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FATF مانع آزادسازی 
دارایی های خارجی ایران؟!

رمز ارز آدرس غلط است
تامین 270 تومانی کسری و زیان صنعت برق

w w w . s e p e h r p r e s s . i r

12

12

12

معدن  6هزار  برانگیز  ســــوال  مزایده 
وحانی وزهای دولت ر ر ین  آخر در 

صفحه 10

داستان؛ یار غـــار انسان

باریکی  ردیف  کنید،  نگاه  غارها  دیوارنگاری های  به  اگر 
می رسد  نظر  به  اغلب  که  دارد  وجود  گوناگون  تصاویر  از 

داستانی مربوط ...

کتابخانه های خیابانی راهکاری 
برای جذب توریست

ممکن است مردم از سیاتل به عنوان یک شهر پیشرفته 
high tech یاد کنند؛ اما کارزار تبلیغاتی این  و به اصطالح 

شهر که به منظور جذب ...
صفحه 11

صفحه 11

به آن دلسوختگی که برای ســـــردار 
سلیمانی انجام دادم بــــاور داشتـــم

محمود دولت آبادی درباره موضع گیری هایش برای وطن 
زنده یاد  مملکتم،  سرباز  برای  را  دلسوختگی  آن  اگر  گفت: 

سردار سلیمانی انجام دادم، به آن باور داشتم....
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10کافه کتاب

ثمره اشــک

مهدی  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
کتاب خوان  و  کتاب دوست  آذریزدِی 
ده ها  و  شد  دست به قلم  خود  عاقبت 
داستان  عنوان  صدها  و  کتاب  جلد 
خوب  بچه های  تا  نوشت  مقاله  و 
برای  خوب  قصه هایی  سرزمین  این 

خواندن داشته باشند.
پاسداشــت یــاد و نــام بــزرگان و مفاخر کشــور راهی 
اســت برای الگوســازی؛ راهــی که کمک می  کنــد جوانان 
با زیســت علمی و شــخصی این عزیزان آشــنا شوند و با 
الگوگیــری، راه ُپرتــاش و ُپرافتخار آن هــا را ادامه دهند. 
بنیــاد ملــی نخبگان از چند ســال قبل اقدام بــه برگزاری 
مراســم تکریم از نخبگان و مفاخر معاصر ایران  زمین در 
سراسر کشور کرده است که گزارش آن در بولتنی به نام 
»طواف شــمع« و نشــریه  ای بــه نام »هنرنامه« منتشــر 
شــده اســت. بازخوردهای ایــن اتفاق مبارک باعث شــد 
تــا خبرگزاری کتاب ایــران با همکاری بنیــاد ملی نخبگان 
تصمیــم بــه درج برشــی از زندگــی شــخصی و حرفــه  ای 
ایــن بــزرگان زیِر نــام »قاب روایــت« کند. ایــن مجموعه 
به قلم »محسن شــاه رضایی« نوشته شده و تقدیم به 

خوانندگان خبرگزاری کتاب ایران می  شود.

 متن این شماره قاب روایت به شرح زیر است:
جــوان کتاب فــروش بیــش از آنکــه کتــاب بفروشــد، 
کتــاب می خوانــد. اغلب شــب ها در مغــازه می ماند و تا 
نزدیکی هــای ســحر مطالعه می کــرد. از کودکی عاشــق 
کتــاب بــود، ولــی افســوس کــه پــدر اســتطاعت مالــی 
نداشــت تــا او را بــه مدرســه بفرســتد یــا برایــش کتابی 
بخرد. کودکانی را می شــناخت که عاقــه ای به مطالعه 
نداشــتند؛ ولی کتاب هــای رنگارنگی داشــتند. او هم در 
عالــم کودکــی، دلــش می گرفــت و از پدر تقاضــای خرید 
کتــاب می کــرد. پــدر امــا ناگزیــر او را به مطالعــه همان 
چنــد جلــد کتابــی ســفارش می کــرد کــه بارهــا و بارهــا 
خوانــده بــود و مطالبــش را از َبر بود. یــک روز از بغضی 
که داشت به زیرزمین خانه پناه برد و ساعت ها گریست. 
این محدودیت ها اگرچه ســخت بــود؛ اما آورده ای بزرگ 
داشت: عشــقی انباشته شــده و روزافزون به کتاب و به 

مطالعه.
مهــدی آذریزدِی کتاب دوســت و کتاب خــوان عاقبت 
خود دست به قلم شد و ده ها جلد کتاب و صدها عنوان 
داستان و مقاله نوشــت تا بچه های خوب این سرزمین 
قصه هایــی خوب بــرای خواندن داشــته باشــند و هرگز 

کودکی عاری از کتاب را تجربه نکنند.

