سخنان صریح چهره مشهور
برنامههای کودک:

در گفتگوی همدلی
با حسن رسولی بررسی شد؛

آنها را که دور انداختهاید،
برگردانید!

منشأاختالفاتقالیباف
و رئیسی کجاست؟
2
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روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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برخی از نمایندگان به دنبال قانونی کردن
منع دوچرخهسواری زنان هستند

تالش برای جرمانگاری
برخی رفتارهای عادی

همدلی| در شرایطی که انبوه مشکالت بهویژه
مشکالت معیشــتی و اقتصادی دمار از روزگار
مردم درآورده است ،بهنحویکه اغلب مردم به
دنبال مهاجرت از ایران هستند ،دغدغه برخی
از نماینــدگان مجلس انقالبــی قانونی کردن
محدودیتهای غیرقانونی برای زنان اســت.به
گفته نماینده مردم قم در مجلس ،نمایندگان
مجلس به دنبال آن هستند...
4

ممنوعیتوارداتبرنج
لغو شد
6

تحلیل مهاجری از وضعیت رئیسجمهور:

رئیسی و «کپی پیست»
از برنامههای احمدینژاد
2

گوناگون

یادداشت

آسیبی دیگر از تصمیم جدید درباره وکالت
هوشنگ مقبولی
حقوقدان

تصمیم غیرکارشناســی و یکسویه مجلس
شورای اسالمی که بدون در نظر گرفتن ماهیت و
جایگاه نهاد وکالت در ایران گرفته شد و طی آن
وکالت از جایگاه «شأن» به جایگاه «کسبوکار»
تنزل یافــت ،در آینــده بازیگر اساســی نهاد
وکالت یعنــی مرکز وکال را ،از تبعات اجرای آن
بینصیب نخواهد گذشت.در واقع با اجرای این
قانون در آینده موضــوع ارتقای مرکز و اعضای
آن به خصوص آموزش کارآموزان وکالت دچار
آسیب جدی خواهند شد.کمیسیون آموزش و
کمیته کارآموزی مرکز وکال با بررســی دقیق و
بــهروز نیازمندیهای جامعه و انتظارات جامعه
از وکال بــا هدف افزایــش تواناییهای وکال در
برآورده کردن نیازهای مردم ،برنامههای مدون،
دقیق و کارشناســی شــدهای را برای آموزش
کارآموزان وکال پیشبینی نموده است .از جمله
تهیــه و تدوین دســتورالعمل کارآموزی وکال،
شــیوهنامههای اجرایی و  ...که همگی با هدف
افزایش سطح علمی و تجربی تازهواردان عرصه
وکالت تهیهشدهاند.بر اساس قاعده کلی حاکم
در آمــوزش ،ظرفیت آموزش هیچگاه نمیتواند
نامحدود باشد و همیشــه برای باال نگهداشتن
کیفیت آموزش ،برنامههای آموزشــی بر اساس
ظرفیتها و پتانسیلها و استانداردهای از پیش
تعریف شــده تعیین میگردند که آموزش در
مرکز وکال نیز از این قاعده مستثنی نیست .مراکز
استانی وکال دارای ظرفیت مشخص و محدودی
در زمینه آموزش هســتند؛ لذا رشد کارآموزان
وکالــت نیز باید با یک برنامه زمانبندیشــده
کوتاه و بلندمدت برای آنها تدوین شود .افزایش
بهیکباره عددی و کمی آموزش پذیران وکالت
بههیچوجه با اســتانداردهای آموزشی مطابقت
ندارد؛ در واقع نمودار رشــد کمی دانشپذیران
در نظام آموزشی کیفی همیشه دارای یک شیب
مالیم ،همهجانبه و رو به باال است .به دلیل اینکه
همواره کیفیت آموزش ارجح بر کمیت آن بوده
و هســت .شناور شــدن حدنصاب قبولی برای
کارآموزان وکالت مطابق مصوبه یاد شده ،قطعاً
این مقوله را دچار آسیب جدی و چالشی فراوانی
میکند ،چراکه عدد و تراز علمی پذیرفتهشدگان
وکالت در این مصوبه قابل پیشبینی نیست .به
نظر میرسد با تایید این مصوبه توسط شورای
نگهبان قانون اساسی آموزشهای از پیش تعریف
شــده بر اساس دستورالعملهای آموزش فعلی
مرکز نتواند پاسخگوی آن باشد.
ادامه در صفحه 3

گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت
درباره وضعیت قیمت حدود  ۱۰۰کاالی اساسی در مرداد

هر روز چهره جدیدی منصوب میشود

انباشت پستهای
اقتصادی دولت

گرانی  44تا 100
درصدی معیشت

همدلی| جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صمت
نشان میدهد که قیمت جوجه یکروزه ،سیم ،برخی
از انواع خــوراک دام و طیور ،کــره ،روغن جامد ،پیاز،
گوجهفرنگی و برخی از انواع سیمان در مردادماه امسال
بیش از  100درصــد و  44کاال از جمله برخی از انواع
گوشت و مرغ ،تخممرغ ،لبنیات ،صیفیجات ،حبوبات،
قند و شــکر ،چای ،شــوینده ،روغن مایع ،آهنآالت و
یخچال بیش از  ٥0درصد گران شــدند و فقط قیمت
یک کاال کاهش یافته اســت .به گزارش ایسنا ،از بین

همدلی| تقریبــاً میتوان گفــت از روزی که
سیدابراهیم رئیســی کلید ساختمان پاستور را
تحویل گرفته و رئیسجمهور شده تا کنون که
چند ماه از ریاست او بر کشور گذشته ،هیچکدام
از مشــکالت مهم اقتصادی حل نشده است .در
کنار مشکالت متعددی که باعث دردسرهای زیاد
در زندگی عادی مردم شده ،فساد مالی و بانکی
به گفته مقامات مختلف در کشور زیاد است...
2

آدرس اشتباه
در شکلگیری تورم

 ۹۷کاالیی که تغییرات قیمت آنها از مردادماه ســال
گذشته تا ماه مشابه امسال منتشر شده ،قیمت  1۳کاال
بیش از  100درصد افزایش یافته و قیمت آنها بین دو
تا بیش از شش برابر شده است .بیشترین افزایش قیمت
مربوط به روغن نباتی  1۶کیلویی است که قیمت آن در
مدت یاد شده بیش از شش برابر شده است .البته قیمت
روغن نباتی طی یک ماه اخیر افزایش چندانی نداشته
و این جهش قیمت به خاطر افت قیمت روغن نباتی در
شرح در صفحه 6
مردادماه سال گذشته است.
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دوز سوم
از نان شب واجبتر
4

فروش پشتبام متری
 ۱۰میلیون تومان

در حاشیه فروش نخلهای جنوب به کشورهای عربی

چه درختانی اسماعیل!
چه درختانی!

4

تحلیل احسان شریعتی از وضعیت کشور؛

نظام سیاسی ایران
قابلیت اصالح دارد
همدلی| رسول اسدزاده :رضا براهنی در مستندی که از زندگی و حالوروز او در غربت ساخته شده در پاسخ
به سؤال پسرش که از او میپرسد دوست داری پس از پایان زندگی کجا دفن شوی؟ جمله تکاندهندهای دارد:
براهنی میگوید آدمیزاد اگر در غربت بمیرد و دفن شود ،هرگز به خاک بازنگشته است.
نخل
چند روزی هســت تصاویری دستبهدست میشوند که گفتهشــده مربوط به صادرات درختان ِ
ِ
درخت زنده ،اطراف آن را با ابزاری حفر میکنند ،درخت
انتقال
دشتســتان به قطر و کویت است .برای
ِ
را با ریشهای چسبیده به خاک از زمینی که در آن جوانهزده ،روییده و به میوه رسیده جدا میکنند و به
کشوری دیگر میفرستند تا در ِ
خاک آنجا کاشته شود و به زیستن ادامه دهد .جایی که آب کافی برای
نخل تأمین است.
درختان نخل و انتقال آنها به ِ
خاک غریب برای من تداعیکننده مهاجرتِ آدمهای
تصویر بُن کن شدن
ِ
کشورم است .آدمهایی که در دامن میهن متولد میشوند ،قد میکشند ،حواس پنجگانهشان روی خاک
آسمان وطن به کار میافتد .هوای میهن را نفس میکشند ،بزرگ میشوند و پس از نم ّو و بهوقت
و زیر
ِ
ثمر ،احساس بیثمری میکنند ،پس از دل کندنهای رنجآور از پدر و مادر و َکسان ،از خاک از دوستان
آسمان زادگاه ،ناگهان وطن را در یک چمدان جمع میکنند و میروند به غربت نشینی ،به
از آفتاب و
ِ
رنج زیستن کمتر به نظر میرسد .درخت نخل جنسیت دارد و واحد شمارشش
جاهایی دوردست که ِ
ِ
درخت نر برای یک نخلستان کافی است.
مانند آدمی نفر است .نخل برای میوه دادن باید باردار شود .چهار
باغداران َگردههای سپید ِ
ِ
تخمدان مادهها میافشانند و اینگونه
درخت نر را بهصورت دستی روی
رنگ
ِ
است که خرما متولد میشود.
درختان مهاجر روایت َگ ِر تصویری است که در آن نفراتِ دیگری از وطن ،را ِه َجال و هجرت پیش رو
کاروان
ِ
ِ
دارند ،جالیِ وطنی ناخواسته دقیقاً شبیه به آدمها  ...نخلها مانند فرزندان وطن خاک را ترک میکنند و
زحمت باغبان و شببیداری آبیار را پشت سر رها میکنند و میروند .از یک زاویه دیگر فروختن نخلهای
آوردن اجباری دختران است.
نوجوان و مثمر به کشور همسایه مانند ،به عقد در
ِ
وقتی مزرعهدار درخت نخل را میفروشــد انگار پد ِر ناتوانی است که یارای تأمین معاش و آینده فرزندش را
ندارد و او را با چشمانی اشکبار بدرقه میکند .این روزها در روستاهای دشتستان باغداران گویی بچه عروس به
حجله میفرستند .براهنی شعر بلندی دارد که در قسمتی از آن اینگونه سروده است« :چه جوانانی! اسماعیل،
میبینی؟ چه جوانانی! /بسیاریشان هنوز صورت عشق را بر سینه نفشردهاند/و موهای صورت پسرها هنوز
درنیامده/و دخترها را میبینی؟ چه پاهای لطیفی دارند!»
دیدن تصاویر نخلهای مهاجر این شعر را از نو در ذهن من میزاید«:چه درختانی! اسماعیل ،میبینی؟ چه
*
درختانی!/بسیاریشان هنوز َگرده بر ُزهدان نفشردهاند/تنه نرها هنوز باریک است ،هنوز دست هیچ ُمخ َوری
به َجبینشان نرسیده/و مادگان را میبینی؟/چه برگهای لطیفی دارند!»
* ُمخ َور به کارگری گفته میشود که گردهافشانی نخلستان را انجام میدهد.
حذف ارز ترجیحی این مشکل را شدیدتر نخواهد کرد؟

هشدار همتی به رقیب پیشین

همدلی| عبدالناصر همتی ،رئیس سابق بانک مرکزی و نامزد جنجالی انتخابات ریاست جمهوری  1400که در
حقیقت رقیب اصلی سید ابراهیم رئیسی در این آوردگاه بود و نامزدهای پوششی عمدتاً سعی در خنثی کردن
حمالت اقتصادی او به رئیسی داشتند ،اکنونکه رقیبش در جایگاه ریاست جمهوری حضور دارد ،نسبت به برخی
اقدامات اقتصادی احتمالی او هشدار داد.رئیس سابق بانک مرکزی در مطلبی با عنوان «نکاتی در خصوص حذف ارز
ترجیحی» در کانال تلگرامی خود نوشت :برای حل مشکل مردم در این دوره سخت ،هر تصمیم اقتصادی مستقل
از رویکرد آن ،برای موفقیت نیاز به انسجام همه دستاندرکاران در اجرا دارد -1.باید توجه داشت که سیستم چند
نرخی ارز ،ماحصل شرایط پیچیده اقتصادی کشور است وگرنه بر سیاستگذاران و مجریان مشخص است که منشأ
بسیاری از رانتها و انحرافها در منابع و مصارف همین سیستم چند نرخی است .من هم بهکرات ،چه بهصورت
نوشته یا در مصاحبهها و جلسات در زمان مسئولیت بانک مرکزی مخالفت خود را با این مسئله بیان کردهام-۲.
نگرانی از افزایش تورم ،مخصوصاً تورم کاالهای اساسی و دارو دایره تصمیمگیری در مورد حذف ارز ترجیحی را از
نیمههای سال  ۹۹بسیار سخت کرد ،اما بودجه  1400با تعیین سقف واردات ۸میلیارد دالری برای کاالهای اساسی
و دارو ،اجازه حذف تدریجی را داد -۳.همزمان نیز از سال گذشته قیمتهای جهانی نهادههای کشاورزی بهتدریج
با افزایشی بین  ۶0تا بیش از  100درصد همراه شد که بخشی از افزایش قیمت داخلی آنها نیز به همین خاطر
بود .عالوه بر آن ،ضرورت افزایش واردات گندم به خاطر خشکسالی و نیز تأمین واکسن کرونا ،نیاز کشور برای
ارز ترجیحی در این چند قلم موجود را در سال جاری تا حد  1٥میلیارد دالر باال برد.حال که نظام به سمت یک
تصمیمگیری در این خصوص میرود ذکر چند نکته را ضروری میدانم:
 -1آنگونه که اعالم شده است ارز ترجیحی دارو ،تجهیزات پزشکی و گندم ،قطعاً به خاطر اهمیت دارو و درمان
و نیز ضرورت کنترل قیمت نان ،در برنامه حذف قرار ندارند؛ بنابراین ،در این صورت سیستم ارز دونرخی ،با همه
ایراداتش ،همچنان ادامه خواهد یافت .لذا ،بادرنظرگرفتن تداوم خشکسالی و نیاز به تأمین واکسن کرونا ،همچنان
ادامه در صفحه 5
ضرورت تخصیص و تأمین رقمی بیش از  ۶میلیارد دالر ارز ترجیحی باقی خواهد ماند.

محسنی اژهای :بیایید از
حقوق بشر دفاع کنیم
2

حذف ارز ترجیحی این مشکل را
شدیدتر نخواهد کرد؟
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منبع :جماران

 8زندهزنده در خوابها قیمه میشوی
 8اوستا؛ زبانی که کتاب زرتشت شد
« 8مهدی سحابی» در جستوجوی
زمانازدسترفته
 8روزی که اصفهان بار دیگر پایتخت
ایران شد
 4تالش برای نجات «آرمان» ادامه دارد
 4رتبه  ۷۰کنکور پس از جراحی زیبایی
به کما رفت

سال ششم _ شماره  8 _ 1812صفحه _ قيمت  2000ناموت

هشدار همتی
به رقیب پیشین
1

تحلیل احسان شریعتی از وضعیت کشور؛

نظام سیاسی ایران قابلیت اصالح دارد

احسان شریعتی اگرچه به نامی بزرگ منسوب است که به عقیده برخی معلم انقالب
اسالمی ویکی از چهرههای مؤثر در به ثمر رسیدن آن بوده است ،اما خود فلسفهپژوه
و تحلیلگر مسائل اجتماعی کشور نیز هست .او در گفتوگو با پایگاه خبری جماران
پیرامون اصالح و مصلحت گفت :در کشور ما بهغلط نام «مصلحتگرایی»(پراگماتیسم
سیاسی) را «اعتدالطلبی» گذاشتهاند که متضا ِد «افراطگرایی» و گرایشی بخردانه
و معقول اســت؛ و اما «اصالح جدی» بهمعنای اساسی یا بنیادی یا ساختاری کلمه،
معنای درستش همان «اصالحگری» (رفرماسیون)است.در ادامه گزیدهای از مصاحبه
مشروح احسان شریعتی با جماران ارائه میشود:
فعالیت اقلیت در غیاب اکثریت
دو انتخابات مجلس ســال  ۹۸و انتخابات ریاستجمهوری اخیر از نظر کیفی متفاوت
بودند چراکه بهشــکل رسمی مشخص شــد که اقلیت فعال در غیاب اکثریت ،در بدنه
انتخاباتی در رأیگیری شــرکت میکند و نمایندگانش به مجلس و دولت راه مییابند.
بهبیاندیگــر اگر اکثریت جامعه در انتخابات حضور پیدا میکرد ،آمار مشــارکت باید به
باالی  ٥0درصد میرسید؛ بنابراین هنگامیکه میزان مشارکت زیر این مقدار باشد ،اقلیتی
منسجم به قدرت میرسند که متعاقبش البته نقاط قوت و ضعفی برای نظام ایجاد میشود.
اپوزیسیون داخلی به رسمیت شناخته نمیشود
امروز با یک جناح و دولت و نظام مواجهیم و مردم آنرا بهعنوان یک شــخصیت
واحد «مسئول» امور میدانند؛ و اما نقطهضعف و پاشنه آشیل این وضع کدام است؟
نظامهای دموکراتیک در عصر جدید بر اساس پذیرش اصل تکثر بنا میشوند .اگر یک
جریان انتخابات را ببازد بهمعنای حذف کامل و دائمی او نیست ،بلکه بهطورموقت و
دورهای از قوه مجریه حذف میشود و در اپوزیسیون باقی میماند .معنای اپوزیسیون
در دموکراسی ،شناسایی رسمی مخالفان دولت در درون نظام بهعنوان اقلیت موقت یا
منتقد است .در ایران اما بنابه قدمت سنت حاکم ،اپوزیسیون بهرسمیت شناختهشده
فعالیتی ندارد .با اینکه گفته میشود افراد میتوانند در چارچوب قانون اساسی فعالیت
کنند ،اما داشتن یک اپوزیسیون درونی در نظام که همان مخالفین سیاستهای قوه
مجریه باشند ،بهرسمیت شناخته نمیشود.
حدود «جرم» سیاسی مشخص نیست
و به همین علت حدود «جرم» سیاسی هم مشخص نیست .از سویی گفته میشود
که «زندانی عقیدتی-سیاسی» نداریم بدین معنا که کسی به جرم بیان عقیده به زندان
نمیرود اما به این جرم زندانی میشود که با تشویش اذهان عمومی امنیت کشور را
خدشــهدار کرده است .ممکن است کسی بگوید با این سیاست اقتصادی حاکم که
موجب تشــدید فاصله طبقاتی و اقتصاد ناپایدار و برهم خوردن توازن تولید و توزیع
شده مخالف است .آیا همین کافی است تا نام این مخالفت را «تشویش» اذهان بگذارند
و او را به این جرم مجازات کنند؟ اگر آزادی بهمعنای واقعی وجود میداشــت ،دیگر
نباید زندانی «سیاسی» داشته باشیم؛ زندانی سیاسی با زندانی نظامی و جاسوسی و
جنایی متفاوت اســت .آنها اقداماتی انجام نمیدهند که امنیت جامعه و صلح را به
خطر بیندازد و یا تحرکات خشونتآمیز ندارند.
دیگر هیچ بهانهای پذیرفته نیست
همانطور که به نقطهقوت این یکدستی اشاره شد؛ امروز دیگر هیچ بهانهای پذیرفته
نیست؛ زیرا دیگر نمیتوانند بگویند تقصیر گردن دولت اعتدالگرا یا اصالحطلب است.
امروز ســراپای نظام درگیر تصمیمات است؛ از سیاست خارجه گرفته تا حوزههای
اقتصادی و سیاسی و فرهنگی .هر کاری که صورت میگیرد توسط شخصیت حقوقی
یکپارچه نظام است.
طرح صیانت نه مطلوب است ،و نه ممکن
اقداماتی که با عنوان «صیانت» از فضای مجازی انجام میشــود عقال نامطلوب و
عم ً
ال ناممکن و دارای مشــکالت عدیده تکنیکیاند و ایرادها و اشکاالت تودرتویی را
بهوجود میآورد که کل نظام مدیریتی ،اقتصادی و اجتماعی را برهم میریزد .این کار
شــدنی نیست آنهم در دنیایی که جهان ارتباطات لقب گرفته است .موانعی که در
این راه وجود دارد ،تمایالت این افراد را محدود میکند .در همین بخش هنر ،از صدر
انقالب بدینسو گرایشهایی وجود داشته و دارد که موسیقی و انواع هنر را تحریم یا
سانسور و محدود کند؛ گرایشهایی سنت و بنیادگرایانه که بسیاری از هنرها و فنون

را حرام میدانست .حال بهفرض اگر شخص یا گرایشی اینچنین مسئول دولتی شود
و ناچار بهمواجهه با دنیای تئاتر و موسیقی و .تاکنون چون این حوزهها را نمیشناخته،
غیرمسئوالنه هم برخورد میکرده ،اما وقتی مسئول این کار شد ،مجبور است بیاموزد و
بر دانش و تابآوری خود بیافزاید تا بتواند با اهالی این عرصه کار کند .همین مسئلهها
در همه زمینهها باعث شــد که در دهههای اخیر ،بخشی از اصولگرایان تبدیل به
اصالحطلب شوند؛ و امروز اگر گفتههای شخصیتهای برجسته اصالحاتی را در دهه
 ۸0با آغاز دهه  ۶0مقایسه کنید ،به نتایج قابلتأملی میرسید .آنهنگام این جریان
بیشتر در مقابل بهاصطالح آنروز «لیبرالها» قرار داشتند اما پس از اینکه با همان
معضالت عملی و اجرایی مواجه شدند فهمیدند که بسیاری از مواضع گذشته اشتباه
و افراطوتفریطی بوده است و به همین دلیل شاهد تغییر مواضع و نام و هویت دادند.
مصلحتگرایی ،اعتدالطلبی نیست
در کشور ما بهغلط نام «مصلحتگرایی»(پراگماتیسم سیاسی) را «اعتدالطلبی»
گذاشتهاند که متضاد «افراطگرایی» و گرایشی بخردانه و معقول است؛ و اما «اصالح
جدی» بهمعنای اساســی یا بنیادی یا ســاختاری کلمه ،معنای درســتش همان
اصالحگری (رفرماسیون) است .در زبانهای اروپایی ،دو واژه رفرمیست (اصالحطلب)
داریــم و رفرماتور(اصالحگر) .برای نمونه ،رفرماتور در مورد اصالحگران دینی(لوتر و
کالون و ).بهکار میرود؛ اما رفرمیست به کسانی میگویند که از نظر سیاسی معتقد به
اصالح نظام سیاسی حاکم و نه تغییر و تحول رادیکال و واژگونی انقالبی آن هستند.
اصالحطلب ممکن است اصالحگر نباشد و فقط طالب باشد ،بهویژه در کشور ما که
«طلب« کار زیاد اســت ،مانند انواع «طالب» های مذهبی یا نژادی ،سلطنتطلب،
فرصتطلب و در همه حال «طلب طلب» یا طلبکار که «حافظ وصال میطلبد از ره
دعا/یارب دعای خستهدالن مستجاب کن!»
هنوز روحیه انقالبی در مردم وجود دارد
بیتردید اکثریت جامعه خواســتار تغییرات اساسی و ساختاری در زمینه توسعه،
عدالت و آزادی است .مردم در همه کشورهایی که انقالبات و اعتراضات بهراه میافتند،
همین را مطالبه میکنند .در جنبش موسوم به بهار عربی دیدیم که شعارهای مردم
همین رنگوبو را داشــت و مردم خواستار زیست انســانی توأم با امنیت و آزادی و
پیشرفت اقتصادی و همچنین عدالت و همبستگی از سویی و وفور و رونق اقتصادی از
دیگر سو هستند .در کشورهای صنعتی که نظم سوسیال-دموکراتیک نسبی توانسته
این تعادل را تا حدودی برای خودشان و نه برای همه کشورهای جهان ایجاد کنند،
جاذبهای ایجاد شده که میبینیم امواج گسترده پناهندگان را از همه جای دنیا به خود
میکشــاند .مردم جهان و ملت ایران در این میان که  40سال پیش انقالب کردند
و هرچند به تحقق آرمانهای انقالب خود نرســیدند اما دستکم نوعی آزادی بیان
و شجاعتی بهوجود آمد که نشــانه آن هنوز هم در جامعه دیده میشود و الاقل در
سطح کالم و گفتاری ،این روحیه انقالبی هنوز در مردم وجود دارد و بهحق منتقد و
معترضاند و نه محافظهکار و توجیهگر وضع و نظم موجود.
غالب مردم جامعه خواستار تغییرات هستند
بنابراین ،غالب مردم جامعه شدیدا ً خواستار تغییرات اساسی و ساختاریاند :ساختاری
بدین معنا که برای نمونه ،در سیاست اقتصادی ،نظم و مناسبات و سازکارهای دیگری
اتخاذ شــود که بهدوراز سوءمدیریت و فساد و ارتشا و اختالس و تعمیق شکاف عظیم
طبقاتی باشد و چشمانداز اقتصادی مولد ،شکوفا و عادالنهای در پیش گرفته شود .ما یکی
از کشورهای غنی آسیا هستیم و منابع طبیعی و انسانی سرشاری داریم .پس مردمانی
که بر این ســرزمین زندگی میکنند باید از حداقل سطح رشد و امکانات معیشتی و
زیستی برخوردار و بهرهمند باشند که نیستند؛ بنابراین مسببان این عدم رسیدنها به
مطالبات پایهای ،عیوب ساختاریاند و منافع مافیاها و مناسبات نظام اقتصادی ناسالم
باعث میشود پول یک عده از پارو باال رود و در همان حال اکثریت محروم بمانند.
پیش از رسیدن بحران به چهرههای اعتدالی نیازمندیم
جنبش موسوم به اصالحطلبی در ایران ،نهایتاً بهویژه در دهه اخیر با حاکمیت یافتن
یک گرایش بر او بهنام اعتدالیون یا بهتعبیر بهتر همان پراگماتیسم مصلحتگرا ،بهجای
اینکه به دنبال اصالحگری ساختاری باشد به یدکی کمکی و یا «کارگزاری» جناح
ادامه در صفحه 3
رقیب تبدیل شد.
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خبر
محسنی اژهای :بیایید از حقوق بشر
دفاع کنیم

حجتاالســام محسنی ،اژهای رئیس قوه قضاییه در جمع
ســفرای بیش از  ۶۵کشــور جهان و همچنین روســای
سازمانهای بینالمللی مقیم ،گفت :بیایید دست در دست
هم با دیپلماسی قضایی بیتأثیر از رفتارهای سیاسی ،از حقوق
بشر دفاع کنیم .به گزارش ایسنا ،حجتاالساموالمسلمین
محسنی اژهای رئیس دستگاه قضا روز سهشنبه ( ۱۸آبان)
طی ســخنانی در جمع سفرای بیش از  ۶۵کشور جهان و
همچنین روسای ســازمانهای بینالمللی مقیم ،با اشاره
بهضرورت ایجاد درک و فهم مشــترک پیرامون مســائل
حقوق بشری در راستای رهنمونسازی انسان به سعادت و
تکامل ،اظهار کرد :مادامیکه انسان وجود دارد بحث حقوق
بشر نیز مطرح و موردتوجه است چراکه موضوع و محتوای
حقوق بشر ،انسان است و برخاف بسیاری از موضوعات در
حوزههای مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که تاریخ
انقضاء دارند ،حقوق بشر موضوع و محتوایی است که مقطعی
نیست و مستمر و دائمی است .رئیس قوه قضاییه در ادامه
با اشــاره به تعالیم مکتب اسام و در زمینه شناخت مبدأ و
معاد و خالق هستی و رسیدن به سعادت و صلحطلبی از این
طریق گفت :بر مبنای تعالیم متعالی اسامی انسانها باید
از شــرافت و انســانیت و کرامت و آزادی و وطن خود دفاع
کنند و در صورت اســتطاعت در برابر متجاوزان به شرافت
و انسانیت آزادی دیگران نیز مقابله کنند .رئیس قوه قضاییه
با بیان اینکه اگر انســان حقخواه و عدالتطلب و صلحگرا
نباشد نمیتواند داعیه استقرار صلح و عدالت در دنیا را داشته
باشــد و منادی آزادی و حقوق بشر باشد ،گفت :انسانها و
ســردمداران رژیمهای سیاسیای که از مسیر صلحطلبی و
عدالتخواهی خارج شدهاند نمیتوانند منادی دفاع از حقوق
بشــر و پیامآور صلح و آزادی باشند .رئیس دستگاه قضا با
انتقاد از رویه کشورهایی که جنایات آشکار علیه جان مردمان
دنیا را نادیده میانگارند و در مقابل در قبال مسائل خاص به
هیاهو و غوغاساالری میپردازند ،گفت :امروز جامعه بشری
برای رفع انواع و اقســام ظلمهایی که به انسانها در گوشه
و کنار دنیا روا میشــود باید به ادراک مشترکی نائل شود
و پیشــنهاد ما در این زمینه آن است که مقوله دیپلماسی
قضایی تقویت شود تا بلکه با تأثیر نگرفتن از مسائل سیاسی
حاکم بر دنیا با رویه حقوقی مســتقل به کمک حقوق بشر
بیاییم.

