی 

خواهد ماند.
نثر کتاب گرچه کمی طعم نوشته های دهخدا 
را دارد ولــی نــه تنهــا از نظــر کاربــرد واژه ها ی 
گیلکی که نویســنده در به کار بردنشان تعمد 
دارد بلکــه از نظــر نحــوه بیــان اغلــب بیــن 
گویش گیلکی و فارســی و زبان عامیانه و ادبی 
در نوســان اســت. بــی تردیــد غــام دوســت 
بــا داســتان های زیبــا و داســتان پردازی هــای 
اســتادانه اش، انــدک انــدک دارد به مرزهای 
جاودانگــی می رســد، وجــود مغتنــم و قلــم 
هنرمندش، افتخاری برای گیان و نهایتاً برای 

ایران زمین خواهد بود.
غا م دوســتی که مــن از ابــه ای قصه هایش 
می شناســم، با قلمش دنبال نــان نمی گردد. 
او  به خوبی می داند  نان در جاهای دیگریست 
ولــی امیدواریــم نامش همــراه داســتان های 

زیبایش پرآوازه شود.



ë  ایجاد یــک متولی برای
کسب و کارهای مجازی

نســب  الفــت  رضــا 
و  کســب  ســخنگوی 
کارهــای آنایــن بــا بیان 
حــوزه  در  آنچــه  اینکــه 

فــاوا بخصــوص در کســب و کارهــای فضای 
مجازی از گذشته تاکنون باید مورد توجه قرار 
می گرفتــه که قــرار نگرفته، نبــود یک متولی 
خاص برای کســب و کارهای فضای مجازی 
در بخش دولتی است، گفت: کسب و کارهای 
اینترنتی دارای متولیان متعددی مانند مرکز 
تجــارت الکترونیــک، شــورای عالــی فضــای 
مجــازی، پلیس فتا، پلیس اماکن و... اســت. 
به نظــرم دولت باید در دو ســال باقی مانده 
عمــرش یک متولی خــاص برای ایــن حوزه 
در نظر بگیرد.الفت نسب افزود: پراکندگی و 
تعدد متولیان مانع از انجام درست کارها در 
این حوزه شده اســت. هر کدام دارای قوانین 
و مقــررات مخصوص خود هســتند و همین 
موضوع کســب و کارهــای فضای مجــازی را 
دچــار ســردرگمی و مشــکل کرده اســت.وی 
مشــکل مهــم دیگــری کــه کســب و کارهای 
فضای مجازی با آن مواجه هســتند را بحث 
بیمه و مالیات این بخش عنوان کرد و گفت: 
متأســفانه کماکان با بیمه و مالیات کســب و 
کارهای فضای مجازی مانند کسب و کارهای 
فیزیکــی برخــورد می شــود در صورتــی کــه 
فضای این دو کسب و کار کاماً با هم متفاوت 
اســت و نمی تــوان یــک قانــون و مقــررات را 
اعمال کرد و از این رو بهتر اســت بین این دو 

تفاوت قائل شوند.
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وزیر ارتباطات به ترامپ پاسخ داد
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات خطاب به »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری امریکا و موضوع اخبار جعلی و »فیک نیوز« 
نوشته است: منشــأ فیک نیوز، مشاورانت هســتند. به گزارش 
»ایــران«، محمــد جواد جهرمی در توئیتــر ضمن درج این مطلــب درباره ترامپ 
نوشــت: به نظر می رسد که وی از ســایه خودش هم می ترسد. جهرمی همچنین 
به شبکه »فاکس نیوز« و برنامه »فاکس اند فرندز« )fox and friends( توصیه کرد 
که آنها برای مشاوران نابخرد ترامپ، شامل استیو َبِنن )استراتژیست پیشین کاخ 
ســفید و مشــاور پیشــین و جنجالی رئیس جمهوری امریکا(، جان بولتون )مشاور 
امنیت ملی کاخ ســفید(، »جرد کوشــنر« )داماد ترامپ( و »استیون میلر« )مشاور 
پیشین سیاسی(، یک برنامه آموزشی تهیه کنند.گفتنی است دونالد ترامپ بتازگی 
در حساب توئیتری خود نوشت:  رسانه های خبری دروغین با پوشش خبری شدیداً 
نادرست در مورد ایران به کشور ضربه می زنند اما دست کم ایران سر درگم شده که 
چه خبر است؛ چی درست و چه چیزی نادرست است که اتفاقاً شاید خیلی هم بد 
نباشد. وی یک روز قبل از آن گزارش های نیویورک تایمز و واشنگتن پست را جعلی 
دانسته و مدعی شده بود: مطمئن هستم ایران بزودی خواستار مذاکره خواهد شد.

پیش از آذری جهرمی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به این 
ادعای ترامپ توئیت کرد: وقتی تیم »ب« یک حرف می زند و دونالد ترامپ حرف 

دیگری، کاماً آشکار است که چه کسی نمی داند چه فکری باید بکند.

تحریم هکرها از سوی اتحادیه اروپا
اتحادیــه اروپــا مجموعه تحریمی جدیــدی را برای عامان 
عملیــات هــک در نظر گرفته اســت. این تحریم ها شــامل 
ممنوعیت ســفر و مسدود شــدن اموال عامان هک است. 
به گــزارش مهــر، اتحادیــه اروپــا دربــاره مجموعــه ای از تحریم ها علیــه عامل 
عملیات های هک به توافق رســیده اســت.این مجموعــه تحریمی جدید که به 
تازگی در بروکسل امضا شده در حقیقت پیام واضحی برای هکرها در انگلیس و 

اتحادیه اروپا است و عواقب وخیمی را برای عامان آن در نظر گرفته است.  

>دایرکت< اینستاگرام تعطیل می شود
به  نظر می رسد شرکت فیس بوک به عنوان شرکت مادر اینستاگرام قصد دارد 
پیام رســان مستقل اینســتاگرام را که در قالب دایرکت در دسترس بود تعطیل 
کنــد. ایــن برنامه کمک می کرد که برخی کاربران از طریق دوربین برای ارســال 

پیام های مستقیم در اینستاگرام اقدام کنند.
به گزارش انتخاب، اخیراً اینستاگرام به کمک اعانی این موضوع را با مخاطبان 
در میان گذاشته و نوشته است: برای مدتی ما از دوربین های گوشی برای ارسال 
 Direct«پیام هــای اینســتاگرام اســتفاده می کردیم امــا از ماه آینــده، از برنامــه
Support« پشــتیبانی نخواهیم کرد.این برنامه نخســتین بار در دســامبر 2017 
راه اندازی شد، مشابهت های زیاد برخی از قابلیت های اینستاگرام مثل استوری 
و دایرکت به برنامه های اسنپ چت در این برنامه نیز مشهود بود. اسنپ چت 

نیز فیلترهایی دارد و از طریق دوربین خود با مخاطبان ارتباط برقرار می کند.
اینســتاگرام به صراحت گفته اســت که چرا آزمایش این برنامه یعنی دایرکت 
مستقیم را به پایان می رساند. به  نظر می رسد علت اصلی این موضوع موفق 
نبودن این برنامه در سطح جهانی است. بسیاری از کارشناسان حدس می زدند 
راه اندازی برنامه دایرکت مســتقیم، نقبی است به ایجاد یک برنامه مستقل از 

اینستاگرام، اما به  نظر می رسد این ایده هرگز اجرایی نخواهد شد.

اخبار

آن سوی 
خـــــــبر

پیشنهادات فعاان حوزه فاوا به دولت 

از رفع انحصار تا ورود آسان قطعات تلفن همراه به کشور
سوسن صادقی - میتراجلیلی

خبرنگار

 29 جمعــه  روز  کشــور  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  دوره  دوازدهمیــن 
اردیبهشــت سال 96 برگزار شد و طی آن حســن روحانی با کسب 57 درصد 
آرا مجــدداً به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شــد. از آن روز سرنوشت ســاز 
دو ســال سپری شده اســت و در این مدت کشــور با فراز و نشیب های بسیاری 

دســت به گریبان بوده و هســت. حوزه فاوا جزو حوزه هایی به شــمار می رود 
کــه در آن دولت تاش داشــته تا به شــعارهای انتخاباتی خــود در خصوص 
دسترسی آزاد به اطاعات و جلوگیری از فیلترینگ شبکه های اجتماعی عمل 
کند هر چند بعضی از فیلتر ها از جمله فیلترینگ شبکه اجتماعی پرمخاطب 

تلگرام خــارج از اراده دولت بود. به هرحال از عمر دولت دوازدهم دو ســال 
زمان باقی مانده اســت و در این گزارش این ســؤال را با فعاان حوزه فاوا در 
میان گذاشــته ایم که از نگاه شما دولت چه راهکارهایی را باید در پیش بگیرد 

که بتواند به دستاوردهای بهتری برسد.

ë  باتکلیفی فنــاوری در حوزه
قانون

دبیــر  عبــادی«  »مهــدی 
انجمن فین تک ایــران درباره 
راهکارهایی که بایــد دولت در 
2سال باقیمانده از عمر خود در 

پیش بگیرد، گفت: باتکلیفی در حوزه قانونی برای 
فناوری بســیار مشهود اســت و بزرگ ترین چالشی 
کــه در حوزه های مختلف فناوری بویژه حوزه »فین 
تــک« وجود دارد، مباحث قانونگذاری)رگولیشــن( 
اســت.وی یــادآور شــد: گسســتگی قانونــی و کــم و 
باعــث  کاســتی های موجــود در حــوزه قانــون گاه 
رفتارهای سلیقه ای می شود و ازسوی دیگر قوانینی 
هم که وجود دارد متأسفانه بدرستی اجرا نمی شود 
چرا که هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد. به عنوان 
مثال در قانون آمده است که در صورت تخلف، پول 
فرد خاطی به میزان تخلف باید در حســاب بانکی 
بلوکه شود ولی درحال حاضر حساب بانکی به طور 
کامل بلوکه می شود که این موضوع مشکات زیادی 
برای استارتاپ های فین تکی به وجود می آورد.این 
فعال حوزه فین تک ادامه داد: اجرای قانون جرایم 
رایانــه ای هم با نقص های بســیاری مواجه اســت و 
کمــاکان در قوانینی کــه 11 تا 12 ســال از تصویب آن 
گذشــته، هنوز جایگاه پلتفرم مشخص نیست. وی 
اعتقــاد دارد که عمــاً در حال حاضــر پلتفرم ها به 
جــای کاربران مجــازات می شــوند و درواقــع اکنون 
جرم به پای ارائه دهنده خدمت نوشته می شود نه 
کسی که واقعاً مجرم بوده است.این فعال حوزه فاوا 
بر این اعتقاد است اگر در دو سال باقیمانده، انرژی 
دولت صرف برطرف شدن نقص های قانونی شده 
و ضمانــت اجرایی هــم برای قوانین تعریف شــود 

دولت می تواند دستاوردهای بهتری داشته باشد.

ë  تعییــن تکلیــف مجوزهــا و
رفع انحصار

علــی توســلی یــک فعال 
حــوزه اینترنــت هــم معتقــد 
اســت که دولت باید در مدت 
باقیمانده، 2کار مفید را انجام 

دهد و در گام نخست باید تکلیف مجوزهای موجود 
را مشــخص کند. وی گفت: دولت ما دو مدل مجوز و 
پروانه را به تعداد زیادی از شرکت ها ارائه داد درحالی 
کــه بــا توجه به شــرایط موجــود عماً این شــرکت ها    
زیان ده هستند و باید تکلیف پروانه ها مشخص شود 
چــون شــرکت های حــوزه اینترنت دیگــر نمی توانند 
ســر پا بایستند.توســلی افزود: به نظرم با ساماندهی 
پروانه ها و روشــن شــدن تکلیف آنها، شرکت ها باید 
تجمیع شوند تا تعداد آنها کمتر شود.از نگاه توسلی 
دولــت بایــد به یــک حوزه دیگــر هم توجه کنــد و آن 
هم کاهش تصدیگــری دولت در حوزه ورود اینترنت 
به کشــور است. وی معتقد اســت که در حوزه بخش 
خصوصی یکی از کارهای مفیدی که دولت می تواند 
انجــام دهــد رفــع انحصــار ورود اینترنــت از شــرکت 
زیرساخت است. توسلی ادامه داد: ما سال هاست که 
در این زمینه درخواست کرده ایم که ورود اینترنت به 
کشــور نباید در انحصار یک سازمان خاص بلکه باید 
از انحصار زیرســاخت خارج شــود. وی افــزود: اکنون 
کســی اجازه ورود به این موضوع را ندارد در حالی که 
اگر یک تأمین کننده اینترنت)پرووایدر( بزرگ بتواند 
اینترنت را به طور مستقل خریداری کرده و آن را وارد 
کند هم اینترنت با بهای کمتر در اختیار قرار می گیرد و 
هم چون مدیریت این حوزه در دست خودش است 
بهتر می تواند با آن کار کند چرا که این موضوع امنیتی 
هم نیست. یک پرووایدر می تواند اینترنت را وارد کند 

و زیرساخت هم از نظر امنیتی کار خود را انجام دهد.

ë  آســان کــردن
قطعات  واردات 

تلفن همراه
محبــی  مهــدی 
اتحادیه  رئیــس 
ی  ه ها ســتگا د

مخابراتــی و ارتباطی و لــوازم جانبی 
اکنــون  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  تهــران 
قیمــت تلفــن همــراه گــران اســت و 
مصرف کنندگان به راحتی نمی توانند 
تلفن همــراه از بازار خریــداری کنند، 
تعمیــرات  شــرایط  ایــن  در  گفــت: 
می تواند برای مصرف کنندگان مفید 
واقع شــود بنابراین اگــر دولت بتواند 
را  همــراه  تلفــن  قطعــات  واردات 
بــرای واردکنندگان میســر کند مردم 
می توانند به جای هزینه کردن مبالغ 
هنگفتــی بــرای خریــد یک دســتگاه 
تلفن همــراه، با هزینه کردن مبلغی 
قطعه آن را خریداری کرده و کماکان 

از تلفن همراه خود استفاده کنند.
واردات  عبارتــی  بــه  افــزود:  محبــی 
قطعه ای که 100 هــزار تومان قیمت 
دارد، می توانــد تلفــن همــراه چنــد 
مصــرف  عرصــه  بــه  را  میلیونــی 
بازگردانــد و بــه کار بینــدازد ولــی این 
واردات  اکنــون  کــه  اســت  در حالــی 
قطعــات تلفــن همــراه به ســختی و 
کندی صورت می گیرد بنابراین برای 
صرفه جویی هم شــده بهتر است که 
زمینــه واردات قطعــات بــه کشــور را 

هموار کنند.

ë  طرح هــای اتمــام 
نیمه تمام

محمد کشوری عضو 
انجمن اینترنت اشیا 
نیــز گفــت: دو ســال 
برای عملیاتی کردن 

طرح های جدید در حوزه فاوا زمان اندکی 
است به همین دلیل به نظرم بهتر است 
دولت طرح هایی که به دایل و مشکات 
مختلف به نتیجه نرسیده است را پیگیری 
کند تا بتواند به دستاوردهای مهمی دست 
یابد. به عنوان مثال در حوزه اینترنت اشیا 
دولت بهتر اســت در دو ســال باقی مانده 
از عمــرش بــه کنتورهای هوشــمند برق، 
آب و گاز بپردازد. کشوری با اشاره به اینکه 
به عنوان مثــال کنتورهای برق هوشــمند 
می توانــد در مدیریت بار شــبکه مصرفی 
بــرق بســیار مؤثــر واقــع شــود، گفــت: در 
تابســتان بار مصرف برق بسیار باا است 
و باید به گونه ای مدیریت شود تا در پیک، 
مصرف کاهش یابد. از سوی دیگر با کنتور 
هوشــمند، میزان مصرف برق به صورت 
نیــرو  وزارت  و  می شــود  رصــد  آنایــن 
می تواند برای مشترکان خود مشوق هایی 
را در نظر بگیــرد تا مصرف خود را کاهش 
دهنــد.وی در ادامــه گفــت: دولــت بایــد 
قوانیــن و مقرراتی را تعریف کند تا بخش 
خصوصی مانند اپراتورهای مخابراتی و... 
ضمن ســرمایه گذاری بتوانند بــا تجزیه و 
تحلیل اطاعات مصرف مشــترکان آب، 
برق و گاز در حیطه قانون آنها را به فروش 

برسانند و درآمدزایی کنند.



راننده یک دســتگاه پورشــه کــه یک ســانحه رانندگی باعث 
مــرگ راننــده پراید شــده بــود تحت تعقیــب قــرار گرفت. 
ســرهنگ جواد درســتکار - رئیس مرکز اطاع رسانی پلیس 
اصفهان- به ایرنا گفت: حدود ساعت یک و 17 دقیقه بامداد 26 اردیبهشت یک 
فقره تصادف رانندگی مرگبار بین یک خودروی پورشه و یک پراید در خیابان کارگر 
اصفهــان به پلیس گزارش شــد. وی با بیان اینکه مأمــوران پلیس 2 دقیقه پس از 
گزارش حادثه در محل حاضر شدند، اظهار داشت: پورشه از جلو به پهلوی پراید 
برخورد کرده و راننده 40 ساله پراید به دلیل جراحات وارد شده در بیمارستان جان 
باخت. در این حادثه، خودروی پورشــه با 2 دســتگاه پراید و یک دســتگاه پژو 206 
برخورد و به آنها خسارت وارد کرده بود که راننده بافاصله از محل فرار کرد. رئیس 
مرکز اطاع رسانی پلیس اصفهان با بیان اینکه راننده پورشه شناسایی شده است، 

تأکید کرد: دستور جلب این فرد صادر شده و بزودی دستگیر می شود.