تراکم کتابخوانی 
در سه ساعت پایانی شب

آنالیز  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
رفتار کاربران فیدیبو که اخیرا در گزارش 
 1399 سال  در  مجموعه  این  عملکرد 
منتشر شده نشان می دهد، بازه زمانی 
تراکم ترین  پر   24 الی   21 ساعات  بین 
ساعات مطالعه کاربران این اپلیکیشن 
است و این یعنی خوانندگان کتاب، به 
با  عالقه مندی  سراغ  زندگی،  روزمره  از  فراغت  محض 

ارزش شان می روند.
اما چرا شب ها برای خواندن کتاب جذاب تر هستند؟ 
برای پاســخ به این ســوال باید نگاهی داشته باشیم به 
نتایــج تحقیقاتی که برخــی روان شناســان درباره مزیت 
مطالعه در ســاعات پایان شــب و پیــش از خواب انجام 

داده و منتشر کرده اند.
بهتریــن مزیتــی که می شــود بــرای مطالعه در شــب 
می شــود بیــان کــرد ســکوت و آرامشــی اســت کــه این 
ســاعت از شــبانه روز دارد. در هنــگام شــب افــراد آرام تر 
هســتند و بیشتر از ســاعات دیگر به تفکر می پردازند به 
همین دلیل می توانند از نبوغ و مهارت یادگیری خود در 

هنگام شب بهره مند شوند.
همچنیــن ایــن تحقیقات نشــان می دهــد از آنجایی 
کــه پــس از خواندن کتــاب، فــرد مطالعه گــر می خوابد، 
ذهن عاوه بر اســتراحت، فرصت خوبی نیز برای تجزیه، 
تحلیــل و پــردازش اطاعــات در اختیــار دارد و به همین 
دلیــل مطالبی که در شــب خوانده می شــود در حافظه 

بهتر ثبت شود.
محققیــن همچنیــن معتقــد هســتند این دســته از 
افــراد می توانند مطالب را بــرای مدت زمان طوالنی تری 
در ذهن نگه داشــته و به همین دلیــل مطالب مطالعه 
شــده در این ســاعت بیشــتر از زمان های دیگر در ذهن 
باقــی خواهــد ماند.این محققیــن اعتقاد دارند بیشــتر 
دانشــجویان و دانش آموزان نیز مطالعه پیش از خواب 

را به زمان صبح ترجیح می دهند.

نگاه

کاربران فیدیبو

قاب روایت

صحبت ها و نظرات 
من حاصل سال ها 
تجربه و حضور در 

نشست ها و جلسات 
مختلف صنفی است و 

با تکیه به این تجربیات 
نظرات خود را می گویم. 
نگاهی به اتحادیه های 
مختلف نشان می دهد 

که قوانین موجود در آن 
صنف توسط اتحادیه 
وضع می شود اما برای 
کار ما این عمل شدنی 

نیست. االن برای هر 
صنفی اتحادیه آن 
صنف مجوز صادر 

می کند در حالی که 
اتحادیه ناشران اینگونه 

نیست و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی این 

مجوز را صادر می کند. 
بنظرم در مرحله اول 

باید مجوز تاسیس 
انتشارات به اتحادیه 

داده شود.

رویاهای رنگی یک کور مادرزاد کتاب شد
سپهرغرب، گروه کافه کتاب: رمان »رویاهای رنگی یک کور مادرزاد« به قلم سلمان کریمی در 250 صفحه و دو نسخه الکترونیکی و کاغذی منتشر شد. این رمان روایت آرزوها، دلتنگی ها، گم گشتگی ها و دغدغه های اجتماعی دو نسل از جوانان ایران است که سعی در اصالح 

جامعه مطابق آمال و آرزوهای خود دارند.
پویا دانشجوی جوان نابینایی است که وقتی برای اولین بار در تجمع اعتراضی دانشجویان شرکت می کند از پله ها می افتد و به سرش ضربه می خورد؛ با این ضربه رویاهای رنگی پویا شروع می شود، رویاهایی که در خود ردپایی از گذشته ی دور او دارند.

این رمان با اشاره به برخی حوادث پیروزی انقاب اسامی در سال 57 و حوادث کوی دانشگاه در سال 78، تشابه و تفاوت خاستگاه ها، بنیان های فکری، آرزوها و آرمان های دو نسل از جوانان ایران را به چالش می کشد.
سلمان کریمی متولد سال 1355 در استان زنجان است. او لیسانس حقوق قضایی دارد و آثار متعددی در حوزه  ادبیات و حقوق. کریمی از اعضای موسس خانه داستان زنجان است.