نمایندگان بهجای ایجاد تشنج برنامه
داشتهباشند

غامعلــی جعفــرزاده ایمنآبادی نماینــده مجلس دهم،
دربــاره اینکه برخی از نماینــدگان معتقدند برخی از وزرا
هنوز ســرگرم انتصابات خودشان هســتند و اختافات در
تیم اقتصادی دولت باعث شــده است مشکات معیشتی
و اقتصادی مردم به حاشــیه برود ،گفــت :مجلس بازتاب
صحبتهــای مردم اســت و هیچکس هــم نباید ناراحت
شود .اســتراتژی دولت هم در رابطه با مجلس خوب است
یعنی بحث تعامل با بهارستان دارد و نمیخواهد در تنش،
تضاد و درگیری با مجلس قرار گیرد اما آن چیزی که مهم
اســت و باید رخ دهد این است که نمایندگان بهجای گله
و متشــنج کردن فضای عمومی جامعه باید برنامه داشته
باشند .به گزارش ایلنا ،این نماینده پیشین مجلس شورای
اسامی ادامه داد :نمایندگان با این صحبتها مقداری کار
پوپولیســتی انجام میدهند ،سؤالی که مطرح میشود این
است نمایندگان مجلس کدام برنامه و طرح اقتصادی را به
دولت دادهاند که دولت انجام نداده است؟ حقیقتاً این سؤال
بیربطی نیست ،معتقدم مجلس باید یک مقدار خودش را
مخصوصاً در مسائل اقتصادی ،پویاتر و فعالتر نشان دهد.
وی ادامه داد :البته ما مسائل مختلفی داریم اما در مسائلی
همچون اقتصاد و معیشت مردم در حال حاضر دولت دست
تنها است ،مشاهده میکنیم دولت کار میکند اما مجلس
مینشیند ایراد میگیرد درصورتیکه مجلس باید برنامه و
طرحهایش را ارائه دهد و دولت را ملزم به انجام یکســری
کارها کند و هنگامیکه انجام نداد گایه کند .وی بیان کرد:
توجه داشته باشــید یکجایی قانون ممنوع است؛ یکجایی
هم خاف شأن و عرف است ،مجلس باید ریلگذار باشد و
دولت هم روی آن حرکت کند ،اما هنگامیکه مجلس ریل
نمیگذارد ،دولت ریل خودش را میگذارد و روی آن حرکت
میکند ،از روی حب و بغض که کار خافی انجام نمیدهد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسامی ادامه داد :جایی
میخواندم وزیری  ۳برادرزاده و خواهرزادهاش را بر سر کار
آورده است ،اگر بخواهیم استاندارد صحبت کنیم این شخص
کجا خاف قانون عمل کرده است؟ هیچکس نمیتواند بگوید
خاف قانون عملی انجام داده است ،بنابراین مجلس هرچه
زودتر تکلیف قانون تعارض منافع را مشخص و به دولت اباغ
کند که اگر دولتمردان تخلف کردند ،برخورد کند.

سردار جاللی :دچار ولنگاری در فضای
مجازیشدیم

ســردار غامرضا جالی رئیس ســازمان پدافند غیرعامل
کشور صبح امروز (دوشــنبه) در همایش پدافند غیرعامل
و رســانه پایدار اظهار داشت :رسانه بهراحتی از مرزها عبور
میکند؛ بنابراین ابزارهایی که میتوانند افکار عمومی را شکل
بدهند از طریق رسانه شکل میگیرد .تحول رسانه در همه
حوزهها شکل گرفته است .وی عنوان کرد :رسانه این قدرت
را دارد که مردم یک کشور و افکار عمومی را ساماندهی کند.
ابعاد دفاعی و امنیتی رسانه کام ًا جدی و اساسی است که
آمریکاییها نام آن را جنگ رسانهای یا جنگ شبکه اجتماعی
گذاشتند .رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود :این
نگاه به رسانه نشان میدهد ما نباید سادهاندیش باشیم و ابعاد
دفاعی امنیتی رسانه حذف شود .ما امروز شاهد ترکیبی از
رسانه سنتی و مدرن هستیم و همه کشورها در تاش برای
کنترل رسانهها هستند .جالی تصریح کرد :فضای سایبری
که در تمام حوزهها فعال اســت باید کارکردهای خود را نیز
حفظ کند .حوادث اخیر به ما نشان داد حاکمیت پلتفرم بر
محتوا بسیار جدی است هرچند که این رابطه دو طرفه نیست
و ما حتماً هم پلتفرم را میخواهیم هم محتوا .در زمینه محتوا
باید بحثهای جدی و دقیق و عمیق صورت گیرد.

سیاست

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

در گفتوگوی «همدلی» با حسن رسولی بررسی شد؛

منشأ اختالفات قالیباف و رئیسی کجاست؟

همدلــی| صحن علنــی مجلس شــورای
اســامی ،روز گذشته یعنی زمانی که رئیس
مجلــس در حال قرائت نامــه رئیسجمهور
برای معرفی فیاضی بهعنوان وزیر پیشنهادی
آموزشوپرورش بود ،برای دقایقی متشنج شد.
این روزها به نظر میرسد اختافاتی که بین
دولت مجلس وجود دارد ،هر چه بیشتر شدت
گرفته و اگر بخواهیم سرنخ این اختافات را
پیدا کنیم ،شاید بد نیست نیمنگاهی به اتفاقات
و تذکرات صحن علنی مجلس در روز گذشته
داشته باشیم .فیاضی ،دومین وزیر پیشنهادی
دولت بــرای وزارت آموزشوپرورش اســت.
بااینحال به نظر میرسد که مجلس شورای
اســامی روی انتخاب این وزیر نیز توافق و
همدلی با دولت ندارد .عجیبتر اینکه تا پیش
از انتصابات ،نمایندگان برای ســخنرانیهای
حمایتی از دولت سرودست میشکستند اما
حاال دولت را بهشــدت نقد میکنند .جالب
است که دیروز ســیدکاظم دلخوش اباتری،
نماینده صومعهسرا در مجلس شورای اسامی
در تذکر شفاهی خطاب به رئیسی گایه کرده
و گفته« :چرا رئیسجمهور با رئیس مجلس
برای معرفی وزیر پیشنهادی مشورت نکرد ،در
جلسهای که صبح امروز با نمایندگان داشتیم
 ۹۰درصد نمایندگان بــه انتصابات اعتراض
داشتند .مجلس به این وزیر پیشنهادی رأی
اعتماد نخواهد داد .رئیسجمهور فرد مرتبط
را معرفی کند».
عجیبتــر اینکه اگرچه مســئله پیشــنهاد
وزیــر آموزشوپرورش مطرح بــوده اما این
نماینده مجلس از لفظ «انتصابات» استفاده
کرده که خود نشانگر ریشــهدارتر بودن این
اختافات اســت .گویا محمدباقر قالیباف از
برخی انتصابات دولت رئیسی راضی نیست،
بهطوریکه حاضر هستند این اختافات را به
صحن علنی مجلس یعنی در واقع به رسانهها
نیز بکشــانند .ایــن دعــوای درون جناحی
اصولگرایان هــر چه میگذرد ،ریشــهدار و
گستردهتر میشود .آنهم در شرایطی که تنها
سه ماه از روی کار آمدن دولت گذشته است.
البته اصولگرایان در ایام انتخابات نیز بهسختی
حاضر به ائتاف شدند و همواره حرفوحدیث
درباره اختافــات درون جناحی در خصوص
انتخابــات زیاد بود اما حاال که پیروزی جناح
راست محرز شده ،عرصه اختاف به انتصابات
دولتی رسیده است.
دوران مجلس و دولت یکدست تمام
شده
سیدحسن رسولی ،فعال سیاسی اصاحطلب
و عضو سابق شورای شهر تهران در گفتوگو
با «همدلی» به این موضوع پرداخته است .او
در ابتدای سخنانش درباره چارچوب حقوقی
رویکرد مجلس نسبت به دولت شفافسازی
کرده و میگوید« :گویا دوران یکدست بودن
مجلس یازدهم و دولت جدید روزهای پایانی
خــود را ســپری میکند .ابتدا بایــد به این
مســئله توجه کرد که اساســاً وفق اصل ۵۷
قانون اساسی اســتقال سه قوه به رسمیت
شناخته شده اســت .این استقال به معنای
عدممداخلــه هر یک از آنان در حوزه فعالیت
قوه دیگر اســت .بــه این معنا که ســه قوه
اصلی ادارهکننده کشور بهگونهای مستقانه
به وظایف خــود بپردازند که از تمرکز قدرت

ایســنا :سردار اســماعیل احمدی مقدم رئیس
دانشــگاه عالی دفــاع ملی گفت :مــا در جمهوری
اسامی توانســتهایم تا حد زیادی عدالت نسبی را
برقرار و اهداف متعالی اسامی را برپا کنیم.
ایلنا :سیدکاظم دلخوش نماینده صومعهسرا در
مجلس شورای اســامی گفت که اقتصاد و بورس
عشقی اداره میشــود .وزیر امور اقتصادی و دارایی
باید مشــخص کند چه کســی این حوزهها را اداره
میکند چرا که نهتنها بازار سرمایه بلکه سایر بازارها
نیز نابسامان است.

خبر
تحلیل مهاجری از وضعیت رئیسجمهور

رئیسی و «کپی پیست» از برنامههای
احمدینژاد

بهصورت مطلق نزد هر کدام از آنان جلوگیری
شــود .چرا که واضعان قانون اساسی به آثار و
پیامدهای یکدستی حاکمیت واقف بودند .در
پاراگراف انتهایی اصل  ۵۷قانون اساسی ایجاد
هماهنگی بین این سه قوه مستقل ،بر عهده
رهبری گذاشته شده است».
او میافزاید« :به لحاظ فکری و سیاسی دولت
ســیزدهم و مجلس یازدهم از یک خطمشی
فکری و سیاسی اصولگرایانه تبعیت میکنند.
بــه نظر من تفاوت نقــش و کارکرد دولت و
بهخصوص قوه مقننه اقتضا میکند تا نوعی
از نظارت نظاممند از سوی قوه مقننه بر قوه
توازن
مجریه اعمال شود تا با برقراری تعادل و
ِ
قوا ،ساختار اجرایی و سیاسی کشور بهصورت
کارآمدتر ایفــای نقش کند .بااینوجود هنوز
هم اختافاتی که ایــن روزها بین مجلس و
دولت شاهد هستیم ،طبیعی نیست».
او درباره علل اختــاف بین دولت و مجلس
در بحث انتصابات دولتی میگوید« :اعتراض
نمایندگان مجلس نسبت به انتصابات دولت
آقای رئیسی به نظر من دو دلیل عمده دارد.
دلیل اول این اســت که دولت آقای رئیسی
همچنان که خودشان اعام کردهاند ،بهصورت
مســتقل به معنای خارج از چارچوب حزبی
مشــخص وارد انتخابات شدهاند .در واقع ورد
آقای رئیسی بر مبنای اجماع بین اجزای ستاد
انتخاباتی ایشــان و ســایر نامزدهای ریاست
جمهوری همراه او بوده اســت؛ بنابراین آنچه
در انتصابات هم شاهد هستیم ،چه در ترکیب
دولت و چه در سطح اســتانداران و مدیران
ارشد دولت ،بر همین مبناست».
این فعال سیاسی اصاحطلب ادامه میدهد:
«این انتصابــات مبتنی بر ســتاد انتخاباتی
تقریباً چیده شــده و مراحــل پایانی خود را
طی میکند .بااینوجود یک مرکزیت واحدی
که تحت تأثیــر رویکرد فکری و حزبی آقای
رئیســی باشــد ،وجود ندارد تا کار تلفیق و
همراستاســازی این چیدمان را انجام بدهد
و به نظر میرســد هر کــدام از این مراکز با
نفوذ که قدرت اعمال بیشــتری داشتهاند در
پیکربندی ستاد دولت و استانداران و مناطق
سهم بیشــتری را به خود اختصاص دادند و
بهعاوه اینکــه نمایندگان اصولگرای مجلس
خواهان این هســتند که نقطه نظرات آنها
در سطح وزرا و استانداران بیشتر دیده شود.
آنها نسبت به ترکیب مدیران منصوب شده و

کیفیت پایینشان معترض هستند».
رسولی درباره آینده مناسبات دولت و مجلس
اصولگرا میگوید« :من پیشبینی میکنم که
این واگرایی در آینده هم بیشتر نمایان شود
و هرچقدر به انتخابات ســال  ۱۴۰۲مجلس
دوازدهم نزدیکتر شویم ،این فاصلهگیری دو
قوه بیشتر نمایان خواهد شد .در ابتدا هم آقای
رئیسی و هم آقای اژهای پیام خوبی را دادند و
گفتند مایل هستند از همه ظرفیتهای کشور
استفاده کنند .از سوی چهرههای هر دو قوه
نیز تماسهایی با برخی اصاحطلبان گرفته
شد اما بهزودی مشخص شد که این اقدامات
بیشتر جنبه تاکتیکی داشته است».
وی میافزایــد« :من فکــر میکنم در آینده
بســیار نزدیک چنانچه به این روند گزینشی
پایان داده نشــود و شایستهســاالری مقدم
بر جایگاه سیاســی افراد نباشــد ،با مشکل
مواجه خواهیم شــد .در واقع اگر منصوبین
دولت و نهادها از شــرایط احــراز و تجارب و
توانمندیهای بیشــتری برخوردار نباشند،
دامنه این اختافــات و واگراییها در عرصه
سیاسی و مدیریتی کشور بیشتر خواهد شد».
ســتادهای انتخاباتی بهجای احزاب
سیاسی
این فعال سیاســی اصاحطلب با اشــاره به
نقش ســتاد انتخاباتی رئیسی بیان میکند:
«اجزای ســتاد انتخاباتی آقای رئیسی عم ً
ا
نقش حزب را برای ایشــان بــازی میکند.
آقای رئیســی یک چهره حزبی در کشــور
نبوده و هنوز هم نیســتند و همچنین فاقد
یک دکترین تعریف شده و ارائه شده هستند.
ایشــان چون فرد صادقی هستند ،در یکی از
گفتوگوهای تلویزیونی بهصراحت اعام کرد
که با برخی از وزرای راهیافته به دولت تا قبل
از تشکیل هیئتوزیران حتی یکبار هم زیر
یک ســقف جمع نشــدهاند؛ بنابراین اجزای
کمپین انتخاباتی ایشــان کــه یک ترکیب
منحصر و متنوع برخاسته از حوزه اصولگرایی
اســت و کاندیداهای پوششــی چون آقایان
جلیلی ،محسن رضایی و زاکانی و حتی آقای
قاضیزاده هاشمی نیز در زمره عناصر و اجزای
کارزار انتخاباتی ایشان به شمار میروند نیز در
چیدمان ارکان این دولت تا حد توان نزدیکان
خود را بهکارگماشتهاند».
او ادامــه میدهد« :آنچــه از آن در قالب قوه
مجریه شــاهد هســتیم ،ترکیبی بین همه

عناصری است که کمک کردند آقای رئیسی
روی کار بیاید .مراجعی که در شــکلگیری
دولت ســیزدهم مؤثر بودند ،امــروز نیز در
ســمتهای مختلف دیده میشوند .در بین
اطرافیان آقای رئیســی هم یک مرجع یا فرد
کاریزمایی که دارای نفوذ معنوی مؤثر باشد
و بتواند با تکیه بر نقاط مشــترک این اخاق
نظرهــا را کنترل کند تــا این اختافنظرها
به بیرون کشیده نشــود ،وجود ندارد و جای
چنین مرجعــی نیز در جریــان اصولگرایی
بهشدت خالی است .آقای معاون اول و سایر
وزرای ارشد دولت هم هیچکدام از تأثیرگذاری
معنوی سیاسی در بین اصولگرایان برخوردار
نیستند و کاروان دولت آقای رئیسی با فقدان
یک هماهنگکننده و کسی که راهبری این
جمع را به عهده داشته باشد ،روبهرو است .تا
زمانی که برای این چالش چارهجویی از سوی
دولت ســیزدهم صورت نگیرد ،باید شــاهد
گستردهتر شدن اختافات و نقدهای درونی
باشد».
در واقع آنچه امروز شــاهد آن هســتیم که
بهصورت کشمکش بر سر انتصاب این یا آن
فرد خود را نشان میدهد ،البته مسئلهای تازه
نیست و ناشی از بحران عمیق سیاستورزی
غیرحزبی در ایران اســت .در جایی که حزب
و تشــکل مدنی وجود نداشــته باشد ،اساساً
دموکراسی و جمهوریت نیز واژگانی تزئینی
خواهند بود .عاوه بر این ستادهای انتخاباتی
خود منشأ بسیاری از فسادهای در دورههای
اخیر نیز بودهاند .سفارشها و رشوهها و روابط
غلبه یافتــه بر ضوابط از همین ســتادهای
انتخاباتی نشأت میگیرند که در نبود حزب
تبدیل به بنــگاه خریدوفــروش جایگاهها و
مناصــب شــدهاند .همین امر حتــی بر بی
رونق شــدن رقابتهای انتخاباتی نیز اثرگذار
بوده اســت و مــردم چشــمانداز امیدبخش
خود را نســبت به سیاســتورزی در ایران
ازدســتدادهاند .البته این مســئلهای نیست
که فقط محدود به جناح اصولگرایی باشــد و
اصاحطلبان نیز بهشــدت از آن رنج میبرند.
هرچه هســت امروز اندک امیــدی نیز برای
راهاندازی احزاب قوی در ایران دیده نمیشود
و در شــرایطی که حتی تشکلهای مدنی و
غیرسیاســی نیز با انــواع محدودیتهای در
آزادیهای سیاســی روبهرو هستند ،به نظر
میرسد راه دشواری را در پیش داریم.

هر روز چهره جدیدی منصوب میشود

انباشت پستهای اقتصادی دولت
همدلی| تقریباً میتوان گفــت از روزی که
سیدابراهیم رئیسی کلید ساختمان پاستور را
تحویل گرفته و رئیسجمهور شــده تا کنون
که چند ماه از ریاســت او بر کشور گذشته،
هیچکدام از مشکات مهم اقتصادی حل نشده
است .در کنار مشــکات متعددی که باعث
دردسرهای زیاد در زندگی عادی مردم شده،
فساد مالی و بانکی به گفته مقامات مختلف در
کشــور زیاد است؛ آنقدر که مانع هر حرکت
جدیدی در عرصه اقتصادی کشــور میشود.
بااینحال در دولت رئیسی مهمترین واکنشی
که نســبت به این حجم از مشکات تابهحال
دیدهشده ،انتصابات مختلف در حوزه مدیریت
اقتصاد کشور است .وضعیتی که در توصیف
آن میتوان گفت حاال دولت رئیسی عاوه بر
انباشت مشکات اقتصادی با انباشت پستها
و مدیران حوزه اقتصادی روبهروست .اتفاقی
که به گفته کارشناسان نهتنها به حل مسائل
اقتصادی کمک نمیکند بلکه باعث تشتت آرا
برای تصمیمگیری در این حوزه میشود.
سیدمحســن دهنــوی بهعنــوان نماینده
متقاضیــان تحقیــق و تفحــص از عملکرد
بانکهای دولتــی و بانکهای واگذارشــده
در اجــرای اصــل( )۴۴قانــون اساســی در
جریان جلســه علنی دیــروز مجلس ،اظهار
کــرد« :بانکهــا از جیب مــردم نقدینگی
خلق میکنند و فشــار معیشتی ناشی از آن

حاشیه های سیاست

مستقیماً به جیب مردم وارد میشود و مطابق
آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در
مردادماه ســال جاری به  ۴هزار هزار میلیارد
تومــان یا بهعبارتدیگر به  ۴میلیون میلیارد
تومان رسیده است .این رقم نقدینگی اثرات
مخربــی در اقتصاد دارد ،همچنین پایه پولی
نیز به  ۵۱۵هزار میلیارد تومان رســیده و با
یک مقایســه درمییابیم به نســبت مرداد
گذشته  ۳۹درصد و  ۴۲درصد به ترتیب رشد
نقدینگی و پایه پولی داشــتیم ».به گزارش
ایســنا ،این نماینده مجلس در ادامه رسماً از
فساد سیستماتیک بانکی سخن گفته و افزوده:
«آلودگی در سیستم بانکی بسیار توسعه پیدا
کرده اســت .مجموعههای مختلفی از سوی
بانکها در این موضوع درگیر شدند و نسبت
کفایت سرمایه بانکها نیز به شرایط بحرانی

رسیده و در نتیجه عدم اجرای سیاستهای
پولی در کشــور و عدم نظارت صحیح بانک
مرکزی شاهد کاهش نسبت کفایت سرمایه
بانکهــا به زیر  ۸درصد هســتیم و خیلی از
بانکها در آستانه ورشکستگی قرار دارند ».با
وجود چنین گزارشهای نگرانکنندهای تنها
شاهد آن هستیم که دولت پستهای مربوط
به حوزه اقتصــاد را روزبهروز افزایش میدهد
و افراد بیشتری را بهعنوان مدیر اقتصادی به
کار میگیــرد .تابهحال محمد مخبر که یکی
از مهمترین چهرههای اقتصادی نظام بوده در
جایگاه معاون اول رئیسجمهوری قرار گرفته،
محسن رضایی با کولهباری از وعده اقتصادی
معاون اقتصادی شــده و در کنار اینها وزیر
اقتصاد و دیگر وزرای مرتبط با اقتصاد کشور
نیز حضور دارنــد .بااینوجود هر کدام از این

معاونان هم تشکیات و مدیریتهای مجزایی
را در حوزه اقتصاد گسترش میدهند .دیروز
معــاون اول رئیسجمهــوری در حکمــی
محمدهادی زاهدی وفا را به ســمت «معاون
هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون
اول رئیسجمهور» منصوب کرد .مخبر بعاوه
این در حکمی محمدرضــا یزدی را بهعنوان
«رئیس دبیرخانه ســتاد هماهنگی مبارزه با
مفاسد اقتصادی» منصوب کرد.
نکته جالبتوجه این است که حتی متن این
دو حکمی که مخبر صادر کرده تقریباً شبیه به
هم است او در بخش دوم هر دو حکم نوشته:
«امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال،
ضمــن بهرهگیری از تواناییهــای مجموعه
دولت و اهتمام الزم در سایه تعامل و همکاری
همکاران و با رعایت اصول «عدالت محوری»،
«انقابی گری»« ،مردمداری»« ،پاکدســتی
و فسادســتیزی» و «قانون مــداری» دولت
مردمی ،در انجام مســئولیت محوله موفق و
مؤید باشید».
شــاید همچنان برخی معتقد باشند که برای
قضاوت درباره عملکرد دولت رئیسی زود است
اما بههرحال با گذشت زمان و با توجه به این
حجم از مدیر اقتصادی ،چنانچه پایان ســال
فرارسد و همچنان چرخ اقتصاد با این وضعیت
لنگ باشد آنوقت واکنشهای منفی به دولت
بهمراتب بدتر از حاال خواهد بود.

یک فعال سیاســی اصولگرا میگوید« :اگــر دولت آقای
رئیســی به هر دلیلی شکســت بخــورد و اصاحطلبان از
این فرایند به نفع خودشــان اســتفاده کنند برای جریان
اصولگرایی یک فاجعه اســت اما نمیدانم چرا آقای رئیسی
اصرار دارد در زمینی بازی کند که برنده آن ممکن اســت
خودش و اصولگرایان برای  ۴سال آینده نباشند« ».محمد
مهاجری» دربــاره شــباهت ابراهیم رئیســی با محمود
احمدینژاد گفت« :رئیسی در واقع گفتمان دولت نهم آقای
احمدینژاد را کپی کرد و زمانی که خواست همان کپی را در
مقام اجرا پیست کند؛ متوجه شد که چارهای ندارد جز اینکه
بعضی از آدمهای آن دولت را بیاورد ».به گزارش اقتصادنیوز،
مهاجری با اشاره به چالشهای پیش روی رئیسی میگوید:
«آقای رئیســی ظرفیت احمدینژادی شدن را ندارد و این
جزو محســنات ایشان اســت اما قطعاً با مشکاتی روبهرو
خواهد شــد ».مهاجری از مشکاتی که ابراهیم رئیسی با
آنها مواجه خواهد شــد هم حرف میزند و تأکید دارد که
این مشکات همان میزان اختیارات رئیسجمهور است که
آقای روحانی ،احمدینژاد ،هاشمی و خاتمی دچار آن شدند.
با اینکه در حال حاضر حاکمیت یکدست است و اختیارات
ایشان با دیگران در چالش نیست اما فکر میکنم اگر مدتی
بگذرد این اتفــاق خواهد افتاد.او همچنین دعا میکند که
رئیسجمهور «از شر اصولگراهای تندرو ،اصولگراهای معتدل
و همچنین از دست اصاحطلبانی که دنبال گافهای آقای
رئیسی برای انتخابات  ۱۴۰۴میگردند نجات پیدا کند».

روند انتصابات در دولت ُکند
پیش میرود

محمد اسماعیل کوثری از نمایندگان مجلس براین باور است
که االن وضعیت بهگونهای شده که هرکسی جرأت نمیکند
فامیل و بستگانش را به کار گیرد.
به گزارش خبرآناین ،محمد اسماعیل کوثری از نمایندگان
مجلس براین باور است که ما نباید افراطوتفریط کنیم ،ما
باید ببینیم حتی اگر فردی ،آشــنا بود اما توانمندی الزم
را نداشت انتخاب نکنیم؛ از ســوی دیگر اگر فرد آشنایی،
تخصص ،تعهد ،اطمینان و مدیریت الزم را داشت ،حتماً او
را بــه کار بگیریم ،مگر چه اشــکالی دارد؟ یعنی ما باید به
این موضوع حتماً توجه کنیم .این چهره سیاســی اصولگرا
تأکید دارد ما یا نباید به جوانان اعتماد کنیم یا باید اعتماد
کنیم .تا حدودی هم باید توجه داشــته باشیم که در عمل
باید کادرسازی کنیم که ممکن است یک سری مشکات و
ایرادها رخ دهد ولی اصل و اساس کار ،کادرسازی برای آینده
است .او به روند انتصابات در دولت اشاره میکند و میگوید:
« روند انتصابات در دولت ابراهیم رئیسی ُکند پیش میرود
و دلیل آنهم این است که رئیسی به دنبال افراد پاک دست
و مورد اعتماد است».

انتقاد نماینده تهران از رفتار نمایندگان

مجتبی توانگر در نطق میان دستور خود در نشست علنی
دیروز مجلس (سهشــنبه  ۱۸آبان) گفت :وقتی به کارنامه
مجلس یازدهم نگاه میکنیم میبینیم مجموعهای از اقدامات
بسیار بزرگ انجام داده است که مجالس دیگر یکی از آنها را
تصویب میکردند ،میگفتند دنیا را گرفتهایم؛ از قانون اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها ،قانون تسهیل صدور مجوزهای
کسبوکار یا طرح تعارض منافع یا مالیات بر خانههای خالی
در آینده .به گزارش فارس ،نماینده مردم تهران در مجلس
شــورای اسامی اظهار داشــت :همه ما به یاد داریم وقتی
گزارش عملکرد یکساله مجلس در محرم در معرض رهبر
معظم انقاب ارائه شد ایشان از عملکرد مجلس تقدیر ویژه
کردنــد .اینهمه اقدام قوی و بعضاً تاریخی مجلس یازدهم
در حالی است که متأسفانه عدهای نماینده هزینهساز باعث
میشوند زحمات اکثریت نمایندگان مجلس به حاشیه برود.
وی افزود :شما میبینید که رهبر معظم انقاب از مجلس
تقدیر میکنند اما گزارش یکی از کمیســیونهای مجلس
باعث میشود ایشان بخواهند این مسئله جبران شود .البته
رئیس مجلس نیز باآنکه میتوانســت مثل خیلیها بر این
تذکر درپوش بگذارد آن را صریح و علنی کرد و نشــان داد
که والیت مطلقهدار واقعی کســی است که در پیادهسازی
نظرات رهبر انقاب محاسبه سیاسی و بهانهتراشی نمیکند.
توانگر خاطرنشــان کــرد :یک نفر مصاحبــه میکند که
نمایندگان خودشــان هم نمیدانند به چه رأی میدهند و
شــب در تلویزیون میبینند یک نفر در فان کمیســیون
رعایت ماحظات حقالناس را نمیکند و رهبر معظم انقاب
را ناگزیر از تذکر میکند ،آن دیگری طرح فضای مجازی را
به شکلی تنظیم میکند که خواسته یا ناخواسته مجلس را
مقابل خاص به خواســته مردم عزیز ایران قرار میدهد .ما
جلوی بودجه پر از ناترازی و تورمی دولت ناکارآمد ســابق
برای امســال را تا حد توانمان گرفتیم .ما برای اولین بار با
مالیات به ســراغ مافیای کنکور رفتیم ،برای اخذ مالیات از
شاخهای اینستاگرامی و خانهها و ماشینهای لوکس قانون
نوشتیم و رتبهبندیمعلمان هم در دست بررسی است؛ اما
حواشی که برخی طرحها اظهارنظرها و اقدامات هزینهساز
عدهای از همکاران ایجاد کرد باعث شده این اقدامات خوب
دیده و شنیده نشود.