فروش خانه های مردم با سند جعلی
گــروه حــوادث: اعضــای یــک باند که بــا جعل ســند، خانه هــای خالی مــردم را 

می فروختند به 90 میلیارد تومان کاهبرداری اعتراف کردند.
چند روز قبل دو مرد به یکی از ادارات ثبت شمیرانات مراجعه کرده و با ارائه 
یک ســند ملکی درخواست ثبت ســند یک خانه را به نام خریدار ملک داشتند. 
زمانی که مسئوان اداره ثبت به بررسی سند مورد نظر پرداختند، متوجه شدند 
که سند ارائه شده جعلی است بنابراین بافاصله با هماهنگی مسئوان حراست 
اداره ثبت، هر 2 نفر تحت عنوان جاعل اســناد ملکی دســتگیر و با هماهنگی از 

سوی کانتری 122 دربند به کانتری منتقل شدند.
سرهنگ کارآگاه، »قاســم دستخال« رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران، 
در تشــریح جزئیات این پرونــده گفت: متهمان در بازجویی ها اظهار داشــتند با 
همدستی 4 نفر از دوستانشان ضمن جعل اسناد ملکی، اقدام به فروش اماک 
دیگران می کنند و در این مرحله نیز قصد داشــتند یک ملک مســکونی واقع در 
الهیه را به نام یکی از دوستانشان بزنند که دستگیر شده اند. با توجه به حساسیت 
پرونده و احتمال وجود اســناد جعلی اماک با ارزش، پرونده پس از تکمیل در 
کانتــری بــه پایگاه یکــم پلیس آگاهی پایتخت منتقل شــد تــا در این خصوص 
کارآگاهــان تحقیقات خــود را آغاز کنند. بدین ترتیــب در جریان تحقیقات هر 2 
متهــم ضمن اعتراف به جرم خود با همدســتی 4 جاعل و کاهبردار دیگر اقرار 
کردنــد. بــا اعتراف متهمان، هماهنگی برای دســتگیری ســایر همدســتان آنها، 
آغــاز و بــا توجه بــه اقدامات صورت گرفتــه در همان روز 4 عضــو دیگر این باند، 
در محلــه الهیــه تهران در مخفیگاهشــان شناســایی و در یــک عملیات ضربتی 
دســتگیر شــدند. در این عملیات از مخفیگاه متهمان 90 میلیارد و 900 میلیون 
تومــان چک ناشــی از فروش اســناد ملکی جعلی، 100 میلیــون تومان وجه نقد 
و یک جلد ســند ملکی جعلی کشف که به همراه متهمان به پایگاه یکم پلیس 

آگاهی پایتخت منتقل شد.
ایــن مقــام انتظامــی، افــزود: متهمــان در تحقیقــات اعتــراف کردنــد کــه با 
بررســی های خود در محدوده های شــمال تهران، اماکی را که مالک آنها خارج 
از کشــور بــوده یا فوت کرده اند شناســایی و هر بــار یکی از آنها با خانــواده اش در 
ایــن ملــک بدون صاحب ســکونت می کرد و پس از گذشــت چند مــاه، با جعل 
اســناد ملکــی و همچنیــن جعــل اســناد دولتــی از قبیل مــدارک شــهرداری و... 
اقــدام به فــروش این ملک ها به خریداران و متقاضیــان می کردند. همچنین با 
پیگیری های انجام شده یکی از شاکیان پرونده شناسایی شد که پس از حضور در 
پلیس آگاهی پایتخت اظهار داشت: برای مدتی طوانی در خارج از کشور بودم 
و در این مدت مجبور شدم خانه ام را که در محدوده الهیه است، بدون مستخدم 
و نگهبان رها کنم، اما زمانی که بازگشــتم در کمال ناباوری متوجه شدم خانه ام 
از سوی افرادی دیگر اشغال شده و زمانی که به آنها اعتراض کردم به من اسناد 
ملکــی خریــد خانه را نشــان داده و اظهار کردنــد که این ملک را از ســوی مالک 
اصلی آن خریداری کرده و اســناد آن نیز موجود است. رئیس پایگاه یکم پلیس 
آگاهــی پایتخت در پایان با اشــاره به اینکه تمامی مراحــل این عملیات طی 12 

ساعت انجام شده، گفت: تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.

سرقت 8 میلیاردی برادران سابقه دار
گــروه حوادث: دو برادر که از خانه های شــمال تهران میلیاردها تومان پول و طا 
و اموال با ارزش را ســرقت کرده بودند به 37 فقره دزدی اعتراف کردند. راز این 
ســرقت ها با شــکایت های پی در پی ســاکنان شمال تهران آشــکار شد. شاکی ها 
مدعی شدند وقتی در خانه حضور نداشتند سارقان با شکستن قفل در به شیوه 
توپــی زنــی وارد خانــه شــده و اموالشــان را ســرقت کرده اند. با شــروع تحقیقات 
مشــخص شــد که ســارقان با پرســه های شــبانه در محله های مرکزی و شــمالی 
تهران، همچون، گاندی، بهشــتی، قلهک، دربند، نیــاوران و تجریش، خانه های 
خالی از ســکنه را شناســایی کــرده و با تخریب توپــی درهــای ورودی خانه اقدام 
بــه ســرقت های میلیونی کرده اند.  بــا توجه به میزان باای ســرقت ها و افزایش 
شــاکی ها، پرونــده به پایگاه یکم پلیــس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شــد و تیمی 
از کارآگاهان پلیس آگاهی برای شناســایی ســارق یا ســارقان وارد ماجرا شــده و 

تحقیقات خود را آغاز کردند.
کارآگاهــان در تحقیق از مالباختگان و بررســی های انجام شــده از محل های 
ســرقت، ســرنخ هایی از حضور 2 سارق به دســت آوردند و چهره یکی از آنها به 
نام »فرهاد«، شناســایی شد. در ادامه کارآگاهان موفق شدند مخفیگاه فرهاد را 
در محدوده شهرســتان شــهریار شناســایی کنند که پس از هماهنگی های انجام 
شــده از ســوی مرجع قضایی تیمی از مأموران به محل اعــزام و این متهم را در 
تاریخ 27 فروردین 98 در مخفیگاهش، دســتگیر و به پایگاه یکم پلیس آگاهی 
تهــران بــزرگ منتقــل کردند و ایــن در حالی بود که تعــدادی از اموال مســروقه 
شهروندان در مخفیگاه متهم کشف شد. فرهاد در تحقیقات انجام شده به جرم 
خود اعتراف و به 25 فقره سرقت به این شیوه در محدوده های شمالی و مرکزی 
تهران اقرار کرد. وی با تشــریح نحوه ســرقت های خود گفت که با موتورسیکلت 
یا خودرو در محدوده های شــمالی و مرکزی تهران پرســه زده و پس از شناسایی 
خانه هــا مــدت چند شــبانه روز به زاغ زنــی پرداختــه و در زمان مناســب به این 
خانه ها دســتبرد می زده اســت. همزمان بــا این پرونده، مأمــوران کانتری 123 
نیاوران، موفق شــدند روز 9 اردیبهشــت 98 سارقی را هنگام سرقت از یک خانه 
در محله نیاوران شناسایی و در یک تعقیب و گریز کوتاه دستگیر کنند که پس از 
انتقــال بــه کانتری و انجام تحقیقات وی به جرم خود مبنی بر ســرقت اعتراف 
کرد اما مشــخصات اشــتباهی از خود به پلیس داد و ســعی کرد به این شــیوه از 
دســت قانون رهایی پیدا کند اما زمانی که چهره و مشخصات ظاهری متهم در 
سیستم مرکز کنترل پلیس پایتخت مورد استعام و بررسی قرار گرفت مشخص 

شد که وی بهنام یکی از سارقان سابقه دار و حرفه ای منزل است.
 با مشخص شدن این موضوع، پرونده به پایگاه یکم پلیس آگاهی فرستاده و 

در تحقیقات مشخص شد بهنام برادر فرهاد است.
بهنام در تحقیقات انجام شده ضمن اعتراف به جرم خود به 12 فقره سرقت 

به تنهایی و با همدستی برادرش اعتراف کرد.
ســرهنگ کارآگاه، قاســم دســتخال، رئیس پایگاه یکم پلیــس آگاهی تهران 
بــا بیــان ایــن خبر گفــت: اموال مســروقه حــدود 8 میلیــارد تومان برآورد شــده 
و بــا اعتــراف صریح متهمــان به جرایــم خود و همچنیــن شناســایی 37 نفر از 
مالباختگان و احتمال کشف سرقت های بیشتر از سوی این دو برادر سارق، بنابر 
هماهنگی از ســوی بازپرس شــعبه های دوم و هفتم دادســرای ناحیه 34 هر دو 

متهم در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

محاکمه سارقان گاوداری به اتهام قتل
از وی نیمــه تمــام ماند. مدتی بعد کارآگاهــان برادر این 
متهــم را بازداشــت کردنــد و به دنبال دســتگیری او ســه 
متهــم دیگــر نیز به اتهــام معاونــت در قتل شناســایی و 
دســتگیر شــدند. ســرانجام صبح دیروز این چهار ســارق 
که با همدســتی هم دســت به ســرقت می زدنــد پای میز 
محاکمه ایســتادند. در ابتدای جلســه خانــواده مقتول با 
توجه به مرگ متهم اصلی پرونده خواستار دریافت دیه 
شدند. سپس متهم ردیف دوم درجایگاه ایستاد و گفت: 

مــن اتهام قتــل را قبول ندارم، من را به خاطر ســرقت از 
گاوداری هــای دیگر دســتگیر کردند. متهم ردیف ســوم و 
چهارم هم گفتند ما سر کوچه کشیک می دادیم و در قتل 
نقشی نداشتیم.  این باند سرقت از گاوداری ها که پس از 
محاکمه به اتهام ســرقت به پرداخــت 10 میلیارد تومان 
محکــوم شــده بودند در جلســه محاکمه دیــروز به اتهام 
قتل شــان رسیدگی شد و بزودی قضات حکم مناسب در 

این مورد را صادر خواهند کرد.

اخبـــار

تعقیب راننده 
پورشه مرگ

گروه حــوادث/ معصومــه مرادپور/ چهار عضــو یک باند 
سرقت که در جریان دزدی از یک گاوداری نگهبان محل 
را کشته بودند، صبح دیروز در شعبه دهم دادگاه کیفری 

استان تهران پای میز محاکمه ایستادند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونده از سال 89 کلید خورد زمانی که 5 مرد شرور برای 
ســرقت از یک گاوداری در شــهریار نیمه شــب وارد آنجا 
شــدند اما نگهبان گاوداری که مرد جوانی به نام حســین 

بود و قصد مقابله داشت به دست دزدان کشته شد.
خیلــی زود جنازه حســین به پزشــکی قانونــی منتقل 
شــد. کارآگاهــان نیــز تحقیقــات خــود را بــرای شناســایی 
و دســتگیری ســارقان آغــاز کردند امــا هیچ ردپایــی پیدا 
نشــد تــا اینکــه یکــی از ســارقان این بانــد هنگام ســرقت 
یک خــودروی مــدل باا تحــت تعقیب مأمــوران پلیس 
قرار گرفت و دســتگیر شــد. حمیــد پس از دســتگیری در 
مراحــل بازجویــی بر اثر ســکته جــان باخــت و تحقیقات 

گروه حوادث/ به دنبال قتــل یکی از نوچه های 
وحیــد مرادی در زندان رجایی شــهر کرج ســه 
مــرد بازداشــت شــدند کــه یکــی از آنهــا قاتل 

مأمور بدرقه زندان کرج در 8 سال قبل بود.
19 اردیبهشــت گــزارش درگیــری مرگبار 
بین زندانیــان اندرزگاه یک رجایی شــهر به 
بازپــرس کشــیک قتل و تیم بررســی صحنه 

جرم اعام شد.
بازپرس جنایی و تیم تحقیق پس از حضور 
در زندان، با جسد مرد جوانی مواجه شدند که 
با ضربات جسم نوک تیزی به قتل رسیده بود. 
تحقیقات اولیه نشان می داد که 20 زندانی در 

این نزاع شرکت کرده بودند.
ë قتل سارق مسلح

تیم تحقیق در بررسی های خود دریافت 
کــه مقتــول به نــام بهمن بــه اتهام ســرقت 
مسلحانه دســتگیر و به زندان محکوم شده 
بــود. ایــن ســرقت 21 مهــر ســال 89 از یــک 
طافروشــی در تهــران رخ داده بــود. بهمن 
و همدســتش با شــلیک 4 تیر به ســقف و 7 
تیر به ویترین ضد گلوله طافروشــی موفق 
شــده بودنــد کــه 6 کیلــو طــا ســرقت کنند. 
مــردان خشــن هنگام فــرار بــه دو خودروی 
دیگر نیز تیرانــدازی کرده و با خودروی 206 

اقــدام به فــرار کردند. در ادامــه تحقیقات و 
بــا بررســی های صــورت گرفته عامــان این 
ســرقت مســلحانه بافاصله دســتگیر شده 
و به جــرم خود اعتراف کردنــد. متهمان در 
دادگاه به 15 سال حبس محکوم شدند. اما 
چند ســال بعد همدســت بهمن، در زندان 
به مرگ طبیعی فوت کرد. اما بهمن دوران 
حبــس خــود را می گذراند که وحیــد مرادی 
- شــرور معروف- به اتهــام قتل به اندرزگاه 

آنها پا گذاشت و بهمن به یکی از نوچه های 
اوتبدیل شد. وحید 11 تیر سال 97 در زندان 
کشته شد اما بهمن که بعد از او در اندرزگاه 
قصد داشــت با قلدری و کــری خوانی ثابت 
کنــد کــه از یکــه تــازان اســت بــا تعــدادی از 
زندانیــان درگیــر شــد و ســرانجام به دســت 

یکی از آنها به قتل رسید.
در ادامــه تحقیقات ســه متهــم اصلی این 
جنایت شناســایی شدند و به دســتور بازپرس 

جنایی در اختیار کارآگاهــان اداره دهم پلیس 
آگاهی پایتخت قرار گرفتند.

ë قاتل مأمور زندان
در ادامــه بررســی ها مشــخص شــد یکی از 
ســه متهمی که به اتهام قتل بهمن بازداشت 
شده اســت، 8 سال قبل مأمور بدرقه زندان را 
به قتل رســانده و با تأییــد حکم قصاصش در 
انتظار اجرای حکم است. ماجرای قتل مأمور 
بدرقــه زنــدان از این قرار بود که صبح بیســت 
و دوم آذر ســال 90 هنگامی  کــه خودرو حامل 
زندانیــان ندامتــگاه مرکزی کــرج قصد انتقال 
زندانیان به دادگاه انقاب کرج را داشــتند، دو 
خــودروی پیکان و زانتیا در پل محمد شــهر با 
خــودروی حامــل زندانیان تصادف ســاختگی 
ایجــاد کرد. به دنبــال این تصادف سرنشــینان 
خــودروی پیــکان درحالــی که نقاب بــه چهره 
و اســلحه کاشــنیکف در دســت داشــتند وارد 
خــودروی حمــل زندانیــان شــده و اقــدام بــه 

تیراندازی کردند.
در این میان یکــی از مأموران بدرقه زندان 

به نام علیرضا مرادخانی به قتل رسید.
کارآگاهــان با انگشــت نگاری آثــار به جا 
مانده در خودرو پیکان و تحقیقات پلیســی، 
بــه دســتگیری 8  از آن موفــق  پــس  7 روز 

متهم این پرونده شدند.
متهم به قتل این مأمور زندان در اعترافات 
خود گفت: مدتی قبل یکی از دوستان پدرزنم 
برای او پاپوش درست کرد و داخل خودرواش 
مــواد مخــدر گذاشــت. پدرزنــم نیــز بــه اتهام 
حمــل مــواد مخدر بازداشــت شــد. همســرم 
از ایــن ماجــرا خیلــی ناراحــت بــود و مــن کــه 
نمی توانســتم ناراحتی همسرم را تحمل کنم 
تصمیــم گرفتــم پدرزنــم را فــراری دهــم. بــا 
برادرزنم و دوســتم به نام میثم قرار گذاشتیم 
روزی که قرار است پدرزنم را به دادگاه منتقل 
کنند ماشین حمل زندانی ها را متوقف کنیم و 
پدرزنــم را فــراری بدهیم روز حادثه من ســوار 
ماشــین پیکان بــودم و برادرزنم و میثم ســوار 
زانتیا شــدند. ماشــین حمل زندانی را متوقف 
کردیــم. مــن کاشــنیکف را درآوردم و تهدید 
کردم. اما وقتــی وارد خودروی حمل زندانیان 
شــدیم پدرزنــم در خــودرو نبود. بعــد یکی از 
مأموران زندان سعی کرد جلویم را بگیرد. من 
هم برای اینکه بترســانمش شــلیک کردم اما 

اصًا قصدم این نبود که او را بکشم.
در حــال حاضــر تحقیقــات از ســه زندانــی 
برای روشن شدن زوایای پنهان قتل بهمن در 

زندان ادامه دارد.

درگیری مرگبار در اندرزگاه یک رجایی شهر

ماجرای عشقی که خاکستر شد
گــروه حــوادث/ پســر مــرد صــراف، وقتی از 
ســوی خانواده و دختر مورد عاقه اش طرد 
شــد تصمیم به خودکشی گرفت اما در این 

میان دختر مورد عاقه اش کشته شد.
»ایــران«،  جنایــی  خبرنــگار  به گــزارش 
صبح 10 اردیبهشــت خبــر آتش گرفتن یک 
دختر و پسر به آتش نشانی و اورژانس اعام 
شــد. دختر جــوان 9 روز بعد در بیمارســتان 
تســلیم مرگ شــد. پســر جوان نیــز از ناحیه 
ســر و صورت و بدنش ســوخته بود. با مرگ 
دختر جوان، ماجرا به بازپرس کشــیک قتل 
پایتخــت و تیم بررســی صحنه جــرم اعام 
شــد. در ادامه بررسی ها به دســتور بازپرس 
غامی از شــعبه سوم دادسرای امور جنایی 
تهران تحقیقات آغاز و مشــخص شــد پســر 

جوان عامل این آتش سوزی است.

از  مــا  خبرنــگار  بــا  گفت و گــو  در  فریــد 
انگیــزه اش بــرای ایــن آتش ســوزی مرگبــار 

می گوید.
ë چرا می خواستی خودکشی کنی؟

خانــواده ام طــردم کــرده بودنــد، طنــاز 
دیگــر مرا نمی خواســت، تمام پــول هایم را 
از دســت داده بــودم؛ انگیزه ای بــرای ادامه 

زندگی نداشتم.
ë چرا طناز را آتش زدی؟

دلــم  اصــًا  نداشــتم،  کاری  طنــاز  بــا 
نمی خواســت برای او اتفاقی بیفتد. شــنیده 
بــودم کــه بــا پســری نامــزد کــرده و بــا او به 
شــمال رفته اســت. خیلــی ناراحــت بودم. 
ســاعت 7 صبــح 10 اردیبهشــت بــه پمــپ 
بنزیــن رفتم و مقــداری بنزین تهیــه کردم. 
بعــد از آن بــه مقابل خانه طنــاز در منطقه 

تهرانپارس رفتــم، وقتی از خانه بیرون آمد 
تا سوار خودرواش شود سوار ماشین او شدم 
وگفتــم چــرا رهایــم کــردی؟ وقتــی جــواب 
نامربــوط داد بنزیــن را روی خــودم ریختم، 
طنــاز ظرف بنزین را از دســتم گرفت تا این 
کار را نکنــم. اما بنزین روی او هم ریخت، او 
را از ماشین بیرون کردم و فندک را زدم. اما 

ناگهان همه جا آتش گرفت.
ë طناز را از کی می شناختی؟

دو ســال قبــل با طناز در پیســت اســکی 
دوســتی مان  از  ســال  یــک  شــدم.  آشــنا 
گذشــت کــه پــدرم تصمیــم گرفــت بــرای 
ســرمایه گذاری به ترکیه برود. آنجا صرافی 
خرید و مشــغول به کار شــد، مــن هم برای 
مدت کوتاهی به ترکیــه رفتم ولی به خاطر 

طناز برگشتم.

ë چرا با او ازدواج نکردی؟
پــدرم  بودنــد.  مخالــف  او  بــا  خانــواده ام 
می گفــت طنــاز بــه خاطــر پــول هایــت تــو را 
می خواهــد. امــا من توجهــی نکردم پارســال 
بــرای ســرمایه گذاری به همراه طنــاز به ترکیه 
رفتــم. 270 میلیــون تومــان مــن دادم و 30 
میلیون تومان طناز داد، می خواستیم رستوران 
راه بیندازیم اما از شانس بدم شریک ترکیه ای 
پــول هایــم را بــاا کشــید. ناامید و افســرده به 
ایــران برگشــتیم و اخــاق طناز تغییر کــرد. او 
دیگر مــرا نمی خواســت، می گفــت دیگر پول 
نــداری. خانواده ام هم مرا به خاطر طناز طرد 
کرده بودند. خســته شــده بودم و می خواستم 
بــه زندگــی ام پایــان بدهــم. اما قصــدم هرگز 
کشتن طناز نبود و در بیمارستان متوجه شدم 

که او کشته شده و هنوز هم باور ندارم.