گروه  سپهرغرب، 
به  اگر  کتاب:  کافه 
غارها  دیوارنگاری های 
ردیف  کنید،  نگاه 
تصاویر  از  باریکی 
دارد  وجود  گوناگون 
نظر  به  اغلب  که 
شکار  به  مربوط  داستانی  می رسد 
پیش  کمتر  امروزه  می کنند.  روایت  را 
اما  شویم؛  جمع  آتش  دور  می آید 
فرد  یک  اند  داده  نشان  تحقیقات 
شش  حداقل  همچنان،  بزرگسال 
شیوه های  به  را  خود  روز  از  درصد 

مختلف، صرف داستان ها می کند.
اگرچــه پیش از ابداع خط، شــواهد 
وجــود  داســتان گویی  از  قطعــی 
داســتان ها  شــک  بــدون  امــا  نــدارد، 
هزاران ســال اســت کــه هســته اصلی 
زندگــی انســان بوده اند. نقاشــی های 
دیــواری غارهــای دوران ماقبــل تاریخ 
صحنه هــای دراماتیکــی را بــه تصویــر 
می کشــند که احتماًال با داستان گویی 
نشــان  و  می شــدند  روایــت  شــفاهی 
می دهنــد در آن زمــان، چیــزی شــبیه 
ســنت نقالــی در ایــران وجود داشــته 
اســت. »دانیــل کروگــر« در دانشــگاه 
نقاشــی ها  ایــن  دربــاره  میشــیگان 
دیوارنگاری هــای  بــه  اگــر  می گویــد: 
از  باریکــی  ردیــف  کنیــد،  نــگاه  غارهــا 
تصاویــر گوناگون وجود دارد که اغلب 
بــه نظر می رســد داســتانی مربوط به 

شکار را روایت می کنند.
دور  می آیــد  پیــش  کمتــر  امــروزه 
تحقیقــات  امــا  شــویم؛  جمــع  آتــش 
یــک فــرد بزرگســال  انــد  نشــان داده 
همچنــان، حداقل شــش درصد از روز 
خــود را بــه شــیوه های مختلف، صرف 
داســتان ها می کنــد. شــاید از دیدگاه 
تکاملــی، اختصــاص دادن ایــن مقدار 

از زمان و انرژی برای داســتان ها »فرار 
از واقعیــت« باشــد، اما روانشناســان 
و نظریه پــردازان ادبــی، فوایــد بالقوه 
داســتان ها  بــه  اعتیــاد  در  را  زیــادی 

شناسایی کرده اند.
خواندن داســتان به ما این امکان 
را می دهــد کــه دنیــای اطــراف خود را 
شبیه سازی کنیم و بتوانیم راهکارهای 
مختلفــی را بــه ویــژه در موقعیت های 
»جــوزف  نماییــم.  تصــور  اجتماعــی 
کارول« در دانشــگاه میســوری ســنت 
لوئیــس می گویــد: خواندن داســتان، 
چیزهــای زیــادی در مــورد افــراد دیگر 
به مــا می آموزد و تمرینــی عملی برای 
همدلی با دیگران و ایده پردازی ذهنی 

است.
داســتان ها  معتقدنــد،  برخــی 
ابــزاری برای فرار از واقعیت هســتند و 
 )Escapism( »فرارکــردن«  اصطــاح 
در ادبیات معمــوًال بار منفی دارد؛ اما 
آیــا فرارکــردن چیــز بدی اســت؟ »نیل 
مثــل  داســتان هایی  خالــق  گایمــن«، 
گورســتان«،  »کتــاب  و  »کوراالیــن« 
موقعیــت  یــک  در  وقتــی  می گویــد: 
ســخت یــا جایــی کــه دوســت نداریم، 
گیر افتاده ایم و کســی راه فرار موقتی 

پیشــنهاد می دهد، چرا آن را نپذیریم؟
ایــن نویســنده مشــهور انگلیســی 
را پنجــره ای می دانــد کــه  داســتان ها 
دری را بــه ســوی تخیــل بــاز می کنند. 
او می گویــد با داســتان به جایــی فرار 
می کنیم کــه در آن، کنترل اوضاع را در 
دســت داریم. داســتان ها ســاح و زره 
در اختیــار مــا می گذارند تا بــا واقعیت 

بجنگیم.
عاقــه  دربــاره  زیــادی  تفســیرهای 
بــه انســان از ســوی محققــان علــوم 
مختلــف پیشــنهاد شــده اســت؛ ولــی 
فیزیولوژیکــی  نمونــه  آخریــن  شــاید 