سیاست

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

مصر در راه بازگشت به خاورمیانه

تأکید رئیسجمهور کلمبیا
بر لزوم حفظ روابط با ایران

رئیسجمهور کلمبیا برخالف وزیر دفاع کشورش که
اخیرا ً مواضعی ضد ایرانی اتخاذ کرده بود ،بر لزوم حفظ
روابط با تهران تأکید کرد.به گزارش ایسنا ،درحالیکه
وزیر دفاع کلمبیا بهتازگی اظهاراتی علیه ایران مطرح
کرده بود ،ایوان دوکه رئیسجمهور این کشور سخنان
او را رد و بــر حفــظ روابط با ایــران تأکید کرد .بنابر
گزارش پایگاه خبری اینفو بائه ،دیهگو موالنو وزیر دفاع
کلمبیا روز دوشــنبه در جریان سفر به سرزمینهای
اشــغالی ،ایران را دشمن مشترک کشور خود و رژیم
صهیونیستی دانســته بود .این اظهارات خصمانه او با
انتقادات شــدیدی در داخل کلمبیا مواجه شد.موالنو
در دیدار با بنی گانتز وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی
بهطور مشخص از ایران و حزب هلل بهعنوان دشمنان
کلمبیــا نام برده و به حمایت آنهــا از دولت ونزوئال
اشاره کرده بود؛ اما ایوان ضمن رد این اظهارات گفت:
کلمبیا روابط دیپلماتیک خود با ایران را حفظ میکند
اما درباره آنچه تهدید تروریســتی نامیده میشــود،
کام ً
ال شــفاف اســت و ازاینرو ،ما با هر کشوری که
گفتوگوهای دیپلماتیک داریم ،بررسی میکنیم که
نوع روابطشان با برخی گروهها که ممکن است سابقه
تروریستی داشته باشند ،چیست.او در ادامه تأکید کرد
که کلمبیا تروریســم بینالملل را محکوم میکند .به
گزارش اینفو بائه ،محمدعلی ضیا سفیر ایران در کلمبیا
بهتازگی در گفتوگو با شبکه رادیویی آر.سی.ان کلمبیا
اظهار داشــت ،این مسئله که ایران نیکالس مادورو را
بهعنوان رئیسجمهور ونزوئال به رسمیت میشناسد،
خطری برای کلمبیا و آمریکای التین ندارد اما آمریکا
به دنبال القای این ادعا اســت.او همچنین گفته بود:
«از نظر ما مادورو رئیسجمهور رسمی ونزوئال است و
موضع کشورهای دیگری که او را در ونزوئال به رسمیت
نمیشناسند برای ما بیاعتبار است .دولت ونزوئال نیز
همچون بسیاری از کشورها مشکالتی دارد که برخی
از مردم آن را دوست ندارند و این امری طبیعی است».

دیدار سفیر ایران در افغانستان
با عبداهلل عبداهلل

ســفیر جمهوری اســالمی ایران در کابــل با عبداهلل
عبداهلل دیدار و گفتوگو کرد.به گزارش ایسنا ،در دیدار
بهادر امینیــان با عبداهلل عبداهلل در خصوص تحوالت
جاری افغانستان بحث و تبادلنظر انجام شد .ضرورت
تشــکیل دولت فراگیر ،رویکرد منطقــهای و بهبود
اوضاع اقتصادی این کشور از جمله مهمترین مباحث
ایــن دیدار بود.بهادر امینیان همچنین با کنودســن،
معاون سیاســی نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور
افغانستان مالقات کرد .در این دیدار طرفین پیرامون
شرایط فعلی افغانستان و زمینههای همکاری گفتگو
کردند .جمهوری اسالمی ایران همواره بر نقشآفرینی
جدی سازمان ملل در افغانستان تأکید داشته است.
فرمانده کل ارتش:

اهل تجاوز و تهاجم نیستیم

امیر سرلشکر ســید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل
ارتــش در پایان برگزاری رزمایش مشــترک ذوالفقار
 ۱۴۰۰ارتــش در جمــع خبرنــگاران در ارزیابی از
عملکــرد یگانهــای مشــارکتکننده در رزمایش
گفت« :رزمایش ذوالفقــار  ۱۴۰۰یکی از موفقترین
رزمایشهای مشــترک ارتش ایران بود که با حضور
نیروهای چهارگانه ارتش و ســتاد آجا و قرارگاههای
ذیربط برگزار شد؛ طبیعتاً نتیجه اصلی هر رزمایش
و تمرینی افزایش آمادگی رزمی ،اشراف و مسلط شدن
همه کسانی که در رزمایش شرکت دارند به مأموریتی
است که بر عهدهشان قرار گرفته است».او در ادامه در
پاسخ به این پرسش که آیا نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران با امکانات موجود میتواند امنیت کشور
منطقه و بهویژه خلیجفارس را تأمین کنند؟ تأکید کرد:
«حتماً همینطور اســت؛ بدون کوچکترین تردیدی
ایــران ،ملت بزرگ ایران و نیروهای مســلح ما با اتکا
به توان ،دانش جوانان و دانشمندان خود و همچنین
تالش و اتکا به خداوند بــزرگ میتوانند از آرمانها،
تمامیت ارضی کشور و همچنین ملت و ناموس خود
دفاع کنند».امیر سرلشکر موسوی خاطرنشان کرد« :ما
هرگز خود را از فناوری و پیشرفتهای کشورهای دیگر
محروم نخواهیم کرد و این کار را بدون وابستگی انجام
میدهیم تا اگر روزی آن فناوری و پیشرفت قطع شد
ما مانند برخی کشــورهایی که انبار تسلیحات بیگانه
هستند ،مســتأصل نمانیم ».او در ادامه درباره تالش
ایاالتمتحده آمریکا و اروپا در زمینه ایجاد یک ائتالف
در منطقه با بیان اینکه برنامهها ،اقدامات و اهداف باید
عیناً با یکدیگر متجانس و همخوانی داشــته باشند،
تصریح کرد« :این کشورها خودشان مولد تروریسم و
ناامنی هستند و در هر کجای جهان که پای گذاشتند
آنجا را تبدیل به مکانی ناامن کرده و سپس فرار کردند
و برای مردم آن کشور مشکالت و ناامنیهای حاصل
از این حضور را باقی گذاشــتند؛ وقتی این برنامهها،
اقدامــات و اهداف بــا هم تجانس نــدارد ،ائتالفی پا
نخواهد گرفت ».سرلشکر موسوی در پایان در پاسخ به
این پرسش که آیا ارتقای توانمندی نظامی جمهوری
اســالمی ایران تهدیدی برای همســایگان محسوب
میشود؟ گفت« :بههیچوجه اینگونه نیست و سابقه
ما نشان داده اســت که اهل تجاوز و تهاجم نیستیم.
تالشهای ما و رزمایشهایی که انجام میدهیم همه
برای دفاع از آرمانها و کشور خودمان است ،اما اشتباه
نشــود؛ دشــمنان ما بدانند که اگر منافع ما را تهدید
کنند پاسخ ما محدود به مرزها نخواهد بود؛ اگر منافع
ما را تهدید کنند در هر کجا که الزم باشد منافعشان
را تهدید میکنیم ،اما برای کشورهای منطقه و برادران
خودمان امنیت را بــه ارمغان میآوریم و برای خود و
ملت ما آماده دفاع هستیم».
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قاهره به دنبال بازیابی نقش پیشین و تأثیرگذاری در معادالت منطقه است

خبر

همدلی| محســن رفیق :کشور مصر به
رهبــری عبدالفتاح سیســی ،وارد مرحله
جدیــدی از رویکــرد سیاســی خــود در
منطقه شــده اســت .این کشــور به دنبال
آن اســت که نقشی پیشــگام را در منطقه
با هماهنگــی آمریکا برای خــود برگزیند.
مصر برای آمادهســازی روند ورود به روابط
جدیــد ،بهتازگــی اســتراتژی ملی حقوق
بشــر را تدوین کرده است .این در شرایطی
اســت که وضعیت فوقالعاده در مصر پس
از گذشــت بیش از چهار ســال بــه پایان
رسیده اســت .از ســوی دیگر ،این کشور
بهعنوان بازیگری که از دیرباز نقش مهمی
در معادالت سیاسی خاورمیانه در رقابت با
ایران و عربســتان بازی کرده است ،اکنون
رقیب جدیدی مانند ترکیه را نیز روبه روی
خــود میبیند .تحرکات سیاســی مصر در
چند ماه گذشته نشــان میدهد که سران
ِ
شکست انزوای چندساله و
این کشور در پی
نمایش تأثیرگذاری خود در تغییرات منطقه
هستند .در این مسیر ،مصر از چندی پیش،
مقدمات مصالحه با ترکیــه را آغاز کرده و
حتی گفتوگوهــای اســتراتژیک خود با
آمریکا را که آخرین دو ِر آن در سال ۲۰۱۵
برگزارشــده بود پس از گذشت  6سال ،بار
دیگر در دستور کار قرار داده است.
در همیــن زمینه ،چنــد روز پیش ،وزرای
خارجه آمریکا و مصر در نشســت افتتاحیه
گفتوگــوی اســتراتژیک دو کشــور در
واشــنگتن ،ضمن تبادلنظــر و هماهنگی
درباره مســائل منطقهای و بینالمللی مهم
و مشــترک و در رأس آنها لیبی ،تحوالت
اخیر سودان ،بحران سد النهضه در اتیوپی،
بحــران آب در مصر و تحوالت ســوریه و
اقداماتی را که بــرای پایان دادن به بحران
این کشور انجام میشوند بررسی کردند.
به گــزارش خبرگــزاری آناتولــی ترکیه،
آنتونی بلینکــن ،وزیر خارجــه آمریکا در
کنفرانس مطبوعاتی مشــترکی با ســامح
شــکری ،همتای مصری خود در حاشــیه
گفتوگــوی اســتراتژیک دو کشــور در
واشــنگتن اظهار کرد« :این اولین گفتگوی
استراتژیک واشنگتن-قاهره از سال ۲۰۱۵
به بعد اســت ».وزیر خارجه آمریکا در این
کنفرانس مطبوعاتی با تأکید بر اینکه روابط
آمریکا-مصر قدرتمند و مستحکم هستند،
گفت« :واشــنگتن برای تقویت آزادی بیان
و مطبوعات در مصر تــالش خواهد کرد».
بلینکن اضافه کرد« :آمریکا طی پنج ســال
 ۱۲۰میلیارد دالر در مصر ســرمایهگذاری
کرد .از سوی دیگر ،قاهره و خارطوم منافع
مشترکی در بازگشــت روند دموکراسی در
سودان دارند».
بلینکــن همچنیــن در دیدار بــا همتای
مصری خود تأکید کرد« :تحقق پیشــرفت
چشــمگیر و دائمی در زمینه حقوق بشــر
برای تقویــت روابط دوجانبــه ما ضروری
اســت ».وزیــر خارجــه آمریــکا در ادامه
گفت« :آمریکا به حمایــت از این اقدامات
بــا تمامی امکانات ادامــه خواهد داد و این
موضوع در دســتور جلسه گفتوگوهای دو
هیات که دو روز ادامــه دارند ،قرار خواهد
گرفت ».او با اســتقبال از اقدام دولت مصر
در آغاز اســتراتژی درباره حقوق بشر گفت:
«موضوعات دیگری نیز وجود دارند که برای
ما اهمیت دارند و میتوان اقدامات مثبتی را
در مورد آنها در پیش گرفت نه برای اینکه
آمریکا یا طرف دیگری خواســتار آنهاست
بلکه برای اینکه این موضوعات در راســتای
منافع مردم مصر هستند».
شــکری نیز با تأکید بر اینکه مصر و آمریکا
بــرای برقراری صلح در منطقــه با یکدیگر
همکاری دارند و مصر شریک مورداطمینان
آمریکا در منطقه خاورمیانه اســت ،گفت:
«روابــط مصر و آمریکا با وجود مشــکالت
منطقه از مســیر خود خارج نشدند ».وزیر
خارجه مصر اضافه کرد« :منطقه خاورمیانه
بــا چالشهای متعــددی مواجه اســت و
ما بــا آمریکا بــرای مبارزه با تروریســم و
افراطگرایی همکاری میکنیم ».شــکری با

اشــاره به این نکته که بایــد ویژگی دینی،
اجتماعی و فرهنگی کشــور در نظر گرفته
شــود ،گفت« :یک روند تدریجی ویژه هر
کشــور وجود دارد ».او در پایان نیز گفت:
«مصــر برای تقویت روابط خــود با آمریکا
بهویــژه در حوزههای انــرژی ،تکنولوژی و
آموزش همکاری میکند».
از دیگر ســو ،مصــر بهمنظــور مصالحه با
ترکیــه ،مذاکرات خود را با این کشــور را
نیز آغاز کرده اســت .این در حالی اســت
که چندی پیش و پس از هشــت سال ،یک
مقــام مصری وارد ترکیه شــد .وزارت امور
خارجه ترکیه با انتشــار بیانیــهای در این
زمینــه ،اعالم کرد که ایــن دیدار بهمنظور
انجــام مذاکرات مشــورتی بیــن ترکیه و
مصر در ســاختمان این وزارتخانه در آنکارا
بین هیئتها به سرپرســتی ســادات اونال
معاون وزیر خارجه ترکیه و حمدی ســناد
لوزا معاون وزیــر خارجه مصر انجام گرفته
اســت .وزارت خارجه ترکیه در زمینه این
مذاکرات تأکید کرد« :طی این گفتوگوها،
عالوه بــر روابط دوجانبه ،مســائل مربوط
به منطقه بهویژه تحوالت لیبی ،ســوریه و
عراق نیز موردبحث و گفتوگو قرار گرفتند.
همچنین بر ضــرورت ایجاد صلح و امنیت
در مدیترانه شــرقی تأکید شــد ».این در
شرایطی است که ترکیه اواسط سال جاری
میالدی ،پخش برخی شــبکههای مخالفان
مصری در استانبول را بهعنوان نشان دادن
حســن نیت در قبال قاهره متوقف کرد .در
ماه مه گذشــته نیز ،رجب طیب اردوغان،
رئیسجمهوری ترکیه از آغاز مرحله جدید
با مصــر خبر داد و گفت کــه برای احیای
ائتالف تاریخی با این کشور تالش میکند.
در بین ،تداوم ناخشــنودی امارات و فرانسه
از فضــای مثبت مذاکــرات مقدماتی میان
قاهــره و آنــکارا در مرحله اخیــر و عدم
نرمش ترکیــه در موضوع حضــور نظامی
در لیبی که برای مصر حساســیت خاصی
دارد ،از دید ناظران سیاســی پنهان نماند.
از ســوی دیگر ،منابــع آگاه تأکید کردند
ترکیه از فشــارهای جدیــد دولت مصر به
طرابلس برای بازبینی مناســبات با آنکارا و
تکــرار اظهارنظر رســمی مصر در خصوص
لزوم خروج نیروهای ترکیه از لیبی ناراضی
است .منابع دیپلماتیک مصری در گفتوگو
با العربی الجدید تصریح کردند« :مشارکت
مصر در محکوم کردن تحرکات اخیر ترکیه
در قبرس و بازگشایی منطقه ساحلی واروشا
در قبرس تُرکنشــین در راســتای تالش
قاهــره برای کــم کردن هزینــه همگرایی
با ترکیه بوده اســت تا بــه یونان و قبرس
یونانینشین موردحمایت اتحادیه اروپا پیام
اطمینانبخش مخابره کند و مناسبات خود
با این دو را از گزند ترکش ازسرگیری روابط
با ترکیه حفظ کند».
منابع یاد شده تصریح کردند« :مصر بهخوبی
میداند که پیشرفت حاصل شده در پرونده

دیدار معاون وزیر خارجه
با نخستوزیر کردستان عراق
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تعامل با رسانههای مخالف قاهره در اراضی
ترکیه تا زمانی که فعاالن رســانهای مخالف
و رهبــران گروه اخوان المســلمین در این
ِ
پیشرفت شکننده
کشــور حضور دارند ،یک
و قابل بازگشــت است ».دراینبین ،علیرغم
اینکه مصر اصراری بــه اخراج همه اعضای
اخــوان المســلمین از ترکیه نــدارد و تنها
خواســتار تحویل شــمار محدودی از افراد
اصلی متهم به تأمین مالی این گروه اســت
اما قاهره اصرار دارد که این پیام را به آنکارا
برســاند که باید همه فعالیتهای حمایتی
از اخوان متوقف شــود .مصر تمایل دارد تا
پیشرفت در پرونده لیبی را بهموازات تفاهم
با ترکیــه در پرونده اخوان و مخالفان پیش
ببرد تا طبق دیدگاه مقامات مصری ،ترکیه
فرصتی برای عقبنشینی از توافقات پیشین
نداشته باشد .از سوی دیگر ،ترکیه به تداوم
حضور نظامی خود در شماری از پایگاهها در
غرب لیبی اصرار دارد و آن را تأثیر طبیعی
توافقات سیاســی با دولت وفاق میداند و تا
زمانی که دولت کنونی لیبی رسماً آن را لغو
نکرده اســت ،این توافقات را معتبر میداند.
به گفته منابع مذکور ،از جمله شروط مصر
بــه حضور نظامی ترکیــه در لیبی همزمان
با تداوم مذاکرات مثبت برای عادیســازی
روابط این اســت که آنکارا بهصورت کامل
به توافق آتشبس امضا شــده در دســامبر
گذشــته پایبند باشــد و هیچ تســلیحات
جدیدی وارد اراضی لیبی نکند و طی سال
جاری وارد مذاکرات برای زمانبندی خروج
نیروهای خود از لیبی شود .همچنین ترکیه
در خصــوص توقف جذب عناصر خارجی به
لیبی جدیت به خرج داده و این افراد را هر
چه زودتر از این کشــور خــارج کند؛ امری
که ترکیه نسبت به اغلب این شروط نرمش
نشان داده اســت .باوجوداین اختالفها ،دو
وزارت خارجــه ترکیه و مصر اعالم کردهاند
که آنــکارا و قاهره بار دیگــر تالش خود را
جهت اتخاذ گامهای بیشتر بهمنظور تقویت
تالشهای عادیسازی روابط بین دو کشور،
بیشتر خواهند کرد .به گزارش سایت شبکه
روسیا الیوم ،دو طرف در بیانیهای مشترک
توافــق کردند به رایزنیهــا دراینباره ادامه
دهند .از سوی دیگر ،مصر رویکرد جدیدی
در برابر نوار غزه اتخاذ کرده است .در همین
زمینه ،یک مســئول وزارت خارجه مصر از
ســفر قریبالوقوع هیئت امنیتی و سیاسی
این کشــور به نوار غزه بهمنظــور اطالع از
وضعیت ایــن منطقه و انجــام رایزنیهای
مهــم با گروههای ملی فلســطین خبر داد.
به گزارش مرکز اطالعرسانی فلسطین ،این
مسئول وزارت خارجه مصر تصریح کرد که
قاهره رویکرد جدیــد و مثبتی در تعامالت
سیاسی و اقتصادی خود با نوار غزه در پیش
گرفته اســت و اقدامات عملی در این زمینه
را هم آغــاز کرده اســت .او تأکید کرد که
مصر در اولین گام از هیئتهای فلسطینی؛
از جملــه بازرگانان ،علما ،شــخصیتهای
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اقتصادی و رسانهای برای سفر به این کشور
دعوت کرده اســت تا با برگزاری دیدارها و
نشســتهای رایزنی مهم و جــدی ،زمینه
توسعه روابط سیاسی و اقتصادی میان غزه
و قاهره فراهم شــود .این مســئول مصری
تأکید کرد که گام دوم برگزاری نشستهای
سیاســی با احزاب و گروههای فلسطینی در
قاهره بهمنظور رایزنی درباره پرونده آشــتی
ملی و به جریان انداختن مجدد آن اســت
و هیئت جهاد اســالمی که اخیرا ً به قاهره
سفر کرده بود ،در دیدار با مسئوالن مصری
این مسئله را موردبررسی قرار داد و بهزودی
اقدامات جــدی و غافلگیرکنندهای در این
زمینه اتخاذ خواهد شــد .تعامل با ایران نیز
یکی دیگــر از محورهای تغییر رویکرد مصر
در مناسبات منطقهای ارزیابی میشود .یک
رسانه عربی مدعی شــد که هیاتی از ایران
بــه قاهره رفتــه و مذاکراتی با مســئوالن
عالیرتبه مصر انجام داده اســت .بهتازگی،
روزنامه العربی الجدید به نقل از برخی منابع
مصری مدعی شد که اخیرا ً مذاکراتی میان
ایران و مصــر با هدف بهبود روابط میان دو
کشور و رســیدن به رویکردهای نزدیک در
خصوص برخی پروندههای منطقهای انجام
شــده اســت .این منابع گفتهاند که اخیرا ً
قاهره میزبان یک هیات ایرانی بوده اســت
و این هیات با مســئولین عالیرتبه سازمان
اطالعات مصر دیدار و در رابطه با مســائل
حســاس میان دو کشور که منجر به بحران
روابط شده اســت ،بحث و رایزنی کردهاند.
این منابــع گفتهاند که هــدف از برگزاری
ایــن مذاکرات ایجاد روابــط کامل میان دو
کشــور نیســت بلکه ایجاد روابط متوازن از
طریــق کانالهای روشــن و دائمی با هدف
همکاریهای دوجانبه در خصوص مســائل
مختلــف در جهــت جلوگیــری از هرگونه
درگیری در دســتور کار قرار گرفته اســت.
این منابع در پاســخ به این ســؤال که این
رویکرد مصر ممکن اســت منجر به خشــم
برخی کشــورهای حاشیه خلیجفارس مانند
عربستان و امارات شود ،تأکید کردند« :اخیرا ً
در سیاست خارجی مصر تحول بزرگی ایجاد
شــد و رویکرد جدید سیاست خارجی مصر
این اســت که کلید روابــط و منافع خود را
به هیچ کشــوری ندهند هرچند که روابطی
قوی با آن کشور داشته باشند».
بــه نظر میرســد ایــن تحول بــزرگ در
سیاســت خارجــی مصر در پــی پیامهای
ایران در راستای گســترش روابط با قاهره
به وجود آمده اســت .این جلسات مقدماتی
که میان مســئوالن امنیتی دو کشور انجام
شــد منجر به برخی رویکردهای جدید شد
که در رأس آنها عــدم اهانت دو طرف به
یکدیگر وعدم اســتفاده از هجمه رسانهای
علیه یکدیگر اســت .سازمان اطالعات مصر
نیز به رســانههای داخلی دستور داده است
که هیچگونــه اهانتی به ایران و همپیمانان
آن در منطقه نکنند.

ادامه یادداشت از صفحه اول
آسیبی دیگر از تصمیم جدید درباره وکالت

لذا برای رســیدن به آموزش قابلقبول کار آموزان وکالت
و افزایش ســطح علمی آنان چارهای نباشد جز اینکه نحوه
آموزش نیز بهصورت شــناور تعیین شود .در این راستا نیز
باید دســتورالعملها و سرفصلهای آموزشی در سه سطح
تراز علمی ضعیف ،متوسط و باال در نظر گرفته و تهیه شوند.
هرچند موضوع آموزش امر مغفول مانده و مظلومی از منظر
دستگاههایاجراییومراجعتقنینیکشورمحسوبمیشوند
که متأســفانه عالقه و انگیزه چندانی برای پرداختن به آن
وجود ندارد .ظاهرا ً نظریه منسوخ شده «صرف کسب دانش
از طریــق تجربه» طرفداران زیادی در مراجع تصمیمگیری
کشــور دارد و به بهعنوان راه میانبر و سریع رسیدن به آن
نگاه میشود ،درحالیکه تبعات منفی آن در کوتاهمدت واقعاً
تأسفبرانگیز خواهد بود.با تأیید این مصوبه مجلس توسط
شــورای نگهبان آخرین فرصتهای ارتقای علمی و دانش
کارآموزان وکالت (وکالی آینده) از دست خواهد رفت .تاوان
قربانی شــدن آموزش و هدر رفتن وقت و تالش کمیسیون
آمــوزش و کارآموزی مرکز وکال را مردم و وکال خواهند داد.
از طرفی در پی نارضایتی مردم از وکال ،نتیجه مضاعف شدن
نظارت مرکز بر وکال را در پی خواهد داشت .در واقع با خروج
«وکالت از شأن » و در ادامه تضعیف این نهاد مدنی با حداقل
آمــوزش حرفهای ،وکالت در میانمدت راهی جز حرکت به
سمت رقابتی شدن با هدف جذب هر مراجعهکننده و تبدیل
آن بهعنوان موکل نخواهد داشــت؛ کــه نتیجه آن افزایش
حداکثری تشــکیل پروندهها و دعوی و شکایات در مراجع
رســیدگی خواهد بود .دقیقاً نقطه مقابل آنچه سالها قوه
قضاییه به دنبال رفع آن بوده و هســت .ضروری است تا در
فرصت باقیمانده با حذف پذیرش شناور کارآموزان وکالت
از راهحل منطقی و استاندارد «شیب مالیم نموداری» جهت
افزایش جذب کارآموزان وکالت استفاده شود.

ادامه از صفحه اول
تحلیل احسان شریعتی از وضعیت کشور؛

نظام سیاسی ایران
قابلیت اصالح دارد

چرا که جریان رقیب در مواقعی به تعدیل ماجرا و امور
نیاز داشت و در حوزه اقتصادی نیز نیاز به سرمایهگذاری
خارجی داشت و در بحران و تنشهای روابط و مناسبات
منطقهای هم بایــد تعدیلهایی انجام میداد ،به همین
خاطر در مقطعی مصلحتگرایی یــا اعتدال را ترجیح
میداد تا چهره خشن اصولگرایی جزمی را در سیاست
خارجــی و داخلی تعدیل کند .همه نظامها برای اینکه
امور در مرحلهبحرانی به انفجار نرسند (و «سالح نقد»
تبدیل به «نقد ســالح» نشود) ،به چهرههای اعتدالی و
مصلحتگرا نیاز دارند.
نظام سیاسی ایران قابلیت اصالح دارد
عــدهای معتقدنــد که برخــی نظامهای سیاســی
اصالحناپذیرنــد؛ و در ایران نیز این پرســش اساســی
در اپوزیســیون مطرح اســت که آیا اساساً نظام کنونی
اصالحپذیر است؟ ضعف این موضع این است که موضوع
را ذاتــی میکند .درحالیکه بهنظرم ایــن به روابط قوا،
تناســب نیروها و موقعیتهای مشخص برمیگردد که
امکان اصالحات بــه وجود آید یا خیر؟ در تاریخ معاصر
دیدیم که حتــی نظامهای توتالیتر شــرقی و آپارتاید
آفریقــای جنوبی چگونه ریزش کردند .از اتفاق اینگونه
نظامهــا در برابر جنبشهای مدنی بیش از جنبشهای
مســلح و رادیکال از خود ضعف نشان میدهند .چنانکه
میبینیم اسرائیل در برابر انتفاضه بهمثابه جنبشی مدنی،
ضعف بیشتری نشــان داد تا در برابر مقاومت مسلحانه
نیمقرن اخیر در فلسطین .در مورد نظام توتالیتر شوروی
نیز ،بسیاری میپنداشتند که نمیتواند اصالح شود ،اما
شد .پس چرا در ایران هم این امکان وجود نداشته باشد
که از راه اصالحی رادیکال اما خشــونتپرهیز به بدیل
مطلوب که اســتقالل و آزادی ،عدالت و توسعه و رشد
مادی و معنوی ،نرسیم .بهخصوص که اگر در ایران با نوعی
روحانیساالری مواجه هستیم ،روحانیت شیعه هیچگاه
مرجعیتی واحد مانند واتیکان نداشته و همیشه امکان
برداشتهای مختلف در عالیترین سطوح سلسلهمراتب
آن وجود داشته و دارد .هم در حوزه فقهی و هم در زمینه
سیاســی .برای نمونه ،اختالفنظر میان آیتاهلل{امام}
خمینی و آیتاهلل منتظری نشان داد که در رأس رهبری
نظام هم میتواند اختالفنظر وجود داشته باشد .یا در بین
شخصیتهای دیگر نظام ،بهعنوانمثال آیات خامنهای و
هاشمیرفسنجانی .اختالفنظرها در این سطوح نشان
میدهد که تنوع و تکثری در میان روحانیون سیاســی
درون حاکمیت وجود داشــته و همواره نوعی کثرت آرا
در میان کادر رهبری نظام هم دیده شــده است .اینکه
امروز همه رؤسای جمهور سابق نظام تبدیل به اپوزیسیون
شــدهاند ،خود نشاندهنده همین اختالف و تکثر است
که هرچند گفتیم در زمینه اجرایی منفی بوده ،اما برای
ایجاد امکان هر تغییروتحول مثبت بوده است و در نهایت
انشاءاهلل «اختالف العلماء رحمة» است.
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خبر
تالش برای نجات «آرمان»
ادامه دارد

ایسنا  -رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختالف
کشور گفت :در سال  ۹۹حدود  ۵۹۰مورد قصاص
منجر به اخذ رضایت توسط شوراهای حل اختالف
شده است و ما با رشــدی  ۱۰درصد تا آخر سال
مواجه خواهیــم بود .حجتاالسالموالمســلمین
هادی صادقی در نشســت خبــری دیروز خود در
پاســخ به ســؤالی درباره پرونده قتل غزاله شکور
گفت :پرونده غزاله شــکور یک پروندهای اســت
که ســیر طوالنی را طی کرده و تمام تالش نیک
خواهان این بوده که ضمن احترام بهحق خانواده
مقتوله و تائید اینکه آنها عزیزشــان را از دست
دادهاند و در غم آنها انسان را شریک بدانند ،برای
آرامش این خانواده تالش شــود تا شاید رضایت
خاطر به دســت آید و از قصــاص صرفنظر کنند
و ایــن امر هم چنان جریــان دارد و با هماهنگی
دادســتانی تهــران و هماهنگی ســتاد ملی صبر
و دبیر محترم ســتاد صبر (آقای محبی) و ســایر
خیرخواهــان و ...ادامه دارد و همه مداخله کردند.
این تالشها در جریان است و در هفته آینده هم
ادامه دارد.
رئیس مرکز توســعه شوراهای حل اختالف کشور
ادامه داد :فضای رســانهای را به سمتی نبریم که
به یکطرف موضوع ظلم شــود .نباید فشار روانی
ایجــاد کرد و به خانواده مقتول نباید فشــار آورد
و باید همدردی کنیم .کســانی که دوست دارند
خواهش کنند و بدون فشار روانی این کار صورت
گیرد .در این موارد اگر صلح کنند برای خود آنها
و جامعه بهتر است و انشاءاهلل ختم به خیر شود.