ســگی معلول در تایلند  نوزادی را که به دســت مادرش زنده به گور شــده بود 
از مرگ نجات داد. بنابر گزارش رســانه های محلی این واقعه در شمال تایلند 
رخ داد و مــادر 1۵ ســاله این نوزاد او را از تــرس والدینش زنده به گور کرده بود. 
امــا لحظاتــی بعد از این که مادر نوجــوان محل دفن را تــرک  کرد پینگ پنگ، 
سگی که یک پایش در تصادف با خودرو فلج شده با پارس کردن مداوم باای 
قبــر نــوزاد رفت و شــروع به کندن زمین کرد.ســپس صاحــب پینگ پنگ که به 
دنبال پارس های مداوم او نگران شــده بــود ناگهان پای نوزاد را که از زیر خاک 
بیــرون زده بود دید و با کمک روســتاییان نوزاد را از زیرزمین بیرون کشــیدند و 
به درمانگاه محلی بردند. دکترها پس از معاینه، این نوزاد پسر را زنده و سالم 
یافتند. مادر این نوزاد به علت رها کردن کودکش و همچنین اقدام به قتل وی 
توســط پلیس بازداشت شــده و آن طور که روزنامه بانکوک پست نوشته اکنون 

به والدینش تحویل داده شده و تحت نظر روانشناس قرار گرفته است.

حوادث 
جهـــان

آرزو کیهان
مترجم

سگ قهرمان
ناجی نوزاد 
زنده به گور

شکار پلنگ نادر ابری
 دوســتداران حیات وحــش در پــی انتشــار تصاویــر کشــتن یــک پلنــگ 
نــادر در مالــزی به ایــن رفتار خشــن اعتراض کردنــد. به گــزارش میرر، 
شــکارچیان پــس از کشــتن پلنگ ابــری درحالی که لبخند بــه لب دارند 
از بــدن بی جــان این حیوان عکس گرفته و تصاویــر را در فضای مجازی 
منتشــر کرده اند. به گفته رسانه های محلی این رویداد در »ماندرا« یکی 
از شهرهای مالزی رخ داده و مسئوان حیات وحش اعام کرده اند که به 
این موضوع رســیدگی خواهد شــد. نام پلنگ های ابری از سوی اتحادیه 
بین المللــی حفاظــت از طبیعت جــزو گونه های در خطــر انقراض قرار 

دارند و تنها 10 هزار پلنگ ابری در حیات وحش زندگی می کنند.

مــادر چینــی به خاطــر فقــر و بیکاری 
پســر6 ســاله اوتیســمی خــود را با یک 
یادداشت در رســتوران »کی اف سی« 
رهــا کرد. به گزارش میرر، این مادر که 
ســاعتی بعد از ســوی پلیس دســتگیر 
شــد گفــت کــه پــس از طــاق توانایی 
مالی نگهداری از فرزندش را نداشــته 
و به همین دلیل مجبور شده وی را در 
یک رســتوران رها کند و امیــدوار بوده  
فــردی پســرش را به فرزنــد خواندگی 
بگیرد. این در حالی اســت که کارکنان 
رســتوران بافاصله با مأموران پلیس 
تماس گرفته و خواســتار رســیدگی به 

موضوع شدند.

آتش نشــانان و پلیــس کنتاکــی امریکا 
یــک پســر بچــه 22 ماهــه را پــس از 3 
روز در منطقــه جنگلی پیــدا کردند. به 
گــزارش میرر، پســربچه در حــال بازی 
در حیــاط پشــتی خانــه بود کــه ناپدید 
شد. سخنگوی آتش نشــانی اعام کرد 
بــرای یافتــن این کــودک بازیگــوش از 
هواپیمای بــدون سرنشــین، هلیکوپتر 
و ســگ های ردیــاب اســتفاده کردیم و 
پدر کودک نیز 5 هزار دار پاداش برای 
یابنــده در نظر گرفته بود تا اینکه 3 روز 
بعد این پسر بچه حدود 600 متر دورتر 
از خانه شــان داخل جنگل پیدا شــد در 

حالی که دچار کم آبی شده بود.

 رها کردن پسر بیمار 
در رستوران

 کودک گمشده 
در جنگل پیدا شد
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خبرگــزاری رســمی دولــت ســوریه، روز گذشــته 
خبــر از تجاوز دوباره رژیم صهیونیســتی به حریم 
هوایی ســوریه داد که با اقدام بموقع ســامانه های 
پدافند هوایی ســوریه پهپادی که از سوی این رژیم 

فرستاده شده بود، منهدم شد.
به گزارش گاردین، سامانه پدافند هوایی سوریه 
پهپادی را که حریم هوایی این کشور را نقض کرده 
بود و قصد صدمه زدن به مواضع دولت را داشت، 
در جنوب غرب دمشــق ســاقط کرد. یکی از منابع 
خبــری ایــن گــزارش گفت کــه در اطراف دمشــق 
صداهایی شــنیده شــد که ناشــی از شــلیک چهار 
فروند موشک زمین به هوا از آتشبارهای مستقر در 
مناطق ریف دمشق بود که موفق شدند به اهداف 
اصابت کنند و اهداف متخاصم را در حومه جنوب 
غربی دمشق در نزدیکی مثلث سوری - لبنانی با 
مرزهای جوان اشــغالی ساقط کنند. ساکنان این 
منطقــه گفتند کــه صــدای انفجــاری را در اطراف 
دمشــق شنیدند و بافاصله پس از آن انتشار خبر 
تجــاوز رژیــم صهیونیســتی در تلویزیــون ســوریه 
علت این صداها را آشکار کرد. خبرگزاری سانا در 
گزارش خود نوشت که »اجسامی نورانی« از سوی 
بلندی هــای جــوان اشــغالی وارد حریــم هوایــی 

سوریه شدند و پس از عبور از قنیطره قصد ورود به 
پایتخت را داشــتند، اما به دنبال آن، سامانه دفاع 

هوایی سوریه تعدادی از آنها را ساقط کرد.
رژیم صهیونیســتی تا این لحظه هیچ واکنشی 
نشــان نداده است. پیش از این اسپوتنیک گزارش 
داده بــود کــه ایــن رژیــم به پنــج هدف در ســوریه 
حمله کرده اســت. ماه پیش نیز، سه سرباز ارتش 
ســوریه در اســتان حما بر اثر حملــه جنگنده های 
اســرائیلی کشته شدند. ارتش این کشور اعام کرد 
که رژیم صهیونیســتی با اســتفاده از حریم هوایی 
لبنان این جنگنده را به ســوی ســوریه پرتاب کرده 
بــود. بــه گــزارش الجزیره، بــا آغاز جنــگ داخلی 
ســوریه، اســرائیل بارهــا بــا بهره گیــری از ایــن آب 

گل آلود به خاک سوریه تجاوز کرده است.
اما مبارزه با تجاوزهای اسرائیل تنها جبهه نبرد 
دولت ســوریه نیست. به گزارش تلویزیون سوریه، 
ارتش این کشــور با کمک پدافند هوایی روسیه در 
پایگاه حمیمیــم، راکت ها و پهپادهــای گروه های 
تروریســتی را رهگیــری کــرد. براســاس حمــات 
راکت ها و پهپادهای تروریست ها به پایگاه دولت، 
یــک نفــر کشــته و چنــد نفــر زخمــی شــدند. این 
حمات پس از پیشــروی گسترده ارتش سوریه در 
مقرهای فرماندهی تروریســت ها روی داد. ارتش 
عزم راســخی دارد تا ریشه قدرت و نفوذ گروه های 

تروریستی در کشور را بخشکاند.

ë تکرار ترفند صحنه سازی علیه سوریه
کشــورهای غربی کــه صراحتــاً و تلویحاً حامی 
گروه هــای معــارض و خرابکار ســوری هســتند، از 
اقدامات دولت خوشــحال نیســتند. آنهــا بارها از 
دولت خواسته اند اقداماتش را متوقف کند و حتی 
در جلســه جمعه شــب شــورای امنیت، نماینده 
امریکا از نماینده روســیه خواست تا دولت سوریه 
را راضــی بــه آتش بــس و توقــف حماتــش علیه 
تروریســت ها کنــد. در حالــی که این تروریســت ها 
بودنــد کــه توافــق مناطــق کاهــش تنــش را زیر پا 

گذاشــتند و با وجود هشــدارهای پــی در پی دولت 
راضــی به خالــی کــردن پایگاه های خود نشــدند، 
بــاز هــم برخــی رســانه های غربــی در تاشــند بــا 
صحنه ســازی علیــه دولــت ایــن کشــور، تصویــر 

مظلومانه ای از تروریست ها ارائه بدهند.
این نخســتین بار نیســت که قدرت های غربی 
صحنه ســازی  بــه  دســت  دمشــق  دولــت  علیــه 
می زننــد. بــه گــزارش وب ســایت مدیــوم، اخیــراً 
سندی از سازمان منع تسلیحات شیمیایی منتشر 
شده که در آن به وضوح آشکار می شود که »حمله 

شــیمیایی به دوما« که رســانه های غربی آن را به 
گــردن دولــت ســوریه انداختــه بودند، ســاختگی 
بوده است. یان اندرسون یکی از کارشناسان خبره 
این ســازمان در گزارش خود نوشــته که براســاس 
شکل ســیلندرهای گاز نمی توان پذیرفت که آنها 
از طریق جنگنده ها از آســمان به زمین افتاده اند، 
بلکــه تنها قــرار گرفتــن دســتی ســیلندرها در آن 
موقعیــت می تواند صحنه های حمله شــیمیایی 
را توجیه کند. مدیوم نوشــته است: »این خبر باید 
بــه تیتر اول بســیاری از رســانه های جهــان تبدیل 
شــود اما معلوم اســت که این طور نمی شود. آنها 
در برابر انتشــار این ســند ســکوت اختیار کرده اند. 
وابســتگی امروزه مردم به رسانه به اندازه ای شده 
کــه گویا آنها باید مشــخص کنند چــه چیزی برای 
مردم مهم باشد یا نباشد. بنابراین وقتی خبری که 
سال گذشته بمب رســانه های سراسر جهان شده 
بــود، اکنون با نقض صحتش، هیچ انعکاســی در 
میان رسانه های جریان اصلی پیدا نکرده است«. 
در همیــن راســتا، کاتلیــن جانســون، روزنامه نگار 
مســتقل اســترالیایی نیــز ســند جدیــدی را درباره 
ادعای مطرح شده مبنی بر استفاده ارتش سوریه 
در آوریل ســال گذشــته از ساح شیمیایی در شهر 
دوما و نقش سازمان منع تسلیحات شیمیایی در 
این زمینه منتشر کرد که در آن او هم قید کرده این 

خبر ساختگی بوده است.

دورنـــما

دیلی تلگراف )استرالیا(:
اگــر حــزب کارگــر اســترالیا در انتخابــات 
پیــروز شــود، آن را مدیــون بــاب هــاوک 
اســت. مــردی کــه زندگــی او اصــًا یــک 
زندگــی معمولــی نبــوده و شایســته آن 

است که نخست وزیر کشورش باشد.

نیویورک تایمز )امریکا(:
در وضعیت اقتصادی نابســامان ونزوئا که 
بزرگترین ســقوط 4 دهه اخیر خود را تجربه 
می کند، وضعیت کودکان بیمار در این کشور 
اسفبار است و گاه به حال خود رها می شوند 

تا در مظلومیت تمام جان بسپارند.

لوموند )فرانسه(:
از شــرق تا غرب اروپا به هر جا سربزنید، 
بیــن  پیچیــده  ارتبــاط  یــک  شــاهد 
کشــورهایی هســتید کــه سرنوشــت همه 
آنها را مشــابه هم نشان می دهد و آینده 

اتحادیه اروپا را تیره نشان می دهد.

فرحناز دهقی
خبرنگار

دفع تجاوز به آسمان دمشق
سازمان منع تسلیحات شیمیایی: حمله به دوما کار دولت سوریه نبود

ارتش سوریه چند هدف متخاصم که حریم هوایی اش را نقض کرده بودند، منهدم کرد

نرمش اروپا مقابل روسیه
شورای اروپا با بازگرداندن حق رأی به روسیه 

نخستین گام برای پایان تنش با مسکو را برداشت

روسیه در شورای اروپا  خواهد ماند و حق رأیی را که این شورا در سال 2014 به بهانه 
الحاق کریمه به روســیه از آن گرفته بود، به این کشــور باز می گردد. این تصمیمی 
اســت که وزرای خارجه 47 کشور عضو شــورای اروپا در نشست روز جمعه خود در 
هلسینکی فناند گرفتند و همگی به اتفاق آرا به ادامه حضور بی قید و شرط روسیه 

در این شورا رأی دادند.
به گزارش گاردین، در نشست روز جمعه وزرای خارجه شورای اروپا، نمایندگان 
47 کشور عضو این شورا در بیانیه ای اعام کردند: تمام کشورهای عضو ]از جمله 
روسیه[ باید مجاز باشند که با حقوق برابر در کمیته وزرای شورا و همچنین مجمع 

پارلمانی این شورا شرکت کنند.
اوکراین با عصبانیت به این تصمیم شورای اروپا واکنش نشان داد و نماینده این 
کشور در این شورا به خبرگزاری فرانسه گفت: »این دیپلماسی نیست؛ تسلیم شدن 
اســت.« او در حســاب توئیتر خود نیز نوشــت، عاوه بر اوکراین 5 کشور دیگر عضو 
شــورای اروپا هم مخالف تصمیم این شــورا درباره عضویت بی قید و شرط روسیه 
هستند و معتقدند، »درگیری« با روسیه باید در شورای اروپا و مجمع پارلمانی این 
شــورا ادامه یابد. مجمع پارلمانی شــورای اروپا در ماه ژوئن تشکیل جلسه خواهد 
داد و تصمیم رســمی برای ماندن بی قید و شــرط روسیه در شورای اروپا در جلسه 
پارلمانی ماه ژوئن گرفته و اجرایی می شود. فرانسه و آلمان، دو کشور مهم اروپایی 
بیشترین تاش ها و رایزنی ها را برای بازگشت بی قید و شرط روسیه به شورای اروپا 
کردند واین بدین معناســت که پس از 5 ســال تنش های جدید بین اروپا و روســیه 
بر سر کریمه، اکنون در اروپا عزم جدی برای پایان دادن به این تنش ها وجود دارد 
و این اروپایی ها هســتند که گام نخســت در این زمینه را برداشــته اند. وزیر خارجه 
آلمــان درباره این تصمیم شــورای اروپا درباره روســیه گفت: »به نفع ما نیســت« 
روســیه را دور نگــه داریم. ســرگئی اوروف، وزیر خارجه روســیه هــم روز جمعه در 
نشست هلسینکی به همتاهای اروپایی خود گفت، به رغم تنش های 5 ساله بین 
اروپا و روسیه و سلب حق رأی روسیه در شورای اروپا، کشورش »هیچ قصدی برای 
خروج از شــورای اروپا ندارد.« او افزود، در صورتی که حق رأی روســیه در این شــورا 
بازگردانده شــود، روسیه هم مانند گذشــته به تمام تعهداتش در قبال این شورا از 
جمله تعهدات مالی اش عمل می کند. در ژوئن 2017 روسیه در واکنش به سلب 
شدن حق رأی خود در شورای اروپا، از پرداخت 46 میلیون دار به این شورا امتناع 

کرد و این شورا را با بحران مالی مواجه کرد.

     اســپوتنیک: اعضــای ارتــش ونزوئــا در راهپیمایــی ای کــه 
اصطاحاً »راهپیمایی وفاداری« خوانده می شود، شرکت کردند.

     خبرگزاری فرانسه: کوین مالوری ۶2 ساله به دلیل جاسوسی و 
فروش اطاعات دفاعی محرمانه امریکا به چین به 20 سال حبس محکوم شد.
     الحیاه: سفیر فرانسه در لبنان تأکید کرد، پاریس با شاخه سیاسی حزب اه و نه 

شاخه نظامی آن روابط جدی دارد.
     آسوشــیتدپرس: معاون صدر اعظم اتریش به دنبال رسوایی انتشار ویدئویی 
ضبط شــده با دوربین مخفی از نشســت او با یک تاجر زن روســی در سال 2017 

به منظور زد و بند با او به هدف پیروزی در انتخابات پارلمانی استعفا می کند.

دو خط
خبـــر

 سازش ترامپ با متحدان قدیمی 
با هدف جنگ اقتصادی با چین

گروه جهان / دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا با سودای 
شــدت بخشــیدن به جنــگ تعرفه ها بــا چین و بــرای تحقق 
این ســودا در حال کاســتن از تنش های تجاری اش با متحدان 
واشنگتن است و قصد دارد افسار درگیری های تجاری ای را که در سراسر جهان 

راه انداخته دست کم برای کوتاه مدت، بکشد.
به گزارش فایننشــال تایمــز، روز جمعه امریکا با کانــادا و مکزیک به توافق 
رســید تا تعرفه های فواد و آلومینیوم را حذف کند زیرا تعرفه هایی که ترامپ 
علیــه این دو کشــور اعمــال کرده بــود، اصلی ترین دلیل شــکاف ها در سراســر 
امریکای شــمالی طی یک ســال گذشته بوده اســت. ترامپ همچنین دوشنبه 
گذشــته اعام کرد، تصمیم گرفته مالیات بســتن بر صنعت خــودروی ژاپن و 
اتحادیه اروپا را به تأخیر بیندازد. این در حالی است که جنگ تجاری و تعرفه ای 
امریــکا بــا چیــن در بااتریــن و شــدیدترین وضعیــت قــرار دارد و نماینــدگان 
امریکایی بویژه جمهوریخواهان اصًا از این وضعیت خرسند نیستند و رئیس 
جمهوری را تحت فشار قرار داده اند، کاری بکند. ترامپ هم تحت این فشارها 
به جای پایین کشــیدن فتیلــه رویارویی اقتصادی با چیــن، تصمیم گرفته دل 
متحدان امریکا را که باعث رنجش شان شده، دوباره به دست آورد و خسارات 

جنگ اقتصادی با چین را با توسل به متحدانش در امریکا و اروپا کم کند.
البته ترامپ هنوز مقابل حذف تعرفه های فواد و آلومینیوم دیگر متحدان 
خود از جمله اروپا و ژاپن مقاومت می کند و به تأخیر انداختن مالیات بر صنایع 
خــودرو ایــن متحــدان را نیــز کوتاه مــدت توصیف کرده اســت. امــا اصًا بعید 
نیست تحت فشار کنگره و با هدف متمرکز شدن بر یک جنگ تجاری به جای 
چنــد جنگ تجــاری؛ این تعرفه ها را هم حذف کند و فقــط و فقط به رویارویی 
اقتصادی با چین بیندیشــد. هرچند که رئیس جمهوری امریکا روز جمعه در 
یک ســخنرانی از اتحادیه اروپا به خاطر ایجاد مانع بر ســر تجارت محصوات 
کشاورزی و خودرویی امریکا انتقاد کرد و گفت: اتحادیه اروپا ما را تهدید می کند، 
می توانــم بگویــم این تهدید از تهدید چین هم بدتر اســت تنها با این فرق که 
آنها ]اتحادیه اروپا[ ]از نظر اقتصادی[ کوچک تر از چین هســتند. آنها براحتی 

صادرات شیرینی به امریکا مرسدس بنز صادر می کنند.