آن کمــی جالب تــر از بقیــه باشــد کــه 
در دانشــگاه پرینســتون نتیجــه گرفته 
شــده اســت. اخیرًا گروهی از محققان 
معتبــر  دانشــگاه  ایــن  عصب شــناس 
آمریکایــی یافته هــای علمــی جالبــی از 
گوش کردن انســان به داستان کشف 
کرده انــد و می گویند وقتی انســان به 
گــوش می دهــد، هورمــون  داســتان 
اکسی توســین بیش از هر زمــان دیگر 

ترشح می شود.
اکسی توســین بــه صــورت طبیعــی 
در هیپوتاالمــوس تولید و در هیپوفیز 
و  می شــود  ترشــح  و  ذخیــره  پســین 
نقــش اساســی در ارتبــاط عاشــقانه، 
تولیدمثــل و اتفاقــات قبــل و بعــد از 
همچنیــن  مطالعــات  دارد.  زایمــان 
نشــان داده  اســت کــه اکسی توســین 
شــناخت  رفتارهــای  از  بســیاری  در 

اضطــراب  جفت پیونــدی،  اجتماعــی، 
و رفتارهــای والدینانــه دخیــل اســت. 
بــار  اولیــن  بــرای  دیــل  هلــت  هنــری 
 1906 ســال  در  را  اکسی  توســین 
شناسایی کرد و ســاختار مولکولی آن 

در سال 1952 مشخص شد.
دانشــگاه  محققــان  گفتــه  بــه 
اصلــی  هورمــون  ایــن  پرینســتون 
قسمت زیرنهنج مغز )هیپوتاالموس( 

در موقــع گوش کردن به داســتان نیز 
احســاس  و  می شــود  ترشــح  بســیار 
خوبــی بــه انســان دســت می دهد که 
روان شناسان این احساس را به حس 
هنــگام مصــرف مــواد مخــدر تشــبیه 
می کننــد. اســکن های مغــزی توســط 
کــه  می دهــد  نشــان  عصب شناســان 
قســمت های بســیاری از مغــز پرشــده 
ایــن  در  اکسی توســین  هورمــون  بــا 
احســاس دخیــل هســتند و به نوعــی 
کســی کــه بــه داســتان جــذاب گوش 
می دهــد، مثل این اســت که خودش 
تجربــه  را  حــوادث  آن  مغــزش  در 

می کند.
دانشــمندان دانشــگاه پرینســتون 
همــان  بــا  را  خــود  تحقیقــات  نتیجــه 
اجتماعــی  ارتبــاط  مشــهور  نظریــه 
پیونــد می زننــد و می گوینــد در واقــع 
مشــترک  حــس  نوعــی  داســتان ها 
بیــن انســان ها را تقویــت می کننــد که 
مهم تریــن تجربه خوب بین انســان ها 

محسوب می شود.
بهتریــن  گمــش«  »گیــل  حماســه 
اختیــار  در  را  کهــن  ادبیــات  از  نمونــه 
-کــه  گمــش«  »گیــل  می گــذارد.  مــا 
پادشــاهی مقتدر است- از نظر قدرت 
بدنی و شــجاعت، کامل ترین قهرمان 
بــه نظــر می رســد؛ امــا او فرمانروایــی 
خودکامــه و مســتبد نیــز هســت کــه 
از قــدرت خــود سوءاســتفاده کرده و 
زنــان را در قصــرش به خدمــت گرفته 
اســت. تنها زمانی که غریبــه ای به نام 
»انکیــدو« او را بــه چالــش می کشــد، 
پادشــاه به ارزش همکاری و دوســتی 
پی می بــرد. پیــام این داســتان واضح 
و شــفاف اســت: اگر پادشــاه قهرمان 
بایــد به دیگــران احترام بگذارد، شــما 
هــم باید با دیگــران محترمانه برخورد 

کنید.

گروه  سپهرغرب، 
علی  کتاب:  کافه 
قبل  گفت:  جعفریه 
اتحادیه  تشکیل  از 
باید  نشر  کشوری 
وزارت  از  نمایندگانی 
ارشاد  و  فرهنگ 
و  صنفی  امور  مجمع  اسالمی، 
جمع  هم  کنار  در  نشر  تشکل های 
شوند و درباره قدرت عمل،  کارکردها 
تبادل  و  بحث  آن  تشکیل  ضرورت  و 

نظر کنند.
ناشــران و کتابفروشــان در سراسر 
خواســته هایی  و  مطالبــات  کشــور 
هــم  از  متفــاوت  گاه  و  مشــابه  گاه 
دارنــد؛ دغدغه ها و مشــکات صنفی 
بــا وجــود یــک  متعــددی کــه شــاید 
اتحادیــه کشــوری رفــع شــدن آن  هــا 
در  کــه  اتحادیــه ای  باشــد.  آســان تر 
چندیــن  مختلــف  ســال های  طــول 
گام برای تشــکیل آن برداشــته شــده 
اســت امــا موانــع زیــادی تــا تحقق و 
شــکل گیری پیــش روی آن قرار دارد و 
البتــه موافقــان و مخالفانــی از صنف 