رتبه  ۷0کنکور پس از جراحی زیبایی
به کما رفت

دختر  ۱۹ســاله اهوازی دارای رتبه  ۷۰کنکور بر
اثر عمل زیبایی به کما رفت .این دختر اهوازی به
دنبال تزریق دارو برای انجام عمل زیبایی توســط
افراد غیرمتخصص در یکی از کلینیکهای شــهر
اهواز دچار ایست قلبی تنفسی شد و پس از چند
مرحله  ،CPRتالش کادر پزشکی برای نجات وی
بینتیجه ماند .این دختر نخبه اهوازی دچار مرگ
مغزی شده و هماکنون در کما به سر میبرد.
در همیــن رابطه معــاون درمان دانشــگاه علوم
پزشکی جندیشــاپور اهواز گفت :بیمار کماکان
بدحال است و شرایط بالینی خوبی ندارد .او تحت
تنفس مکانیکی در بیمارســتان امام خمینی (ره)
بســتری اســت .او افزود :با توجه به اینکه ایست
قلبــی خارج از بیمارســتان رخ داده بود و احیای
قلبی ریوی انجام شــده بود و بیمار پسازآن بعد
به بیمارستان منتقل شد ،متأسفانه اکنون شانس
کمی دارد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور
اهواز بــا بیان اینکه تزریق دارو بــرای این دختر
 ۱۹ســاله بهمنظور انجام عمــل زیبایی در مطب
صورت گرفته بود ،گفت :در خصوص این موضوع
کمیتهای تشکیلشده اســت و موضوع بهصورت
علمی بررسی میشــود .بهاحتمالزیاد ،این اتفاق،
ناشی از عارضه دارویی و دریافت دارو با دوز باالتر
بوده است.

بیشترین حضور مردم
در شبکههای اجتماعی

باشــگاه خبرنگاران -طبق آخرین اعالم مرکز
آمار که از جامعه افرادی باالی  ۱۵ســال کشــور
جمعآوریشده است ،ســرانه حضور هر ایرانی در
شبکههای اجتماعی یک ســاعت و سیودو دقیقه
اســت .بیشــترین شــبکههای اجتماعی استفاده
شده توســط  6۵.2درصد افراد عضو در شبکههای
اجتماعــی در جامعه هدف افراد باالی  ۱۵ســال
عبارت است از :واتساپ ( 88.۵درصد) ،اینستاگرام
( 68.3درصد) ،تلگرام ( 66.2درصد) ،سروش (4.6
درصد) ،ایتا ( 3.۷درصد) و ایمو ( 3.6درصد)

یک فرزندکشی دیگر فاش شد

ایرنا  -فرمانده انتظامی شهرستان پردیس گفت:
پدری که پســر جوان خود را  2سال پیش کشته
بود لب به اعتراف گشــود و راز قتل این جوان 2۷
ساله پردیسی فاش شد .ســرهنگ بهزاد عبدیان
گفت :نهم آذر  ۹8جســد پسر جوانی در محدوده
این شهرستان پیدا شد و بررسی موضوع در دستور
کار کارآگاهان پلیس آگاهی پردیس قرار گرفت .او
با بیان اینکه در بررسیهای اولیه نتیجهای حاصل
نشــد ،گفت :موضوع قتل در نهایت با تالشهای
شــبانهروزی کارآگاهــان پلیس پس از دو ســال
نتیجه داد و مشــخص شد که علت قتل اختالفات
خانوادگی بین پدر و پسر است.
عبدیــان افزود :پس از بازجوییهای انجام شــده
در نهایت پــدر مقتول لب به اعتراف گشــود که
ضمن معترف شــدن به بزه انتسابی ،علت قتل را
اختالفات خانوادگی عنوان کرد.

سازمانآگهی
روزانهم

02188994608
09126870191
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برخی از نمایندگان به دنبال قانونی کردن منع دوچرخهسواری زنان هستند

تالش برای جرمانگاری برخی رفتارهای عادی

همدلی| ستاره لطفی :در شرایطی که انبوه
مشکالت بهویژه مشکالت معیشتی و اقتصادی
دمار از روزگار مردم درآورده اســت ،بهنحویکه
اغلب مردم به دنبال مهاجرت از ایران هســتند،
دغدغه برخی از نمایندگان مجلس انقالبی قانونی
کردن محدودیتهای غیرقانونی برای زنان است.
به گفته نماینده مردم قم در مجلس ،نمایندگان
مجلس به دنبال آن هستند که به محدودیتهای
غیرقانونــی ماننــد منــع دوچرخهســواری و
موتورســواری و  ...که در قوانین کشــور وجود
ندارد ،جامه قانون بپوشــانند .بهتازگی مجتبی
ذوالنوری دوچرخهســواری زنــان را ناهنجاری
خوانده و گفته :تصویب قانون برای جرمانگاری
ناهنجاریهایــی مانند دوچرخهســواری زنان
در سطح شــهر ،بدحجابی و موارد دیگری که
هنجارهای جامعــه را مورد هجوم قرار میدهد
نیازمند درخواست دستگاههای مربوطه است و
خوشــبختانه این مجلس برای حل این مسائل
مستعد است .البته دغدغه ذوالنوری فقط محدود
به دوچرخهســواری زنان و نحوه پوشــش آنان
نیست ،بلکه «ســگگردانی» نیز دغدغه مهم
اوست ،طوری که زحمت جستجو در قوانین را
به خود داده اســت .او با بیان اینکه من قانونی
در رابطه با سگ گردانی در قوانین پیدا نکردم،
گفته« :این در حالی است که بسیاری از کشورها
از اروپا گرفته تا کشورهای عربی قوانین محکم،
متقن و سنگینی برای این موضوع دارند ».ذوالنور
اولین نمایندهای نیست که بهدنبال قانونی کردن،
محدودیتهای غیرقانونی بر زنان اســت؛ احمد
راستینه ،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ماه
گذشته گفته بود جامعه انقالبی نحوه پوشش و
حجابی را که در حال ترویج اســت ،نمیپذیرد.
این نوع پوشــش قابلقبول جامعه و بچههای
انقالبی نیست؛ ســاماندهی این موضوع باید در
دســتور کار قرار گیرد .الزم به یادآوری اســت
طی سالهای گذشته ممنوعیت دوچرخهسواری
برای زنان و برخی محدودیتهای دیگر در حالی

بر زنان جامعه تحمیل شــده که منع قانونی در
آن زمینههــا وجود ندارد .این در حالی اســت
که برای هــر موضوعی مالک ممنوعیت قانون
اســت و در قانون اساســی جمهوری اسالمی
ایران اصلی مبنی بر ممنوعیت دوچرخهسواری
و موتورســواری زنان ،ورزشگاه رفتن و  ...وجود
نــدارد و قانونگذار در هیچیــک از مواد قانونی
بهصورت صریح و روشن این موارد را جرمانگاری
کرده است.
فاصله دغدغه مجلسیها با مردم
در حالــی برخی از نمایندگان مجلس ســطح
دغدغه خود را تا حد دخالت در امور شــخصی
زنان و هواخوری سگها تنزل دادهاند که مردم
از انواع و اقســام مشکالت معیشتی ،اجتماعی،
محیط زیستی و  ...به ستوه آمدهاند ،بهگونهای
که برخی از مهاجران از کشــور ،ایــن موارد را
در میان انگیزههای مهاجرت خود برشمردهاند.
اصرار به خارج شــدن مردم از کشور در حدی
است که حتی به کشور کم توسعهای مانند ترکیه
نیز چنگ میزنند و حتی ســرمایههای خود را

به آن کشور منتقل میکنند .تعداد خانههای که
ایرانیان در چند ســال اخیر در ترکیه خریداری
کردهاند ،شاهدی بر این ادعاست .همین پارسال
ایرانیها با خرید بیش از  ۷هزار واحد مســکن
جایگاه نخســت خریداران خارجی مسکن در
ســال 2۰2۰در ترکیــه را به خــود اختصاص
دادند .بــه گفته مرکز آمار ترکیه ،در ســه ماه
نخســت ســال جاری میالدی نیز اتباع ایرانی
با خریــد هزار و  ۵۹۹واحــد خانه ،بزرگترین
گــروه خریدار خارجی مســکن ترکیه بودهاند.
البته فقط در حوزه زنان نیســت که مجلسیها
با مردم دغدغه مشــترک ندارند ،در موضوعات
دیگر هم این شــکاف دیده میشود .محدودیت
اینترنت که تحت عنوان صیانت از کاربران فضای
مجازی شناخته میشود یکی از این موارد است.
مجلسیها در حالی برای محدودیت دسترسی به
اینترنت و شبکههای اجتماعی تالش میکنند
که این موضوع مورد اعتراض طیفهای مختلف
جامعه قرار گرفته است .نوشتن نامه و طومار و
هشتگهای اعتراضی نشان از نارضایتی مردم از

این طرح میدهد ،بااینحال مجلسیها گوشی
برای شــنیدن اعتراض مردم ندارند و به گفته
مرتضی آقا تهرانی در اجرای آن مصمم هستند.
آقاتهرانی ،رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس
شورای اسالمی در مورد طرح صیانت از کاربران
و ســاماندهی فضای مجازی مشمول اصل 8۵
مجلس شــورای اســالمی گفته است :نقدها و
هجمههای زیادی به این طرح وارد میشــود،
اما برای تصویب آن مصمم هســتیم .برخی از
نمایندگان خبرگان نیز در این راستا با نمایندگان
مجلــس انقالبی همداســتانند .چند ماه پیش
نماینده اصفهان در مجلس خبرگان گفته بود:
در مقابله با دوچرخهســواری زنان جان به لب
شــده است .ابوالحسن مهدوی گفته بود« :جان
مــا در مقابله با این موضوع به لب رســیده اما
سؤال اینجاست که مسئوالن شهرداری و شورای
تأمین ،با چه انگیزهای تاکنون مانع برخورد با این
قبیل «اقدامات خالف شرع» شدهاند».
ابوالحســن مهدوی در حالی دوچرخهســواری
زنان را خالف شــرع میداند که نحوه نشستن
بر زین دوچرخه همانند ســوارکاری و نشستن
بر اسب است .ورزشی که بر اساس متون دینی
پیامبر اســالم (ص) بارها بــه آن توصیه کرده
اســت .این حدیث از پیامبر کــه «به فرزندان
خود اسبسواری ،شــنا و تیراندازی بیاموزید»
حدیثی متواتر اســت که در کتابهای درسی
مقاطــع مختلف نیز تدریس میشــود .اگرچه
در اعمال محدودیت بــرای زنان اغلب مقامات
با هم اتفاقنظر دارنــد ،اما اختالف آنان در نوع
محدودیت و درجه شدت و ضعف آن است .علی
مطهری ،نماینده مجلس پیشین چند وقت پیش
در این زمینه گفته بود :کســی نمیتواند بگوید
دوچرخهسواری برای خانمها ممنوع است .اگر
حجابشان را رعایت کنند مشکلی وجود ندارد.
بعید میدانم کســی از فقهــا و مراجع ،نفس
دوچرخهسواری برای بانوان را حرام بداند .مهم
این است که پوشش مناسبی داشته باشد.

افراد باالی  60سال اقدام کنند؛

دوزسومازنانشبواجبتر

همدلی| از ابتدای آبان ماه تعداد شــهرهای در وضعیت قرمز و
نارنجی با افزایش همراه شــد و حاال بنا به آمار اعالمشده از سوی
وزارت بهداشت  33شهر در وضعیت قرمز و  ۹۵شهر در وضعیت
نارنجــی قرار دارند .آمار موارد جدیــد ابتال به کرونا نیز با اندکی
افزایش همراه بوده است .این افزایش آمار در حالی صورت گرفته
است که پیشبینیهای قبلی کارشناسان حاکی از آن بود که پیک
ششم کرونا در کشور با فرارسیدن آبان مقارن شود .با همه اینها
برخی اپیدمیولوژیستها معتقدند افزایش موارد جدید مبتالیان
بهاندازهای نیست که بتوان گفت وارد پیک ششم شدهایم.
هشت هزار نفر مبتال و  112نفر قربانی جدید کرونا
در اطالعیه دیروز وزارت بهداشت تعداد مبتالیان جدید به کرونا 8
هزار و  3۰۵نفر ذکرشده است .این در مقایسه با پیک پنجم کرونا
که بهرام عیناللهی وزیر بهداشت موارد ابتال در آن را روزانه نزدیک
 ۵۰هزار نفر و تعداد بستری در آیسیو را هشت هزار نفر دانسته
رقم نسبتاً پایینی است؛ اما این بدان معنا نیست که کرونا رخت
بســته است؛ برخالف تصویر بسیاری افراد که بعد از واکسن زدن
معتقدند دیگر نیازی به پوشــیدن ماسک و رفتارهای زمان پیک
پنجم نیست این ویروس میتواند دوباره اوج بگیرد .همچنان که
هنوز تعداد قربانیان روزانه کرونا باالی صد نفر اعالم میشــود .در
اطالعیه دیروز وزارت بهداشت نیز تعداد قربانیان از روز دوشنبه تا
دیروز  ۱۱2نفر اعالم شده و مجموع جانباختگان این بیماری به
 ۱2۷هزار و  ۵۵۱نفر رسیده است.
جلوی چرخه جدید ویروس را بگیریم
مهرداد حق ازلی ،عضو کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا
در همین رابطه میگوید :شــواهد ،افزایش تعداد موارد سرپایی و
بستری را نشان میدهد که البته مفهوم آن آغاز پیک ششم نیست؛
اما در چنین شرایطی باید مراقبتهای فردی و اجتماعی افزایش
یابد؛ زیرا به دلیل کاهش مراقبتها افراد بیشتری درگیر بیماری
شدند و به همین علت هم ما شاهد افزایش تعداد شهرهای قرمز
هستیم .او ادامه داد :هنوز به این نقطه که بگوییم در کدامیک از
شهرها ممکن است پیک ششم آغاز شود ،نرسیدهایم و این خطر

همیشه برای کشور وجود دارد؛ ولی احتمال خطر در استانهایی
که رعایت پروتکل کمتری دارند و درصد واکسیناسیونشــان هم
پایینتر است ،باال است .دبیر بورد داخلی کمیته علمی ستاد ملی
مقابله با کرونا با اشــاره به اینکه محدودیتهای کرونایی بهاندازه
کافی رعایت نمیشود ،تصریح کرد :این موضوع سبب افزایش موارد
بیماری شده است .توصیه اصلی ما افزایش پوشش واکسیناسیون
است .نباید فراموش کنیم هنوز در اپیدمی قرار داریم و باید تمام
توصیههای بهداشتی که از ابتدای کرونا به آن اشاره میکردیم را
رعایت کنیم تا از ایجاد چرخه جدید ویروس جلوگیری شــود .او
در پاسخ به سؤالی درباره قرص ضدکرونا که اخیرا ً از سوی بریتانیا
تائید شده و بررسیهای احتمالی ایران در این زمینه نیز به ایسنا،
گفت :این دارو در چرخه تولیدمثل ویروس توانایی مهار آن را دارد
و میتواند تا  ۹۰درصد از مرگومیر و بســتری جلوگیری کند؛
ولی این تحقیقات اولیه است؛ اما به نظر میرسد این دارو در مهار
پاندمی تأثیرگذار باشد .وجود این دارو به مفهوم کنار گذاشتن امر
واکسیناسیون نیست و واکسیناســیون ،استفاده از دارو و رعایت
پروتکلها در کنار یکدیگر میتواند ما را از شر این ویروس رهایی
بخشد.
هنوز به ایمنی جمعی نرسیدهایم
مسعود مردانی عضو دیگر ستاد ملی مقابله با کرونا نیز از افرادی

که واکسن نزدهاند خواست ســریعتر برای دریافت واکسن اقدام
کنند .او میگوید :با توجه به اینکه هنوز به ایمنی جمعی در امر
واکسیناسیون نرســیدهایم خطر بروز موج ششم کرونا در کمین
اســت و درعینحال برخی افرادی که واکســینه شدهاند ،نسبت
به عدم رعایت شــیوهنامههای بهداشتی عادی انگار کرده و باعث
همهگیری و انتقال ویروس کرونا به دیگران میشوند.
مردانــی تأکید کرد :در زمان کنونــی ،روند آمار مرگومیر کرونا
در کشور رو به کاهش چشــمگیر و عفونت دلتا در حال کنترل
است ،اما عادی انگاری دوباره باعث اوج این بیماری میشود و باید
هوشیار باشیم.
افراد باالی  60سال برای دوز سوم اقدام کنند
درعینحال حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا
نیز از افراد باالی  6۰ســال خواست که  28روز بعد از تزریق دوز
دوم واکسن خود برای دریافت دوز بوستر یا همان دوز سوم اقدام
کنند .جماعتی میگوید :توصیه سازمان جهانی بهداشت این است
که برای افراد باالی  6۰سال به دلیل سیستم ایمنی ضعیفی که
دارند دوز اضافه تزریق شود؛ یعنی عالوه بر تزریق دو دوز واکسن،
یک دوز اضافه هم برایشان تزریق شود .بهخصوص افرادی که نقص
سیستم ایمنی دارند یا بیماریهایی دارند که سیستم ایمنیشان
ضعیف میشود یا داروهایی را مصرف میکنند که باعث نقص و
اختالل در سیستم ایمنیشان میشود ،توصیه بر این است که دوز
اضافه را تزریق کنند .جماعتی همچنین توصیه میکند که افرادی
که برای دوز سوم واکسن اقدام میکنند ،واکسنی که قب ً
ال تزریق
کردهاند را بزنند .اظهارات دیروز دبیر کمیته علمی کشوری کرونا
درباره تزریق دوز اضافه واکســن کرونا در سنین باالی  6۰سال و
تأکید وی بر فاصله  28روزه ،در حالی است که پیشازاین وزارت
بهداشــت در اطالعیه شماره چهار خود اعالم کرده بود که «افراد
باالی  6۰ســال که دو نوبت واکسیناســیون اولیه از واکسنهای
غیرفعال شده (ســینوفارم ،کوواکسین بهارات و کووایران برکت)
استفاده کردهاند ،بایستی نوبت سوم واکسن ترجیحاً مشابه نوبت
اول (غیرفعال شده) و به فاصله  4ماه از نوبت دوم دریافت نمایند».

جانشین اسبق راهور تهران:

تغییرساعتطرحترافیکمشکلیراحلنمیکند
همدلی| ترافیک تهران باعث شده تا طرح ترافیک تغییر کند
و ســاعت اجرای طرح افزایش پیدا کند .پلیس و شــهرداری
میگویند این تنها راهکاراست ،اما کارشناسان میگویند این
طــرح هیچ تأثیر مثبتی در کم کــردن ترافیک ندارد .جمال
بذرافشان دراینباره به جامعه  24گفت :ترافیک تهران همیشه
علل ثابتی دارد کــه باعث ایجاد راهبنــدان و کندی حرکت
میشــود که مهمترین آنها فعالیت مــدارس ،بارش نزوالت
جوی ،کمبود ناوگان حملونقل عمومی و اســتفاده از خودرو
شخصی اســت .البته در  ۱8ماه گذشته کرونا این معادالت را
به هــم زده و تصمیم مدیران در مورد کرونا و محدودیتهای
آن شــرایط را تغییر داده است .او در مورد تأثیر تغییر ساعت
اجرای طرح ترافیک در کاهش ترافیک شهر گفت :با توجه به
اینکه هنوز مدارس بازگشایی نشــده و در زمان کرونا ساعت
طرح تغییر کرده بود ،ترافیک زیادی را شاهد نبودیم و اخیرا ً با
دستکاری ساعت اجرای طرح ،ترافیک تهران هم دستخوش
تغییر شده و سنگینتر شده است.
به گزارش پایگاه خبری جامعه - 24کارشناس ارشد ترافیک با

بیان اینکه تغییر ساعت ترافیک هیچ تأثیری در کاهش ترافیک
تهران ندارد ،تأکید کرد :به نظر میرسد این تغییر ساعت بیشتر
از آنکه کارشناسی باشد و تأثیری در کاهش ترافیک شهر داشته
باشد ،بر اساس نیازها و خواست دستگاههای دخیل گرفته شده
است .به گفته جانشــین اسبق پلیس راهور تهران استفاده از
خودروی شخصی زیاد شده است و برخی هم هنوز از راههای
گریز برای ورود به طرح استفاده میکنند که همین موضوع در
افزایش ترافیک دخیل است .میزان استفاده از خودرو شخصی
بهصورت کلی در شهر تهران زیاد است .اگرچه در دوران کرونا
با توجه به شلوغی ناوگان حملونقل عمومی برای قرار نگرفتن
مردم در تجمعها و جمعیت زیــاد ،آنها حق دارند از خودرو
شخصی استفاده کنند .بذرافشان در مورد تأثیر ممنوعیت تردد
از ســاعت  22در ترافیک شهر گفت :قطعاً یکی از دالیل مهم
در ترافیک عصر و شبانگاهی تهران ممنوعیت تردد از ساعت
 22اســت .برخی از شهروندان تا ساعت  ۱6سرکار هستند و
بعد به خانه آمده و برای خریــد یا انجام کارها میخواهند تا
قبل از ساعت  22بیرون بروند که همین موضوع بار مضاعفی

را به پیک عصرگاهی تهــران اضافه میکند .در روزهای اخیر
پیک ترافیک تهران تغییر کرده و تا ساعت  2۱در معابر اصلی
شاهد ترافیک هستیم .اگر ممنوعیت تردد شبانه برداشته شود،
بهمرور ترافیک شــبها حل خواهد شــد .وی در مورد بستن
ورودیها و قیف درســت کردن در بزرگراهها از سوی پلیس و
تأثیر آن در افزایش ترافیک ،گفت :برعکس تصور همگان اگر
پلیس ورودیهای معابر اصلی و بزرگراهی را بهصورت مقطعی
باز و بسته نکند ،قطعاً ترافیک دچار قفل شده و ممکن است
ترافیک ســاعتها به طول انجامد و گره ترافیکی مشــکالت
زیــادی را ایجاد کند .بذرافشــان در مــورد اینکه اصلیترین
راهکار کاهش ترافیک تهران چیســت؟ اظهار کرد :مهمترین
راهکار کاهش ترافیک اســتفاده از خودروهای شخصی است.
مردم به استفاده زیاد از خودرو شخصی عادت کردهاند که این
فرهنگ باید تغییر کند ،البته باید در کنار این تغییر فرهنگ،
ناوگان حملونقل عمومی بهاندازه کافی رشد کند .اگر ناوگان
حملونقل عمومی بهاندازه نیاز رشد نکند ،هیچوقت استفاده از
خودرو شخصی کم نمیشود و ترافیک تهران رفع نمیشود.

خبر
تائید حکم اعدام یک پزشک از
سوی دیوان عالی کشور

ایســنا -وکیــل مدافع علیرضا صلحی ،پزشــک
تبریزی که حکم قصاصش به اتهام قتل دو عضو
خانــوادهاش در دیــوان عالی کشــور نقض و در
دادگاه بدوی مجددا ً به قصاص محکومشــده بود،
از تائید حکم قصاص موکلش پس از رســیدگی
دوبــاره در دیوان عالی کشــور خبــر داد .بابک
بابازاده دراینباره گفت :پس از رســیدگی دوباره
به پرونده موکلم در شعبه صادر کننده رأی بدوی
شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان
شرقی و صدور حکم قصاص و اعتراض ما به رأی
صادره ،پرونده به دیوان عالی ارسال شد.
او افزود :دیوان عالی کشور پس از بررسی دوباره
رأی بدوی شــعبه  3دادگاه کیفری یک اســتان
آذربایجان شــرقی (قصاص) را تائید کرد .بابازاده
گفت :در حال بررســی طــرق قانونی اعتراض و
دفاع از موکل هستم.
مهرماه ســال  ،۹۵پنج عضو خانواده یک پزشک
تبریــزی از جمله همســر ،مادر ،پــدر ،برادر و
مادربزرگش دچار تنگی نفس شــدند و همســر
و مادربــزرگ ایــن پزشــک ،پــس از انتقال به
بیمارستان جان خود را از دست دادند.
همزمــان با مرگ دو تن از اعضــای خانواده این
پزشــک و مســمومیت ســایر اعضای خانواده،
تحقیقــات ویژه جنایی برای رمزگشــایی از این
پرونــده جنجالی آغاز شــد و پــس از مدتی با
بازداشــت این پزشــک ،پرونده وارد فاز جدیدی
شــد .نهایتاً کیفرخواست این پرونده در فروردین
ســال  ۹6صادر و پرونده به دادگاه ارســال شد.
چهار جلســه برای رســیدگی به این پرونده در
شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان
شرقی برگزار شــد و در  2۹اسفندماه سال ،۹6
رأی پرونده که قصاص متهم بود ،صادر شد.
با اعتراض متهم ،حکم صــادره در این خصوص
از ســوی دیوان عالی کشــور نقض شد و پرونده
به دلیل نقص تحقیقات به شعبه رسیدگیکننده
دادگاه بدوی اعاده شد.
در رســیدگی دوباره به این پرونده ،دو جلســه
دادگاه از اسفند ســال  ۹۷تا خرداد سال  ۹8در
شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان
شرقی برگزار شد .این دادگاه نسبت به درخواست
اولیای دم همســر متهم ،حکم قصاص و نسبت
به درخواســت پرداخت دیه از ســوی اولیای دم
مادربــزرگ متهــم ،حکم به پرداخــت دیه داد.
شــهریورماه ســال  ۹8پس از اعتــراض بهحکم
صادره پرونده به دیوان عالی کشــور ارسال شد و
از آن زمان تاکنون در دیوان عالی بود.

فروش پشتبام
متری  10میلیون تومان

فــارس -در گرانترین منطقه تهــران محلهای
وجود دارد که پشــتبام را متــری  ۱۰میلیون
تومان میفروشند.
کاوه حاج علیاکبری مدیرعامل سازمان نوسازی
شــهر تهران دراینباره گفت :در برخی از محالت
تهران که زمین کم است روشهای جدیدی مثل
پشتبام فروشی ایجاد شــده است و این کار در
گالبدره و شمیران نو بیشتر انجام میشود.
او ادامــه داد :در شــمیران نو مالکان پشــتبام
خانههــای خــود را واگــذار میکنند و شــبانه
ساختوساز انجام میشود و این روند ادامه دارد.
مدیرعامل ســازمان نوسازی شــهر تهران اضافه
کرد :یک ســاختمان  ۱۰ســال پیش یک طبقه
بوده و االن  4طبقه شــده است و ساختمانهای
هستند که فاقد حداقل استانداردها و دوام ایمنی
هستند.
او با اشــاره به ســکونتگاههای غیررسمی گفت:
تراکم جمعیــت در این محدودهها زیاد اســت.
ساختوساز در این محدودههای غیرقانونی است
و شــهرداری نواحی باید با این ساختوسازهای
برخورد کند.
دراینباره عبدالرضا گلپایگانی ،معاون شهرسازی
و معمــاری شــهرداری تهران گفت :متوســط
مســاحت واحدهای مســکونی در جنوب تهران
باالی  ۹۰متر و در شمال  ۱2۰متر است که این
مســئله روزبهروز توان تأمین مسکن برای اقشار
کمدرآمد را غیرممکن میکند.
بایــد با اســتفاده از ســازندگان دولتی وضعیت
مسکن را به ســمت تولید مسکن کوچک اندازه
ببریم تا در یک حالت ترکیبی بتوانیم  2۰درصد
واحدهــای کوچک انــدازه بســازیم و بهصورت
مســکن اجــارهای اجتماعــی در اختیــار افراد
کمدرآمد قرار دهیم.
گلپایگانی ادامه داد :امکان ســاخت یکمیلیون
و  8۰۰هــزار واحــد مســکونی در بلندمدت در
شــهر وجود دارد و میتوان ســاخت  ۱8۰هزار
واحد مســکونی در ســال را در تهران مدیریت
کرد .بخشــی از این واحدها توســط خود مردم،
بخــش خصوصی و نهادها قابل ســاخت اســت.
ظرفیتهایی که برای این موضوع داریم شــامل
هزاران هکتار زمینهای کشــاورزی و ...است که
به مناطق  ۱8و  ۱۹اضافه شدند و اگر قانون منع
فروش اراضی فاقد کاربری در مجلس اصالح شود
ظرفیت باالیی ایجاد خواهد کرد.
در گرانتریــن منطقــه تهران محلــهای وجود
دارد که پشــتبام را متــری  ۱۰میلیون تومان
میفروشــند تا یک واحد فرسوده طبقاتی ایجاد
کنند.

ویژه شهرستان
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خبر
شرکت نفت ستاره خلیج فارس
رهایی بخش زندانیان جرائم غیر عمد

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در سال جاری تاکنون 1
میلیارد و  760میلیون ریال بــرای آزادی زندانیان جرائم
غیر عمد اختصاص داده است .به گزارش روابط عمومی و
امور بینالملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس ،مدیر روابط
عمومی و امور بینالملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس
ابراز کرد :با تدبیر مدیرعامل طی سالیان اخیر هزینههای
خرید گل و شــیرینی در مناسبتهای مختلف از جمله
فوت ،انتصابات و دیگر مناســبتها از ســوی این شرکت
صــرف آزادی زندانیان جرائم غیر عمد میشــود .نرگس
صداقت بیان کــرد :آزادی زندانیان جرائم غیر عمد عالوه
بر اینکه اجر اخروی دارد میتواند به کاهش آســیبهای
اجتماعی بیانجامد و سالمت عمومی جامعه را ارتقا دهد.
وی افزود :از ابتدای سال  1400تاکنون در راستای اجرای
این مهم مبلغ  1میلیارد و  760میلیون ریال برای آزادی
زندانیان جرائم غیر عمد از سوی شرکت نفت ستاره خلیج
فارس اختصاص داده شده است .صداقت خاطرنشان کرد:
امیدواریم این اقدام حســنه بتواند به عنوان الگو در سطح
جامعه ترویج شود و افراد و شرکتهای حقیقی و حقوقی
با ورود به این حوزه زندگی دوباره را به زندانیان جرائم غیر
عمد و خانواده آنان هدیه دهند.