امریکا
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 ندا آکیشگزارش
خبرنگار

 با مجوز شیخ نشینان، حضور امریکایی ها 
در منطقه پررنگ می شود

منابــع مطلع در کشــورهای عرب حــوزه خلیج فارس به روزنامه الشــرق ااوســط 
گفتند روز شــنبه عربســتان و تعدادی از کشــورهای حوزه خلیج فارس با اســتقرار 
مجــدد نیروهــای نظامی امریکایــی در منطقه توافــق کردند. این توافق براســاس 
همکاری هــای دوجانبــه میــان امریکا و برخی کشــورهای شــورای همکاری خلیج 
فــارس صورت گرفته اســت. به تأکیــد این منابع مطلع انگیزه نخســت این توافق 
مبنی بر استقرار مجدد نیروهای امریکایی در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، 
انجــام عملیــات مشــترک بین واشــنگتن و پایتخت های کشــورهای حــوزه خلیج 
فارس این اســت که برای مقابله با هــر گونه احتمال به خطر افتادن منافع امریکا 
در منطقه آماده باشند و در برابر تنش های احتمالی بایستند. این منبع همچنین از 
دیپلماسی فعالی که هم اکنون میان تعدادی از کشورهای عرب برای تشکیل یک 
نشســت محدود در سطح سران در جریان است، پرده برداشت و گفت: قرار است 
این نشســت در حاشــیه سران کشــورهای اســامی در دهه آخر ماه رمضان درمکه 
مکرمه برگزار شــود.  این منبع که خواســت نامش فاش نشود به این روزنامه گفت 
اگر این نشست برگزار شود تعدادی از کشورهای عربی در آن شرکت خواهند کرد که 
در اجاس سران اسامی حضور دارند و میان آنها در برابر تحوات منطقه و جهانی 

اجماع نظری وجود دارد.

 فروغ احمدیخاورمیانه
خبرنگار
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با توجه به اینکه تنها دو سال به پایان دولت تدبیر و امید باقی مانده در این زمینه 
ازم می دانــم به 3 نکته مهم اشــاره کنــم. نکته اول اینکه دولــت مراقب اقتدار 
خود در امور اجرایی باشــد و اجازه ندهد این تاطم ها از اقتدارش در حوزه اجرا 
کــم کند. نکتــه دوم اینکه از توانایی ها، ظرفیت هــا و فرصت های داخلی حداکثر 
استفاده را ببرد. چراکه درحال حاضر ظرفیت های داخلی زیادی در کشور وجود 
دارد کــه اگر درســت به کار گرفته شــود می تواند نقدینگی افسارگســیخته را مهار 
کــرده و در حوزه ســرمایه گذاری در کشــور و تأمیــن نیازهای مــردم در حوزه های 
اقتصادی مثل تولید و حتی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی مفید واقع شود و در نهایت به بحث 
اولویت بندی کارها اشاره می کنم. دشمن هم اکنون توسعه کشور را هدف قرار داده است، ما نباید 
اجازه دهیم توسعه کشور دچار رکود شود. باید با توجه به کمبودها و نقص هایی که وجود دارد و با 

نگاه به امکانات، کارها را اولویت بندی کرده و به جلو پیش ببریم.

در بحث دانشــگاه ها به نظرم می رسد که باید 
نگاه کلی تری به مســائل داشته باشیم. مسأله 
مهم در هر کشــوری این است که در حوزه علم 
و فناوری رشــد چشــمگیری داشته باشــد و آن 
کشــوری اقتدار و امنیت ملی دارد کــه در حوزه 
علم و فناوری موفق عمل کند. ما بر این باوریم 
که دانشگاه در پیشرفت  و اقتدار هر کشوری به عنوان عنصری کلیدی 
به حساب می آید و بی شک همه مشکات به دست دانشگاهیان حل 
می شود. ما برای چالش های اصلی باید در دانشگاه ها چاره اندیشی 
کنیم و نقشــه مســیر توسعه و پیشــرفت باید به دســت دانشگاهیان 
طراحــی و عملی شــود. ما دانشــگاهیان از دولت می خواهیــم که از 

نظرات تخصصی پژوهشگران برای حل مسائل کشور استفاده کنند 
چرا که آنها نگاه ویژه تری به مســائل جامعه دارند. البته در این باره 
معتقدم که دانشــگاه ها باید برای حل مشــکات جامعه پیشــقدم 
شــوند. هم اکنون کشــور در مرحله تحریم به سر می برد و دانشگاه ها 
می تواننــد در این زمینه به کمک دولت بیایند. دانشــگاه باید در این 
دوران بــا صنعــت ارتبــاط برقرار کنــد، مراکز نــوآوری، شــرکت های 
دانش بنیان و شهرک های علمی و تحقیقاتی را در کانشهرها توسعه 
و گســترش دهنــد و با افــراد کاردان و متخصص وارد بحث شــوند تا 
بتوانند تهدیدهایی را که برای کشور در این دوره به وجود آمده خنثی 
کنــد.  از طرفی  دولت باید توجه جدی تری به اعتبارات دانشــگاه ها 

داشته باشد تا آنها هم به رشد خود ادامه دهند.

متأســفانه در طــول ســال های اخیرعملکــرد 
موفقی در حوزه اجتماعی نداشتیم. این تجربه 
نشان داد صرفاً بر اساس عمل به برنامه ششم 
توسعه نمی توان توفیق ازم را به دست آورد. 
در حال حاضر تعداد زیادی از ســندهای ملی 
در حوزه های جوانان و کودکان خاک می خورد 
و شــاهد رشــد جدی آســیب های اجتماعی از 
جملــه طاق، اعتیاد و حاشــیه نشــینی هســتیم. بنابراین، همه 
این ها نشان می دهد که در حوزه اجتماعی موفق عمل نکردیم. 
استفاده از تجربیات کشــور های دیگر در این زمان بسیار ضروری 
به نظر می رســد این در حالی اســت که هنوز بــر الگوی های غلط 

خود پافشاری می کنیم. برای همین ضروری است که دولت نگاه 
خود به مســائل اجتماعی را به طور جدی اصاح کند. نخســتین 
گامی که برای این موضوع باید برداشته شود تحول صددرصدی 
تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش است. دومین نکته ای که باید 
به آن توجه جدی کرد بحث رفاه اجتماعی اســت. مســأله ای که 
تمام اقشــار اجتماعی از آن بی بهره هســتند و تنها در حد شــعار 
مطرح می شــود. در اینجا این سؤال مطرح می شود که مسئوان 
چه کار ویژه ای برای رفاه اجتماعی اقشــار معمولی، آسیب دیده 
و معلول طی این سال ها انجام داده اند؟ به همین خاطر، زمانی 
می توانیم از رفاه اجتماعی در کشــور ســخن بگوییم کــه مردم از 

حداقل حقوق خود برخوردار باشند.

تا قبــل از انقــاب اســامی حــدود 25 درصد 
از داروهــای مصرفــی کشــور، در داخــل تولید 
می شــد امــا امــروز و پــس از گذشــت 4 دهــه 
حــدود ۹۷ درصــد از حجم داروهای کشــور در 
داخل تولید می شــود، اگرچه تحقق این مهم 
حاصل تاش نخبگان، تاشگران، صنعتگران 
و حمایــت دولــت در دوره هــای گذشــته بوده 
اســت، امــا با توجه به حجم ریالــی، در واقع ۷۰ درصــد داروهای 
مصرفی، تولید داخل و 3۰ درصد دیگر وارداتی هستند. همچنین 
۶۷ درصد مواد اولیه دارویی در داخل تولید می شــود؛ اگرچه این 
آمــار قابل قبولی اســت، اما باید بتوانیــم عمده مواد اولیــه را در 
داخــل تولید کنیم، در حال حاضر ماده اولیــه ارزش افزوده ازم 
 را نــدارد و بایــد به جهانی شــدن و صــادرات فکر کنیــم. از طرفی

3 درصد داروی وارداتی کشــور معــادل 2.۵ برابر ۹۷ درصد بازار 
داروی کشــور که تولید داخلی اســت، ارزبری دارد؛ بر این اســاس 
مهمتریــن راه مــا حمایــت از تولید داخلــی برای تأمیــن داروی 
مــورد نیاز در داخل کشــور اســت. بنابرایــن حمایــت از داروهای 
تولید داخل و کاهش هزینه های دارویی باید به عنوان مهم ترین 
سیاســت دارویی کشور شناخته شــده تا با رشد و شکوفایی بیشتر 
این صنعت، میزان وابستگی را به واردات ماده اولیه و محصول 
نهایــی کاهــش داده و ضمــن جلوگیــری از خــروج ارز از کشــور و 
تضمیــن تأمین داروی مورد نیــاز، امنیت بیماران با تهدیدهایی 
مانند تحریم های ظالمانه به خطر نخواهد افتاد. همچنین اباغ 
سند ملی ایمنی غذا از مزرعه تا سفره، پس از نهایی شدن آن نیز 
یکی از اقداماتی است که می تواند سامت غذایی مردم کشور را 

تضمین کند.

در دو ســال آینــده موضوع آمــوزش و پرورش 
بایــد در اولویت اول برنامه های دولت باشــد. 
با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور حاکم 
اســت وزیــر آمــوزش و پــرورش بایــد دربــاره 
بودجــه ایــن وزارتخانــه در دولــت چانه زنــی 
بیشتری داشته باشد. بودجه آموزش و پرورش 
بســیار کم اســت و این بودجه کفاف معلمان 
را نمی دهــد در ســوی دیگر مــا خواهان توجه دولــت به موضوع 
آموزش هســتیم و فکر می کنیم اگر آموزش دغدغه اصلی کشور 
نیست ، در این باره مسئوان آموزش و پرورش باید فرهنگسازی 
بیشــتری انجــام دهنــد . انتظــار داریم در دو ســال پایانــی دولت 
ســهم آموزش و پــرورش از تولید ناخالص داخلــی افزایش پیدا 
کند. حقیقت این است که سهم آموزش و پرورش ایران از تولید 

ناخالص داخلی کشــور، بســیار کمتر از هنجارهای جهانی است. 
هم اکنون سال هاســت که حدود 1 تا 1/5 درصد از تولید ناخالص 
داخلــی ایران به آمــوزش و پرورش اختصاص می یابــد و این در 
حالی اســت که این عدد در ســطح کشــورهایی همچون ترکیه و 
عربستان در حد ســه تا چهار درصد است، در کشورهای سازمان 
توسعه و همکاری اقتصادی نیز به طور میانگین حدود پنج درصد 
است. بنابراین باید پذیرفت که آنچه ایران در آموزش و پرورش 
خود صرف می کند بسیار پایین است. با این حال به نظر می رسد 
در این دو ســال دولت باید توجه بیشــتری به آموزش و پرورش، 
بحث مدرسه های خصوصی ، عدالت آموزشی، باا بردن سهم 
آمــوزش و پرورش از بودجه، رتبه بندی معلمان، افزایش انگیزه 
برای معلمان، رسیدگی به معوقات معلمان و استخدام نیروی 

انسانی در آموزش و پرورش داشته باشد.

به نظــر می رســد در دو ســال باقیمانــده از 
دولــت دوازدهم، مســئوان وظیفــه دارند 
 فــارغ از همــه شــعارها، جنــاح  بندی هــا و

دســته بندهای موجود به طور مشــخص و 
عملــی از تولید داخلی حمایــت کنند. چرا 
که عدم حمایت واقعی از تولید ملی منشأ 

بسیاری از آسیب ها است.
متأســفانه در ایــن زمینــه شــعارهای بســیاری ســرداده اند و 
طرح های بسیاری نوشته شده اما همواره موضوع تولید دچار 
آسیب های جدی شده است به طوری که می توان گفت عمًا 
شــاغلین و بیکارها و به طورکلی طبقه کارگر آسیب دیده اند. 
هرچند مسبب این آسیب تنها دولت آقای روحانی نیست و 
زمینه آن از دولت های گذشته ایجاد شده اما مهم این است 

که در زمان باقیمانده باید برای رفع آن چاره ای اندیشید.
امــروز اصاح قوانیــن و حمایت از نیروهــای کار یکی دیگر از 
کارهــای معطل مانده اســت کــه باید مورد توجه قــرار گیرد. 
امنیت شــغلی کارگران نیز موضوع مهم دیگری اســت که از 
دید جامعه کارگری در ســال های اخیر دچار پســرفت شده و 
معیشت کارگران را با مشکات جدی مواجه کرده است. توقع 
جامعــه کارگــران از دولت این اســت که در مــدت باقیمانده 
بــا متوقــف کردن سیاســت های غلــط مانند واگذاری شســتا 
بــه بخش دولتی و نــگاه دولتی به ســازمان تأمین اجتماعی 
و اســتفاده ازتجربیــات نمایندگان شــرکای اجتماعی در رفع 
بحرانی که طی سال های گذشته و دولت های قبل ایجاد شده 
گام بردارد. نگاه سه جانبه در تصمیمات دولت در خصوص 

تأمین اجتماعی می تواند بسیار راهگشا باشد.

انتظارات خیلی عجیب و غریبی از دولت 
نــدارم. چــون می دانــم دولت در شــرایط 
تحریم بضاعت چندانی ندارد. مشکات 
معیشــتی هم بســیار جــدی اســت. فقط 
دوست دارم که دولت از توان علمی کشور 
استفاده کند. تاش کند در راستای تحقق 
برنامه 5 ساله ششم، 5 هزار مگاوات برق از طریق انرژی های 
نو تأمین شــود. وقتی در شــرایط تحریم کیک زرد می سازیم، 
حتماً می توانیم در زمینه تولید انرژی از نیروی خورشــیدی و 
بادی هم حرف های زیادی داشــته باشیم. اگر محیط زیست 
از ســد و نیروگاه های جدید به بهانه تولیــد انرژی برق معاف 
شود، تا میزان زیادی می توان طبیعت را از خطر جدی مصون 
داشــت. همچنین از دولت انتظار دارم که تاش کند و تحت 
هیچ شــرایطی اجازه ندهد »هورالعظیــم« مهم ترین تااب 
بین المللی ایران دوباره قربانی توسعه میدان نفتی در دشت 
آزادگان و توســعه کشت برنج در پایین دست کرخه شود. اگر 
دولت می خواهد چشــمه های تولید گرد و غبــار از بین برود و 
معیشت پایدار ایجاد شود، باید به سمت احیای هورالعظیم 
برود تا با رونق صیادی و گردشــگری منطقه را رونق بخشد و 

خوزستان را به استان قابل سکونت تری تبدیل کند.

ســامت  حــوزه  در  فعلــی  دولــت  در 
اقدامات خوبی انجام شــده اســت. یکی 
از بحث هایــی که در دنیا وجــود دارد این 
است که حوزه سامت یکی از حوزه های 
پیشــرو اســت. در واقع در این حوزه یکی 
از مســائلی کــه بســیار بایــد بــه آن توجه 
شــود، بحــث ارزش افــزوده ای اســت که 
خدمــات ســامت ارائه می دهــد و نیازمند ســرمایه گذاری 
مناسب است. در این حوزه دولت نمی تواند سرمایه گذاری 
مســتقیم داشــته باشــد و رویکــرد دولت در ســال های قبل 
در ایــن خصوص ضعیــف بود که باید اصاح شــود. بحث 
خریــد راهبــردی خدمــات نیز مغفــول مانــده، چــرا که ما 
همیشــه خریدمان از بخش دولتی است و این امر مستلزم 
این است که تحولی عظیم در زمینه بیمه سامت صورت 
گیرد. به قول معروف هنوز آنقدر پولدار نیســتیم که جنس 
ارزان بخریم. متأسفانه هنوز در این خصوص چندباره کاری 
انجــام می شــود. آنچه اهمیــت دارد این اســت که کیفیت 
کااها باید باا برده شــود، خرید راهبردی خدمات باید مد 
نظر قرار گیرد و ســعی کنیم بخش خصوصی در این راستا 

بیشتر مورد توجه باشد.

پیروزی آقای روحانی و تیمشــان در انتخابات ریاست جمهوری 6 سال پیش، در واقع 
پیام تغییر، تنش زدایی با دنیا، آرامش و ثبات بود، آن هم بعد از دولت احمدی نژاد و 
شرایطی که در آن 8 سال بر کشور گذشت. پیامی که با اصاحات آغاز شد و با تدبیر و امید 
ادامه یافت. آقای روحانی در دولت یازدهم، فراتر از انتظارها ظاهر شد و با تاش های 
خوبی که در آن زمان صورت گرفت، کشور توانست از باتاق التهابات سیاسی و اقتصادی 
تا حد زیادی خارج شــود. ما در دولت دوازدهم هم انتظار داشــتیم تا مســیر گذشته با 
سرعت و جدیت بیشتری دنبال شده و کارها به سرانجام برسد. اما با اختااتی که در 
حوزه سیاست خارجی و حتی در داخل به وجود آمد، این سطح انتظار پاسخ داده نشد. با این همه همچنان 
معتقدم که وجود دولت تدبیر و امید یک فرصت و غنیمت برای کشور است. اگر دولت روحانی در زمان 
التهابات منطقه مثل التهابات ناشی از پدیده داعش نبود، قطعاً شیطنت های امریکا امروز به شکل دیگری 
نمود پیدا می کرد. بنابراین باید همین مسیر البته با شجاعت بیشتری دنبال شود. دولت باید رودربایستی 
را کنار بگذارد و شجاعانه و سریع تصمیم گیری کند. اگر قبل از خروج امریکا از برجام سریع تر تصمیم گرفته 
می شد، قطعاً وضعیت اقتصادی متفاوت با اان بود. تنش زدایی، خنثی کردن توطئه دشمنان در رابطه 
با برجام، پیگیری سیاست خارجی، ترمیم گره های اقتصادی از جمله مهم ترین کارهایی است که باید در 
این زمان باقیمانده دنبال شود. ما راهی جز این نداریم. اگر غیر از این عمل کنیم به سیاست های دولت های 

نهم و دهم برگشت خواهیم کرد که این هزینه های زیادی را دوباره به کشور تحمیل می کند. 

دولت هــا در تمام دوره ها ســعی کرده اند نســبت به ســاماندهی بدنه اداری کشــور 
توجــه ازم را اعمــال کنند. اما این امــر در عمل آنچنان که باید مؤثر نیفتاده و امروز 
از بهــره وری پایین در ایران صحبت می شــود. این امر چه در بخش ســازمانی و چه 
در بخــش نظارتــی که بر حوزه های غیردولتی و شــرکتی ناظر اســت بــر عهده توان 
کارشناســی دولت اســت تا عذر و بهانه های مربوط به بهره وری را مرتفع ســازد. اگر 
شما گذرتان به تأمین اجتماعی بیفتد، ممکن است با میزان پایین آشنایی کاربران 
آن در خصوص توجه به تفاهمنامه های موجود مواجه شــده و دو ســه هفته ای معطل یک امر ناچیز 
بمانید، چرا که هنوز از مکانیزاسیون جدید استفاده نمی کند، یا اینکه در بخش بهداشت، مکانیزاسیون 
جدیــد یعنی سیســتم نرم افزاری صرفاً به بخش بهداشــت بســنده شــده و بخــش غیردولتی یعنی 
مطب ها و کلینیک ها و توزیع کنندگان مواد غذایی، خارج از گود مکانیزاســیون و نرم افزارهای فروش 
دیده شده است. رسیدگی به این بخش، در حوزه های مختلف نیاز به مکانیزاسیونی جدید در بخش 
انفورماتیک دارد که از دو دهه پیش شروع شده، اما بر اساس میزان بهره وری موجود راضی کننده به 
نظر نمی رسد.  اگر امروز بخشی از مسائل مردم به اقتصاد کان کشور مربوط باشد، بخش اعظمی از 
مســائل و مشــکات جامعه ما به معامات و حساب و کتاب های خرد مربوط است، چه در زمانی که 
طرح شــبنم در موبایل ها رایج شــد و شکست خورد، چه در حال حاضر که به دلیل اتفاقات اقتصادی 
معامــات به صورت جیبــی اتفاق می افتد، حتی در مطب پزشــک و دفاتر حقوقــی. البته این ماجرا 
مخاطراتی چون ترافیک سیستم فروش خودرو و وارد کننده های ناشناس کاغذ هم داشته که نیازمند 
تمرکز هرچه بیشــتر می باشــد اما با تمام این مسائل، دولت تحت هر شــرایطی که باشد، بایستی در 

فرصت باقی مانده نسبت به مکانیزاسیون هوشمند بخش های غیردولتی به دقت نظارت کند.