درباره آن صحبت می کنند.
تــا  شــد  بهانــه ای  موضــوع  ایــن 
مدیــر  جعفریــه،  علــی  بــا  دقایقــی 
بــه  ثالــث  کتابفروشــی  و  انتشــارات 
گفت وگــو بنشــینیم و دربــاره ضرورت 
تشــکیل اتحادیه کشــوری نشر با وی 
مصاحبه ای داشــتیم. جعفریه در این 
مصاحبــه بــه نقش مهم تشــکل های 
کــرد  اشــاره  نشــر  حــوزه  در  صنفــی 
و  نشســت ها  انجــام  ضــرورت  از  و 
جلســات کارشناســی درباره کارکردها 
و ضرورت هــای تشــکیل ایــن اتحادیه 
کشــوری قبــل از راه اندازی آن ســخن 

گفت.

اتحادیه  تشکیل  شما  بنظر   
و  دارد  ضرورتی  چه  نشر  کشوری 
آن اقدام  چگونه باید برای راه اندازی 

کرد؟
قوانیــن  یکســری  زمینــه  ایــن  در 
مجمــع امــور صنفــی وجــود دارد که 
شــرایط تشــکیل اتحادیــه کشــوری را 
بــا چالش هایــی مواجــه کرده اســت، 
در صورتــی کــه ایــن قوانین تســهیل 

شــود شــاید بتــوان بــرای تشــکیل و 
راه اندازی آن اقدام کرد. اما مســائلی 
هــم در این میان وجــود دارد که باید 
بــه آن دقت شــود. بــه عنــوان مثال 
و کتابفروشــان  ناشــران  اتحادیــه  در 
و  کتابفروشــان  ناشــران،  تهــران، 
در  دارنــد  عضویــت  توزیع کننــدگان 
حالی که در اســتان ها اینگونه نیست 
و معمــوال ناشــران و کتابفروشــان از 
هــم جــدا هســتند. در برخــی مواقع 
در  کتابفروشــان  و  ناشــران  منافــع 
تضــاد بــا یکدیگر اســت و بنظــرم این 
مساله در آینده مشکل ساز می شود.

این موضوع  به   کمی دقیق تر 
اشاره می کنید، منظورتان چیست؟

مســاله این اســت که کتابفروشان 
از  دیگــر  صنــوف  همــه  مثــل 
اتحادیه شــان که زیر نظر مجمع امور 
صنفی اســت مجوز خــود را می گیرند 
اما سیســتم ناشــران متفاوت اســت 
و وابســتگی صــد در صدی بــه وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی دارنــد زیرا 
مجــوز نشــر از ســوی ایــن وزارتخانــه 
زمان هــای  در  می شــود.  صــادر 
مختلــف شــاهد بوده ایــم کــه وزارت 
ارشــاد در مقابل اتحادیه قــرار گرفته 
اســت هرچنــد طی ســال های اخیر در 
دوره ای هســتیم کــه ایــن وزارتخانــه 
بــا اتحادیــه همراهی می کنــد ولی در 
ســال هایی نــه چنــدان دور اتحادیــه 
صنفــی  منافــع  بخاطــر  شــد  مجبــور 
بــه  بایســتد.  ارشــاد  وزارت  مقابــل 
از  قبــل  کــه  معتقــدم  دلیــل  همیــن 
هــر  و  کشــوری  اتحادیــه  شــکل  گیری 
آن  تاســیس  بایــد ضــرورت  اقدامــی 

بررسی شود.

تشکیل  شما  نظر  به  پس   
صنف  در  باید  ابتدا  اتحادیه  این 
سپس  شود؛  بررسی  و  نیازسنجی 

وارد فاز اجرایی و عملیاتی شود؟
ایــن  تشــکیل  روی  بــر  بایــد  بلــه. 
اتحادیــه کشــوری ســاعت ها صحبت 
داد؛  انجــام  کارشناســی  کار  و  کــرد 
هرچنــد گاهــی برخــی افراد بــه دلیل 
منافع شــخصی خود موافق برگزاری 
آن هســتند امــا معتقدم کــه مباحث 

مرتبط بــا آن بایــد در اتحادیــه تهران 
یا قم یا ســایر شــهرهایی کــه اتحادیه 
دارند بــه بحث و تبادل نظر گذاشــته 
شــود. در ایــن میــان نمایندگانی هم 
از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، 
مجمع امور صنفی و تشکل های نشر 
باید در کنار هم جمع شــوند و ببینند 
کــه ایــن اتحادیه کشــوری چــه میزان 
می تواند قدرت عمل داشــته باشــد،  
کارکردهای آن چیســت و تشــکیل آن 
چــه ضرورتــی دارد و بعــد بــه ســمت 

مباحث اجرایی برویم.