تصویب رشته (کاردانی فنی گاز رسانی )
در دانشکده فنی مهارتی سما بندرعباس

مدیر عامل شــرکت گاز هرمزگان از انعقاد تفاهم نامه
همکاری پژوهشی بین این شرکت و دانشگاه آزاداسالمی
بندرعبــاس خبر داد .فــواد حمزوی هــدف از انعقاد
ایــن تفاهم نامه را در ارتباط با توســعه همکاریهای
پژوهشــی ،تحقیقاتی و فناوری اعالم کرد .وی عالوه
بر گسترش تعامالت علمی پژوهشی صنعت بادانشگاه
 ،توســعه پژوهش های کاربردی جهت کســب و کار
 ،توســعه فناوریهای نوین علمی  ،تحقق خالقیت و
کارآفرینی و همچنین رفع موانع و مشکالت مرتبط با
اســتفاده از توانمندیهای علمی  ،فنی و آزمایشگاهی
جهت پاســخگویی اثربخش به دغدغه های طرفین و
ایجاد و زمینه ســازی تبدیل ایده به محصول عنوان و
به تفسیر بررسی را از دیگر اهداف این تفاهم نامه اعالم
کرد .مدیرعامل شــرکت گاز استان هرمزگان با ابراز
خرســندی از انعقاداین تفاهم نامه گفت  :ازآنجایی که
صنعت ودانشگاه دوبال موفقیت و پیشرفت کشورمان می
باشندو در راستاي ارتقا علمی وپژوهشی عوامل شاغل
درشرکت گازاستان هرمزگان و اجراي سیاست استفاده
بهینه از امکانات ،اســتعداد و توانایي هاي دانشگاه ها و
مراکز علمي این تفاهم نامه منعقد شــد .فواد حمزوی
با اشــاره به وضعیت مطلوب استان هرمزگان از نظر
توسعه گاز رسانی ،رویکرد شرکت گاز استان را تعریف
پروژههای کاربردی دانست.

ادامه از صفحه اول
حذف ارز ترجیحی این مشکل را شدیدتر نخواهد کرد؟

هشدار همتی به رقیب پیشین

 -۲باقی ماندن گندم در ســبد ارز ترجیحی و حذف
جو به علت جانشــین بودن این دو محصول برای دام،
بهاحتمالزیاد بخشی از موجودی گندم را جایگزین جو
خواهــد کرد و لذا واردات گندم را افزایش خواهد داد .در
مقابل ،در صورت حذف ارز ترجیحی گندم ،برای کنترل
قیمت نان مصرفی مردم باید سوبسید سنگین به نانواها
بابت آرد مصرفی پرداخت شــود در غیر این صورت باید
افزایش شدید قیمت نان پذیرفته شود.
-۳در صــورت حذف ارز ترجیحــی نهادههای ذرت،
کنجاله ،جــو و روغن ،مبنای محاســبه قیمت آنها و
خصوصاً محصــوالت نهایی این نهادههــا ،یعنی مرغ،
تخممرغ ،شــیر ولبنیات با چه نرخ ارزی خواهد بود؟ در
حال حاضر بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز ســامانه نیما
چیزی حدود  ۲0درصد اختالف است ،تأثیر این اختالف
در قیمت محصوالت نهایی آنها در بازار چگونه کنترل
خواهد شد؟ تأثیر نوســانات آتی نرخ ارز در بازار آزاد بر
قیمت روزانه مرغ و شیر و لبنیات چگونه کنترل خواهد
شــد؟ آمارها نشــان از وضعیت نگرانکننده حذف این
کاالهای مهم از سبد مصرفی خانوارها داد ،آیا حذف ارز
ترجیحی این مشکل را شدیدتر نخواهد کرد؟
 -4مهمترین مســئله نحوه جبران و میزان پرداخت
مابهالتفــاوت به مردم اســت .اوالً مابهالتفــاوت به چه
گروههایی از مردم پرداخت میشود؟ آیا بر اساس آنچه
گفته میشــود با پرداخت به چهل میلیون نفر مقصود
حاصل میشود؟ آیا اطالعات و آمار دقیق از جامعه هدف
موردحمایت وجود دارد؟ آیا جبران بهصورت یارانه نقدی
خواهد بود یا کارت خرید کاالیی؟ توجه شود که هرگونه
نقص سیستم تأمین یارانه کاالیی میتواند اجرای طرح را
با شکست روبرو کند .اگر هم نقدی پرداخت میشود آیا
در موارد هزینه کرد آن انحراف ایجاد نمیشود؟بههرحال
با توجه به وجود شــرایط تورمی در جامعه و مشکالت
معیشتی مردم اشــکاالت در نحوه اجرا و شیوه جبرانی
آن و تأثیرش بر قیمت ســایر کاالها و خدمات میتواند
موجب مشکالتی شود که دقت در تصمیم و نحوه اجرا را
طلب میکند .نکته مهم پایانی اینکه این تصمیم مهم و
نحوه اجرای آن باید با اجماع کامل در نظام و با یک اراده
جمعی اجرا شود .یک طرح خوب و ملی ،خصوصاً وقتی با
معیشت روزمره مردم ارتباط دارد ،بدون اجماع و حمایت
یکپارچه از آن نمیتواند نتیجه مطلوبی داشــته باشد.
کما اینکه حفظ وضع موجود یعنی تخصیص ارز 4۲00
هم با تداوم اختالفنظرهای موجود در خصوص معایب
و مشــکالت اجرایی آن ،تأثیر نامطلوب خود را داشته و
دارد .لذا ،برای حل مشکل مردم در این دوره سخت ،هر
تصمیم اقتصادی ،مستقل از رویکرد آن ،برای موفقیت
نیاز به انسجام همه دستاندرکاران در اجرا دارد که امید
است با وحدت نظر مسئوالن و تمام قوا و با درایت الزم،
در جهت تأمین نیازهای معیشتی مردم به نتیجه برسد.
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بومگردیها بر سر ایستگاه کرونا

ایســنا/یزد این روزهــا بومگردیهــا کــه
زیرســاختهایی نوپاتر و پرطرف در حوزه
گردشگری هستند با مشــکالت عدیدهای
دســت و پنجه نرم میکنند کــه امروز در
ایستگاه کرونا متوقف شده و وضعیت بسیار
بدی دارند.
شیوع کرونا خسارات زیادی را به بخشهای
مختلف اقتصاد جهان تحمیلکرد اما بدون
شــک باید صنعت گردشــگری را جزو آن
دســته از فعالیتهای اقتصادی دانست که
بیشترین آســیب را از این ویروس متحمل
شده است.
کرونــا همچنــان در ایران میتــازد و در
حالی که هنوز به ایســتگاه پایانی نرسیده
وارد ششــمین پیک خود شــده است و در
این شرایط ،بسیاری از فعالیتها و مشاغل
گردشگری را متاثر کرده است.
صنعت بومگردی اخیرا جایگاه قابل توجهی
در میان گردشــگران پیدا کرده و بسیاری
از افراد اقامــت در بومگردیها را جایگزین
هتلهــای لوکس و گران قیمــت کردهاند
امــا کرونا در این مدت کوتاه بر مشــکالت
بومگردیها افزوده و بسیاری از این فعاالن
را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
با وجود اینکه قدمت راهاندازی اقامتگاههای
بومگــردی در ایران به بیــش از یک دهه
باز میگردد اما اکنون با توســعه روزافزون
اقامتگاههــا ،چالشهای جدیــدی در این

عرصه بر آنان حاکم شده که مشکالت ناشی
از کرونا نیز بر آن اضافه شده است.
پرداخت وامها در اوج بیدرامدی
«فاطمه حاجیحسینی» مسئول بومگردی
ثریا در این باره به ایســنا میگوید :با توجه
به شــرایط تعطیلی کرونا و عدم مســافرت
مردم ،وضعیت بومگردی اص ً
ال خوب نبودند
و درآمدی در کار نبود ،این در حالی اســت
که حمایتی از طرف مسئوالن شکل نگرفت
و بخشنامههــای مصوب شــد کــه تاریخ
پرداخت قبوض بــه تعویق بیفتد اما هنگام
پرداخت ادارات اعتنایی نمیکردند.
وی با بیان این که هزینههای زیادی برای
این بوم گردی انجام شد ،میگوید :با توجه
به قدیمی بــودن آن ،بازســازی این خانه
مــدت کوتاهی به درازا کشــید و افتتاحیه
این مجموعه همزمان با شیوع و همه گیری
ویروس کووید  1۹شد که مجبور به کنسل
کردن برنامهها شدیم.
مسئول این بومگردی با تاکید بر این که با
این شرایط درآمدی نیز حاصل نشد ،گفت:
تمام وامهایی که گرفته شــده بود از طریق
درآمدهای خود ســوای بومگردی پرداخت
شــد از طرفی برای پرداخــت این وامها تا
حدودی بانکها همکاری الزم را داشتند و
یک بازه زمانی  6ماهه را برای تعویق مهلت
پرداخت لحاظ کردنــد .وی اضافه میکند:
برای شروع و راهاندازی بوم گردی میتوان

با مبالغ کم شــروع کرد و آن را پیشــرفت
داد .بــرای درآمدزایی از این کار نیز باید با
بازار کار آن آشنا شد و تبلیغات به گونهای
باشــد که بتوان از شهرهای مختلف مهمان
پذیرفت.
دلسردی از بیدرامدی و بیحمایتی
«ســعید بشــیری» مالک بوم گردی کوه
سنگی در روستای مدوار مهریز هم به ایسنا
میگوید :زمانی که نه درامدی باشــد و نه
حمایتــی ،هر فردی از این شــغل و درآمد
زایی از آن دلســرد میشود و با بیاعتنایی
بانکها و عدم موافقت آنها با تعویق مهلت
پرداخت وامها و تحت فشار گذاشتن ضامن
و خود ما این دلسردی دو چندان میشود.
وی اضافــه میکند :هزینههــای نگهداری
مجموعــه ،خرابیهای به بار آمده اســت و
تمام خســارتهایی از این قبیل هیچکدام
جبران نشــده است .این مســئول اظهار
میکند :روســتای مدوار با مشــکل کمبود
آب روبروســت و بیش از سه ساعت در روز
آب کافی فراهم نیست لذا برای بوم گردی
مجبور به خرید منبع آب شــدیم که هزینه
جداگانهای را میطلبید .بشیری با بیان این
که نظارت بــر اماکن عمومی درباره رعایت
حجاب و برخــی از مســائل فرهنگی باید
با حفظ شــان گردشــگران خارجی باشد،
تصریح میکند :باید رابطه دو جانبه امر به
معروف و نهــی از منکر و همچنین در نظر

گرفتن فرهنگ و ملیت گردشگران منطقه
برقرار شــود تا تلقی از تذکرات بیاحترامی
نباشد.
وی به نبود روشنایی و آسفالت جاده اشتره
در این منطقه نیز اشاره میکند و میگوید:
جادههــای اطــراف بومگردی آســفالت و
روشــنایی مناســبی ندارد و با تمام تالش
و هزینههایی که برای جاده ســازی انجام
دادهام ،باز هم مشــکالت زیادی وجود دارد
به خصــوص زمانهای تاریک شــبانهروز،
تصوراتــی درباره ناامن بــودن این منطقه
میشود.
بشــیری بــا تاکید بــر این که برداشــتن
تابلوهای بوم گردی توســط شرکت تعاونی
وحدت دهیــاران از دیگر مســائل موجود
اســت ،تصریح میکند :قرار بر این شده که
شرکت ،تابلوهای جدیدی را جایگزین کند
اما با پیگیریهایی که بنده انجام دادهام ،باز
هم خبری نیست.
امروزه مهریز به عنوان باغشــهر استان یزد
مشکالت متعددی را در حوزه بومگردیها
تجربه میکند و هرچند اهتمام مســئوالن
در این حوزه وجود داشــته ولی باید توجه
داشته باشــند که رونق گردشگری در دیار
مهریــز نیازمنــد اهتمامی بیــش از پیش
اســت تا بتوان با احیــای بومگردیها حال
گردشگری این سرزمین پرظرفیت را بهبود
بخشید.

توقف اجرای چهار حکم قصاص در کهگیلویه و بویراحمد
رئیس شورایهای حل اختالف کهگیلویه و بویراحمد گفت:
با تالش معتمدان و ســفیران صلح چهار پرونده قتل که در
حال اجرا بوده ،حکم قصاص آن متوقف شــد .حجتاالسالم
والمســلمین سید “ابراهیم ســجادی “ در نشست خبری با
اصحاب رسانه اظهار داشت :با تالش معتمدان و سفیران صلح
چهــار پرونده قتل که در حال اجرا بــوده ،حکم قصاص آن
متوقف شده و تالش برای جلب رضایت خانوادههای مقتول
ادامه دارد.
وی با بیان اینکه نهادهای فرهنگی و رسانهها باید تالش کنند
که زمینه فرهنگ سازی در زمینه عذرخواهی و آموزشهای
الزم برای باال بردن صبر در جامعه ایجاد شــود ،ادامه داد :در
ستاد ملی صبر همه نهادهای فرهنگی در حال تالش هستند
تا در جامعه زمینههای فرهنگســازی ایجاد شود و معتقدم
که رسانهها میتوانند نقش بسزایی در پای کار آوردن مردم
داشته باشند.
ســجادی بیان کــرد :در زمینه صلح در محــالت با حضور

معتمــدان محلی و محوریت ائمه جمعه بین مردم ســازش
ایجاد کنند ،همانگونه که انقالب از مســاجد شروع شد و به
ثمر نشســت شروع صلح محله محور از مساجد نیز میتواند
نتیجه بخش باشد.
معاون قضایی رئیس کل دادگســتری اســتان کهگیلویه و
بویراحمد گفت :در شــش ماهه اول ســال جاری  11۲نفر
زندانــی را از زنــدان آزاد کردیم و این مــوارد با گفتوگو با
شــاکیان و  7۲4پرونده با دخالت سفیران صلح به مصالحه
انجامیده است .ســجادی افزود :تعداد پروندههای ورودی در
هفت ماه گذشته به شوراهای حل اختالف استان کهگیلویه
و بویراحمــد  ۲4هزار و  ۵6۹پرونده بــوده که از این تعداد
 ۲4هــزار و  1۸0فقره مختومــه و پنج هزار و  ۲6۵منجر به
مصالحه شــده است .وی با اشــاره به اینکه اغلب قتلها در
اســتان با سالح گرم صورت میگیرد ،خاطرنشان کرد :دلیل
قتلها اغلب تصمیمات آنی و پائین بودن آســتانه تحمل به
ویژه در جوانان است.

ساجدی اذعان داشت :در سال گذشته با همکاری و همراهی
معتمدان و اعضای ســفیران صلح  ۲0فقــره قتل منجر به
رضایت شد و در ســال جاری یک فقره قتل عمد آنهم در
شهرســتان لنده منجر به رضایت خانواده مقتول شده است.
وی خاطرنشــان کرد :با همکاری شوراهای حل اختالف در
زندانهای اســتان و همچنین ستاد دیه در پرونده مالی 71
نفر از محکومان از طرف شــاکیان تخفیف و بخشش بیش از
یک میلیارد و  600میلیون تومان محقق شد.
رئیس توســعه حل اختالف اســتان کهگیلویه و بویراحمد
در پایان از برگزاری آزمون متقاضیان تأســیس مؤسسههای
داوری و میانجیگری در اســتان خبر داد و افزود :افراد دارای
مدرک کارشناسی در رشتههای حقوق ،فقه و حقوق اسالمی،
فقــه و مبانی و طالبی که ســطح دوم را گذراندهاند در این
آزمون میتوانند شــرکت کنند .معاون قضایی در شوراهای
حل اختالف استان بیان کرد :اغلب دعاوی مطرح در مراجع
قضایی نتیجه ضعف فرهنگ در جامعه است.

ناظر گمرکات استان کرمانشاه:

آماده رونق واردات از پرویزخان
و خسروی هستیم
کرمانشاه ناظر گمرکات استان کرمانشاه از رشد
هفت درصدی صادرات کرمانشاه در هفت ماهه
امســال خبر داد و گفت :آماده واردات کاال از
دو مرز خســروی و پرویزخان هستیم .بختیار
رحمانیپور در نشست خبری امروز ( 1۸آبان)
از صادرات یک میلیارد و  4۳6میلیون دالری
از مرزهای کرمانشاه در هفت ماهه امسال یاد
کرد و گفت :رشــد هفت درصدی صادرات آن
هم در شــرایط کنونی تحریم ها بیانگر تالش
فعاالن اقتصادی است.
به گفته این مســئول ،در هفت ماهه امسال
 44درصــد کاالهای صادراتی ایران به عراق از
مرزهای استان کرمانشاه خارج شده است .وی
بیشترین سهم صادرات در این مدت را مربوط
به مرز پرویزخان با رقم  ۵۵6میلیون دالر اعالم
کرد و یادآور شــد :پرویزخان از بین  1۲مرزی
که ایران با عراق دارد ،بیشترین صادرات به این
کشور را داشته است.
مدیرکل گمرک اســتان کرمانشاه سپس از
مشکالتی که در حوزه صادرات وجود دارد یاد
کرد و نبود حمل یکســره را از مهمترین آنها

برشمرد که قیمت تمام شده کاالهای صادراتی
را افزایــش میدهد و باعــث افزایش تلفات و
ضایعات کاالها خواهد شد.
رحمانی پور عنوان کــرد :همچنین اگرچه از
طریق ســامانه جامع امور گمرکی ،تشریفات
گمرکی صــادرات در کوتاهترین زمان ممکن
صورت میگیرد ،اما خواب و ازدحام کامیونی
کــه گاهی در مرزها داریم بــه دلیل تخلیه و
بارگیریهای مکرر کاالها در مرز است.
نکتــه دیگری کــه ناظر گمرکات اســتان
کرمانشــاه بر آن تاکید داشت لزوم برقراری
واردات کاال از عــراق در برابــر صادراتی که
داریم بــود و خاطرنشــان کرد :اگر واردات
نداشته باشــیم ،آینده صادرات هم به خطر
خواهد افتاد و قدرت چانه زنی خود را هم از
دست میدهیم .مدیرکل گمرک کرمانشاه با
بیان اینکه در هفت ماهه امسال  1۳میلیون
دالر واردات کاال از مرزهای کرمانشاه صورت
گرفتــه که عمدتا مواد اولیه بوده ،گفت :این
آمادگــی را داریم کــه واردات را از دو مرز
پرویزخان و خسروی رونق بدهیم.
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خبر
نام عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی
اراک در فهرست  2درصد دانشمندان
برتر جهان

در فهرست اعالم شــده دانشگاه استنفورد ،نام عضو
هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک برای دومین بار در
میان دانشمندان  ۲درصد برتر جهان درج شد.
بر اساس پژوهشی که توســط دانشمندان دانشگاه
اســتنفورد بر روی دادههای اســکوپوس انجام شد،
فهرســت  100هزار دانشــمند پر استناد در تمامی
رشتهها و نیز دو درصد برتر حوزههای علمی شناسایی
و معرفی شدند .دکتر داود قنبری عضو هیات علمی
گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی اراک نیز برای دومین
بار در ردیف محققان برتر ایران براساس فهرست اعالم
شده معرفی شــد .این ردهبندی هر سال با توجه به
نتایج سال قبل پژوهشگران انجام می شود و قنبری
برای ســال دوم نیز در جمع دودرصد دانشــمندان
پراستناد دنیا حضور دارد .از معیارها و شاخص های
این رده بندی می توان به تعداد مقاالت نویســنده از
سال  1۹60تا  ،۲0۲0ســال انتشار اولین و آخرین
مقاله نویســنده ،رتبهبندی بر اساس تعداد استنادها
با حذف خود استنادی اشاره کرد .دکتر داود قنبری
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک جزو اولین
فارغ التحصیالن نانوفناوری است که از طرف انجمن
نانــوی ایران به عنوان دانش آموخته برتر کشــوری
معرفی شــد .وی براســاس پایگاه گوگل اسکوالر با
حدود  4000ارجاع ،باالترین ارجاعات اســتانی را در
زمینه علوم و مهندسی داراست .به گزارش ایسنا ،به
نقل از دانشگاه صنعتی اراک ،طی مسیر پژوهش  ،وی
ســه مرتبه در رده های مختلف به عنوان پژوهشگر
برتراستان مرکزی انتخاب شده است و چاپ بیش از
 1۳0مقاله علمی بین المللی ،کتاب ،اختراع و مشاوره
بیش از  ۳0پایان نامه کارشناســی ارشــد از جمله
فعالیت های دکتر قنبری است.

دیدار صمیمی مدیر عامل آبفا شیراز
با جمعی از فرزندان شاهد شرکت

چراغی – شیراز  :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
شیراز در فضایی صمیمی با جمعی از فرزندان شهید
دیدار و گفتگو داشت .بهمن بهروزی  ،رییس هیئت
مدیره و مدیر عامل آبفا شیراز در فضایی صمیمی با
جمعی از فرزندان شهید همکار دیدار و گفتگو داشت
که در این جلســه ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره
شهدای گلگون کفن میهن اسالمی به درخواست ها و
دغدغه های این عزیزان رسیدگی شد .بهمن بهروزی
 ،رییس هیئت مدیره و مدیر عامل آبفا شیراز ضمن
تشریح دستاوردها و برنامه های پیش روی شرکت
آب و فاضالب شیراز ،خدمت رسانی به خانواده معظم
شــهداء و جامعه بزرگ ایثارگری را از ماموریت های
اصلی آبفا برشمرد .گفتنی است در این دیدار فرزاد
کرمی،مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران و محسن
عبدالهی مشــاور مدیر عامل در امور جوانان شرکت
آب و فاضالب شیرازحضور داشتند.

ساخت و افتتاح سرپناه توسط
خادمیاران رضوی

دبیرکانونهای خدمت رضوی اســتان کرمانشــاه
از افتتاح ســرپناه در ماهیدشــت خبر داد .ســید
محمدجعفر امامیان اظهار داشت :با همت خادمیاران
رضوی منزل مسکونی پیرزن بی سرپرست و تنها در
روستای حاجی آباد بخش ماهیدشت ساخته شد و در
روز یکشنبه  16آبان ماه افتتاح شد .وی ادامه داد :از
ابتدای سال این مسئله پیگیری و طی  ۸ماه به همت
خادمیاران و کمک خیرین با صرف  ۸0میلیون تومان
این منزل به مرحله بهره برداری رسید .امامیان با اشاره
به طرح بازسازی منازل محرومین توسط خادمیاران
رضوی طی دو ســال اخیر عنوان کرد :تا کنون بیش
از  ۵0باب از منازل محرومین مورد بازسازی و مرمت
قرار گرفته است و افتتاح دومین سرپناه ساخته شده
توسط خادمیاران رضوی در کارگروه جهادی از جمله
اهم برنامه هــای دبیرخانه کانونهای خدمت رضوی
استان در هفته آینده خواهد بود.
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خبر
شورای رقابت گرانی خودرو را گردن
اظهارنظرهاانداخت

شورای رقابت که همواره بر عملکرد مناسب خود در حوزه
قیمتگذاری خودرو تأکید داشته و آن را کارشناسانهترین
راهحل موجود میداند ،اینبار در واکنش به حواشــی بازار
خودرو از سهم اظهارات اشخاص حقوقی و حقیقی در این
آشفتگی سخن گفته است ،این در حالی است که در آستانه
تعیین مجدد قیمت خودرو همچنان تکلیف کادر مدیریتی
و حتی رئیس شــورا مشخص نیست ،رئیس فعلی هم که
گفته قیمتگذاری به او ربطی ندارد! به گزارش ایسنا ،طی
سالهای اخیر با رایزنیهای که شورای رقابت داشت دوباره
به چرخه قیمتگذاری خودرو برگشت و در حالی این اتفاق
افتــاد که این بار راهحل خود بــرای قیمتگذاری و فروش
را به نحوی تعیین کرد که بارها در حداقل دو ســال اخیر
موردنقد قرار داشته اســت؛ از جریان قرعهکشی گرفته تا
محاسبه قیمت ،در ابتدا قیمتگذاری هر فصل انجام میشد
و در آخرین تصمیم به شــش ماه یکبار تغییر کرد و زمان
آخرین قیمتگذاری در پایان آبان ماه به اتمام میرســد و
باید قیمت جدید اعالم شد .این در حالی است که چندی
پیش دور دوم شورای رقابت هم به پایان رسید و باید اعضا
حتی رئیس شــورا تغییر کند و در حالی از یک ماه گذشته
قرار بوده با حضور وزیر اقتصاد رئیس جدید و اعضا مشخص
شــود که هنوز خبری نیست و مشخص نیست در آستانه
قیمتگذاری جدید ،در شــورای رقابت چه میگذرد ،نهم
در شــرایطی که شیوا  -رئیس فعلی شورای رقابت  -اعالم
کرده بود با توجه به مشــخص نبودن اعضا و به حدنصاب
نرســیدن ،جلسههای شــورا جهت تصمیمگیری تشکیل
نمیشــود ،وی البته گفته بود که قیمتگذاری جدید به او
ربطی ندارد و رئیس جدید باید تصمیمگیری کند .دراینبین
اظهاراتی مبهم از ســوی مسئوالن مربوطه از جمله وزارت
صمت مطرح میشود مبنی بر اینکه قرعهکشی حذف خواهد
شــد و یا بهزودی قیمتهای جدید توســط وزارت صمت
اعالم میشــود! ،این بالتکلیفی و مشخص نبودن سیاست
قیمتگذاری که خود بر وضعیت مبهم بازار خودرو بیتأثیر
نیست در حالی اتفاق میافتد که شورای رقابت در واکنشی،
اظهارات غیرمســئوالنه را دلیل آشفتگی اخیر بازار خودرو
اعالم کرده است درحالیکه پاسخی نسبت به وضعیت خود
و جریان تصمیمگیریهای جدید ندارد و مشخص نیست در
کمتر از  ۱۵روز آینده با پایان زمان قیمتگذاری قبلی چه
اتفاقی خواهد افتاد .بااینحال شورای رقابت در اطالعیهای
نســبت به برخی اظهارات مطرح شده درباره قیمتگذاری
خودرو پاسخ داده است و در آن اعالم کرده که «ازآنجاییکه
هرگونه اظهارنظر اشــخاص حقیقی و حقوقی خصوصاً در
رابطه با وضعیت بازار خودرو و نحوه قیمتگذاری و فروش
خودروهای داخلی و انحصاری ،لزوماً باید منطبق بر قوانین
مصــوب و با تأکید بر مالحظات مربوط به حفظ آرامش در
بازار و توجه به شرایط خاص کشور و پرهیز از آثار و تبعات
منفی آن باشد ،قطعاً طرح مباحث غیر مصوب و یا اظهارات
غیرمسئوالنه میتواند موجب بروز تبعات سوء در بازار خودرو
و نهایتاً منجر به تالطم در بازار و تشدید برخی عدم تعادل
شود متأسفانه اظهارنظر برخی اشخاص حقیقی و حقوقی،
موجــب ایجاد تالطم در بازار و بعضــاً افزایش قیمت انواع
خودرو در کشور شده است» .در بخشی دیگر بر انجاموظیفه
خودروسازان تأکید و اعالم شــده است که آنها کماکان
موظف هستند که خودروهای مورد تعهد را بر اساس جدول
و زمانبندی تعهد شده و با قیمتهای مصوب شورای رقابت
تحویل خریداران دهند و کلیه مصوبات شــورا باید توسط
خودروسازان اجرا شود و هرگونه اظهارنظر معطوف به افزایش
قیمت خودروهای انحصاری طبق قانون ،منوط به مصوب
شدن آن در شورای رقابت خواهد بود .در ادامه نیز با اشاره به
اینک آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل
تنظیمی مصوب شــورای رقابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰
بوده اســت .اعالم شــده که «با توجه به اینکه بر اســاس
ماده  ۵۸قانون اجرای سیاســتهای کلی اصل ( )۴۴قانون
اساسی» ،تشخیص انحصاری بودن بازار صرفاً و صراحتاً جزو
اختیارات شورای رقابت است ،مادامیکه شرایط انحصاری
در بازار خودروهای مشمول دستورالعملهای شورای رقابت
تداوم داشته باشد و امکان تعیین قیمت و تحمیل شرایط
قراردادی غیرمنصفانه از سوی انحصارگر وجود داشته باشد،
کماکان کلیه دســتورالعملهای مصوب «شورای رقابت»
برای بنگاههای ذیربط و خودروهای مشمول دستورالعمل،
الزماالجرا خواهد بود .البته شــورای رقابــت از حمایت از
حقوق مصرفکنندگان نیز ســخن گفتــه و تأکید کرده
است که «بدیهی است عدم رعایت دستورالعملها و ضوابط
قیمتگذاری و فروش مصوب شورای رقابت توسط واحدهای
تولیدی ،تخطی از اجرای قوانین مصوب تلقی شــده و پس
از رسیدگی نسبت به احقاق حقوق مصرفکنندگان اقدام
خواهد شد».