به نظر می رســد در کشــور ما، هر وقت مشــکات در حالت فوق العــاده و به صورت 
غیرعادی، خود را نشــان می دهند، مردم از خود تاب آوری بیشــتری بروز می دهند. 
واقعیت این اســت که در هر دولت و کشــوری، مردم در صورت بقا و از بین نرفتن، 
ساخته می شوند. اگر به شرایط موجود جامعه بخواهیم به عنوان تهدید نگاه کنیم، 
احســاس مــورد ظلم واقع شــدن به میان می آیــد، اما چنانچه بخواهیــم به عنوان 
فرصت نگاه کنیم، قطعاً اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. دولت با همین شرایط، با 
بهره گیری از احساس همدلی و کنار گذاشتن اختافات می تواند مثبت عمل کند. در 
شرایطی مانند سیل و زلزله هم شاهد همدلی مردم بودیم و دیدیم که چگونه افراد با احساس همدلی 
و همیاری توانستند بر بسیاری از مشکات فائق شوند. از دیگر اقداماتی که می تواند در دو سال پیش 
روی دولت مؤثر باشــد، تاش برای محکم کردن زیرســاخت هایی مانند تولید و اشتغال است. وقتی 
صادرات و واردات کم شــود، ناخودآگاه افراد به فکر تولید می افتند. تا ســال های قبل مشــکات از این 
جنس نبودند، مشکاتی که در حال حاضر مردم پیش رو دارند، به دغدغه های اصلی زندگی تبدیل 
شــده اســت. دولت برای از میان برداشتن بسیاری از مشکاتی که امروز وجود دارد با استفاده از فاکتور 
همدلی قطعاً می تواند گام های بلندی بردارد. برای حل مشکات موجود از نیروهای بالقوه زنان نیز 
به صورت ویژه می توان بهره جست. طبیعتاً در جامعه ما زنان معمواً در شرایط سخت بسیار خوب 
همــکاری می کنند. دولت چنانچــه در مباحث مختلف مانند تولید و رونق تولیــد و دیگر عرصه ها از 
توانمندی های بالقوه زنان استفاده کند، پیشرفت ها چشمگیر خواهند بود البته همراه کردن و هماهنگ 

کردن و استفاده از مشارکت زنان هنری است که عزم دولت را می طلبد.

در حال حاضر، بیشترین مطالبات مردم در حوزه اقتصاد است. مباحث اقتصادی، اثرات 
منفــی زیادی در ســطح جامعه گذاشــته و فشــار زیــادی را بر خانواده هــا وارد آورده اســت. 
متأسفانه به دلیل همین مشکل و به تبع آن عدم ثبات قیمت ها بحث هایی همچون پایین 
آمدن آمار ازدواج را شاهد هستیم. ظاهراً مسائل اقتصادی، به حدی مشکل ساز هستند که 
بر مسائل فرهنگی و اجتماعی هم تأثیرات منفی می گذارند. باید سیاست هایی اعمال شود 
که در ابتدا مشکات اقتصادی از میان برداشته شود. ساماندهی بحث اشتغال نیز از جمله 
مسائلی است که نباید از آن غافل شد. برخی  چالش ها در بازار مسکن و مشکات اقتصادی سبب افزایش تعداد 
حاشیه نشین ها شده و مشکات خاص خود را به دنبال دارد. یکی از مباحث و مشکات عمده در این حوزه، بحث 

اعتیاد است. قطعاً پیشرفت وقتی حاصل می شود که قوانین هم به صورت کاملی ساماندهی شوند.

کارهــای بــه زمیــن مانده و ازمی که در این دو ســال باقیمانــده از عمر این دولــت و در این 
ساختار به نسبت کند و فاقد همگرایی و نیز با توجه به شرایط و محدودیت های زیاد کنونی، 
بتوان انجام داد زیاد نیســت. ولی اجماا پیشــنهاد می کنم چند کار را باید ســرو سامان داد. 
اول مســأله سیاســت خارجی و گشودن دریچه ای برای حل بحران کنونی. این بحران چنان 
قدرتمند است که سایه خود را بر همه امور می گستراند. دوم حل قیمت حامل های انرژی 
و انتقال بخشــی از تفاوت قیمت آن به مردم اســت. ســوم دست برداشتن از سیاست چند 
نرخی ارز و این نوع واردات و توزیع و نیز کنار گذاشــتن قیمت گذاری اســت که نه تنها هیچ 
بخشــی از مابه التفاوت قیمت به جیب مردم نمی رود بلکه به زیان تولید و صادرات اســت. چهارم دمیدن 
روح تازه ای در کالبد بی روح اداری کشــور اســت. با این ریش)ســاختاراداری( به تجریش)تحقق اهداف بلند 
مدت کشور( نمی روند. این کارها مستلزم ایجاد حداقل نوعی از همگرایی درون دولت و کشور است که باید 

مقدمتاً آن را حل کرد.

دو نگاه می توانیم به موضوع اولویت های دولت در 2 ســال آینده داشــته باشیم. یکی اینکه 
مهم ترین موضوعات کشور را به ترتیب نام ببریم و بگوییم در جامعه ما چند مسأله وجود 
دارد. در این صورت دوباره به این موضوع برمی گردیم که بیکاری و اعتیاد مهم ترین اولویت 
جامعه اســت. این نگاه با اینکه درســت اســت اما کلی اســت و برای برنامه ریزی مناســب 
نیست. بنابراین، نگاهی برای برنامه ریزی مناسب است که جزئی و تفصیلی باشد تا بتواند 
3 ســطح تحلیــل خرد، میانــه و کان را در بربگیــرد. همچنین، نگاه کارشناســی باید دارای 
دو ویژگی دقت و جســارت در گفتار باشــد که در حال حاضر ما در هر دو آن لنگ می زنیم. 
درحــال حاضــر وزارتخانه ها و شــورای اجتماعــی وزارت کشــور دارای کمیته های متعددی در زمینه آســیب 
شناســی اجتماعی هســتند اما آن دو ویژگی را ندارند این ســازمان ها بنابر نوع تفکر شــان نمی توانند تحلیل 
درســتی از شــرایط موجود ارائه کنند.   بر همین اســاس، معتقدم تا زمانی که ســازمان ها و کارشناســان ما به 
قدرت گره خورده اند و جسارت کافی ندارند راه به جایی نخواهیم برد. به همین علت، ما در مقدمه موضوع 
لنگ می زنیم و تا زمانی که این موضوع را اصاح نکنیم نمی توانیم به نتیجه درست برسیم. بنابراین، اولین 
اقدامی که در وضعیت کنونی انجام آن ضروری به نظر می رســد آسیب شناســی مراکز تحقیقاتی معطوف 
به سیاســتگذاری کشــور است.نکته دیگر آنکه وقتی که مجمع تشــخیص مصلحت نظام، شورای اجتماعی 
وزارت کشور و مرکز پژوهش های مجلس هیچ ارتباطی با مراکز پژوهشی مثل انجمن جامعه شناسی ایران و 

گروه های فعال در آن ندارد، چطور توقع داریم در حوزه اجتماعی موفق عمل کنیم؟

 من معتقدم که دولت آقای روحانی در این دو ســال باقیمانده که البته یکســال آن مفید 
خواهد بود و یکســال دیگر آن ســال انتخابات محسوب شــده و عمًا نمی تواند مثمر ثمر 
باشــد، در حوزه سیاســت خارجی باید همچنــان راه برجام را ادامه دهد. اگرچه دســتاورد 
برجامــی دولت روحانی با آمدن اصولگرایان افراطی همچون ترامپ در امریکا با چالش 
و بدشانســی مواجه شــد، اما هنوز هم همین برجام است که توانســته ما را سرپا نگه دارد. 
بنابرایــن باید به برجام به عنوان بزرگترین دســتاورد دولت یازدهــم و دوازدهم نگاه کرد.

چراکــه در حداقل تریــن اقــدام، اختــاف بیــن اروپــا و امریکا را علنــی کرد و جز اســرائیل، 
عربستان و امارات، تقریباً توانست احترام همه کشورها را کسب کند. برجام درواقع سیاست عقانی است 
که در طول این ســال ها جواب داده و باید از طریق دیپلماســی و تشــخیص مسئوان دنبال شده تا کمترین 
ضربه به کشــور و منطقه وارد شــود. چراکه اکنون مســأله تنها ایران نیست، مســأله کل خاورمیانه است. در 
پاســخ به مخالفان برجام، باید بپرســیم که با آمدن شخصی مثل ترامپ، براســتی اگر توافقنامه ای به نام 
برجــام نبــود، چه اتفاقــی می افتاد؟ آیا جــز تحریم هایی کــه از دوران اوبامــا پایه گذاری می شــد، تحریم ها 
و اتفاقــات دیگــری در راه نبــود؟! در حــوزه داخلی اما تأکید مــن بر مدیریت امور محلی اســت. دولت باید 
مشــکات شــهرداری ها و شــوراها را حل کند. مشــکاتی نظیر درآمدهای پایدار، واگذاری اختیارات محلی 
در کنــار ظرفیت ســازی و همین طــور پرداخت تعهداتی که از برنامه ســوم باقیمانــده و می تواند در برنامه 
ششم تمام شود. از طرفی باید فکر اساسی برای کانشهر تهران کرد. تا زمانی که مدیریت کانشهرها ایجاد 
نشود، گرفتاری های حمل و نقل، مسکن و آسیب ها همچنان ادامه خواهد داشت. چراکه تنها در زیر سایه 
مدیریت کانشــهرها اســت که می توان با تعیین اولویت ها، امکانات و خدمات را براســاس نیاز و ظرفیت 

تقسیم و از تراکم جمعیت در نقطه ای خاص جلوگیری کرد.

در فضــای کنونی کشــور و با توجه به تحریم های ظالمانه امریــکا علیه ایران می توان بهبود 
فضــای کســب و کار را یکــی از مهم ترین راه های رهایی از مشــکات اقتصــادی و اجتماعی 
دانست. در حقیقت با گسترش درست فضای کسب و کار، زمینه توسعه اشتغال و حفظ آن 
بهبود می یابد و به پیشرفت زندگی و شرایط معیشت تک تک افراد جامعه منجر می شود.

البته هرازگاهی دشمنان با تکیه بر محدودیت منابع نفتی و بزرگنمایی آن سعی در انحراف 
ایــن حــوزه دارند در حالی که توجه جدی به فضای کســب و کار و کااهای غیرنفتی که همان 
حمایت از صنایع کوچک و متوسط است می تواند بسیاری از مشکات معیشتی مردم جامعه 
را رفع کند چرا که کسب و کارهای کوچک و متوسط می توانند زمینه اشتغال بیشتر و کسب درآمد را فراهم کنند. 
در سال های اخیر درآمد نسبتاً راحتی که از نفت به دست می آمد باعث شد به حوزه کسب و کارهای غیرنفتی 
که سود و اشتغال بیشتری به همراه دارد توجه کمتری شود. از این رو باید به صورت عملی و جدی در این فضا 
وارد شــویم و محدودیت هــا و قوانیــن مازاد را رفع کنیم که البته این مهم به دســت مجلس و قوه مجریه قابل 
انجام اســت. از ســوی دیگر توجه جدی به مواردی مانند استفاده از نیروهای کارآمد و کاربلد در مبارزه جدی و 
عملی با فساد و قاچاق در راه اندازی کسب و کارهای کوچک بسیار مؤثر خواهد بود. همچنین موضوع اثر گذار 
دیگری که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفت، موضوع اقتصاد مقاومتی است که رهبر معظم انقاب بارها 
به آن اشاره کرده اند. چه بسا که اگر زودتر این موضوع مورد توجه قرار می گرفت امروز بسیاری از مشکات ایجاد 
شــده را نداشــتیم.  کنترل بازار و قیمت کااها و خدمات که ابزار آن در دســت دولت اســت، هم موضوع مهم 
دیگری است که می تواند به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم جامعه کمک کند. نکته آخر اینکه موانع 

و مشکات پیش روی تولید در دوسال آینده را برای کارفرمایان و صاحبان بنگاه های اقتصادی مرتفع سازد.

مشکات بخش جنگل ها و منابع طبیعی اساسی است. حل بحران و فشاری که روی جنگل ها 
اســت اســتراتژی بلند مدت می خواهد. چون عوامل تخریب جنگل، از جمله کشــاورزی، عدم 
ایجاد اشتغال برای مردم جنگل نشین، وابستگی معیشتی بی حد مردم به جنگل ها و توسعه 
نیافتگی زندگی آنها، خسارت را در این بخش باا برده. بنابراین هر دولتی که سر کار می آید باید 
ابتدا توســعه زندگی آنها را کلید بزند و برای حفاظت از جنگل »آینده درمانی« داشــته باشــد. 
همچنین دولت باید در کوتاه مدت هم مســائلی چون جذب نیرو و کارشناس را برای حفاظت 
از جنگل ها در برنامه خود قرار بدهد، چون در این بخش هم دچار فقر است. اعتبارات بخش جنگل ها هم ناچیز 
است و باعث می شود تا برنامه های مثبتی چون تنفس جنگل ها آن طور که باید پیش نرود. دولت 30 میلیارد به 

این برنامه اختصاص داد درحالی که سازمان جنگل ها 80 میلیارد تومان درخواست کرده بود. 

گــروه اجتماعــی / دو ســال از عمــر دولــت روحانی 

در دوره دوم ریاســت جمهــوری می گــذرد. دولــت 
طــی این مــدت علی رغم همه تنگناها و مشــکات 
خارجــی و داخلــی در حوزه هــای مختلف توانســت 
تغییــرات و تحواتــی جدی در جهــت ارتقا و بهبود 
آموزش، بهداشــت، رفاه اجتماعی، محیط زیست، 

اشــتغال، تولید ملــی و همین طــور ارتقــای جایگاه 
اجتماعــی زنان ایجاد کند. دولت در دو ســال پیش 
رو نیز تاش دارد در حل مســائل و مشکات مردم 
اجــرای  بــا  اجتماعــی  و  اقتصــادی  حوزه هــای  در 
برنامه های ویژه و اســتفاده از ظرفیــت و توانمندی 
و  اجتماعــی  فعــاان  و  متخصصــان  و  نخبــگان 

ســازمان های مردم نهاد گام های اساسی در جهت 
حــل مشــکات مــردم بــردارد. بــه همیــن بهانه با 
برخی از جامعه شناســان، دانشگاهیان، نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی و فعاان حوزه محیط زیســت، 
زنــان، فرهنگیــان و حــوزه شــهری، ایــن پرســش را 
مطرح کردیم که دولت بهتر است در دو سال آینده 

چــه سیاســت ها و برنامه هایــی را در اولویــت کاری 
خود قرار دهــد؟ آنها معتقدند بایــد اتاق  های فکر 
در حوزه های اجتماعی را تأسیس کند و گفت وگوی 
اجتماعــی  را بیــن فعاان و کارشناســان  اجتماعی 
در ســطح کشــور برگزارنماید. پاســخ آنهــا را در زیر 

می خوانید؛

اتاق های فکر  در حوزه های اجتماعی گسترش یابد
پیشنهاد فعاان سیاسی و اجتماعی به دولت برای دو سال آینده

دولت اقتدار خود را در حوزه اجرا حفظ کند

دانشگاه ها به کمک دولت بیایند

ضرورت تحول صددرصدی در آموزش و پرورش

اجرای سند ملی ایمنی غذا از مزرعه تا سفره

 آموزش و پرورش در اولویت دولت باشد

حمایت از نیروی کار

محیط زیست از سد و 
نیروگاه دور شود

خرید خدمات راهبردی 
جدی گرفته شود

ادامه مسیر تنش زدایی

تمرکز جدی بر هوشمندسازی

ایجاد فرصت برای زنان در حوزه اشتغال

ساماندهی اشتغال

دمیدن روح تازه به کالبد بی روح اداری

آسیب شناسی مراکز معطوف به سیاستگذاری

 توجه به مدیریت امور محلی

حمایت از فضای کسب و کار و رفع موانع تولید

حفاظت از جنگل ها  استراتژی  بلند مدت می خواهد

محسن هاشمی
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 محمد درویش 
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صدیقه خدیوی
فعال زنان

فرشته روح افزا
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عباس عبدی
تحلیلگر مسائل 
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احمد بخارایی
جامعه شناس 
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جاجرمی
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اصغر آهنی ها
نماینده کارفرمایان 
در شورای عالی کار

هادی کیادلیری
رئیس انجمن 
جنگل بانی ایران



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست و پنجم  شماره 7063
 یکشنبه   29 اردیبهشت 1398

لنس )برزیل(
آخرین تحوات لیــگ فوتبال برزیل 
و رقابــت تیم های نامــدار بوتافوگو و 
اینتر ناســیونال پروتــو الگره و همین 
طور باهیاس صفحه اول این نشریه 
را در نوردیــده اســت. لنــس گزارش 
طوانی از مســابقات کوپا آمه ریکای 
امســال نیــز دارد کــه تیرمــاه برگــزار 
می شــود و طی آن مدعیان فتح این 
جــام به دقــت گزینــش و توصیف و 

آسیب شناسی شده اند.

مارکا )اسپانیا(
در واپســین روزهــای فصــل جــاری لیگ 
فوتبــال اســپانیا مــارکا پــای صحبت های 
لوییس انریکه ســرمربی تیم ملی اسپانیا 
پیرامــون  را  نشســته و صحبت هــای وی 
ادامه مســابقات انتخابی جام ملت های 
اروپا 2020 آورده است. مارکا البته نگاهی 
بــه دیدارهای این هفته لیگ اســپانیا هم 
دارد و دیدارهای بارســلونا، رئال و اتلتیکو 
مادرید با رقبایشان را به زیر ذره بین برده 
و از فاقد هیجان بودن آنها یاد کرده است.

ارپوبلیکا )ایتالیا(
اعــام قطــع همــکاری یوونتوس بــا الگری 
گذشــته اش  ســال  پنــج  موفــق  ســرمربی 
به قــدری مهــم تلقی شــده که ایــن روزنامه 
سیاســی معتبر هم عکس اصلی خود را به 
چهره این مربی اختصاص داده و گزارشــی 
را هــم در ایــن خصــوص آورده کــه طی آن 
به دایل این جدایی اشاره و در این خصوص 
رایزنی شــده اســت. ارپوبلیکا نوشته سران 
یوونتــوس معتقدنــد خواســته های الگــری 

برای فصل بعدی غیر عقایی بوده است.