 و فکر می کنید در این صورت 
کشوری  اتحادیه  در  ظرفیت  این  آیا 
مطالبات  از  یکسری  تا  دارد  وجود 
گروه  در  گرفتن  قرار  مثل  نشر  اهالی 
را  و..  کاغذ  تامین  یا  مشاغل  یک 

دنبال کند؟
ببینید تشــکیل اتحادیه کشوری با 
هدف تحقق و تامین مطالبات صنفی 
شاید شــعار خوبی باشد اما در عمل 
اینگونه نیســت و کارها به این سمت 
نمــی رود. ما می خواهیــم اتحادیه ای 
تشــکیل دهیــم کــه منافــع صنــف را 
تامیــن کنیــم اما مســاله اینجا اســت 
که طبق قانــون در گام اول صاحیت 
ناشران توسط وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی تاییــد می شــود و اتحادیــه 
عما در این میان کاره ای نیست پس 
نمی تواند در این بخش از صنف خود 
حمایــت کنــد. در گام دوم برای بحث 
مجــوز کتاب نیز وزارت ارشــاد این کار 
را انجــام می دهــد و باز هــم اتحادیه 
نقشی در این مرحله ندارد. در بخش 
نمایشــگاه  کتــاب نیــز اصــل برگــزاری 
و اجــرا توســط ایــن وزارتخانــه انجام 
می شــود. در ایــن میــان معتقــدم تا 
زمانــی کــه وزارت ارشــاد بــا اتحادیــه 
همراهــی نکنــد مــا موفــق نخواهیم 
بــود. بنظــر مــن االن در ایــن شــرایط 
تــا زمانــی کــه قوانیــن اصاح نشــده 
ضرورتــی ندارد کــه اتحادیه کشــوری 
تغییــر  از  قبــل  اگــر  شــود.  تشــکیل 
قوانیــن ایــن اتحادیه تشــکیل شــود 
امــکان دارد کــه ما بیشــتر بــه وزارت 
ارشاد وابسته شویم. زیرا کل فلسفه 
اتحادیه در این است که از دولت جدا 

باشــد و از منافع صنــف خود حمایت 
کنــد؛ حاال ایــن منافع جایــی در جهت 
دولــت و گاهــی مخالف دولت اســت. 
مــن معتقدم در این زمینــه اگر با یک 
برنامه ریــزی صحیح و اصولی به بحث 
اتحادیه کشــوری وارد نشویم ممکن 

است صنف ضرر کند.

به  که  اصالحیه هایی  این   
حوزه هایی  چه  در  کردید  اشاره  آن 
در  کشوری  اتحادیه  تا  باشد  باید 

تاثیرگذاری خود را داشته باشد؟
صحبت هــا و نظــرات مــن حاصــل 
ســال ها تجربه و حضور در نشست ها 
و جلســات مختلــف صنفی اســت و با 
تکیــه بــه ایــن تجربیات نظــرات خود 
را می گویــم. نگاهــی بــه اتحادیه های 
مختلــف نشــان می دهــد کــه قوانین 
موجود در آن صنف توســط اتحادیه 
وضــع می شــود اما بــرای کار مــا این 
عمــل شــدنی نیســت. االن بــرای هــر 
صنفــی اتحادیه آن صنف مجوز صادر 
می کنــد در حالی که اتحادیه ناشــران 
و  فرهنــگ  وزارت  و  نیســت  اینگونــه 
ارشــاد اســامی ایــن مجــوز را صــادر 
می کنــد. بنظــرم در مرحلــه اول بایــد 
مجوز تاسیس انتشــارات به اتحادیه 
داده شــود. پــس از آن بحــث ممیزی 
کتاب است که تقریبا سلیقه ای انجام 
هــر  مثــل  قانــون  طبــق  می شــود. 
صنفی ناشــر باید کتاب خود را چاپ 
کنــد و اگــر مشــکلی وجــود داشــت 
دولــت یــا مدعی العمــوم بــه عنوان 
شــاکی از نویســنده یا ناشــر شکایت 
کنــد امــا کتاب های ما قبــل از مجوز 
انتشــار بایــد ممیــزی شــوذ. بنظــرم 
شــود  اصــاح  قوانیــن  چنیــن  اگــر 
می توانیم یک اتحادیه قوی داشــته 
باشــیم که منافع صنف، منافع نشــر 

و کشــور را تامین کند.