چند نفر سجامی شدند؟

طبق آخرین آمار ،در مهرماه ســال جاری  ۱۲۱هزار و ۶۲۳
احراز هویت در ســامانه (ســجام) صورت گرفته است .این
درحالی است که در شهریور ســال جاری ،تعداد سجامی
شــدهها ۱۶۶ ،هــزار و  ۱۳۹نفر بود .به گزارش ایســنا ،در
مهرماه ســال جاری تعداد  ۹۴هزار و  ۱۱۹ثبتنام از سوی
ســرمایهگذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه «سجام»
صورت گرفته و تعداد احراز هویت شدهها نیز با عبور از ۱۲۱
هزار ســهامدار در این ماه به  ۱۲۱هزار و  ۶۲۳مورد رسیده
است.
استانهای پیشتاز در سجامی شدن
همچنین بر اساس این گزارش ،تعداد نفرات ثبتنام شده در
سامانه «سجام» در مهرماه به تفکیک هر استان حاکی از آن
است که پنج استان تهران با  ۲۰هزار و  ۹۵۶مورد ،خراسان
رضوی با  ۶۴۹۳مورد ،اصفهان با  ۶۴۶۶مورد ،خوزســتان
با  ۵۱۶۶مورد و مازندران با  ۴۷۰۵مورد در صدر بیشترین
ثبتنامشدهها در کل کشــور قرار دارند .در شهریورماه نیز
تهــران با  ۳۷هزار و  ۱۵۸مــورد ،کرمان با  ۱۲هزار و ۱۴۱
مورد ،خراسان رضوی با  ۱۱هزار و  ۶۴۴مورد ،اصفهان با ۱۱
هزار و  ۴۹۳مورد و خوزســتان با  ۱۰هزار و  ۹۷۱مورد در
ابتدای لیست سجامی شدهها قرار داشتند.

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

«همدلی» با نگاهی به تاثیر بورس بر تورم در برخی از کشورهای توسعهیافته بررسی کرد؛

آدرس اشتباه در شکلگیری تورم

همدلی| فاطمه آقاییفرد :باال و پایین شدن
عجیب بازار سرمایه طی دو سال اخیر ،جامعه
را به دو قطب در زمینه اقتصادی تقسیم کرده
اســت .گروهی طرفدار رشــد و توسعه بازار
سرمایه که موافق اســتفاده از سیاستهایی
هستند که ســرمایههای خرد و خانگی را به
تاالر شیشــهای هدایت کــرده و در عوض به
دلیل کوچ سرمایهها به این بازار جلوی رشد
بازارهای موازی را میگیرد؛ در مقابل گروهی
که برای جلوگیری از تورم و حمایت از اقشار
ضعیف ،خواستار باال رفتن نرخ بهره بینبانکی
هســتند؛ باال رفتن نرخ بهــره هم به معنای
خــروج پول از بازار ســرمایه و ریزش بورس
اســت .حاال چیزی شبیه این ســؤال اذهان
عمومی را درگیر کرده؛ «جلوگیری از تورم یا
منافع سهامداران؟» .بعد از رشد عجیب بازار
سرمایه در سال  ۹۹و ریزش بیسابقه بورس از
تابستان سال گذشته تاکنون ،حاال سکانداران
اقتصادی در میــان یک دوراهی گیرکردهاند؛
دوراهی عجیبی که از یکسو اگر دولت را به
سمت کنترل تورم ،البته در کوتاهمدت هدایت
کند ،با تشدید ضرر سهامدارانی همراه خواهد
بود کــه روزگاری به دعــوت دولت دوازدهم
وارد این بازی شــدند .در آنسوی این بازی
اما راه دیگری هم برای کنترل تورم به چشم
میخورد و آنهم انتشــار اوراق دولتی با باال
بردن نرخ بهــره بینبانکی برای جلوگیری از
تشــدید تورم است که به نفع معیشت اقشار
ضعیف میتواند باشد .هرچند اینروزها کمتر
کســی را میتوان دید کــه وارد بازی بورس
نشده و منافع مالی خود و خانوادهاش به این
بازار گره نخورده باشــد .بر اساس برآوردهای
انجامشده ،از ابتدای سال جاری تا نیمه خرداد
شاهد صدور ۳۵میلیون و ۹۰۰هزار کد جدید
در بازار سرمایه بودیم.
این ارقام زمانی قابلتوجه میشــود که تعداد
صدور کدهای جدید طی ســال گذشته در
مجموع ۸۲۲هزار کد بوده است .بهاینترتیب
طی ۴۷روز کاری امسال نهتنها رکورد مزبور
شکســته شــده ،بلکه با احتســاب کدهای
صادرشده طی سالهای گذشــته و امسال،
ارتش ســهامداران به حدود  ۵۰میلیون نفر
رســید .این امر با در نظــر گرفتن جمعیت
تقریبی  ۸۴میلیون نفری در ایران ،نشــان از
ورود  ۶۰درصد از ایرانیها به بازار سهام دارد.
این یعنی بیش از نیمی از جمعیت ایران درگیر
اتفاقات بورس هستند؛ بنابراین هر تصمیمی
درباره اتفاقات این بازار و تورم ،با سرنوشــت

حــدود  ۶۰درصــد از ایرانیهــا گرهخورده
است .این در حالی اســت که برخی آگاهان
اقتصادی همچنان آمارهای قبلی را برای انجام
تحلیلهای خود مدنظر قرار میدهند .تحت
چنین شرایطی ،از یکسو آگاهان اقتصادی به
دولتیها مدام گوشزد میکنند که باید برای
جلوگیری از باال رفتن تورم ،سیاســت انتشار
اوراق دولتی و باال بردن نرخ بهره بینبانکی را
در دستور کار خود قرار دهد تا اوضاع معیشتی
اقشاری که در این بازار فعال نیستند ،بیش از
این آشفته نشود .این در حالی است که عده
دیگری از کارشناسان اقتصادی نیز اظهارنظر
متفاوتی دارند و بر این باور هستند که رونق
بورس یعنــی رونق صنعت و خدمات؛ به باور
این دســته از تحلیلگران ســرمایهگذاری در
ایــن بازار یعنی حمایت از تولید و اشــتغال.
حاال نهفقط بهارستانیها که رئیسکل بانک
مرکزی و وزیر اقتصاد نیز در صحبتهای خود
مدام از حمایت از این بازار سخن میگویند و
طبق ادعای وزارت اقتصاد فع ً
ال انتشــار اوراق
برای تأمین کسری بودجه برای دور شدن از
تشدید تورم کنار گذاشتهشده است.
اتفاقی که به نظر میرســد در صورت اصرار
کارشناسان میتواند بهزودی کنار گذاشتهشده
و بار دیگر با ضررهای شدید سهام بورسی همراه
شود .به نظر میرسد دولت باید از راهکارهای
اساســی برای حل بحران تورم استفاده کند
و نــه اینکه از راهکارهای کوتاهمدت .به گفته
بســیاری از آگاهان اقتصادی انتشــار اوراق
دولتی اگرچــه در کوتاهمدت میتواند جلوی
تورم را بگیرد ،اما در بلندمدت نباید از اثرات

آن غافل شد .از سوی دیگر نقش بازار سرمایه
در اقتصاد نیز غیرقابلچشمپوشی است .این
را با نگاهی به کشورهای توسعهیافته بهخوبی
میتــوان فهمیــد .بهعنوانمثــال نگاهی به
مقــاالت بینالمللی در زمینه نقش بورس در
رشد اقتصادی آمریکا بهخوبی نشان میدهد
که بورس این کشــور نقــش قابلتوجهی در
پیشبرد اهداف اقتصادی ایاالتمتحده داشته
اســت .در یکی از مقاالتی که در سال ۲۰۲۰
در زمینه بورس آمریکا نوشته شده ،بازار سهام
این کشور بهعنوان یک ویترین برای نمایش
شاخصهای اقتصادی این کشور عنوانشده
اســت .نویسنده در این مقاله مینویسد ،بازار
سهام یک شاخص اقتصادی عالی برای اقتصاد
ایاالتمتحده است .این شاخص نشاندهنده
عملکرد همه شرکتهای فهرست شده است.
در این مقاله حتی به ایجاد اطمینان در فضای
سرمایهگذاری بورس این کشور نیز اشاره شده
و گفته شــده ،درصورتیکه ســرمایهگذاران
از امنیت این بازار اطمینان داشــته باشــند
بهراحتــی میتوانند به خریدوفروش ســهام
و حتــی امتیاز صندوقهای ســرمایهگذاری
مشترک روی بیاورند.
از سوی دیگر کارشناسان در این مقاله به این
نکته نیز اشاره کردهاند که اوضاع بازار سرمایه
نشاندهنده این میتواند باشد که اقتصاد در
شش ماه آینده به چه سمت و سویی خواهد
رفت .در حالی بسیاری از کارشناسان اقتصادی
در داخل کشــور ما بر این باور هســتند که
دولت نباید به قیمت تورم از منافع سهامداران
حمایت کند که تحلیلگران در آمریکا بر این

باور هستند که بازار سهام نقش قابلتوجهی
بر اقتصاد میتواند داشــته باشد .از جمله این
نقشها میتوان به این ســه مورد گفته شده
اشاره کرد« :بازار سهام به سرمایهگذاران خرد
اجازه سرمایهگذاری در اقتصاد را میدهد ،این
سرمایهگذاری به سهامداران کمک میکند تا
تورم را شکســت داده و از سوی دیگر نیز به
توسعه کسبوکارها کمک میکند» .آنطور
که در بســیاری از مقاالت منتشــر شده در
این زمینه میتوان دید ،توجه به بازار سرمایه
میتواند به سرمایهگذاران خرد اجازه مالکیت
بخش کوچکی از یک شــرکت موفق را دهد.
نکته قابلتوجه این اســت که در بســیاری
از مقاالت منتشــر شــده از بورس بهعنوان
یکــی از ابزارهای الزم در شکســت تورم یاد
شده اســت؛ «سرمایهگذاری در بازار سهام به
سرمایهگذاران ،کمک میکند تا بهمرورزمان
بر تورم غلبه کنند .قاعده کلی این است که
قیمت سهام پس از در نظر گرفتن تورم بهطور
متوسط هفت درصد در سال افزایش مییابد؛
اتفاقی کــه میتواند جلوی افت ارزش پول را
بگیرد» .جدای از اظهارات تحلیلگران خارجی
در زمینه نقش مؤثر بازار ســرمایه در کنترل
تورم ،نباید از نقش سرمایههای خرد و خانگی
در ایجاد تــورم در بازارهای موازی نیز غافل
شــد .تجربه سالهای گذشته نشان داده ،هر
بار که بازار سرمایه از فضای ناامنی برخوردار
بوده ،ســرمایهها همواره از تاالر شیشهای به
ســمت بازارهای مسکن ،خودرو ،دالر و سکه
کوچ کردهاند و همه اینها راه دیگری را برای
تشدید تورم باز کردهاند ،اینطور نیست؟

گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت درباره وضعیت قیمت حدود  ۱۰۰کاالی اساسی در مرداد

گرانی  44تا  100درصدی معیشت

همدلی| جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صمت نشان
میدهد که قیمت جوجه یکروزه ،سیم ،برخی از انواع خوراک
دام و طیور ،کره ،روغن جامد ،پیاز ،گوجهفرنگی و برخی از انواع
ســیمان در مردادماه امســال بیش از  ۱۰۰درصد و  ۴۴کاال از
جمله برخی از انواع گوشت و مرغ ،تخممرغ ،لبنیات ،صیفیجات،
حبوبات ،قند و شــکر ،چای ،شــوینده ،روغن مایع ،آهنآالت و
یخچال بیش از  ۵۰درصد گران شــدند و فقط قیمت یک کاال
کاهش یافته اســت .به گزارش ایســنا ،از بین  ۹۷کاالیی که
تغییرات قیمت آنها از مردادماه سال گذشته تا ماه مشابه امسال
منتشــر شده ،قیمت  ۱۳کاال بیش از  ۱۰۰درصد افزایش یافته
و قیمت آنها بین دو تا بیش از شش برابر شده است .بیشترین
افزایش قیمت مربوط به روغن نباتی  ۱۶کیلویی است که قیمت
آن در مدت یاد شده بیش از شش برابر شده است .البته قیمت
روغــن نباتی طی یک ماه اخیر افزایش چندانی نداشــته و این
جهش قیمت به خاطر افت قیمت روغن نباتی در مردادماه سال
گذشــته است .قیمت کره پاستوریزه  ۱۰۰گرمی نیز در این ماه
نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۱۲۸.۹درصد افزایش داشته و به
حدود  ۱۰هزار تومان رســیده است .بعد از روغن نباتی ،جوجه
یکروزه با افزایش  ۳۱۰.۱درصدی به حدود  ۶۷۰۰تومان رسیده
است .البته قیمت این محصول نیز طی یک ماه اخیر حدود دو
درصد افزایش داشــته و علت افزایش چشمگیر آن ،افت قیمت
جوجه یکروزه در مرداد ســال قبل بــود ۹ .کاالی دیگری که
قیمت آنها در مردادماه بیش از دو برابر شده شامل جو داخلی
و خارجی بــا  ۱۳۶.۸و  ۱۱۲.۷درصــد ،ذرت داخلی با ۱۰۰.۲
درصد بود که بهعنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ ،گوشت،
تخممرغ و لبنیات نیز تأثیرگذارند و همچنین نخود با ،۱۳۱.۹

گوجهفرنگی با  ،۱۲۶.۷پیاز با  ،۱۱۴.۶برخی از انواع ســیمان با
 ۱۱۰تا  ۱۲۷درصد و انواع ســیم با بیش از  ۱۴۰درصد افزایش
قیمــت در صدر جدول قرار دارنــد .از بین این  ۹۷کاال ،قیمت
 ۴۴کاال از جمله برخی از انواع گوشت و مرغ ،تخممرغ ،لبنیات،
صیفیجات ،حبوبات ،قند و شــکر ،چای ،شوینده ،روغن مایع،
آهنآالت و یخچال بین  ۵۰تا  ۱۰۰درصد گران شــده است .از
جمله مهمترین این کاالها مرغ زنده با  ۵۳.۱درصد ،گوشت مرغ
تازه  ،۵۳.۱تخممرغ با  ،۷۳.۷گوســاله زنده و گوشت گوساله با
 ۶۷.۶و  ،۵۲.۴شیر خام و شیر استریل پاکتی یک لیتری پرچرب
با  ۸۳.۳و  ۵۴و روغن مایع ســرخکردنی و آفتابگردان با  ۷۱.۱و
 ۶۴درصد افزایش قیمت بوده اســت .در مردادماه امسال قیمت
هر کیلو مرغ زنده به  ۱۹هزار و  ،۱۰۰گوشــت مرغ تازه به ۲۷
هــزار تومان ،تخممرغ به  ۲۰هزار و  ،۸۰۰هر لیتر شــیر خام و
شیر اســتریل پاکتی پرچرب به  ۵۶۰۰و  ۱۲هزار و  ۹۰۰هزار
تومان و بطری  ۸۱۰گرمی روغن مایع سرخکردنی و آفتابگردان
به حدود  ۱۳هزار و  ۵۰۰تومان رسیده است .در این میان برخی

از کاالهای دیگری که قیمت آنها طی یک سال بیش از بیش از
 ۵۰درصد افزایشیافته میتوان به شکر ،قند ،چای ،برخی از انواع
حبوبات و صیفیجات اشــاره کرد؛ بهطوریکه در مرداد امسال
قیمت شکر سفید حدود  ۶۳.۴درصد ،قند شکسته  ،۶۱.۹انواع
چای خارجی بین  ۶۴تــا  ۶۸درصد ،لپه  ،۶۹لوبیاچیتی ،۶۲.۹
سیبزمینی  ،۵۳.۳موز  ۵۹.۵و برنج تایلندی ۵۰.۱درصد نسبت
به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است .در مرداد امسال قیمت
هر کیلو قند و شــکر به  ۱۳ ،۱۶هزار و  ۸۰۰تومان و بسته نیم
کیلویی چای خارجی به  ۱۱۳تا  ۱۹۰هزار تومان رسیده است.
از بین دیگر کاالهای مهم در این بخش میتوان به برخی از انواع
شــوینده شــامل پودر ،مایع و صابون با  ۵۰تا  ۵۹درصد ،کاغذ
آچهار و دفترچه مشــق  ۴۰برگ  ۷۳.۱و  ۸۹.۸درصد افزایش
قیمت و همچنین برخی از انواع تیرآهن ،میلگرد ،سیمان ،گچ،
الستیک و یخچال و فریزر و روغنموتور بین  ۵۰تا  ۱۰۰درصد
افزایش قیمت اشــاره کرد .از جملــه مهمترین کاالهایی که در
مدت یاد شــده کمتر از  ۵۰درصد افزایش قیمت داشــتند هم
شامل برنج طارم اعال ،داخلی هاشمی ،برنج داخلی خزر و برنج
پاکســتانی با  ۴۳ ،۴۴و  ۴۰.۳با  ۱۸درصد ،عدس با  ،۳۸.۳لوبیا
قرمز با  ،۳۸.۱خرما مضافتی با  ،۴۳.۹گوشت گوسفندی مخلوط
 ۳۲.۶درصد ،ماســت کمچــرب و پرچرب بــا  ۲۹.۵و ،۴۲۶.۵
دســتمالکاغذی با حدود  ،۳۶کاغذ چاپ  ۷۰گرمی اندونزی و
روزنامــه وارداتی با  ۴۰.۷و  ۳۶.۲درصد ،انواع تلویزیون با حدود
 ۲۹و ماشین لباسشویی با  ۱۱تا  ۱۸درصد افزایش قیمت اشاره
کرد .در این میان در مدت یاد شده فقط قیمت روغن نیمه جامد
معمولــی  ۴.۵کیلویی  ۳۴.۴درصد کاهش یافته و قیمت آن به
نزدیک  ۸۲هزار تومان رسیده است.

ممنوعیت واردات برنج لغو شد
همدلی| معاون فنی گمرک ایــران از لغو ممنوعیت فصلی
واردات برنج چند روزی زودتر از موعد مقرر خبر داد.
به گزارش ایسنا ،طبق آنچه در قانون مقررات صادرات و واردات
تأکید شده اســت ،ممنوعیت واردات برنج از ابتدای مرداد تا
پایان آبان ماه جهت حمایت از تولید داخل اعمال میشود که
برای سال جاری نیز اجرایی شد.
در حالــی هنوز زمــان چهارماهه به پایان نرســیده که این
ممنوعیت لغو شده است ،آنطور که معاون فنی گمرک ایران
در این رابطه به ایسنا توضیح داده است با توجه به زمان پایانی
فصل برداشت برنج و همچنین نامطلوب بودن فضای نگهداری
محمولههای وارد شده در بنادر و جلوگیری از فساد احتمالی
کاال این ممنوعیت لغو شد .ارونقی گفت که در مذاکرات صورت

گرفته جهت لغو ممنوعیت فصلی ،ترخیص برنج جهت ورود به
بازار و ایجاد تعادل و ثبات در بازار موردتوجه بوده است.
وی این را هم گفت که بــا لغو ممنوعیت ،تمامی برنجهای
دارای شرایط میتواند فورا ً با ورود صاحب کاال ترخیص شود،
این در حالی است که در حال حاضر حدود  ۸۵هزار تن که بعد
از ممنوعیت وارد بنادر شده است امکان ترخیص دارد.
گفتنی اســت که طبق ابالغیه وزارت صمت به گمرک ایران،
مقرر شد که ممنوعیت فصلی واردات برنج از ابتدای مردادماه
اعمال شود ،ولی صرفاً آن بخش از محمولههای برنج وارداتی
که قبل از  ۳۱تیرماه دارای اعالمیه ورود و قبض انبار هستند
مشروط به اینکه دارای ثبت سفارش باشند ،امکان ترخیص
داشته باشند .اما در این مدت با توجه به روند افزایشی قیمت

برنج در بازار ،بارها پیگیریهایی جهت لغو ممنوعیت فصلی و
ورود برنج جهت جلوگیری از افزایش قیمت صورت گرفت تا
اینکه در نهایت در  ۱۲روز مانده پایان زمان تعیین شــده ،لغو
شــد .در این فاصله ،حدود  ۱۳هزار تــن برنج که قبل از اول
مرداد به ایران رسیده ولی قبض انبار آن بعد از ممنوعیت بود،
طی رایزنیهایی که بین گمرک و دستگاههای اجرایی صورت
گرفت ترخیص شد.
حدود  ۱۵هــزار تن برنج نیز اکنون در گمرک وجود دارد که
مانده واردات قبل از ممنوعیت فصلی است ولی به دلیل عدم
تأمین ارز ترخیص نشده و به گفته مسئوالن گمرک به دلیل
شرایط آب و هوایی ،امکان فساد آن وجود دارد و باید سریعتر
توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین تکلیف شود.

خبر
وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد

نارضایتی از کیفیت مسکن مهر

وزیر راه و شهرسازی ضمن انتقاد از کیفیت مسکن
مهر ساختهشده در برخی از استانها اعالم کرد که
آقایان مجرد و خانمهای باالی  ۳۵سال و سرپرست
خانوار میتوانند در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام
کنند اما برای آقایان در زمان تحویل شــرط تا هل
وجود دارد.
به گزارش ایســنا رستم قاسمی در همایش ملی و
نمایشگاه قیر ،آســفالت و ماشینآالت اظهار کرد:
متأســفانه در حــوزه ساختوســاز کیفیت خوبی
نداریم که ناشی از چند عامل از نظارت تا آموزش،
ساخت ،مواد و مصالح و غیره است اما در وزارت راه
و شهرسازی به دنبال ارتقا کیفیت ساختوساز در
حوزه مســکن و حوزه حملونقل جادهای و ریلی
هستیم.
وی افزود :در ســفر اخیری که به ســمنان داشتم
اص ً
ال از کیفیت مسکن مهر رضایت نداشتم چراکه
با وجود گذشــت حدود  ۶ســال این مسکنهای
ساختهشــده نیاز به استحکامبخشی و مقاومسازی
دارد ،البته بخشــی از مسکن مهر توسط تعاونیها
ساختهشــده که متأسفانه نظارتی روی آنها نبوده
اما ما موظفیم آن را اصالح کنیم.
وزیر راه و شهرســازی با اشــاره بــه باقی ماندن
 ۲۰۰هزار واحد مســکن مهر در کشور تأکید کرد:
مسلماً همه مسکنهای مهر تاکنون تحویل نشده
را تکمیل خواهیم کرد و در هر ســفر اســتانی که
میرویم دراینباره تصمیم میگیریم.
آخریــن جزئیات طرح جهش مســکن و
شرایط ثبتنام مجردها
قاســمی دربــاره آخریــن وضعیــت نهضت ملی
مسکن و شــرایط ثبتنام اظهار کرد :قانون جهش
تولید مســکن فرصت خوبی در اختیار کسانی که
صاحبخانه نیســتند قرار داده است و در این طرح
از همــان ابتدا ایجاد بانک زمیــن را آغاز کردیم و
امروز بانک زمین در  ۹۰۰شهر کشور در قالب یک
سامانه تشکیلشده و مشخص است که جانمایی و
کاربری آن زمین چگونه اســت و تا یک ماه آینده
بانک زمین برای همه  ۴میلیون مسکنی که تعهد
دادیم در همه شهرها تشکیل خواهد شد.
وی افــزود :ســامانه ثبتنــام برای  ۵۰۰شــهر
بازگشاییشــده که تاکنون بر اساس آخرین آمارها
بیــش از  ۹۰۰هزار نفر ثبتنام کردهاند و در آینده
نزدیک با باز شــدن این سامانه در همه شهرها به
بیش از  ۴میلیون متقاضی خواهیم رســید؛ البته
نهضت ملی مســکن بهگونهای طراحی شــده که
متقاضی محور اســت و در همه شهرها بهاندازهای
که تقاضا داشته باشیم مسکن میسازیم.
بــه گفته وزیــر راه و شهرســازی ،در حال حاضر
ســاخت بیــش از  ۱۶۰هزار واحد مســکونی آغاز
شده اما ازآنجاکه ساخت خانه معموالً بیش از یک
سال و نیم طول میکشد مقرر شده بهجای اینکه
ســاالنه یکمیلیون واحد مسکونی بسازیم در گام
نخســت ســاخت  ۲میلیون واحد را شروع کنیم و
پسازاین که آن را پشــت سر گذاشتیم  ۲میلیون
واحد مســکونی دیگر را آغاز کنیم .در همین راستا
به همه استانها اعالم کردیم که موظفاند زمین
موردنیاز برای گام نخســت را پیشبینی کنند که
البته در بسیاری از شهرها این کار انجامشده و بقیه
شهرها نیز بهسرعت انجام خواهد شد.
قاســمی همچنین درباره تســهیالت بانکی گفت:
هفته گذشــته در جلسه شورای پول و اعتبار برای
ســال جاری  ۳۶۰هزار میلیارد تومان تســهیالت
به تصویب رســیده به بانکهای کشور ابالغ شد و
در ســالهای آتی بر اساس تورم این مبلغ افزایش
خواهد یافت .بر این اساس بانکها موظف هستند
سهمشان را از این تسهیالت پرداخت کنند و اگر از
اعطای این تسهیالت سرباز بزنند  ۲۰درصد جریمه
مالیاتی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
وی با اشــاره به آغاز ساخت واحدهای مسکونی در
اســتانهایی مانند اراک ،زنجــان و غیره گفت :بنا
داریم ساخت مســکن را در همه سفرهای استانی
استارت بزنیم و همچنین بنیاد مسکن متعهد شده
تا  ۲۰۰هزار واحد مسکونی برای افراد تحت پوشش
بهزیســتی یا خانوادههای دارای افراد معلول بسازد
که آن را شــروع کرده و مقررشده بهصورت ماهانه
گزارش پیشرفت خود را به ما اعالم کند.
وزیر راه و شهرســازی در پاســخ به سؤالی که آیا
برای ثبتنام مجردها تصمیمی اتخاذشــده یا خیر
اظهار کرد :بر اســاس قانون فعلی خانمهای مجرد
باالی  ۳۵ســال و زنان سرپرست خانوار میتوانند
در نهضت ملی مســکن ثبتنام کنند و بر اســاس
توافقی که با شــخص رئیسجمهور انجام دادیم و
جلسهای که در دوشــنبه آینده برگزار خواهد شد
ایــن موضوع را مصوب میکنیــم که آقایان مجرد
بتوانند ثبتنام کنند امــا موقع تحویل باید متأهل
شده باشــند چراکه آقایان مسئول تأمین مسکن
هستند و بر همین اســاس طرح ثبتنام مجردها
شامل آقایان است .وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:
برای طرح نهضت ملی مســکن در شهرهایی مانند
تهران  ۴۵۰میلیون تومان تســهیالت با اقساط ۲۰
ســاله پیشبینیشده که فرصت بسیار خوبی است
که وزارت راه و شهرســازی ،وزارت اقتصاد و بانک
مرکزی مقرر شــده تا بهصورت پلکانی این اقساط
را بر اساس درآمدهای اشخاص تنظیم کند ،یعنی
اینکه اگر بهعنوانمثال فردی امســال  ۶میلیون
تومان حقوق بگیرد بخشــی از آن را بهعنوان قسط
پرداخت خواهد کرد اما  ۱۵سال دیگر که این مبلغ
به  ۲۰میلیون تومان میرســد اقساطش بهصورت
پلکانی متفاوت باشد.

فرهنگ وهنر
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دریچه
قانون جدید اسکار
به کام «قهرمان»؟!

آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اســکار اعالم
کرده امســال قطعاً  ۱۰فیلم را در شــاخه بهترین
فیلم بلند بهعنــوان نامزد معرفی خواهد کرد .پس
از برگزاری کمهیاهوی اســکار  ۲۰۲۱که با جذب
کمتریــن مخاطــب تلویزیونی تاریخ ایــن رویداد
همراه شد ،مسئوالن آکادمی قصد دارند امسال هم
از طریق معرفی  ۱۰فیلم بهعنوان نامزد در شــاخه
بهترین فیلم بلند ،بار دیگر جذابیت ازدســترفته
جوایز اســکار را زنده کنند .تعداد نامزدهای شاخه
بهترین فیلم در روزهای آغاز برپایی جوایز اســکار
هرســال تغییر میکرد اما از سال  ۱۹۴۴تا ۲۰۰۸
اســتانداردی دراینبــاره تعریف شــد و تنها پنج
فیلم نامزد دریافت مهمترین شــاخه جوایز اسکار
میشــدند؛ اما با انتقاد به نامزد نشــدن فیلمهای
موردتوجــه منتقــدان چون «شــوالیه تاریکی» و
انیمیشن علمی-تخیلی «وال-ئی» در سال ،۲۰۰۸
آکادمی برای جذب مخاطب بیشتر و جذاب کردن
این رویداد تصمیم به افزایش تعداد نامزدها به ۱۰
فیلم از دوره بعد آن گرفــت و درنتیجه فیلمهایی
چون «آواتــار»« ،منطقه  ،»۹انیمیشــن «»UP
و آثــار ســرگرمکننده و تماشاگرپســندی چون
«حرامزادههای لعنتی» توانستند به جمع نامزدهای
شاخه بهترین فیلم راه یابند .درنهایت نیز جایزه به
فیلم «هرت الکر» رسید و پخش تلویزیونی مراسم
اســکار  ۲۰۰۹توانســت  ۴۱میلیون بیننده جذب
کنــد .بااینوجود بخش قابلتوجهی از مســئوالن
در آکادمی نســبت به این تغییر ناخشنود بودند و
اعتقاد داشتند افزایش تعداد نامزدهای بهترین فیلم
به  ۱۰فیلم ،ارزش نامزدی در این شاخه را کاسته
و درنتیجه در فرمولی جدیــد اعالم کردند بین ۵
تا  ۱۰فیلم در هر دوره میتوانند نامزد این شــاخه
باشــند و با غیرقابلپیشبینی کردن تعداد نامزدها
خواســتند به جذابیت این شــاخه کمک کنند .اما
تجربه نشان داد در  ۱۰سالی که این قانون اجرا شد
و در هرسال  ۸یا  ۹فیلم نامزد این شاخه میشدند،
بهجــای افزایش جذابیــت ،گمانهزنیهــا درباره
فیلمهای جامانده که میتوانســتند بهعنوان فیلم
نهم و دهم نامزد اســکار شوند باال گرفت .آکادمی
بار دیگر در جوالی  ۲۰۲۰اعالم کرد از دوره ۲۰۲۱
درمجموع  ۱۰فیلم بهصورت قطعی نامزد شــاخه
بهترین فیلم میشوند ،گرچه این استراتژی در سال
گذشته جواب نداد و مراسم اسکار با کمترین اقبال
دورههای خود مواجه شــد و تنها  ۱۰.۴میلیون نفر
به تماشای مراســم اعطای جوایز از شبکه ABC
نشســتند .با بازگشایی ســینماها ،نود و چهارمین
دوره جوایز ســینمایی اسکار امیدوار است بار دیگر
اهمیــت فرهنگی و جذابیت ازدســترفته خود را
بازیابد .امســال نیز قرار اســت  ۱۰فیلم در شاخه
بهترین فیلم نامزد کســب جایزه معرفی شوند و با
افزایش تدریجی اعضای آکادمی از شــشهزار نفر
بــه  ۸۹هزار نفر و همچنین تنوع فرهنگی بیشــتر
میــان رأیدهنــدگان ،این امیــدواری وجود دارد
که نگاه این جوایز تنها بــه آثار معمول هالیوودی
محدود نشود و شــانس فیلمهای غیرانگلیسیزبان
همچون «قهرمان» ساخته اصغر فرهادی« ،مادران
مــوازی» از «پــدرو آلمادوار» و فیلــم برنده نخل
طالی «تیتان» برای کسب نامزدی شاخه بهترین
فیلم افزایش یابد .جدا از تاریخسازی فیلم «اَنگل»
در جوایز اســکار  ،۲۰۲۰شــاخه بهترین فیلم طی
دورههای گذشــته کمتــر توجهی بــه فیلمهای
غیرانگلیســیزبان داشــته اما حضور این فیلمهای
بینالمللــی در این شــاخه که در جشــنوارههای
معتبر درخشــیدند ،میتواند به بازگشت جذابیت
ازدسترفته اســکار بیشازپیش کمک کند .فیلم
«قهرمان» که در شاخه بهترین فیلم بینالمللی از
شانسهای اصلی کســب نامزدی و جایزه است از
سوی نشریات سینمایی در شاخههای بهترین فیلم
و فیلمنامه اصلی نیز شــانس باالیی برای حضور در
میان نامزدها دارد .ســینمای ایران عالوه بر کسب
ســه نامزدی («بچههای آســمان» مجید مجیدی
و «جدایی» و «فروشــنده» اصغــر فرهادی) و دو
جایزه در شــاخه اســکار بینالمللی («جدایی» و
«فروشنده») ،در اسکار  ۲۰۱۲نیز با اصغر فرهادی
در شــاخه بهترین فیلمنامه اصلی نامزد شده بود.
درصورتیکه «قهرمــان» بتواند به جمع نامزدهای
بهترین فیلم اسکار  ۲۰۲۲راه یابد ،نخستین حضور
سینمای ایران در این شاخه رقم خواهد خورد .در
فهرســت جدید هالیوود ریپورتر از  ۳۰فیلم اصلی
رقیب شــاخه بهترین فیلم بلند اسکار  ،۲۰۲۲نام
فیلم «قهرمان» در کنار آثاری چون «بلفاســت»،
«کودا»« ،به باال نگاه نکن»« ،تل ماسه»« ،گزارش
فرانسوی»« ،دست خدا»« ،خانه گوچی»« ،پادشاه
ریچــارد»« ،آخریــن دوئل»« ،دختر گمشــده»،
«کوچه کابوس»« ،مادران موازی»« ،قدرت سگ»،
«موشک سرخ»« ،اسپنســر»« ،تیتان»« ،تراژدی
مکبث» و «داستان وست ساید» دیده میشود .به
نقل از ایســنا ،نامزدهای نهایی اســکار  ۲۰۲۲روز
 ۸فوریه  ۱۹( ۲۰۲۲بهمنماه) معرفی میشــوند و
مراسم اســکار نیز  ۲۷مارس  ۷( ۲۰۲۲فروردین)
برگزار خواهد شد.
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سخنان صریح محمد مسلمی درباره وضعیت برنامههای کودک

آنها را که دور انداختهاید ،برگردانید!

همدلی| محمد مســلمی ،چهره شناختهشده
حوزه کودک با انتقاد از اوضاع فعلی برنامهسازی
بــرای کودک و نوجوان در تلویزیون ،بازگشــت
هنرمندان و برنامهســازان باتجربه را راهی برای
بهبــود اوضاع توصیف کرد .این بازیگر باســابقه
حوزه کــودک و نوجوان درباره شــرایط کنونی
حوزه کودک و نوجوان در تلویزیون توضیح داد:
انشاءاهلل که با حضور آقای جبلی اتفاقات خوبی
در سازمان صداوسیما بیفتد .مخصوصاً در حوزه
کودک که ما نسبت به سالهای گذشته عقبتر
هســتیم و دیگر در این حوزه حرفی برای گفتن
نداریــم .با توجه به فضای مجازی و اینکه بچهها
گوشی دستشان اســت و در اینترنت ،فیلمهای
کودک روز دنیا را میبینند و سلیقه و ذائقهشان
عوض شده ،کار صداوســیما سختتر میشود؛
ازاینجهت که باید کارهای خوبی تولید شود تا
مخاطب کودک و نوجوان که در ماهواره و فضای
مجــازی دارد گرافیک خوب و قصه خوب دنبال
میکند به تلویزیون جذب شود.
مســلمی در ادامه با انتقاد از عملکرد تلویزیون و
دیگر نهادهای مربوط به برنامهسازی برای کودک
و نوجوان ،عنوان کرد :شبکه یک بخش کودکش
تعطیل شد و بعد بخش کودک به شبکه دو آمد
و بعد رفت شبکه کودک .ولی متأسفانه خروجی
قابلتوجهی از این شبکه نداشتیم .اآلن برنامهای را
نداریم که بچهها شناختی درباره آن داشته باشند؛
یعنی برندی ندارند و قهرمان تولید نشده است.
باید تالش جــدی در این زمینه صورت بگیرد و
تحقق این امر جز با آوردن متخصصان این حوزه
میسر نمیشود؛ نویسنده ،شاعر ،آهنگساز ،بازیگر
و کارگردان که همه اینهــا یا از تلویزیون کنار
گذاشته شــدهاند یا اص ً
ال بستری وجود ندارد که
بیایند کار کنند.
او یادآور شــد :ســالیان پیش تمام بزرگانمان از
کارهای کودک کارشــان را شــروع کردند .اکبر
عبدی ،حمید جبلی ،مرضیه برومند ،آتیال پسیانی
و خیلیهای دیگر .در دنیا هم همینطور است؛
بهترین نویســندهها ،کارگردانها و بازیگرانشان
همیشــه برای بچهها برنامهســازی میکنند تا
نســل را آماده کنند .در آموزشوپرورششان هم
همینطور است؛ آنهایی را که دکترا دارند برای
تدریس در پایههای اول و دوم انتخاب میکنند
زیرا بچههای کوچک خیلی مهم هســتند .اآلن
جنگ ،جنگ رسانه اســت و تهاجم فرهنگی با
همین گوشیها میآید .ما کاری چندانی نکردیم؛
فقط صداوسیما را نمیگویم .تئاتر ،کانون پرورش
فکری و سینمای کودک هم همین است؛ خوراک
در این زمینه نداریم .چند کار ویژه دختران داریم؟
چند کار ویژه خردساالن داریم؟ برنامههایی که

7

یادداشت
پورنگ پورشیرازی
نامی در تاریخ نوازندگی ایران
آرپژ تیموریان

روزنامهنویس موسیقی

تأثیرگذار و ماندگار باشــند .ایــن نیازمند اتاق
فکری برای کودک است .این بازیگر سپس گفت:
مدیرانی که سلیقهای رفتار میکنند ،کسانی که
دور انداختهاند را باید بیاورند .تیم روانشناس و تیم
جامعهشناس باید بیاید .ما نسلی را که میخواهیم
تربیت کنیم از همین اآلن میتوانیم رویشان کار
کنیم تا اعتیاد و اغتشاش کم شود.
بازیگر برنامه کــودک «فیتیله» تصریح کرد :در
شرایط کنونی ،بهواسطه خبرهایی که از گوشی
به بچهها میرسد ،بچهها ترس و استرس دارند.
از بس گفتیم خسته شدیم گوش شنوایی نیست.
چرا باید شبکه کودکی باشد که هیچ هنرمندی
در آن نباشــد ،چه تعریفی دارد جز اینکه سلیقه
یک مدیر باشد .چقدر تلویزیون برای هنرمندانش
هزینه کرده اســت؟ میلیاردهــا هزینه کرده اما
وقتیکــه از این آدم اســتفاده نمیکند این آدم
میرود در ســینمای خانگی و جاهای دیگر کار
میکند؛ این سرمایه تلویزیون است ولی متأسفانه
در کارها نگاه کودکانهای به کودک میشود.
این هنرمند که سریال «هشتگ خاله سوسکه»
را برای شبکه نمایش خانگی کارگردانی کرده و
در آن ایفای نقش نیز کرده است ،با ابراز ناراحتی
از شرایط موجود در حوزه کودک افزود :اآلن چه
برنامهای مثل «زی زی گولو»« ،خونه مادربزرگه»
و «فیتیله» خلق شده است؟ چرا باید این اتفاق
بیفتد؟ من فکر میکنم جناب آقای جبلی باید
در این حوزه با جدیت تمام ورود و ساختارشکنی
کنند .ما داریم برای بچههــای این مرزوبوم کار
میکنیم؛ بچهای که در سیســتان و بلوچستان
اســت ،در اهواز است ،احتیاج به شــادی دارد،

احتیــاج به آموزش دارد ،احتیــاج به رنگ دارد.
اینهمه سریال شبانه میسازند چرا برای بچهها
کاری ساخته نمیشــود؟ برنامههای فاخر حوزه
کودک کجایند تا بچهها سراغ آثار کرهایها نروند
و عاشق کرهایها نشوند؟ اآلن آرزوی بچهها این
اســت که بروند کره حتی دوستانشان را از میان
آنها انتخاب میکنند .اینها برای من درد است.
شاید به برخی از مدیران بربخورد ولی ما در حوزه
کودک صفر هستیم .باید قبول کنیم که هیچی
نداریم .کجاست جدولی که در آن کار عروسکی،
داستانی ،پرورش خالقیت کودک و دینی داشته
باشیم؟ هرکسی میآید تجربهای میکند و برای
اولین بار در این حوزه کار میکند و بعد اسمش را
کار کودک میگذارند.
مسلمی با بیان اینکه امیدوار است که این جدیدت
در سیاست پیمان جبلی؛ رئیس جدید صداوسیما
اتفاق بیفتد ،گفت :در زمان آقای ضرغامی ما هر
دو هفته یکبار جلسهای برای کودک داشتیم .از
زمانی که ایشــان رفتند ،شبکه دو حتی یکبار
ما را دعوت نکرد ببینیم چهکار باید بکنیم .اآلن
دوران رقابت است .شاید باید خدا را شکر کرد که
بسترهای دیگری فراهم شده است؛ ما هنرمندان
اگر از تلویزیون رانده شــدیم به شــبکه نمایش
خانگی میرویم .نمایش خانگــی هم برای این
مملکت و برای بچههای این مرزوبوم اســت ولی
ما بچههای صداوسیماییم .بچههایی که قدرمان
را نمیدانند و اص ً
ال نمیپرســند کجایید و چکار
میکنید؟ آنهایی که در رأس کار کودک هستند
چرا از تجربهی کسانی که اآلن خانهنشین شدهاند
و تعدادشان هم کم نیست ،استفاده نمیکنند؟

دو تا شــعر و ترانه و یک عروســک میگذارند و
میشــود برنامه کودک! اینها را دیگر بچههای
ما قبول نمیکنند؛ ذائقهشــان عوض شده است.
وقتی فیلمهای ســینمایی میبیننــد که پر از
تصویر و موسیقی است دیگر سراغ این برنامهها
نمیروند .آمــار بگیرند ببینند چقدر بچهها این
کارها را نگاه میکنند .هنرمند ایرانی میتواند با
خالقیت ،همین بچهها را پای تلویزیون بنشاند و
پدر و مادرها هم از خدایشان است که بچهها پای
تلویزیون خودمان بنشــینند .اگر ما برنامهسازی
نکنیم به آنها خیانت کردهایم.
مســلمی در پایان صحبتهایش درباره آخرین
اثر تلویزیونیاش که عید نوروز سال جاری چند
قسمت از آن از تلویزیون پخش شد ،عنوان کرد:
جدیدا ً کاری به نام «جمعمون جمعه» داشــتم
که آقای علی ســلیمانی خدابیامرز هم در سری
جدیــد آن بازی کرده اســت .ایــن مجموعه را
معاونت ســیما به ما سفارش داد؛ نه گروه شبکه
کودک و نه شــبکه دو بلکه معاونت سیما به ما
گفت بیاید کار کنید .به همین خاطر هم از آقای
شاهآبادی؛ معاون سیما تشکر ویژه میکنم .این
کار ،مجموعهای نمایشی ـ ترکیبی درباره مشاغل
است که نمایش و ترانه دارد و مهمان هم دعوت
میشود .خانم الله صبوری ،شهرام عبدلی ،علی
سلیمانی ،یوسف کرمی ،محمد اسماعیلی و عبد
آتشانی جزو بازیگران این اثر نمایشی هستند .تیم
آهنگساز و تیم شاعر داریم .سرپرست نویسندگان
آقای کریم خودســیانی است ۶۰ .قسمت ضبط
کردیم و چون برای معاونت سیماســت ،معلوم
نیست از کدام شبکه پخش میشود.

 ۱۸آبان و از مقابل خانه هنرمندان

مراسم وداع با کامبیز درمبخش برگزار شد

همدلی| مراسم وداع با زندهیاد کامبیز درمبخش با حضور جمعی
از مدیران و هنرمندان صبح  ۱۸آبان در مقابل خانه هنرمندان ایران
برگزار و پیکر این هنرمند بهســوی خانه ابدی تشییع شد .در این
مراسم ،محمود شالویی سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و
ارشاد اســالمی ،هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی ،احمد
مسجدجامعی ،مهدی افضلی ،جواد علیزاده ،احمد عربانی ،مسعود
فروتن ،عباس مشهدی زاده ،محمدعلی جدیداالسالم ،محمدجواد
حقشناس ،محمدحسین نیرومند مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد
اســالمی ،سیدمسعود شجاعی طباطبایی مدیرکل مرکز هنرهای
تجســمی حوزه هنری ،نیکنام حســینی پور مدیرعامل مؤسسه
هنرمندان پیشکســوت ،مجیــد رجبی معمــار مدیرعامل خانه
هنرمندان ،سیدعباس عظیمی مدیرعامل مجموعه فرهنگی برج
آزادی ،ابراهیم حقیقی ،سیفاهلل صمدیان ،لیلی گلستان و جمعی
دیگر از هنرمندان حضور داشتند .در ابتدای مراسم ،حسین فردی
قاری قرآن ،آیاتی از کالماهلل مجیــد را قرائت کرد .در ادامه هادی
حیدری هنرمند کاریکاتوریســت که اجرای این مراسم را بر عهده
داشت ،ضمن تسلیت درگذشت درمبخش در سخنانی گفت :امروز
هنر ایران عزادار اســت و نقشهــا رنگ تیره بر تن کردند .کامبیز
درمبخش یگانه عصر ما بود ،زالل همچون طرحهایش و صمیمی
چون ایدههایش .ایکاش ایدهها به سخن درمیآمدند .بار دیگر کرونا
ما را در اندوهی سترگ فرونشاند .استاد درمبخش مرگ ایدههای
رنگی و یکی از مهمترین قلههای هنر معاصر ایران در  ۷۹ســالگی
درگذشت و جهان تصویر را ماتمزده کرد.
سخنران اول ،مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران
بود که در سخنانی به تمجید از کامبیز درمبخش پرداخت و این غم
بزرگ را تسلیت گفت.
احمد عربانی ،هنرمند کاریکاتوریست و از دوستان دیرینه درمبخش
در سخنانی گفت :در سوگ فخر کاریکاتور ایران هستیم؛ این طفل
شــیرازی تا آخرین لحظات حیاتش نوجوان ماند .شاید بهتر است
بگویم ایدهها به دنبال او بودند ،مانند حافظ که کلمات اسیر شاعر
بودنــد .او بود که با دریافت جوایز مهم کاریکاتــور ،نام ایران را در
میان بزرگان کاریکاتور جهان حک کرد.او با اشــاره به روزگاری که
درمبخش از آلمان به ایران بازگشت و در نشریه گلآقا مشغول به
کار شد ،افزود :کامبیز درمبخش در کنف حمایت آقای صابری مانند
پرندهای که به النه برگشته ،به چشمه سیال و تمامنشدنی تبدیل
شــد .نزدیک بود دشمنانی دوستنما ،استاد را به ورطه خطرناکی
بکشانند که بازهم کیومرث صابری جلوی این ماجرا را گرفت .کامبیز
درمبخش محدودیت و حصار را برنمیتافــت و آثارش را جاودانه
ساخت و همگان از آن بهره میبردند .با نگاهش در طبقه دوم نشر
ثالث ماند و با آغوش پرمهرش همگان را با سخاوت ذاتیاش میزبانی
میکرد .با روح نجیب و باشکوه کامبیز خداحافظی میکنم و از خدا
آرامش روحش را طلب دارم.هادی حیدری سپس پشت تریبون آمد
و اعالم کرد سیدمسعود شجاعی طباطبایی هنرمند کاریکاتوریست

قرار است پیام  ۲تن از هنرمندان جهانی کاریکاتور آنجل بولیگان
و آرس کاریکاتوریســتهای برزیلــی و کوبایــی را ترجمه کند.
سیدمسعود شجاعی طباطبایی گفت :صحبت کردن سخت است اما
قرار است واسطهای باشم تا سخنان  ۲تن از هنرمندان مطرح جهانی
برزیلی و کوبایی را به گوش شما برسانم .سپس شجاعی طباطبایی
سخنان آرس کاریکاتوریست کوبایی و آنجل بولیگان کاریکاتوریست
برزیلی را ترجمه کرد .هنرمند کوبایی در پیام خود چنین نوشــته
بود :شــنیدن خبر فوت کامبیز درمبخش بسیار غمانگیز است اما
خوشــحالم که کارهایش برای ما باقی و ماندگار خواهد شد .آنجل
بولیگان نیز به ذکر خاطراتی از اولین دیدارش با کامبیز درمبخش و
همچنین خاطراتی از سفر پاریس و ناگهانی دیدن درمبخش در آن
شهر پرداخته بود.ابراهیم حقیقی هنرمند پیشکسوت و از دوستان
صمیمی کامبیز درمبخش نیز در ســخنانی گفت :خاطرم هست
روزی که مراسم بدرقه مرتضی ممیز و در جمعیتی به همین شلوغی
برگزار شده بود ،آیدین آغداشلو شعر ملکالشعرای بهار را خواند و
من نیز ترجیح میدهم چنین کنم.او در ادامه بیان کرد :کامبیز در
گفتگویی که این روزها دستبهدست میچرخد ،همکاران خودش را
دکترهایی که دارو نمیدهند ،میداند .عالوه بر این گفته کامبیز ،به
نظر من باید کاریکاتوریستها را با شاعران و رادیولوژیستها قیاس
کرد؛ کامبیز شاعر تصویر بود و فقط کافی بود به او مداد یا خودکاری
میدادید تا هوش سرشارش تبدیل به تصاویر ساده اما بسیار پیچیده
و ممتنع بشــود .کامبیز تمام زخمها و دردها را نشان میداد و در
یادگاریهایش نیز میتوانیم رنج و خطاهایمان را پیدا کنیم.
حقیقی عنوان کرد :تمــام خوبیهایی که کامبیز در عین فروتنی
داشــت ،میتواند آینه ما باشد و تا شاید بشود ما هم مثل کامبیز
باشیم .یگانه و یکتا بود چون به شخصیت هنری خودش رسیده بود
و اثرش حتی بدون امضا مشخص بود که متعلق به کامبیز است.
سخنران بعدی ،محمدحسین نیرومند مشاور هنری و سینمایی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی بود که در سخنانی گفت :به خانواده استاد
کامبیز درمبخش و اهالی هنر ایران تسلیت عرض میکنم .به من
امر شــده از طرف آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و
محمود شالویی سرپرســت معاونت هنری ارشاد ،این ضایعه را به
اهالی فرهنگ و هنر کشور عرض کنم.

او بیان کرد :اســتاد عربانی از مرحوم درمبخش بهعنوان فخر هنر
ایــران یاد کــرد؛ اجازه بدهید من به دلیل شــناختی که از حوزه
کاریکاتور دارم ،جمله ایشان را تکمیل کنم .استاد کامبیز درمبخش
بزرگترین کاریکاتوریســت صد و اندی ساله ایران هستند و این
موضوع را اغراق نمیکنم و آگاهانه میگویم .این موضوع خیلی ساده
اثبات میشــود .استاد جدا از اینکه متواضع و فروتن و مهربان بود؛
خالقترین کاریکاتوریست ایران بود ،همیشه قلم و کاغذ در دستش
بود و همیشه ایده داشت که تنها برخی از ایدههایش اجرایی شدند؛
بنابراین میتوانیم ایشان را پرکارترین کاریکاتوریست ایران و کسی
که دارای ایدههای متنوعی بود ،نیز بدانیم و همچنین هنرمندترین
کاریکاتوریست ایران.به نقل از مهر ،نیرومند همچنین گفت :بسیاری
کاریکاتور را هنــر نمیدانند اما آثار آقای درمبخش اثبات میکند
کاریکاتور هنر است و شاید آن ویژگی خاصی که آثار ایشان را متمایز
میکند ،ویژگیهای زیباییشناسانه طرحهای ایشان بهعنوان عناصر
بصری است و شاید این ویژگی متمایزکننده است که استاد را یکی
از کاریکاتوریستهای برجسته ایران میکند .بسیاری از هنرمندان
کاریکاتوریست جهان برای درگذشت استاد ،پیام تسلیت فرستادند
اما ما تنها توانستیم  ۲تن از آنها را اینجا برای شما پخش کنیم.
در ادامه ،یاسمین مدقالچی خواهرزاده درمبخش پشت تریبون قرار
گرفت و با تشــکر از حضور حاضران در مراسم بدرقه ،در سخنانی
گفت :کامبیز  ۲۰سال پیش به ایران برگشت تا در کنار هموطنانش
زندگی کنــد .همگان او را عمو کامبیز ،اســتاد درمبخش و نابغه
کاریکاتور ایران صدا میکنند اما من صدایش میکنم دایی کامبیز.
دایی ،اولین کارش را در  ۱۴سالگی و در روزنامه ارتش که پدربزرگم
آنجا کار میکرد ،منتشــر کرد .برای هر نسل و ملیتی میکشید.
سوژههای معروف کامبیز درباره صلح و انسانیت بود و مشکالت دنیا
را با طنز و لطافت میکشید؛ آدمکهای کامبیز هم گریهدار بود هم
خندهدار.او با بیان اینکه داییاش باعث شــد وارد دنیای هنر شود،
اظهار کرد :کامبیز میگفت «فرق من با یک نویسنده این است که
من با چند خط ساده ،تمام فلسفه دنیا را مطرح میکنم و من برای
این کار خیلی زحمت کشیدم ».جای کامبیز درمبخش بسیار خالی
خواهد بود اما کارهای پراحساسش و آدمکهایش جاودانه خواهد
ماند.همچنین رامین درمبخش فرزند درمبخش نیز در ســخنانی
بیان کرد :پدرم تا آخر عمرش در حال کار بود .آرزویم این اســت
که چیزهایی که کامبیز میخواســت برایش محقق شود و مادرم
نیز میگفت میخواهد برای پدرم نمایشــگاهی ترتیب دهد و من
هم از این پیشنهاد مادرم استقبال کردم ،چون دوست دارم عموم
مردم نیز به دیدن کارهایش بیایند.هادی حیدری در ادامه مراسم
گفت :امشب ساعت  ۱۹مراسم شــب وداع با استاد درمبخش در
محل خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد و به یاد استاد کامبیز
درمبخش شمع روشن خواهیم کرد .در پایان مراسم ،نماز به امامت
حجتاالسالم سیدمحمود دعایی بر پیکر کامبیز درمبخش خوانده و
پیکر این هنرمند فقید به سمت بهشتزهرا (س) بدرقه شد.

اسم کوچک من حتی در شناسنامه به علت اینکه
خانوادهام از اهالی موســیقی بودند از اصطالحات
موسیقی گذاشته شده است (آرپِژ).
ســال هزار و ســیصد و هشــتادودو در ارکستر
مدرسه هنر و ادبیات صداوسیما برای نواختن ساز
عود دعوت شــدم .در اولین روز تشکیل ارکستر،
گوشهای مشــغول کوککردن سازم بودم که پسر
بلندقامتی باالی سرم آمد و از من پرسید :آرپژ که
میگویند شما هستید؟ سرم را بلند کردم و گفتم:
بله ،چطور؟ او گفت :تابهحال هیچ موجود زندهای
را ندیده بودم که اســمش «آرپژ» باشد؛ خواستم
ببینم چه شــکلی هســتید و صدای خندهمان در
اتــاق تمرین پیچید و از همان لحظه دوســتی ما
آغاز شــد .نام او پورنگ پورشــیرازی؛ نوازنده ساز
کنترباس بود.

او موســیقی را در هنرســتان موسیقی سپس در
دانشگاه ادامه داد و از شاگردان برجسته استادش
زندهیاد علیرضا خورشــیدفر بود که ســالها در
ارکستر ســمفونیک تهران در کنار او مینواخت.
ساز کنترباس به علت ناشــناخته بودن و فیزیک
خاصش ،در ایران رشــد کمی داشــته و شاید در
کشور هشتادوچند میلیونیمان ،به تعداد انگشتان
دو دســت نوازنده حرفهای این ساز وجود داشته
باشــد و بدون شک پورنگ پورشــیرازی در صدر
نوازندگی این ساز قرار داشت.
ایستادگی او و همنسالنش باعث شد که نسلهای
بعد بهخصوص دهه شصتیها هم به ساز کنترباس
عالقهمند شــده و آن را بهعنوان ســاز تخصصی
انتخاب کرده و در هنرســتان و دانشــگاه و حتی
کالسهای آزاد موسیقی فرابگیرند.
بهجرئــت میتــوان گفــت پورشــیرازی از
فعالترینهــای نوازندگــی ایران بــود چراکه در
اکثــر ضبطها و ارکســترها و موســیقی فیلمها
حضور داشــت .این حضور نه بــه علت کم بودن
نوازنــده کنترباس در ایران که به خاطر عشــقش
به موسیقی بود.
کمتر کســی به یاد دارد که او حتی در اجراهای
چندسانســی ،بداخالق بوده باشد .پورنگ در عین
شوخطبعی و شیطنتش ،از متانت خاصی برخوردار
بــود و تمام تالش خود را میکــرد تا با حضور و
فعالیت بیشــتر ،ساز کنترباس را در دیدگاه عموم
پررنگتر کند.
شــخصاً به خاطر عالقهام به موســیقی کالسیک،
بهعنــوان مخاطــب ،در اکثر اجراهای ارکســتر
ســمفونیک تهران حضور پیدا میکــردم و باز به
خاطر عالقهام به سکشن زهی باس ،همیشه جای
مــن در بالکن طبقه اول شــرقی تاالر وحدت بود
تا روبه روی آنها بنشــینم و همیشــه در هنگام
نواختن پورنگ به او چشــم میدوختم که چقدر
با احترام ،با ســاز و قطعه روبه رویاش ،بهعنوان
نوازنده برخورد میکند و بااینکه ســازش ازلحاظ
ساختار فیزیکی به توان زیادی احتیاج دارد ،تمام
انرژی خود را میگذارد تا قطعه به بهترین نحو به
اجرا درآید و به گوش مخاطبین برسد.
بهراســتی جای پورنگ پورشــیرازی بهآسانی پر
نخواهــد شــد و قطعاً یکی از مهرههــای اصلی و
حرفهای کنترباس نوازی ایران خیلی زود از میان
ما پر کشــید .او در تاریخ موسیقی ایران جاودان
نام خواهد بود.گفتنی اســت مراسم تشییع پیکر
مرحوم پورنگ پورشیرازی نوازنده کنترباس امروز
چهارشــنبه نوزدهم آبان ماه از مقابل تاالر وحدت
به ســمت بهشــتزهرا (س) برگزار میشود .این
مراسم از ساعت  ۹:۳۰صبح از مقابل تاالر وحدت
آغاز خواهد شــد .پورنگ پورشیرازی از نوازندگان
شناختهشــده کشورمان که ســابقه نوازندگی در
چندین ارکســتر مطرح کشــورمان را داشته ،روز
دوشنبه هفدهم آبان ماه دار فانی را وداع گفت.
این نوازنده مطرح کنترباس که در سالهای اخیر
در ارکسترهای دولتی و چندین مجموعه دیگر به
فعالیت مشغول بود ،طی سالهای اخیر از بیماری
سرطان رنج میبرد.