 ورزش، بازوی دولت در رونق امید و نشاط اجتماعی
ورزشکاران، پیشکسوتان و مدیران در گفت و گو با »ایران« مطرح کردند

قرارداد مربی بلژیکی امروز امضا می شود

تاج: ویلموتس >فدراسیون محور< است
در حالــی کــه مارک ویلموتس بعد از 48 ســاعت حضور در 
ایران، صبح جمعه بدون امضای قرارداد تهران را ترک کرد، 
رئیس فدراســیون فوتبال می گوید توافق هایــی با این مربی 
بلژیکی صورت گرفته اســت. مهدی تاج از آوردن اختیارات فدراسیون در قرارداد 
این مربی در 28 بند خبر داد تا دیگر اتفاقات دوران کی روش تکرار نشود. تاج دیروز 
مبنای فدراســیون برای انتخاب سرمربی جدید تیم ملی را اعام کرد: »مبنای ما 
این بود که وی سنی میان ۵0 تا ۵۵ سال داشته و حتماً رزومه سرمربیگری تیم های 
ملــی را در کارنامه اش داشــته باشــد.  دو دســتیار خارجی بــرای ویلموتس در نظر 
گرفته ایم که یکی از آنها در المپیک مارسی کار کرده و بسیار قوی است. 3، 4 دستیار 
داخلی هم برای او در نظر گرفته ایم. ضمن آنکه قرار است از بین دستیاران داخلی 
وی یک نفر را انتخاب کند که در واقع از دل این مربی داخلی یک سرمربی خوب 
بیرون بیاید.« وی با اشاره به اینکه قرارداد ویلموتس فردا )امروز( امضا خواهد شد، 
گفت: »این مربی هدایت تیم ملی بلژیک را برعهده گرفت و از رده ۵۴ دنیا به اول 
دنیا هدایت کرد که این کار اصاً ســاده نیست.ما برای انتخاب این مربی با کمیته 
فنی صحبت کردیم و آنها ویژگی ها را اعام کردند و ما هم با همین ویژگی ها سراغ 

سرمربی جدید تیم ملی رفتیم.«
تاج به این ســؤال کــه تفاوت ویلموتس با کــی روش را در چه می بیند، چنین 
پاســخ داد:»فرق ویلموتس نســبت به سرمربی قبلی تیم ملی فدراسیون محور 
بودن است. همه چیز در قرارداد گنجانده شده از مصاحبه نکردن علیه مربیان 
داخلی تا روزهای مرخصی و نحوه تعامل با مربیان لیگ و مســائل دیگر. مبلغ 
قرارداد این مربی قابل افشــا نیســت مگر آنکه دو طرفه باشد البته مفاد قرارداد 
قابل انتشــار اســت و مشــکلی وجود ندارد. در واقع عقد قرارداد با ویلموتس به 

نوعی تجربه قرارداد با کی روش است که ما آن را لحاظ کردیم.«
این صحبت های رئیس فدراســیون در شرایطی اســت که سایتhln بلژیک 
با اعام بازگشــت ویلموتس به کشــورش نوشــت: »به نظر می رسد تحریم های 
بانکی و تردید در چگونگی پرداخت های مالی عامل اصلی بازگشــت این مربی 
به بلژیک بوده چرا که تحریم ها برای انتقال وجه به صورت بانکی، مشکاتی را 
به وجود می آورد و این موضوع باعث شــده تا این امضای قرارداد فعًا صورت 
نگیرد.« نشــریه معتبر اکیپ و خبرگزاری فرانسه و اشپیگل آلمان در مطالبی از 

بازگشت مارک ویلموتس به کشورش پس از حضور دو روزه در ایران نوشتند.

گــزارش

ابــزاری  بــه  حاضــر  دنیــای  در  ورزش 
قدرتمنــد بــرای دولت هــا تبدیل شــده. 
ورزش هایــی کــه هــم می تواننــد باعــث 
ارتقای وضع اقتصادی یک کشور شوند و 
هم ورزشکارانی که با موفقیت های خود 
نــام کشورشــان را بلنــدآوازه می کنند. در 
کشورمان هم ورزش و ورزشکاران زیادی 
هســتند که شــور و نشــاط اجتماعی را به 
جامعه تزریق می کنند که این خود کمک 
بزرگــی به دولت اســت. 29 اردیبهشــت 
و شــروع  انتخــاب  آغــاز ســومین ســال 
فعالیت دولت دوازدهم باعث شد تا به 
سراغ مدیران، ورزشکاران و پیشکسوتان 
ورزش برویــم و آنهــا در گفت و گویــی که 
بــا خبرنــگار »ایران« داشــتند، نظــرات و 

انتظارات خود را مطرح کردند.
ë یزدانی: رونق ورزش با مدیریت اقتصاد

ســمیه یزدانی بانــوی دوچرخه ســوار 
ایران در رشــته اســتقامت جاده که اخیراً 
در مســابقات قهرمانی آســیا در تاشکند 
توانست به عنوان نفر ســوم از خط پایان 
عبــور کند و مدال برنزی را کســب کند که 
تاکنون هیچ بانوی رکابزن ایرانی موفق به 
دریافت آن نشده بود، درباره اولویت های 
دولــت تدبیــر و امیــد در دوســال پایانــی 
بایــد  »دولــت  گفــت:  خــود  فعالیــت 
وضعیت اقتصادی مردم را از این حالتی 
که هســت خارج کند. این شرایط سخت 
بــرای ورزشــکاران شــدیدتر اســت. اان 
خیلــی از باشــگاه های دوچرخه ســواری 
تعطیل شــده اند و تجهیــزات مربوط به 
رشــته ما بیش از اندازه گران شــده. برای 
خرید یــک دوچرخه حرفــه ای باید 10 تا 
12 هــزار دار هزینه کنیم که حدود 120 تا 
150 میلیون تومان می شود. این در حالی 
است که دوچرخه ســواران نه درآمدی و 
نه حقوقی دارنــد. دولت باید تاش کند 
قیمــت دار را پایین بیاورد تا مشــکات 
مــردم حــل شــود.«یزدانی در خصوص 
اینکــه ســتاره ها و چهره هــای ورزش چه 
انجــام  ایــن رابطــه  کاری می تواننــد در 
دهنــد، ایــن پاســخ را داد:»فکــر می کنم 
خیلی از ورزشکاران وضعیت اقتصادی 
کشــور را درک می کننــد و ایــن خــودش 
می توانــد بزرگ تریــن کمک باشــد. ما با 
وضــع موجــود کنــار آمده ایــم. بچه های 
ما بــا هزینه های خودشــان تجهیــزات را 
خریداری کرده اند. این در حالی است که 

نه پاداشی گرفته ایم و نه تقدیری صورت 
گرفته اســت و فقط به خاطر عشــقی که 
به کشور و رشته ورزشی مان داریم، ادامه 

می دهیم.«
ë  گرایــی: دولــت در دل جامعــه حضور

پیدا کند
محمد علی گرایی ملی پوش کشــتی 
فرنگــی ایــران در وزن 77 کیلوگرم که در 
بازی های آسیایی 2018 جاکارتا به مدال 
طا دست یافت و در مسابقات قهرمانی 
آســیا هم که در »شــی آن« چیــن برگزار 
شــد، مدال برنــز گرفت، گفــت: »به نظر 
مــن، تهیــه نیازهــای اصلی مــردم، باید 
در اولویــت اصلــی برنامه هــای دولــت 
باشــد. مثًا مــردم بــرای تهیــه حبوبات 
دچار مشــکل می شــوند. البته تمام این 
مشــکات تقصیــر دولــت نیســت ولــی 
باید کاری کند کــه حداقل مردم از لحاظ 
تهیه مایحتاج خود به مشــکل نخورند.« 
این کشــتی گیر شــیرازی درباره اینکه چه 
برنامه هــای  راهبــرد  بــرای  پیشــنهادی 
دولت دارد، گفت:»پیشنهادم این است 
کــه دولت در دل جامعه حضور پیدا کند 
و ببیند که مردم چه مشــکاتی دارند. ما 
در کشــتی، افــرادی را داریم که پول تهیه 

بلیت برای شرکت در اردوها را ندارد.«
گرایی درباره اینکه چهره های ورزشی 
چه کمکی می توانند به دولت انجام دهند 
گفت:»چهره هــای ورزشــی سیاســتمدار 
نیســتند ولــی کمــک خودشــان را انجام 
می دهنــد. مثــل علی دایــی کــه در زلزله 
کرمانشاه کمک های زیادی را جمع آوری 
کرد یا ورزشــکاران دیگر در ســیل هایی که 
آمد، خیلــی کمک کردند. یک ورزشــکار 
هست که دستش به دهانش می رسد و تا 
جایی که می تواند کمک می کند ولی من 
ورزشکاری را دیده ام که قهرمان جهان و 
المپیک اســت و هیچ شــغلی یا خانه ای 
از خــودش نــدارد. مــن اان در بازی های 
های آســیایی و جهانــی مــدال دارم ولی 
هیچ چیزی از خودم نــدارم و برادرم هم 
همیــن طور اســت. اان پــاداش 9، 8 ماه 
پیش قهرمانــی ما در بازی های آســیایی 
داده نشــده و آقــای داورزنی هم گفته که 
بایــد از حق شــان بگذرند. مــا وظیفه مان 
بوده که کشــتی بگیریم ولی شــما هم به 
قولی که داده بودید و مصوب شده بوده، 

عمل کنید.«
ë  و ورزش  وزارت  تکلیــف  بایــد  فائقــی: 

جوانان مشخص شود
سعید فائقی معاون ســازمان تربیت 

بدنــی در زمان مدیریت ســید مصطفی 
هاشمی طبا گفت:»در مسائل حاکمیتی 
اولویت اصلی دولت این است که تکلیف 
وزارت ورزش و جوانان مشــخص شــود. 
ایــن وزارت تشــکیل شــده ولــی قانونــی 
نــدارد و طبق قانون ســال 1350 در حال 
اداره شــدن اســت. در حال حاضر هم 8 
سال از تشکیل این وزارتخانه می گذرد که 
6 سال آن در دولت آقای روحانی بوده و 
تجربه خوبی هم در این بخش به وجود 
آمــده که این دو با هم باشــند یا ورزش و 
جوانان از هم جدا شوند. این یک بررسی 
میدانی می خواهد. روز اول یک تصمیم 
عجوانه ای برای تشــکیل این وزارتخانه 
گرفته شده و حاا باید تکلیفش مشخص 
و  حرفــه ای  ورزش  در  اان  مــا  شــود. 
باشگاه ها قانون نداریم و در خود جوانان 

هم وضع همین طور است.«
او دربــاره اینکــه جامعــه ورزش چــه 
کمکی در پیشبرد اهداف دولت می تواند 
انجــام دهــد، چنیــن پاســخ داد:»آقــای 
رئیــس جمهــوری در دوره اول شــان این 
قــول را دادنــد کــه نظــام ورزش را ایجاد 
می کند. نظــام ورزش یک نظامی مانند 
نظام پزشــکی و نظام مهندســی اســت. 
جامعه ورزش هم با نظام ورزش اســت 
کــه نظــم پیــدا می کنــد. در ایــن نظــام، 
داوری، قهرمان هــا، مربیان و باشــگاه ها 

جــای خودشــان را پیــدا می کنند. ضمن 
اینکه ورزش حرفه ای متولی پیدا می کند 

و باید دولت این نظام را اجرایی کند.«
ë  علیپــور: دولت حامی معنــوی و مادی

ورزشکاران باشد 
رضــا علیپــور قهرمــان ســنگ نوردی 
جهــان کــه در بازی هــای آســیایی 2018 
جاکارتا هــم به مدال طا دســت یافت، 
در رابطه با اولویت های دولت در 2 ســال 
باقی مانــده و چه راهکارهایی را می توان 
ارائــه داد، گفت:»به اعتقــاد من با توجه 
بــه افزایش نــرخ ارز که هــر روز هم بااتر 
مــی رود، دولــت هــم بایــد درآمدهــای 
مــردم را افزایــش دهــد و حداقل حقوق 
مردم 5، 4 میلیون باشد تا بتوانند زندگی 
عادی شــان را اداره کننــد. مســأله بعدی 
هم اشتغالزایی است. البته تحریم ها هم 
در ایــن میــان وجود دارد کــه کار دولت را 
سخت کرده و باعث شــده تا این شرایط 

بد برای مردم ما به وجود بیاید.«
چــه  ورزشــکاران  اینکــه  دربــاره  او 
نقشــی می توانند داشــته باشــند، گفت: 
»ورزشــکاران که همیشــه برای موفقیت 
در میادیــن مختلــف تــاش می کننــد و 
در بازی هــای آســیایی و المپیــک مــدال 
می گیرند و باعث می شــوند ســرود ملی 
خوانده شــود و شور و نشاط اجتماعی در 
جامعه بــه وجود بیاید. فکــر می کنم که 

خودش بهتریــن کمک به دولت اســت 
اما می بینیم که پاداش ها داده نمی شود 
یــا کم می شــود. ایــن باعث می شــود که 
ورزشــکار از لحــاظ روحــی آســیب ببیند 
دهــد.  مســابقه  نمی توانــد  وقــت  آن  و 
مــن نمی گویــم بــه فوتبــال نرســند ولی 
به ورزش های انفرادی بیشــتر رســیدگی 
شــود. همین طور ســامت مردم، چون 
هر چه جامعه بیشتر سمت ورزش برود، 

جامعه سالم تری خواهیم داشت.«
ë  فریبا:دولــت در تمــام تیم هــای ملی از

تولیدات داخلی استفاده کند
بهتــاش فریبــا، پیشکســوت باشــگاه 
استقال در خصوص سالگرد دوم دولت 
تدبیــر و امیــد گفــت: »دولت در 2 ســال 
آینده باید روی معیشــت مردم کار کند. 
عــاوه بر ایــن یکی از خواســته های مهم 
مردم حفاظت از تمامیت ارضی اســت 
که البته دولت در خصوص این موضوع 

گام های خوبی برداشته است.«
او که تولید کننده البســه ورزشی است 
بیان کرد: »امسال، سال رونق تولید است 
و بایــد دولــت از تولیدکننــدگان داخلــی 
حمایت کند. تیم ملی چند ســالی است 
کــه بــا هزینــه فــراوان بــا تولیدکننــدگان 
قبــال  در  و  می بنــدد  قــرارداد  خارجــی 
تبلیــغ هیچ پولی دریافــت نمی کند. این 
در حالی اســت کــه فدراســیون می تواند 

بــرای تیم های ملــی در تمامــی رده ها از 
تولیدات داخلی اســتفاده کند تا نامی که 
برای سال 98 انتخاب کردند تنها در حد 
شعار نباشــد.« مهاجم ســابق تیم ملی 
فوتبال گفت: »ورزشکاران نقش مهمی 
در جامعه ایفا می کنند و نقش آنها ایجاد 
نشــاط و شــادابی در جامعه است. از این 
نظر ورزشکاران ما بدرستی وظایف خود 
را انجــام می دهنــد و باید دولــت هم در 
قبال ورزشکاران وعده های خود را عملی 
کنــد. 2 ســال از زمان ریاســت جمهوری 
حســن روحانی باقــی مانــده و این زمان 
خوبی برای انجام وعده های دولت تدبیر 

و امید است.«
ë  گرشاســبی: دولــت با تدبیر مــردم را به

آینده امیدوار کند
حمیدرضــا گرشاســبی، مدیرعامــل 
سابق پرســپولیس در خصوص اولویت 
دولــت دوازدهــم در 2 ســال پیــش رو 
گفــت: »دولــت آقــای روحانی با شــعار 
تدبیر و امید روی کار آمد و در ســال های 
گذشــته تمــام تاش خــود را کــرد که به 
بهتریــن نحــو این شــعار را عملــی کند 
امــا در ادامه مســیر با مشــکاتی همراه 
شــد که این مشــکات تا حــدودی مانع 
از تحقــق اهــداف دولــت شــد. از جمله 
مهم تریــن این مشــکات تحریم ها بود 
و این موضوع شرایط اقتصادی کشور را 
به هم ریخت امــا عزم دولت برای حل 
ایــن مشــکات کامًا ســتودنی اســت.« 
او بــا اشــاره به ایــن موضوع کــه در حال 
حاضــر کشــور مــا بــا شــرایط اقتصادی 
»بخــش  افــزود:  روبه روســت،  حــادی 
ورزشی وظیفه حساسی در ایجاد نشاط 
و شــادابی در جامعــه دارد کــه در حــال 
حاضــر جامعه ورزشــی وظیفه خــود را 
به بهتریــن نحو ممکن انجــام می دهد 
و دیدیــم که با قهرمانی پرســپولیس در 
لیگ هجدهــم لحظاتی این مشــکات 
فرامــوش شــد و هــواداران ایــن تیــم به 

جشن و پایکوبی پرداختند.«
وی گفــت: »جامعــه در انتظــار ایــن 
است که دولت با تدبیر مردم را به آینده 
امیــدوار کند. من جزو افرادی بودم که به 
دولــت روحانــی رأی دادم بــه ایــن دلیل 
که آینــده را روشــن می دیدم. امیــدوارم 
که دولت در 2 ســال باقیمانــده بتواند با 
یک برنامه ریزی خوب کشــور را به دوران 
طایی خود بازگرداند البته این امیدواری 
هم اکنــون و تــا ابــد در بین مــردم وجود 

خواهد داشت.«

گل محمدی وقت خواست
در روزهای اخیر شــایعاتی مبنی بر پایــان همکاری یحیی 
گل محمدی و باشــگاه پدیده و سرمربیگری او در تیم امید 
بــه گــوش می رســد. در همیــن رابطــه مهدی تــاج رئیس 
فدراسیون فوتبال کشورمان جمعه شب در گفت وگویی تلویزیونی اعام کرد که 
با گل محمدی برای هدایت تیم امید به توافق های نســبی رســیدند اما از طرف 
دیگــر، پدیده هم به دنبال ادامه همکاری با گل محمدی اســت. بعد از پیروزی 
پدیده مقابل ماشین ســازی و احتمال آسیایی شدن این تیم، فرهاد حمیداوی 
مالــک این تیم اعام کرد قــرارداد گل محمدی تا دو ســال دیگر تمدید خواهد 
شــد و توافق هایی نهایی به دســت آمــده و تنها امضای قــرارداد باقی مانده اما 
گل محمدی از مســئوان باشــگاه خواســت تا در این باره چند روزی صبر کنند.

یحیی ساعت 19 جمعه هم با تاج برای هدایت تیم امید جلسه ای برگزار کرده 
و در این جلســه توافق های کلی هم به دســت آمده اما گل محمدی خواســته تا 

بیشتر فکر کند و باید دید او نیمکت کدام تیم را انتخاب می کند.

محدودیت اردو و بازیکن خارجی
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در گفت و گو با خبر سراسری شبکه یک، 
اعام کرد با توجه به صحبت های رهبر معظم انقاب که کشور باید آرایش 
دفاعی داشــته باشد جلسه ای با حضور سلطانی فر وزیر ورزش و مدیران 1۶ 
تیــم لیــگ برتری برگزار شــد و به این نتیجه رســیدیم که در لیگ برتر ســال 
آینــده جذب بازیکن خارجی را در لیگ محــدود کنیم. به گفته او، همچنین 
در این جلسه تأکید شده حتی  المقدور باشگاه ها از امکانات داخلی استفاده 

کنند و از برگزاری اردوهای خود در خارج از کشور پرهیز کنند.