استانی  تشکل های  از  برخی   
است  ممکن  که  هستند  این  نگران 
حل  به  فقط  کشوری  اتحادیه  این 
تهران  در  نشر  اهالی  مشکالت 
اینگونه  شما  بنظر  شود،  متمرکز 

خواهد بود؟
مشــکات و منافــع صنعــت نشــر 
بــه تهــران فقــط محــدود نمی شــود 
و در همــه جــای کشــور یکــی اســت. 
به طوری کــه در توزیــع کاغــذ شــاهد 
ایــن  از  اســتان ها  کل  کــه  هســتیم 
آن  از  و  می کننــد  اســتفاده  کاغذهــا 
بهره مند می شوند یا برخی مشکات 
زیرســاختی در حوزه نشــر برای همه 
کشــور یکســان اســت. مــا در تبریــز، 
فعالیــت  شــاهد  شــیراز  و  مشــهد 
ناشــران و کتابفروشــان خوبی داریم 
و مــن بــه عنــوان یــک فعــال صنفی 
در حــوزه  نشــر، کتابفروشــی و پخش 
شــاهد حضور مثمرثمر آن ها هستم. 
کــه  زمانــی  مــوارد  از  بســیاری  در 
مشــکلی در اســتان ها بوده اتحادیه 
تهــران حمایت خود را به شــکل های 
مختلــف نشــان داده بــه دنبــال حل 
مشکات بوده است. رابطه تنگاتنگ 
و  تهــران  اتحادیــه  بیــن  خوبــی  و 
اســتان ها اســت و بنظــرم در صــورت 
تشــکیل اتحادیــه کشــوری نیــز ایــن 
رابطه خوب و مســتحکم خواهد بود 

و جای نگرانی وجود ندارد.

ورت نشســــــت های کارشناسی  ضر
ی قبل از تشکیل اتحادیه کشور

علی جعفریه

دالیل علمی عالقه ما به قصه ها

داستان؛ یار غـــار انسان
داستان گویی

اگرچــه پیــش از ابــداع خط، شــواهد قطعی از داســتان گویی وجود ندارد، اما بدون شــک داســتان ها هزاران ســال 
اســت کــه هســته اصلی زندگی انســان بوده انــد. نقاشــی های دیــواری غارهــای دوران ماقبل تاریــخ صحنه های 
وایت می شــدند و نشــان می دهند در آن  دراماتیکی را به تصویر می کشــند که احتمااًل با داســتان گویی شــفاهی ر
وگر« در دانشــگاه میشــیگان درباره این  زمــان، چیــزی شــبیه ســنت نقالی در ایران وجود داشــته اســت. »دانیــل کر
نقاشی ها می گوید: اگر به دیوارنگاری های غارها نگاه کنید، ردیف باریکی از تصاویر گوناگون وجود دارد که اغلب 

وایت می کنند. به نظر می رسد داستانی مربوط به شکار را ر
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نویسنده کتاب »جای 
خالی سلوچ« ارزش باالی 
قلم، نوشتن و نویسندگی 
و گرامی داشت آن را میراث 
گذشتگان ما و از زمان عمر 
خیام دانست و گفت: به نظر 
می رسد با وجود شخصیتی 
مانند خواجه نظام الملک، 
در وزارت آن امپراتوری بزرگ 
وز  در زمان خیام، احتمااًل ر
قلم گرامی داشته می شده 
است و از خیام خواسته 
شده، یا خود به صرافت 
افتاده یک قطعه درباره قلم 
بنویسد.

دولت آبادی گفت: من برای 
تک تک آن افرادی که در این 
مملکت بودند و بنا بود این 
مملکت را نگه دارند، »کلنل« 
را نوشتم. بنابراین این 
حس و عاطفه و بیان من 
منحصر به ژنرال سلیمانی 
نبوده است. برای من هیچ 
استثنایی وجود ندارد و 
همه سربازانی که از مملکت 
ما و شما دفاع می کنند، 
عزیز هستند. ضمن اینکه 
خود من در جوانی خواستم 
ارتشی شوم، اما قبولم 
نکردند و چه خوب! چون 
ناچار شدم نویسنده شوم.