س
ازم
ا
ن
آگ
ه
روزانهم ی

02188994608
09126870191

با همین واژههای معمولی
نگاهی به شعرهای سهيل پرند (محمد فرازی)

زندهزنده در خوابها قیمه میشوی
فیض شریفی

منتقد و پژوهشگر ادبیات

newspaper.hamdeli@gmail.com

hamdelidaily.ir

صاحب امتیاز  ,مدیر مسئول :ولیاهلل شجاعپوریان
چاپ :صمیم 021 - 44533725

t.me/HamdeliNews

سردبیر :فضلاهلل یاری

توزيع :نشر گستر امروز 02161933000

نشانی :تهران -زرتشت غربی  -نرسیده به بیمارستان مهر  -پالک  - 56واحد 2
تلفکس 02188964523 :ـ 02188994608

تاریخ

اوستا؛ زبانی که کتاب زرتشت شد
جهانگیر ایزدپناه
فعال اجتماعی

ســیر و تکامل زبان ایرانیان باســتان و اوســتا ،با
سرنوشــت تاریخی آریاییها و مهاجرت آنها در
ارتباط است .آن بخش از قوم آریایی (هندو ایرانی)
که در استپهای شــمالی میزیستند برای یافتن
چراگاهها و ســرزمین مناسبتر ازآنجا کوچ کردند
و با بومیان ســرزمینهای جدیــد درآمیختهاند و
کوچ و اسکانشــان کمتر همراه جنگ و خونریزی
با بومیان بوده اســت .بخشــی از آنهــا از طریق
کوههای هندوکش به سرزمین هندوستان رفته و
مستقر شدهاند ،زبان باستانیشان سانسکریت بوده
که آیین مذهبی هندوها به آن زبان نوشتهشــده
(سانســکریت وداها) .بعدا ً خود زبان سانســکریت
تغییر و تحولیافته است؛ اما آن بخشی دیگری از
آریاییها که به دشــتهای افغانستان و ایران کوچ
کردهاند ،دارای زبان ایران باســتان بودند که زبان
اوستا برپایه آن شکلگرفته یا شاخه زبانی ساکنان
شــرقی آن اســت و «گاتها» یا سخنان زرتشت
به آن نوشتهشده اســت .با درنظرگرفتن اشتراک
واژگان که بین زبان سانسکریت و اوستا و زبانهای
اروپائیــان وجــود دارد به نظر میرســد پیش از
جدایی اقوام آریایی و مهاجرتشان به سرزمینهای
گوناگون دارای زبان مشــترک غالب و گویشها یا
زبانهای مختلف بودهاند .اینکه خیلی از واژهها در
سانسکریت و اوستا و زبان اروپاییان مشترک است
اما آواها و طرز تلفظشــان متفاوت اســت نشان از
ریشه مشترک زبانی آنها دارد .عدهای محل تولد
زرتشت را شهرهای شرقی ایران نظیر بلخ و سغد و
خوارزم میدانند زیرا معتقدند که ایرانیان از طرف
شرق و شمال شــرقی وارد ایران شدند؛ اما برخی
دیگر محل تولدش را مه رگه (مراغه) در آذربایجا
ن میدانند .در «گاتها» محل تولدش را درمیان
قبیله سپیتمان نام برده است .در مورد زمان تولد
زرتشت هم نظر واحدی وجود ندارد .برخی تولدش
را دو الی ســه قرن پیش از کــورش میدانند .نام
پدر زرتشت «پورشاســب» و نام مادر «دغدویه»
یا دوغدو است .در اساطیر آمده که زرتشت هنگام
تولد خنده بر لب داشته و به همین مناسبت دین
زرتشت را بشــارتدهنده شادی و خنده میدانند
و گریه و عزا را به اهریمن نســبت میدهند .اولین
کســانی که به زرتشــت ایمان آوردند پسرعمش
و بعد ازآن گشتاســب شاه وهمســرش کتایون و
وزیر کاردان وی جاماســب و اســفندیار روئینتن

فرزند گشتاسب بودهاند .ارجاســب پادشاه توران
از پذیرش آیین زرتشــت توسط ایرانیان برآشفت
و طی حمله به آتشــگاهی که زرتشــت و یارانش
مشــغول عبادت بودند زرتشت و یارانش را به قتل
رساندند .اوســتا یا اوستاگ به معنی بنیاد محکم،
آگاهینامه ،مرجع نامه و دانشنامه اســت و همه
بخشهای آن به گفتههای زرتشــت تعلق ندارد؛
بخشــی از آن از گفتههای زرتشــت است و بقیه
در دوران مختلف نوشتهشــده اســت که میتوان
گفت با گاتها (ســخنان زرتشــت) در ارتباط و
تفسیرند .اوســتا هم نام کتاب دین زرتشت است
و هم یکزبان اســت با دو گویــش ،یکی گویش
اصلــی و قدیم آنکــه همان گاتهای زرتشــت
اســت و دیگری گویش جدید آنکــه تحولیافته
است .گاتها یا گاهها (جمع گاه) به معنی سروده
است؛ ســرودهایی در پرســتش اهورامزدا ونیک
زیستن .سرودههای زرتشــت با «ودا» های هندو
اشــتراکهایی دارند .گاتهای زرتشت به چندین
قــرن پیش از میالد برمیگردد که گویا زرتشــت
آیین خود را با گشتاســب پادشــاه ایران در میان
میگذارد و گشتاســب دســتور میدهد آنها را
همراه تفســیر آن (زند) روی پوســت بنویسند و
یک نســخه آن را در گنج شاهی و نبشته یا نبشته
هــای دیگر نزد دیگران باشــد .بخش از گاتها یا
سرودههای زرتشــت براثر حوادث (حمله اسکندر
و )...از بین رفتهاند .یونانیان نسخههایی از اوستا را
به دســت آورده و ترجمه کردهاند .برخی را اعتقاد
براین است که اســکندر مقدونی نسخههای اوستا
را جمعآوری کرده و به یونانی ترجمه کرد و اصل
آنها را سوخته است .این امر از جمله دالیلی است
که زرتشــتیان اسکندر را اسکندر گجست (بدنهاد
و ملعون) مینامند .بعدا ً از پایان حکومت سلوکیان
واسقرار اشــکانیان ،در زمان بالش اشکانی دستور
جمعآوری نسخههای موجود اوستا را داد و آنها را
ثبت نمود و پس ازآن در زمان ساسانیان با کوشش
موبد مشــهور زمان ساسانیان یعنی «تنسر» اوستا
بهصورت کتاب درآمده است (به زبان دین دبیره) و
نسخههای نامعتبر و مجهول را جمعآوری کردهاند.
زرتشت معتقد به نبرد بین اهریمن ونیکی یا خیر
وشر است و از آموزههای مهمش پندار نیک ،گفتار
نیک وکردار نیک اســت .آموزههای اوستا بر پایه
یکتاپرستی و خرد و دانایی و تعالیم فلسفی است.
میتوان گفت چون پیامبران و رهبران جنبشهای
ایرانیان عقاید دینیشــان آمیخته با افکار فلسفی
بوده کمتر به خشــونت و شمشــیر کشی متوسل
شدهاند و درصدد هدایت حاکمان و اصالح جامعه
بودهاند.

حافظه تاریخی

روزی که اصفهان بار ديگر پايتخت ايران شد
12نوامبر ســال  21( 1598آبان) شــهر اصفهان
یکبار دیگر پایتخت ایران شــد .شــاهعباس یکم
تصمیم به انتقال پایتخــت از قزوین گرفته بود و
کار این انتقال هفت ســال طول کشیده بود .پیش
از دوران سلطنت شاهعباس ،اصفهان در سال 931
میالدي به تصمیم «مرداویز» قهرمان ملي ایرانیان
که ســوداي احیاء امپراتوري ایران با همه مراسم
و آیینهای باســتانیاش را در سر داشت ،پایتخت
اعالم شده بود .وي نخستین مراسم «سده» پس از
ساسانیان را در همین شهر برگزار کرده بود و سخن
گفتن و نوشتن ،جز به فارســي را ممنوع ساخته
تعرض مسلحانه
بود .طغرل سلجوقي که در جریان ّ
به ایــران نهم آگوســت  18( 1052مرداد )431
اصفهان را تصرف کرده بود این شــهر را پایتخت
خــود اعالم کرده بود و اصفهان این عنوان را چند
متعصب
سال حفظ کرده بود .طغرل که یک ُس ّنی
ّ
بود از اصفهان عازم بغداد شد و به حکومت بوئیان
شیعه بر این شهر پایان داد و قدرت را به س ّنیها و
رئیسشان خلیفه عباسی بازگردانید .در سال 1915
هجری ( 1294میالدی ـ زمان سلطنت احمدشاه
قاجار و دومین سال جنگ جهانی اول) هم تصمیم
گرفته شــد که پایتخت ایران از تهران به اصفهان
که در مرکــز ایران قرار دارد منتقل شــود که به
علت ورود نیروهــای خارجی متخاصم یکدیگر به
ایران و تبدیل ایران به گوشــهای از میدان جنگ
جهانی اول عملي نشد .در پی اعالمخطر مهندس
توسلی شــهردار وقت تهران در  12نوامبر 1979
که جمعیت این شهر در طول  9ماه پس از انقالب
دو برابر شــده و مهاجرت به تهران به امید تصرف
زمینها ،خانهها ،اموال و مشاغل رهاشده روزافزون
اســت پیشــنهاد شــده بود که پایتخت سریعاً به
اصفهان منتقل شــود که عملی نشــد .در آن روز
گزارششــده بود که بیش از  120هــزار تهرانی
و عمدتــاً صاحبخانه ،اموال و شــغل آنها را رها

ساخته و ترک وطن کردهاند .ترس اینان عمدتاً از
کمیتهها و دادگاه انقالب و مشاهده بگیروببندها،
اعدامهــا ،مصادره امــوال و اخــراج از کار بود .به
نوشــته برخي از مورخان ،شاهعباس پس از انجام
کودتــا بر ضد پدرش و برکنار ســاختن او ،به این
ســبب که در قزوین ،مادرش به دست قزلباشها
کشتهشــده بود ،مایل نبود که در آن شــهر بماند
و در نخســتین فرصت اصفهــان را پایتخت قرار
داد و بــا ایــن کار ،درعینحال خود را از دســت
قزلباشها که یک ســپاه متعلق به چند ایل بودند
خالص کرد و بعدا ً یک ارتش سرتاسری (عمومي)
براي ایران به وجــود آورد .مورخان دیگر ،اهمیت
موقع جغرافیایي اصفهان را که در مرکز کشــور و
بر ســر راههای تجاري قرار دارد دلیل انتخاب آن
به پایتختي دانستهاند .در نخستین مراسم رسمي
نوروز که در اصفهان برگزار شــد ،شاهعباس تأکید
کرده بود کــه اصفهان تا ابد پایتخت ایران خواهد
بود و دستور داده بود که در اصفهان به کشورهایي
که در ایران نمایندگي سیاسي و بازرگاني داشتند،
زمین رایگان داده شــود تا براي خود ســفارتخانه
بســازند و از دولتهای دیگر خواســته بود که در
اصفهان ســفارتخانه و مرکز تجــاري دایر کنند.
شــاهعباس ســپس به آباداني اصفهان پرداخت تا
زیباترین شــهر جهان شــود .وي در اصفهان یک
محله تازه براي کساني که با او از قزوین نقلمکان
کرده بودند بســاخت که به «عباسآباد» معروف
شــده است .شاهعباس که در هرات متولدشده بود
پیش از کودتا بر ضد پدرش ،حکمران خراسان بود
و در هرات مینشســت .وي از  1588تا  1629بر
ایران حکومت کرد و کوشش بسیار به عمل آورد تا
مرزهاي ایران را به حدود دوران ساسانیان برساند.
از کارهاي نظامي مهم دوران او اخراج پرتغالیها از
بحرین و سراسر خلیجفارس بود.
منبع :روزنامک

یاد

سحابی ،در  10سالگی به همراه خانواده به تهران آمد و پس از دریافت
دیپلم ریاضی از دبیرســتان البرز ،در هنرکده هنرهای تزئینی دانشگاه
تهران به نقاشــی مشغول شد .با گذشت یک ســال و نیم ،ادامه نداد و
برای تحصیل در رشته کارگردانی سینما در سال  1346به ایتالیا رفت.
در چینه چیتا دورهای کوتاه گذراند و طی این دوره با فرانچســکو رزی،
دوستی نزدیکی داشت و در فرهنگستان هنرهای زیبای رم به تحصیل
پرداخت .پس از مدتی ،سینما را هم رها کرد تا نقاشی بخواند و در سال
 1347تحصیــل در آکادمی هنرهای زیبای رم را نیز نیمهکاره رها کرد
و به فرانســه رفت .در ســال  1348با یک خانم فرانسوی ازدواج کرد و
در ســال  1351بهقصد کار در سینمای ایران ،به ایران بازگشت ولی از
ورود به این حرفه نامید شــد و سپس مدتی به روزنامهنگاری ،بازیگری،
عکاسی و کارهای مشابه پرداخت و در آخر ،ادبیات ،نقاشی و ترجمه را
انتخاب کرد .او به دلیل تسلط به سه زبان انگلیسی ،فرانسوی و ایتالیایی،
آثاری را نهتنها به فارسی برگردانده است ،بلکه از فارسی به این سه زبان
نیز ترجمه میکرد .در کنار ترجمه ،گزارش و خبر ،گاهی با نام مستعار
«ســهراب دهخدا» برای صفحه فرهنگی نقد فیلم مینوشت و در سال
 1351بهصورت پارهوقت به استخدام کیهان درآمد و پس از طی دو سه
ماه بهصورت تماموقت در آنجا مشغول به کار شد .در سال  1357و بعد
از  64روز اعتصاب مطبوعات به عضویت شورای سردبیری کیهان درآمد
ولی سه ماه بعد به همراه  20تن از اعضای تحریریه ناچار به ترک آنجا
شد .دراینبین به عکاسی روی آورد و در سال  1358به همراه چندتن از
نویسندگان و همکارانش ،روزنامه کیهان آزاد را انتشار داد که بعد از 10

همیشــه میگفــت« :اولین نفری بــودم که
رســیدم ».مث ً
ال اگر تصادفی شده بود و کسی
مــرده بود ،این جمله را میگفت یا اگر دعوایی
رخداده و کســی زخمی میشد همین را تکرار
میکرد .آنقدر به این جمله خو گرفته بود که
ناخودآگاه بر زبانش میآورد و حتی موقع خواب
هــم بوده که بدون لکنت تکــرارش کرده بود.
یکی دو نفر در خــواب صدایش را ضبط کرده
بودند که با روانی کامــل این جمله را بر زبان
میراند .هیچ توضیح یا تفسیری هم از واقعهای
که میگفت دیده است روایت نمیکرد و تنها
همــان جمله را محکم ادا میکــرد و با کمال
راحتــی و در عین آرامــش نقطهای با صالبت
در پایان گفته مشهورش میگذاشت و ساکت
میشد .پیش آمده بود که بعضی از او بپرسند
خب ماجرا را تعریف کن و بگو چه اتفاقی افتاد
در تصادف ،و یا در دعوا مقصر چه کسی بود و
کی بیشتر کتک خورد اما او چیزی نمیگفت

پادماده:
هم ذرات دارای پاد ذره یا پاد ماده می باشند .خصوصیات
پاد ذره معکوس ذره است .برای مثال ،اگر بار الکتریکی
ذره ای مثبت باشــد ،بار پــادذره آن منفی خواهد بود.
خصوصیاتی که معکوس نمی شــوند ،در ذره و پادذره
یکسان می باشند .برای مثال جرم هر ذره با پاد ذره اش
برابر است بود و نبود ذره و پادذره به یکدیگر وابسته است.
هــر ذره ای در طبیعت همراه با پادذره اش به وجود می
آیــد و هر ذره ای همراه با پادذره اش از بین می رود .در
واقــع در برخورد یک ذره با پاد ذره هر دو از بین رفته و
انرژی به وجود می آید.

درست بنویسیم

اظهارنامه

مژگان مسلمی

کارشناس حقوق

شــماره تعطیل شد .در سال  1359با امضای مستعار یونس جوانرودی
کتاب «تسخیر کیهان» را منتشــر کرد که تحوالت «کیهان» را شرح
میداد .پسازاین بهجز چند همکاری کوچک با چند نشریه به ترجمه،
نقاشی و مجسمهسازی روی آورد .نخستین ترجمه او کتابی نوشته ماریو
دمیکلی به نام «نقاشــی دیواری و انقالب مکزیک» در ســال  1352و
بیگمان مهمترین آن ،رمان عظیم در جســتجوی زمان ازدسترفته،
مارسل پروست است .با نشریاتی مانند «صنعت حملونقل» و پیام امروز
همکاری داشت و در ســال  1373طراحی جلدهای مجموعه داستان
«چشم دوم» از محمدعلی را طراحی کرد .هنر نقاشی و برپایی چند دوره
نمایشگاه متعدد در ایران و جهان با مضمون صورتکهای متعدد انسانی
از دیگر فعالیتهای او به شمار میروند .مهدی سحابی که زاده  15بهمن
 1323قزوین بود در  18آبان  1388در پاریس درگذشــت .پیکرش به
تهران انتقال یافت و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.

و دیگر همه یاد گرفتــه بودند موضوع را کش
ندهنــد و شــنیدن دنباله ماجــرا را بیخیال
بشــوند .کمتر دیدهشــده بود یا کسی شنیده
بود که غیــراز کلمات و جمالت معمول روزانه
از قبیل احوالپرسی چیزی بر زبان بیاورد .بعضی
میگفتند شــاید فقط همینها را بداند و مدام
تکرارشــان کند و دیگر از سن خاصی چیزی
یاد نگرفته یا زبــان و ذهنش در کودکی قفل
شــده و هرچه میداند از قبل قفل شدن است!
اما اینطور به نظر نمیآمد یا میشود گفت اص ً
ال
اینطور نبود ،چراکه به همهچیز واکنش ظاهری
و مناسب نشان میداد و این واکنشها اینطور
میرساند که ذهن ورزیده و فعالی دارد و خنگ
و منگ و عقبمانده نیســت .هر چه بود بعد از
مدتها همهکسانی که میدیدنش و به دالیل و
مناسبتهایی با او ارتباط داشتند دریافتند که
ســالم است و خیلی هم هوش و حواس باالیی
دارد .فقط میشود گفت این تصمیمی بود که
گرفتــه بود و اال عقل هیچکس به چیز دیگری
نرسید و کســی هم دیگر در پی این نبود که
چــرا اینگونه رفتار میکند و خودش را به این
وادی زده است .تنها نکته مشکوکش شقورق
راه رفتنش بود و چتری که همیشــه در دست

در بسیاری از موارد ،قبل از تقدیم دادخواست ،طرفین از
اظهارنامه استفاده میکنند و در بعضی موارد به موجب
قانون ،ابالغ اظهارنامه به عنوان یکی از شرایط طرح دعوا
شناخته شده است .اظهارنامه برگی چاپی است که ضمن
آن هر کس میتواند حق خود را از طرف مقابل مطالبه
کند یا اگر اظهاراتی دارد ،به طریق رسمی به طرف مقابل
خود ابالغ کرده و از او جواب بخواهد.
تفاوت اظهارنامه با دادخواست:
اظهارنامه وسیله رسمی ارتباط و مذاکره بین افراد بوده اما
دادخواست وسیله طرح دعوا در دادگاه است .اظهارنامه
بــه خودی خود قدرت و ضمانت اجرایی ندارد .ارســال
اظهارنامه بر خالف دادخواســت ،برای مراجع قضایی،
تکلیفی به رسیدگی ایجاد نمیکند.

مجازستان

اولین نفری بودم که رسیدم

روزنامهنگار

مشق کلمات

ترازین

داستانک

طاهر اکوانیان

توقف کنید ای جوانان چست
که در کاروانند پیران سست
تو خوش خفته در هودج کاروان
مهار شتر در کف ساروان
چه هامون و کوهت ،چه سنگ و رمال
ز ره باز پس ماندگان پرس حال
تو را کوه پیکر هیون میبرد
پیاده چه دانی که خون میخورد؟
به آرام دل خفتگان در بنه
چه دانند حال کم گرسنه؟

فراري كردن ،فراري دادن:
«فراری کردن» به معنای گریزان یا بیزار کردن اســت و
«فراری دادن» یعنی گریزان دادن و این ترکیب درســت
نیست؛ بنابراین ،باید گفت :فراری کرد؛ مثال گفته میشود:
با سخنانش رقیبان را از صحنه فراری کرد (و نه فراری داد).

«مهدی سحابی»
در جستوجوی زمان ازدسترفته

دری
چه

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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پرند را سالهاســت میشناســیم .یک شاعر
حرفهای و چندوجهی اســت .تم اصلی اشــعار
ســهیل پرند تغزلی اســت .تغزلی از این لون:
«غرقه در چشــم تو/پلکها زده باشم دمبهدم/با
موجسواری واژگان ام به سطح رسیده/چرخیدهام
و عقدهگشا پیشها رفتهام/تا زرد متن ماهیها/
گاو ماهــی ژانــر هیــوالی درون ام نبوده /که
یونسها بودهام و ادراک شــر و شور دریا/چه بر
کنارههای دهان و ...چه بر زبان ام/یاوه پاشــیده
چنین ...که چنان ام باد »...تغزلهای پرند چند
الیهاند« .من» پرند در شعر مرتب دچار استحاله
میشود« .من شخصی» گاهی از نما میمیرد و
به حیوان سر میزند و در پایان به انسان میرسد.
«مــن» ها در هم میلولند و از عالم واقع بیرون
میخزند و در درون شاعر تحلیل میروند .پرند
اسطوره کار است .وقتی نمیتواند و نمیخواهد
درگیر واقعیتهای سفتوسخت و سمج شود به
اسطوره روی میآورد .راوی مثل اسطوره یونس،

خودش را از دل کوسهها و گاو ماهیها میرهاند.
پرند هم اسطورهای و هم اســطوره زداست .او
گاهی از اســطورههای متبدل استفاده میکند.
ســهیل در این جهان که انسان را غول میکند
خود را در شــعر شر و شور دریایی نه «یونس»
که «یونسها» میداند .ســهیل پرند در شــعر
«قیمه»  -که یکی از بهترینهای اوســت  -با
یک شوک شعری میگوید« :تو را کشته بودند/
خودت گفتی/زندهزنــده در خوابها ق ی م ه
میشــوی »...شاعر در پیشانی شعر ،کلمه را به
هیأت آدمی چندپــاره میکند «ق ی م ه» .در
نخست یک شکل میکشد .یک شکل واقعی و
ســپس این شکل در جسم حلول میکند .این
شقگی از جسم به روح میزند .انگار خمپارهای
از عالم غیب آمده و روح راوی را متالشی کرده
است« :خودت را به کوچهی خمپاره پسا تزاحم
قرصها میزنی» در تزاحم قرصها و خمپارهها
گویا یوسفی «بی کاله شعبده و بی زل زله های
زلیخــا و تو» از چاه درون بیرون میخزد و «بی
غسل جنایت» دهانت را پر از عسل میکند .پرند
در اسطورهی یوسف دســتکاری میکند« :و
شدیدا ً احتمال میدهم از سمتی ،به جویبار /و
از دیگر ...به دهان گرگان که چنین پیراهن ات

بوی برادر گرفته است ».برادران یوسف را در چاه
میاندازند و یعقوب از گریه کور میشود ولی با
شنیدن بوی پیرهن یوسف بینا میشود .پرند از
این نگره با دو کار تکنیکی ،بوی پیرهن برادران را
که بوی جنایت و خیانت میدهد تا عمق فاجعه
پیش میبــرد« :پچ پچه های ...کالــه ...خاله...
و نخالههای پســا خون بهار بود که مار بر شانه
و در آســتینها دواندند »...در اینجا نیز پرند از
اسطورهی ضحاک آشناییزدایی میکند .سهیل
پرند ،یک شاعر زبان ورز است .او گاهی با رقص و
نغمهی حروف حرف میزند مثل حرف «ز» که
در گوش زنگ میزند و مزاحم است« :زنده زنده،
میزند ،تزاحم ،میزنــی ،از زل زله های زلیخا،
زن ،به زن ،نظام ،زبور» از یک سو و سویه دیگر
«س» که ســاکت و مالیم است« :نفس نفس،
یوسف ،غسل ،عسل ،سینه ،صلیب سرخ ،نسیم،
کسی ،سرو ،سروها» و سویههای دگر با صامت
«ش» که شکنجه میشوی و میکشند« :مشت،
کشت ،هشت ،بهشت ،کشته باشندت ،شدیدا،
شدید ،رونوشت »...و همچنین «ت» که طنین
به تن و روح میزند« :تار تا میتند ،تن» سهیل
پرند گاهی با حروف بیش از کلمات و ســطرها
حرف میزند.

جزئیات سعدی

داشــت و هیچگاه در باران و آفتاب بازش نکرد
و با قدمهای بلندی که برمیداشت گاه نوکش
را به زمین میزد و بلند میکرد .درســت است
که رهگــذران یا آدمهای عبــوری برای اولین
بار شــک میکردند که رفتارش و شخصیتش
عادی نیست اما هر کس چند بار او را دیده بود
میفهمید آدم پیچیدهای نیست و تازه جذاب
و خوش و بر و رو هم هســت .اولین بار که او را
دیدم حین عبــور از خیابانی بودم که اغلب در
آنجا پیدایش میشد .تازه به محل کار جدیدم
رفته بودم و با صدای ترمز ماشینی عقب پریدم
کــه در بغلم گرفت و گفت« :اولین نفری بودم
که رسیدم ».گفتم« :آقا طوری نشدین؟» جوابی
نداد و فقط بهطرف ماشینی رفت که به درخت
پیادهرو برخورد کرده بــود و رانندهاش تالش
میکرد با سر شکسته بیرون بیاید .به طرفش
رفت و گفت« :اولین نفری بودم که رســیدم».
و این جمله را برای همه کســانی که به صحنه
رسیدند یکییکی و با متانت و آرامش خاصش
تکرار کرد .از آن روز فهمیدم که تا در این حوالی
رفتوآمد دارم بارهــا این جمله بیخاصیت را
میشنوم .روزی که ماشین آتشنشانی زیرش
گرفت اولین نفری بودم که رسیدم.

 پروفایل دوستای من:بعد عقد :عکس دست وحلقه؛ بعد عروسی :آقاییم دنیامه.
برای در آوردن لج مادرشوهر :منو آقامون حالمون خوبه
حسودا درچه حالن.
بعــد از دعوا با شــوهر :بابام دنیامه .وقتی مادر شــوهر
واسشون سوسه میاد :ومن شر حاسد اذا حسد؛ و همچنان
ادامه دارد( ...الها ُم الدوله دیلمی)
 رومخ تر از بچه بیدار کردن برای مدرسه ،گوش دادن بهخاطرههای زیادیه که از مدرسه تعریف میکنن ،مثال باید
وانمود کنی مداد تراشیدن اکبر زیر میز شگفتانگیز ترین
چیزیه که تو تمام عمرت شنیدی( .خالفکار)
 خدا خیرشون بده اینایی که عین آدم لباس نمیپوشن.دیشب چنتا ازین پاره پورهها دیدیم ،به مامانم گفتم «برو
خداروشــکر کن که من اینجوری نیستم ».از موقعی
کــه اومدیم خونه ،همینجور داره قربون صدقهم میره،
خداروشکر میکنه( .سمانه صالحی)

دنیای علم
منشأ احتمالی شهابسنگهای مریخی فاش شد
در  20میلیون سال گذشته تقریباً  166شهابسنگ مریخی
روی زمین یافت شده و این در حالی است که منشأ آنها در
مریخهمچنانناشناختهباقیماندهاست.دانشمنداندانشگاه
«کورتین» اســترالیا در مطالعه اخیرشــان منشأ احتمالی
شهابســنگهای مریخی را مشــخص کردهاند .محققان
اســترالیایی برای انجام این کار از یک الگوریتم یادگیری
ماشینی که تصاویر سیارهای با وضوح باال را تجزیهوتحلیل
میکند ،استفاده کردند .پس از بررسیها محققان دریافتند
احتماالً منشأ شهابسنگهای مریخی که روی زمین یافت
شدهاند ،دهانه توتینگ مریخ بوده است .دهانه توتینگ در
منطقه تارسیس که بزرگترین ناحیه آتشفشانی منظومه
شمسی است ،قرار دارد« .آنتونی الگین» محقق ارشد این
مطالعه از مرکز علوم و فناوری فضایی دانشگاه کورتین گفت:
یافتههای جدید به افزایش درک ما در زمینه کشف تاریخ
زمینشناسی سیاره ســرخ کمک میکند .در این مطالعه
ما با کمک الگوریتم یادگیری ماشین پایگاه دادهای شامل
اطالعات  90میلیون دهانه برخوردی را جمعآوری و بررسی
کردیم تا منشأ و مکان احتمالی پرتاب این شهابسنگهای
مریخــی را پیدا کنیم .با مشــاهده دهانههای کوچکی که
توسط مواد پرتابی که از دهانه بزرگتری که اخیرا ً روی این
ســیاره شکلگرفته است به بیرون پرتابشده ،ما دریافتیم
که دهانه توتینگ منشأ احتمالی این شهابسنگهایی است
که  1.1میلیون ســال پیش از سطح مریخ به بیرون پرتاب
شدهاند .مواد پرتابی به ذراتی اشاره میکند که از یک منطقه
به بیرون پرت میشوند .در آتشفشانشناسی ،بهطور ویژه
این کلمه به ذراتی اشــاره میکند که از منافذ آتشفشانی
بیرون آمده ،از طریق هوا یا زیر آب حرکت کرده و دوباره به
سطح زمین یا کف اقیانوسها برمیگردد .این یافتهها نشان
میدهد که فورانهای آتشفشانی  300میلیون سال پیش
در این منطقه رخ داده است .دادههای جدید همچنین بینش
جدیدی در مورد ساختار زیرین سیاره مریخ ارائه میدهد.