واکنش کمیته انضباطی به زد و خورد در لیگ فوتبال بانوان
هفته شــانزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان جمعه شــب در شــهرهای مختلف 
برگزار شــد و در یکی از بازی ها، ذوب آهن اصفهان در خانه از تیم شهرداری 
سیرجان میزبانی کرد. این دیدار در حالی با دو گل به سود تیم میهمان یعنی 
شهرداری سیرجان به پایان رسید که پس از گل دوم، بازی به جنجال کشیده 
شــد و بازیکنــان دو تیم از خجالت یکدیگــر درآمدند. در این بیــن کار یکی از 
بازیکنــان ذوب آهن نیز به بیمارســتان کشــید. مهنــاز ذکایــی، داور این دیدار 
درباره اتفاقات گفت:»آن طور که در فضای مجازی مطرح شــده نبوده است. 
مــن و ناظر بازی گزارشــات خــود را تنظیــم می کنیم و به فدراســیون تحویل 
خواهیم داد.« همچنین اسماعیل حسن زاده، رئیس کمیته انضباطی گفت: 
»به محض وصول گزارش آن را بررسی و تصمیم جدی در این باره خواهیم 
گرفت. از وجود این اتفاق متأثر شدیم و با دانستن جزئیات قطعاً برای اینکه 

دیگر شاهد چنین مواردی نباشیم، تصمیم جدی خواهیم گرفت.«

جهانبخش: از خودم انتظار بیشتری دارم
علیرضــا جهانبخــش، بازیکن ایرانی تیــم فوتبال برایتون گفــت: »صادقانه 
بایــد بگویم این فصل کمی فراز و نشــیب داشــتم. امیــدوارم بتوانم کیفیت 
تیم را باا ببرم و نشان دهم که قادر به انجام چه کارهایی هستم. در برخی 
دیدارهــا واقعــاً از بــازی در کنار هم تیمی هایــم لذت بردم امــا هنوز بهترین 
بازی هایم را نتوانسته ام ارائه دهم. از خودم انتظار بیشتری دارم و می دانم 

که می توانم نمایش بهتری ارائه دهم.«

اعتراض داماش به محل برگزاری فینال جام حذفی
باشگاه داماش گیان به تصمیم فدراسیون فوتبال در مورد انتقال دیدار نهایی 
جــام حذفی فوتبال کشــور به ورزشــگاه امام رضــا)ع( اعتراض کــرد. داماش که 
منتظر برگزاری دومین دیدار نیمه نهایی بین پرسپولیس و سپاهان است. ظاهراً 
مکان قبلی برگزاری این مسابقه را که ورزشگاه اروند خرمشهر بوده است، ارجح 

می داند. دیدار نهایی جام حذفی 12 خرداد برگزار می شود.

وزارت ورزش در انتظار بررسی صاحیت نامزدهای کشتی
محمدرضــا داورزنــی، معــاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــه ای وزارت 
ورزش و جوانــان دربــاره زمان برگزاری انتخابات فدراســیون کشــتی، گفت: 
»اســامی نامزدهــای ریاســت فدراســیون در اختیــار نهادهــای نظارتــی قرار 
گرفته و به محض اینکه تأیید صاحیت ها به دست وزارت ورزش برسد، به 
فاصله 15 روز بعد از آن، انتخابات ریاست فدراسیون کشتی برگزار می شود. 

در واقع منتظر نتیجه بررسی صاحیت نامزدها هستیم.«

نگاه تراکتور به نکونام و دستیاران اسپانیایی اش
در حالی که گفته می شــود گفت وگو های تراکتورسازی با علی دایی برای سپردن 
پســت رهبــری این تیم بــه وی جواب نداده، شــایعات مربوط بــه انتخاب جواد 
نکونام برای این سمت قوت گرفته است. برخی می گویند نکونام به سبب رابطه 
نزدیکش با شجاعی، دژاگه و حاج صفی و با جذب دستیارانی از اسپانیا می تواند 
گزینه ای بهتر برای ســرخ های تبریزی باشــد. علی رضا منصوریان دیگر مرد زیر 
ذره بین تراکتوری ها است. این در حالی است که تراکتورسازی از کارنامه سرمربی 

بلژیکی اش جورچ لیکنز راضی نیست و قصد تغییر وی را دارد.

اخبـــار

در  تکوانــدو   2019 جهانــی  مســابقات 
حالی از چهارشــنبه گذشته با کارشکنی 
روادیــد  صــدور  در  انگلیــس  ســفارت 
برخــی از اعضای تیــم ملی ایــران آغاز 
شــد کــه ایــن موضــوع مانع درخشــش 
هوگوپوشان کشورمان نشــد. تعدادی از 
تکواندوکارانی که ویزای شــان صادر شد 
و بــه انگلیــس رســیدند، در مســابقات 
خــوش درخشــیدند و گل سرســبد آنها 
میــان  از  بــا  او  بــود.  مؤمــن زاده  مهــا 
برداشــتن رقبایــش موفق بــه تکرار یک 
روز تاریخــی دیگــر بــرای تکوانــدو ایران 
شــد. مها مؤمن زاده با شکست رقبایی 
کــه عنوان دار هم بودند به فینال رســید 
و پنجشــنبه شــب مقابل حریفــی از کره 
جنوبــی مغلوب شــد تــا به مــدال نقره 
دســت یابد. پیــش از او، کیمیــا علیزاده 
در تابســتان 96 اولیــن بانوی کشــورمان 
لقــب  جهانــی  رقابت هــای  تاریــخ  در 
گرفــت که موفق بــه حضــور در فینال و 
کسب مدال نقره بانوان شد و حاا مها 

مؤمن زاده 17 ســاله دومین هوگوپوشی 
است که در بخش بانوان موفق به کسب 

این مدال باارزش شده است.
مهـــــا مؤمـــــن زاده در خصـــــــوص 
بیست و چهــارمیـــــن دوره مســــــابقات 
جهانــی تکواندو که در منچســتر درحال 
برگــزاری اســت، بــه خبرنــگار »ایــران« 
از  ایــن دوره  گفت:»رقبــای ســختی در 
مســابقات کــه ســطح باایی هــم دارد، 
داشــتم. از طرفی بــرای اولین بار بود که 
در رده ســنی بزرگســاان شــرکت کردم 
و واقعــاً ســطح مســابقات با رده ســنی 
نونهاان و نوجوانان قابل قیاس نبود اما 
توانستم به شکســت حریفانم به فینال 
برســم.« تکوانــدوکار وزن ۴۶- کیلوگرم 
در ادامــه بیــان داشــت:»رقیب اولــم از 
کشــور قزاقستان بود که من براحتی او را 
شکســت دادم. در دیدار دوم با حریفی 
از انگلیس مبــارزه کردم و انگیزه زیادی 
بــرای شکســت ایــن حریفم داشــتم که 
خوشبختانه به هدفم رسیدم و توانستم 
بــا 10 اختاف امتیاز او را شکســت دهم. 
پس از آن حریفانی از روسیه، کرواسی و 
چین را شکســت دادم که حریف آخرم 

حریــف قدرتمنــدی بود و تا بــه حال به 
هیچ یک از تکواندوکاران ما نباخته بود و 
می خواستم با شکست او طلسم شکنی 
کنــم.« او افزود: »خوشــبختانه این گونه 
هم شــد و در رقابتی ســخت و نفســگیر 
11-9 »تــان« چینــی را شکســت دادم و 
فینالیســت شــدم. حریف فینالم از کره 
جنوبــی خیلــی باتجربه تــر از مــن بود و 
مــدال طــای جهانــی در ســال 2017 را 
داشــت اما این موضوع بــرای من اصًا 
مهــم نبــود و تــاش مــن کســب مدال 
طا بود که متأســفانه این اتفاق نیفتاد. 
شــاید خواســت خدا این بود کــه من در 
انگلیس نقره بگیرم. از کسب این مدال 

خوشحالم اما من طا می خواستم.«
ایــن تکوانــدوکار 17 ســاله هدفــی 
جز تاریخ ســازی ندارد: »انگیزه زیادی 
مــدال  خوشــرنگ ترین  کســب  بــرای 
داشــتم و پیــش از اعزام به مســابقات 
می دانســتم کــه قرعه ســختی خواهم 
به نــام  وجــه  هیــچ  بــه  امــا  داشــت 
تمــام  نمی کــردم.  نــگاه  حریفانــم 
تاشــم را برای رســیدن به مــدال طا 
انجــام دادم. امیــدوارم کــه بتوانــم در 

مســابقات بعدی بخصــوص المپیک 
2020 خوشرنگ ترین مدال را بگیرم.«

پیــش از شــروع مســابقات جهانــی 
تکواندو2019، سفارت انگلیس در صدور 
روادید برخی از تکواندوکاران کشــورمان 
کارشــکنی کــرد و باعث شــد میرهاشــم 
حســینی و عرفــان ناظمــی حضــور در 
ایــن رویــداد بــزرگ را از دســت بدهند. 
مؤمــن زاده درخصــوص ایــن موضــوع 
گفت:»ویزای ما زود آماده شــد و ما این 
مشــکل را نداشــتیم ولی برای تیم ملی 

آقایــان ایــن اتفــاق نیفتــاد و مــن از این 
موضوع خیلی ناراحت شــدم. دوســت 
داشتم جواب کارشکنی انگلیسی ها را در 
مســابقات بدهم، مخصوصــاً زمانی که 
در مبارزه دوم با حریفی از کشور میزبان 
روبه رو شــدم. در مرحله یک شانزدهم 
نهایــی با »جوردیناســمیت« انگلیســی 
که مــدال برنــز قهرمانی اروپا را داشــت 
روبه رو شدم و 17- 7 او را شکست دادم. 
این دیدار برای من مهم بود و همان طور 
که گفتم می خواســتم پاسخ شان را روی 

شــیاپ چانــگ بدهم کــه خوشــبختانه 
اینگونه هم شد و از آنها انتقام گرفتم.« 
مها 17 ساله دو مدال طای مسابقات 
نونهاان آسیا و جهان را در کارنامه دارد 
و حاا با کســب مــدال نقره بزرگســاان 
در  درخشــانی  آینــده  کــه  داد  نشــان 
البــرزی  تکوانــدوکار  اســت.  انتظــارش 
کشــورمان در خصــوص المپیــک بیــان 
داشــت: »هــدف مــن از دوران بچگــی 
کســب مدال المپیک بود و در طول این 
سال ها تاشم رسیدن به این مدال بود. 
آنقدر تاش می کنم تا به مدال المپیک 
هم برســم.« کیمیــا علیزاده، نخســتین 
بانــوی مــدال آور کشــورمان در المپیک 
بود و حال به نظر می رسد که یک ستاره 
دیگر در تکواندو بانوان ایران ظهور کرده 
که می تواند در المپیک مدال آور باشــد. 
تکواندوکار وزن ۴۶- کیلوگرم کشــورمان 
خوبــی  الگــوی  علیــزاده  گفت:»کیمیــا 
برای من اســت. خیلی دوســت دارم که 
بعــد از کیمیا، تاریــخ را تغییر دهم و در 
المپیک توکیــو یک مدال خوشــرنگ تر 
برای کاروان ایران در بخش بانوان کسب 

کنم.«

گفت و گوی »ایران« با دختر 17 ساله ای که در مسابقات جهانی تکواندو درخشید

مها مؤمن زاده: پاسخ کارشکنی انگلیسی ها را روی شیاپ چانگ دادم
دوست دارم بعد از »کیمیا« تاریخ را تغییر دهم/ از کسب نقره خوشحالم اما من طا می خواستم
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اعام کنندگان فساد تشویق می شوند فیروزه مظفرینــــگاره

دیروز روز جهانی موزه بود و آن طور که 
هر ســال اعام می شــود می توانســتیم 
بازدیــد  رایــگان  به صــورت  موزه هــا  از 
اجتماعــی  شــبکه های  در  کنیــم. 
کاربــران معمــواً بــه میــراث فرهنگی 
حســاس هســتند و از موزه ها هــم زیاد 
هــم  دلیــل  همیــن  بــه  می نویســند. 
دیــروز دربــاره ایــن موضــوع توئیت ها 
و پســت هایی را خواندیم که البتــه بعضی هایش پر از کنایه 
و همراه شــوخی بود: آریا: »روز مــوزه رو به رئیس دولتی که 
در زمان او 600هزار شــیء تاریخی از موزه ملی خارج شــد و 
ســر از ناکجا آبــاد درآورد تبریک عــرض می نماییم )پ.ن: 
40 درصــد دوربین هــای مــوزه ملــی یــا از کار افتاده یــا رو به 
آســمان بودنــد!(، فرحانــه: »مــا اتفاقــاً پارســال روز جهانی 
موزه رفتیم کاشــان با کلی ذوق که چه یک تیر و دو نشــونی 
زدیــم. اکثــر موزه هــا ازمون پــول گرفتــن با ایــن توضیح که 
مــا خصوصی ایم«، علــی ســیدآبادی: »دیــروز رفتیم موزه 
تنوع زیستی در پارک پردیســان، پرنده پر نمی زد و غصه ام 
گرفت. اگه خواستید بچه هاتون رو  جایی ببرید که خوششون 
بیــاد، اونجا خوبه. نمایشــگاهی اســت از گونه های جانوری، 
گیاهی، سنگ ها و کانی ها و... که جانورانش را بچه ها خیلی 
دوســت دارند.«، شــینا: »بگــم روز موزه هم داریم روز پســر 
نداریم یا خودتون درجریان هســتید؟«، ُکپل النســا: »کاش 
به مناســبت روز موزه، بلیت و ویزای رایگان سفر به پاریس 
برنده می شــدیم موزه لوور رو می دیدیم«، ارنستو چ ناگوارا: 
»روز جهانی موزه رو بایستی به مردم ایران تبریک گفت که 
خودشون موزه مجسم هستن.«، سارا غفلتی: »یادمه یه بار 
به مناســبت روز ســینما، ســینما رایگان بود و نمی دونستم 
اینو. تا وقتی که اونقدر شــلوغ شــد که اومدم بیــرون و دیگه 
هیچوقــت بــه هیچ چیز رایگانــی بها ندادم ولــی موزه فرق 
می کنه اونو رایگان هم که می کنن بازم مردم می ترسن برن 
واقعیت ملموس رو ببینن!«، محمد حســن زاده: »جا داره 
یــادی کنیــم از موزه هنرهــای معاصر تهران که یک ســال و 
اندی به بهانه تعمیرات بسته است و تا مدتی نامعلوم هم 
ادامه خواهد داشــت. یکی از موزه های بینظیر ایران که داره 
خاک می خوره.«، سی سالگی: »جا داره روز جهانی موزه رو 

به همه کسانی که جرأت تغییر ندارند تبریک بگم«.

جا داره تبریک بگیم...

شهروند 
مجــازی

روز روز

یگانه خدامی

درگیری فقط مردانه است؟
درگیری در لیگ برتــر فوتبال زنان و در 
جریان بازی دو تیم ذوب آهن اصفهان 
از موضوعاتــی  و شــهرداری ســیرجان 
بود که در شــبکه های اجتماعی بازتاب 
زیــادی داشــت. در ایــن درگیــری براســاس اخبــاری 
کــه منتشــر شــد یک نفــر راهــی بیمارســتان شــد٬ دو 
نفر اخراج شــدند و مســابقه هم مدتی متوقف شــد. 
بعضی نظراتی که درباره این موضوع نوشــته می شد 
جنســیتی بــود و همین باعث انتقــاد کاربــران زیادی 
شد: آقاسم:»شب گذشته و در جریان هفته شانزدهم 
لیــگ برتر فوتبال بانــوان و بــازی ذوب آهن اصفهان 
و شــهرداری ســیرجان، اتفاقاتی رقم خورد که نشــان 
داد کشــور ما بیشــتر از اینکه نیاز به تولید برنامه هایی 
مانند ســتاره ســاز داشــته باشــد بایــد فکری بــه حال 
دشت بی فرهنگی فوتبال بکنند«، نگ: »هرجا رقابت 
هست، ممکنه که درگیری هم ایجاد بشه. پس دست 
برداریــد از این کامنتای کلیشــه ای تون کــه همینو کم 
داشــتیم زنان فوتبالیســت هم دعــوا و جنجال کنند! 
چرا؟!زنــان عصبانی نمی شــن؟ امصبا دعوا و کتک 
کاری رو هــم جنســیتی می کنــن!«، اردوان ســیجانی: 
»فکر کنم باید کمپین مردان_ورزشــگاه بزنیم با این 
اوضــاع. درگیــری و کتک کاری شــدید فوتبــال زنان«، 
زهــرا برهانی: »اینجوری کــه داریم پیش می ریم باید 
جلوی ورود پسرها به ورزشگاه رو بگیرن به نظرم... بد 
آموزی داره واسشــون«، ندا صبــوری: »مگر در فوتبال 
آقایــان این همه دعــوا و کتــک کارى رخ نمی دهد؟«، 
ولنــی: »اان بگیــم اوکی انســانند و خشونتشــون هم 
نشــونه انسان بودنشــونه؟! مردا خیلی انسان ترن که 
بیشــتر دعوا می کنند و خشــن هســتن؟ چــرا آخه؟ با 
انتشــار این افــکار فقط داریــد هدف ورزش کــردن رو 
مخصوصاً واسه خانما زیر سؤال می برید. ورزش ابزار 
سیاسی یا ســندیکایی نیســت.«، میس دارسی: »این 
ویدئــو درگیری فوتبال بانوان رو دیدم و دلم می خواد 
فقــط اونی کــه داره فیلم می گیره و می خنــده رو پیدا 

کنم. مرد هم بودن میخواستی بخندی؟«.

 سوژه 
روز

هفتادودومین دوره جشــنواره بین المللی فیلم کن فرانسه 
در حالی امروز )یکشــنبه 29 اردیبهشــت( به نیمــه راه خود 
می رســد کــه از 21 فیلــم بخش مســابقه 10 تای آنهــا اکران 
شــده اند و 11 فیلم باقی مانده نیز تا جمعه شــب این هفته 
پخش می شــود تا هیأت داورانی که ریاستشان با اله خاندرو 
گونزالــس ایناریتــوی مکزیکی اســت، شــنبه شــب آینده )4 

خرداد( آرای خود را اعام و فاتحان رامعرفی کنند.
شــنبه در پنجمین روز از دوره جدید معتبرترین جشنواره 
فیلــم جهان »درد و افتخار« ســاخته تازه پــدرو آلمودووار 
اســپانیایی اولیــن نوبــت اکران خــود را در بخش مســابقه 
سپری کرد و با موجی از استقبال مردمی و حمایت اهالی 
ســینما مواجه شــد؛ هرچند یک برآورد دقیقی از مدعیان 
امسال در اواسط راه جشنواره کار سختی است  اما می توان 
بــه عینه دیــد که آلمودووار بــا کار تازه اش قلب جشــنواره 
را نشــانه گرفتــه اســت. این درام تــازه اجتماعــی با خط و 
خطوطــی خانوادگــی  از همان هنرپیشــه های مــورد وثوق 
آلمــودووار مثل آنتونیــو بانــدراس نامــدار و پنه لوپه کروز 
مشــهور بهره گرفتــه و مثل معمول ســناریوی فیلم را نیز 

خود آلمودووار نوشته است.
ë باندراس در قالب آلمودووار

چگونــه می توان این فیلم را دید و کاراکتــر اول آن را با خود 
آلمــودووار یا آدمــی از جنس وی قیاس نکرد؟ فیلمســازی 
به نــام ســالوادور مالو )با بازی آنتونیو بانــدراس( که قدم به 
دوران نزول خود گذاشــته زندگی گذشته و امروز خود را طی 
یک ســری فاش بک یا تصاویری از امروز و پیش بینی هایی 
از فردا مقابل بینندگان می گذارد. در این ارتباط کودکی او را 
می بینیــم که به دهه 1960 باز می گــردد و وی و خانواده اش 
را در شــرایطی بــه تصویــر می کشــد که بــه منطقــه پاترنای 
اســپانیا کوچ کرده اند و سودا و آرزوی شکوفایی هرچه بیشتر 

را از این طریق جست وجو می کنند. دهه 1980 نیز با دوربین 
جست وجوگر آلمودووار به روی ما آغوش می گشاید تا طی 
آن شکل گیری اولین ماجرای عاطفی سالوادور مالو را شاهد 

باشیم.
ë پس از 44 روز تصویر برداری

کمپانی ال دســئو که تولیــد و توزیع کننده ایــن فیلم با یاری 
کمپانی امریکایی- ژاپنی سونی پیکچرز است، اول بار اخبار 
مربــوط به تهیه ایــن اثر هنری را در آوریــل 2018 )فروردین 
1397( اعــام کــرد و در همان زمان تأکید شــد که قســمت 
اعظــم تصویر بــرداری در شــهر والنســیای اســپانیا انجــام 
می شــود و المودووار خوزه لوییــس الکاینه را به عنوان مدیر 
فیلمبــرداری »درد و افتخــار« برگزیــده اســت. در نهایــت 
فیلمبــرداری به مدت 44 روز انجام پذیرفت و 15 ســپتامبر 
2018 )26 شــهرویر 1397( پایان گرفــت و در پی آلمودووار 
در اتاق تدوین مشــتقر شــد تا نســخه نهایی مورد نظرش را 
از درون بیش از 3 ســاعت و نیم فیلم برداشت شده بیرون 
بکشــد. بــرای اینکــه اختیار و تملــک این فیلم تــا حد قابل 
ماحظــه ای در اختیــار خاندان المــودووار بماند و دســئو و 
سونی شرکای آنان تلقی شوند )و نه مالکان پروژه( اگوستین 
آلمودووار برادر پــدر و وظایف تهیه کننده اصلی را بر عهده 

گرفته است.

»کن 2019« در میانه راه

پنج ستاره برای دردهای پدرو آلمودووار

جشنواره

اکران »ببخشید که جا ماندی« در جشنواره کن

اعتراض کن لوچ به اقتصاد سرمایه داری
مطــرح  کارگــردان  لــوچ،  کنث]کــن[ 
در فیلم هایــش  کــه اصــواً  بریتانیایــی، 
فضــای  بــه  منتقدانــه  بشــدت  نگاهــی 
سیاســی و نظام هــای ســرمایه داری دارد، جــزو تأثیرگذارترین و 
شناخته شــده ترین سینماگران امروز جهان به حساب می آید. او 
جوایز بسیاری با فیلم هایش به دست آورده است که از آن جمله 
دو نخــل طای جشــنواره کــن بــه ســال های 2006 و 2016 برای 
فیلم های »بادی که کشــتزار جو را تکان می دهد« و »من، دانیل 
بلیک« اســت. لوچ امســال هم جدیدترین فیلمش »ببخشید 
جــا ماندی« را در بخش رقابتی جشــنواره فیلــم کن به نمایش 
آورده اســت کــه در صورت موفقیــت اش در این دوره جشــنواره 
کــن به اصطــاح هــت تریک خواهــد کــرد. به گــزارش گاردین، 
لــوچ با نمایش فیلم »ببخشــید جا ماندی« در هفتــاد و دومین 
دوره جشنواره فیلم کن به انتقاد از سیاستمداران دروغین چپ 
پرداخت. او با انتقاد از سیاستمدارانی چون اد میلیبند و تونی بلر 

آنها را حامیان کاپیتالیسم خواند و گفت نتیجه کار آنها افزایش 
بی امنیتــی شــغلی در جامعه اســت. کن لــوچ پــس از نمایش 
فیلمش در کن گفت حمایت از بازار آزاد از سوی چهره های چپ 
میانی به معنی افزایش اقتصاد بزرگ و طبقه کارگری است که 
ضعیف است و در حال نابود شدن. وی چنین سیاستمدارانی را 
سیاستمداران دروغین چپ خواند. لوچ در جدیدترین فیلمش با 
عنوان »ببخشید جا ماندی« به بی امنیتی شغلی در دل یک سوژه 

رئالیستی اجتماعی پرداخته است.

خبـــــر 
آخـــــر

کشف این حقیقت که پیامبرخاتم)ص( به عنوان 
اصلی تریــن مخاطب پیام حــق، در بااترین مرز 
ممکــن، چه نگاه و نظری به قرآن داشــته اســت، 
می تواند برشــناخت و شــهود هرانســانی بیفزاید 
وحتــی زمینــه ای باشــد بــرای آنکــه درک بهتــر و 
بیشــتری از ایــن قدســی ترین متن به دســت آید 
و پاســخی باشــد برای این پرســش که سرشــت و 
ماهیــت کام حق چیســت؟ نوع ارتباطــی که در 
فرآیند نــزول وحی ایجاد می شــود از مرموزترین 
گونه هــای ارتباط اســت. بــرای اینکه در دو ســوی 
ایــن ارتباط به حکم خداوندی، جبرئیل به عنوان 
وااترین فرشــته و پیامبر مرسل به عنوان آخرین 
نــزول  شــیوه  دربــاره  ایســتاده اند.  پیامبرخــدا، 
سنگین ترین گفتار سخن بسیار باید گفت؛چنانکه 
بــه مدلول عبــارات روایات در ســردترین هنــگام نیز بر پیشــانی مبارک 
پیامبر)ص( عرق می نشســت و فرو می چکید. رســول خدا)ص( در این 
ارتبــاط می فرمایــد:»گاه )برای رســاندن وحــی( مانند بانــگ جرس به 

نزدم می آمد و این دشــوارترین شــیوه نزول وحی برمن بود، آنگاه رشته 
ارتباطش را با من می گسســت و من آنچــه را که وحی کرده بود به تمام 
و کمال به یاد می ســپردم«مؤمنان با درنگ در این گفتار پیامبر خویش 
می توانند از بســیاری پرســش های دشــوار خویــش رمز بگشــایند. از این 
روی آزموده همه بزرگان در هم کنشــی با متن قدسی می تواند برای هر 
مخاطبی به مثابه نشــانه های راه )معالم الطریق( باشــد. در نظرم آمد 
کــه در ایــن کوتاه نوشــته به نگرش و نگارش موای روم اشــارتی داشــته 
باشم. موانا در مثنوی شریف می گوید: چون تو در قرآن حق بگریختی/
با روان انبیا آمیختی/هست قرآن حال های انبیا/ماهیان بحرپاک کبریا/ 

گربخوانی و نه ای قرآن پذیر/انبیا و اولیا را دیده گیر/
موانــا از عمــق جان بــاور دارد که فهم معانی بلند و دالــت ژرف حق، 
زمانــی ممکن می شــود که انســان پنبه وســواس را از گوش بیــرون کرده 
باشــد.از این روســت که جلوه های بس روشن این معانی بلند را آشکارا 

می توان در مثنوی ماحظه کرد.
پنبه وسواس بیرون کن زگوش/تابه گوشت آید از گردون خروش/تا کنی 
فهم آن معماهاش را/تاکنی ادراک رمز و فاش را/ گوش جان و چشــم 
جان جز این حس اســت / گوش عقل و گوش ظن زین مفلس اســت/ 

در ابیات نخســت، موانا براســتی از این حقیقت پرده برمی دارد که در 
آغاز با قرآن باید گریخت و این پیامی آشکاراست به بشرکه مجال و قدر 
این اندک می باید دانســت وغفلت وسستی وکاهلی، روای سالکان این 
راه نیســت و برای شکار دالت راســتین الفاظ حق و خطاب خداوندی، 
چموشــی به کار ناید و از این روی با موســی گفت: چمــوش و پای پوش 
خود را  درآور که در این میان گریزپای می باید بود. آنگاه می افزاید که اگر 
این شــرط بگذاری ســپس روزنه ای به سوی درک آن تجربه که پیامبران 
اندوخته اند برتوگشوده خواهد شد. پیامبران در این ارتباط چه آزمودند، 
خدا داند!اما بشر که آنان را اسوه خویش گزیده و به پیروی از آنان فرمان 
یافته است در نگاه موانا به آن مفهوم نیست که حرکت خویش را بس 
کنــد و باز ایســتد. موانا براین باوراســت که اگر به تو گفتــه اند: »ان کنتم 
تحبون اه فاتبعونی« )اگر خدا را دوســت دارید- که دارید – پس از من 
پیــروی کنید و به دنبــال من آیید، حتی اگر مــرا در معراج اعلی ببینید و 
نشسته در سایه سدره المنتهی و نظر دوخته به قاب قوسین یا باا رفته 
برنردبام »او ادنی«، بربال شوق بنشیند واین حال ها را دریابید برای اینکه 
»هست قرآن حال های انبیا«آنگاه این قصص سزاوار تو نیست و می باید 

مرغ جانت را از آن برهانی وبدانی.

نجوا با کام ناب آسمانی

ضیافت

مسعودانصاری
قرآن پژوه و 
استاد دانشگاه

الَلُهَم َطِهْرِنی ِفیِه ِمَن الَدَنِس َو اْلَْقَذاِر َو َصِبْرِنی 
ِفیــِه َعَلی کاِئَنــاِت اْلَْقَداِر َو َوِفْقِنــی ِفیِه ِللُتَقی َو 

ُصْحَبه اْلَْبَراِر ِبَعْوِنک یا ُقَره َعیِن اْلَمَساکیِن
خدایــا مــرا در این مــاه از آلودگی هــا و ناپاکی ها 
پــاک کن، و بر شــدنی هــای مــورد تقدیرت شــکیبایم گــردان، و به 
پرهیــزگاری و همنشــینی بــا نیکان توفیقــم ده، به یــاری ات ای نور 

چشم درماندگان

به  بهانه سالروز تولد محمد مصدق و نقش او در دیروز و امروز ایران

ایران قبل و بعد از یک سیاستمدار

دين
گار

دعـــــای
روز 
سیزدهم

تاریــخ  می تــوان 
معاصــر ایــران را به 
از  پیــش  مقطــع  دو 
نهضت ملی شــدن 
و  نفــت  صنعــت 
تقســیم  آن  از  پــس 
کــرد و در واقــع ایــن 
اتفاق بزرگ را نقطه 
تاریــخ  در  عطفــی 
ایــران بــه حســاب آورد. ایــن دســتاورد بزرگ 
مّلــی، دو محــور اصلــی داشــت کــه محمــد 
مصــدق )29 اردیبهشــت 1285- 14اســفند 
1345( برای آن بســیار کوشید تا محقق شود. 
یکــی از ایــن دو محــور اســتقال ایــران بــود و 
ایفــای حقــوق ملــت ایــران در بحــث نفت و 
رهــاوردش عملیاتــی  کــه  آزادی ای  دیگــری 
شدن قانون انتخاباتی بود که او در این پروسه 
تاش داشت تا هم زنان بتوانند صاحب حق 
رأی شــوند و هــم دســت  فئودال هــا از بحــث 
انتخابــات و اجیر کردن رعیت برای رأی دادن 
کوتــاه شــود. ایــن اقدامــات، نتیجــه ای کــه به 
همراه داشــت افزایش قدرت مردم در بحث 
تصمیم گیری های سیاســی بود. پس مصدق 
نــه تنها نفــت، که سیاســت را هم ملــی کرد و 
این را باید مهم ترین دستاورد محمد مصدق 
قلمداد کرد. او همه مردم را در سیاســت خود 
راه داد و مســتقیم بــا آنها گفت و گــو می کرد و 
به گفتــه مهنــدس بــازرگان، ایــن کار مصدق 
باعث شــده بــود که پــای جاســوس ها کم کم 
از سیاســت کوتــاه شــود. او به طــور مســتقیم 
خــود  نطق هــای  و  ســخنرانی ها  طریــق  از  و 
را  دیگــر  کشــورهای  بــا  مذاکــره  مجلــس  در 
در موضوعــات مختلــف، بــا مــردم در میــان 
می گذاشــت و اقداماتــی از این دســت باعث 
شده بود که مملکت چه در بحث مطبوعات، 
چه احزاب و... در وضعیــت ایده آلی از آزادی 
قــرار بگیرند. از طــرف دیگر او بحــث عدالت 
اجتماعــی را نیز در کشــور ســر و ســامان داد و 

احقاق حقوق روستائیان و قوانینی را که به نفع 
آنها بــود در پیشــانی اقدامات خود قــرار داده 
بود. همین ها بود که باعث می شــد اعتمادی 
دوجانبــه و محکــم بین دولت و مــردم ایجاد 
شود تا او هم بتواند اقتصاد ایران را از وضعیتی 
تک قطبی و وابسته به نفت جدا کند. در دوران 
مصــدق هیــچ نفتی صادر نشــد و بــا معدود 
کشــتی های ایرانی که قصد صادر کردن نفت 
داشــتند برخــورد نظامی صــورت می گرفت. 
امــا در این دوره، بازاری ها آن طور که شــنیده و 
خوانده ایم و نقل تاریخ اســت، برای پرداخت 
مالیات صف می کشیدند و مملکت از طریق 

همین مالیات ها اداره می شد. 
مصدق انحصار و امتیاز دخانیات و شــیات 
را عملــی کــرد و همــه اینها بواســطه همین 
اعتمــاد دولت و مردم پیــش آمد. هیچ کس 
از پرداخت مالیات فراری نبود و حتی شرکت 
نفــت ایران و انگلیس هم وقتــی از پرداخت 
مالیات سر باز زد خلع ید شد. محمد مصدق 
بــا همین اعتمــاد به مردم و اعتقــاد به عدم 
اداره کشــور بر پایه نفــت کار خود را پیش برد 
که البته کار کمی نبود. دلیل کودتا هم از منظر 
مــن همین بــود. غربی ها پــس از ایــن اقدام 

مصــدق متوجه شــدند که ایــن کار او ممکن 
اســت باعث شود  این رویه در خاورمیانه هم 
ســاری و جــاری شــود و کشــورهای نفت خیز 
دیگر نیز با الگو بــرداری از ایران، بدون اتکا به 

نفت بتوانند به توسعه شان ادامه دهند.
الگــوی  مصــدق  گفــت  می تــوان  پــس   
خودکفایــی بــود. امــروز هم مــا می توانیم با 
پیش رو گذاشتن این تجربه و استفاده از آن، 
در وهلــه اول، کاری کنیم که اعتماد دولت و 
ملت بزرگترین پشتیبان برای اداره مملکت 
باشــد و در این شرایط حســاس، تهدیدهای 
کسی مثل ترامپ را به فرصتی تبدیل کنیم تا 
خواست عدم اتکا به نفت را به یک فرصت 
برای اداره و پیشــرفت کشور تبدیل کنیم. ما 
می توانیــم بــا این الگــو از اتصــال اقتصاد به 
نفت و نفت به جنگ فاصله بگیریم و راهی 
بهتــر و کارآمدتــر در مقابل داشــته باشــیم. 
اعتماد نیــز از طریق شــفافیت و صداقت با 
مردم به دست می آید. مصدق الگویی است 
برای صداقت با مردم و پرهیز از دروغ گویی. 
مردم امروز آگاه تر از دیروز هستند و اگر با آنها 
صادقانــه برخورد شــود آنها هم پاســخ این 

صداقت را خواهند داد.

ســریال »برادر جان« که این  شــب ها در حال پخش از شــبکه 
ســوم سیماســت همان طور که از نامش پیداســت، با پســوند 
»جــان« دال بر جان دادن برادری بــرای اعضای خانواده اش 
اســت کــه در ایــن رهگــذر می تــوان بــده و بســتان و روابــط 
شخصیت ها را بیشتر درک کرد. چاوش با بازی حسام منظور 
با یادآوری نقشــش در ســریال بانوی عمارت )ارســان میرزا( 
درگیــر و دار آن اســت تا ادعای کریم بوســتان با نقش آفرینی 
جانداِر علی نصیریان، درباره سهم داشتن از حجره پدری اش 
را بــه نحوی ســر و ســامان دهد. قصه هر چند تکــراری و بارها 
امتحان شــده، ولی در نکته ای متمایز با دیگر داســتان هایی از 
این دســت اســت. فدا کردن خــود برای زندگــی بهتر اعضای 
خانواده. هرچند در این بین خوان نعمت آنچنان است که این 
فدا شــدن، دســت کم از بعد مادی منفعت فراوان دارد ولی 
از نظــر روانی و روحی گسســت اش با اطرافیان آنچنان اســت 
کــه در بیان نمی گنجد و در شــکل و شــمایل رفتــاری یا همان 
بــازی بی دیالوگ چــاوش معنا می یابد. نگاه هــای خاص او و 
عصبیت های کنترل شده از ســِر ناچاری آنچنان بارز است که 
زندگی عادی اش را در هاله ای از پرســش ندادن  های بی شمار 
فرو برده اســت. آنچه این ســریال را تا اینجا نگاه داشــته است 
)جدا از بازی های خوب هنرپیشــگان آن( مابه ازایی اســت که 
می تواند در تک تک خانواده های ایرانی وجود داشته باشد. فنا 
شــدن یک نفر، حال موجه یا ناموجه برای دیگران و دیگرانی 
که »بت وار« او را خواهند  پرستید. نوعی پولشویی مرامی برای 
به دست آوردن دِل آنی که ناخودآگاه سمپات همه می شود و 
در این رهگذر اجرم چالش هایی نیز خواهد داشــت. انتخاب 
بین نیکی و شــر، جانمایه چنین داســتان هایی  است با خرده 

پی رنگ هایی همســو با اصل داســتان که یکدستی آن، حفظ 
شود. قهرمان پروری خاصی که نعمت اه در قصه اش دنبال 
آن است با دیالوگ های یک دست شخصیت هایش، هر چند 
ادای دینی به قهرمان های »مسعود کیمیایی« است ولی این 
قهرمــان دهه نود، تمایزش با قهرمان های دهه های پیش در 
آن اســت که فقط رابین هوِد صرف نیســت و از خوان گسترده 
نعمــت نیز برخــوردار... چاوش قهرمان معاصری اســت که 
می تواند همزمان هم دل بســوزاند و هم برایش دل سوزانده 
شود. هم می تواند تأثر بیافریند و هم توان آن دارد که سنگدل 
باشــد و اصواً ایــن نوع قهرمان )حال می تــوان در اطاق این 
واژه امســاک بیشتری داشــت( با ات منشی و صرف دیالوگ 
آهنگیــن ســر دادن معنا نمی یابــد. تا اینجــای کار جدال بین 
چاوش و کریم بوســتان، پیروزی ندارد و می تواند داستان های 
دیگــری را نیز احیا نماید. کریم بوســتان بــا صبر و حلمش در 
پی به دســت آوردن حقش اســت و چاوش نیز با داستان های 
مــوازی خانواده اش، درگیــر. هر چند پایان ایــن قصه آنچنان 
غیرقابل حدس نیست؛ ولی نوع نشان دادن برادری که برای 
دیگــر اعضــای خانــواده، همه هســت و نیســتش را می بازد و 
می تواند منفور هم نباشــد؛ در قاب تلویزیون، کاراکتر جدیدی 
است که از قلم نعمت اه جاری شد؛ قلمی که آهنگین بودن 
دیالوگ هایش و آهنِگ نداشته زندگی چاوش و کریم بوستان 

را، رنگ و بویی خاص بخشیده است.

مروری بر سریال »برادرجان« که این شب ها از شبکه سه سیما پخش می شود

چالش های خیر و شر
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