سیاتل

کتابخانه های خیابانی راهکاری 
برای جذب توریست

ممکن  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
از سیاتل به عنوان یک شهر  است مردم 
یاد   high tech اصطالح  به  و  پیشرفته 
به  این شهر که  تبلیغاتی  کارزار  اما  کنند؛ 
منظور جذب توریست طراحی شده کامال 

خالف جهت تکنولوژی حرکت می کند.
ممکن است مردم از سیاتل به عنوان 
یک شــهر پیشــرفته و به اصطــاح high tech یاد کنند، 
اما کارزار تبلیغاتی این شهر که به منظور جذب توریست 
طراحــی شــده کامــا خــاف جهــت تکنولــوژی حرکــت 
می کنــد. پویــش تبلیغاتــی Visit Seattle که به منظور 
بزرگداشــت کتابخانــه تاریخــی ایــن شــهر شــکل گرفته، 
هم اکنون به ابزاری برای جذب توریســت ها به این شــهر 

تبدیل شده است.
کتابخانه هایــی  تبلیغاتــی،  کارزار  ایــن  چارچــوب  در 
کوچــک در خیابان هــای ســیاتل نصــب شــده اســت که 
بــه رهگذران ایــن امــکان را می دهد تا کتاب مــورد نظر 
خــود را انتخاب و آن را مطالعــه کنند. این کتابخانه های 
کوچــک و رایــگان کــه بــا شــعار »یک کتــاب بــردار و یک 
کتاب بگذار« به صورت گســترده در سراســر خیابان های 
شهر نصب شــده اند در واقع یک برنامه تعویض رایگان 
کتاب اســت که از سوی مقامات شــهر سیاتل به منظور 
افزایــش امــکان مطالعــه کتــاب و ایجاد جذابیــت برای 

توریست ها و مسافران راه اندازی شده است.
به این منظور مدیران این شهر با نصب کتابخانه های 
کوچــک در پیاده روهای بوســتون، شــیکاگو و اوســتین 
توریســت ها را بــه بازدیــد از ســیاتل تشــویق می کنند و 
امیدوارنــد اجرای ایــن طرح در نهایت منجــر به افزایش 
قابل توجه تعداد توریســت ها و افزایش درآمدهای این 

شهر شود.
ایــن کتابخانه های کوچک که در حقیقت هدف اصلی 
از نصــب آنها در خیابان های ســیاتل بزرگداشــت جشــن 
ملــی کتاب در ایاالت متحده اســت، به صورت قایق های 
داده  قــرار  کتاب هایــی  آن  در  و  شــده  طراحــی  کایــاک 
شــده که مناســب توریســت ها و افرادی اســت که برای 

نخستین بار به سیاتل سفر می کنند.
کتاب هایــی نظیــر راهنمــای مســافران کــه در آن بــه 
معرفــی جذابیت های توریســتی ســیاتل پرداخته شــده 
بــه همراه تعدادی از رمان های معروف و پرفروش که با 
استقبال خوبی از سوی مخاطبان روبه رو شده از جمله 
کتاب هایی است که مدیران پویش تبلیغاتی بزرگداشت 
کتــاب در شــهر ســیاتل بــرای کتابخانه هــای کوچــک و 
خیابانی این شــهر در نظر گرفته اند. گفتنی است بخشی 
از ایــن کتاب هــا بــه رمان هایــی اختصاص دارد کــه یا در 
شهر سیاتل اتفاق افتاده یا اینکه توسط یکی از ساکنان 

این شهر نوشته شده است.
ایــن  غنی تر شــدن  منظــور  بــه  اســت  ذکــر  شــایان 
کتابخانه هــا، گروه هایــی مســئول قــراردادن کتاب های 
کــه  شــده اند  کتابخانه هایــی  از  دســته  آن  در  جدیــد 
کتاب های موجود در آنها توســط مردم مورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه اســت. این افــراد بــا گشــت زدن در مناطق 
مختلــف شــهر اقدام بــه پر کــردن مخــزن کتابخانه های 
کوچــک نصــب شــده در خیابــان می کننــد تــا همــواره 
کتاب هــای مورد نیاز شــهروندان در دســترس آنان قرار 

داشته باشد.
 Visit Seattle # ایــن کتاب ها کــه روی آن ها جملــه
دیــده می شــود از مخاطبــان درخواســت می کنــد تــا با 
ایــن کتابخانه های کوچک و ســیار ســلفی گرفتــه و آن را 
با #SeattleStory در شــبکه های اجتماعی به اشتراک 

بگذارند.
الزم به ذکر است اقدام اخیر شهر سیاتل در استفاده 
از کتابخانه هــای ســیار در خیابــان در شــرایطی صــورت 
می گیــرد کــه این شــهر باالترین نــرخ ســواد را در ایاالت 
متحده در اختیار داشــته و اغلب ساکنان آن به مطالعه 

عاقه فراوان دارند.
کــه  مدیــران شــهر ســیاتل معتقدنــد در شــرایطی 
مختلــف  حوزه هــای  در  تبلیغاتــی  کارزارهــای  تمامــی 
از  ســازمان ها  و  شــرکت ها  بیشــتر  و  شــده  دیجیتالــی 
تبلیغات اینترنتی و تلویزیونی برای پیشبرد اهداف خود 
اســتفاده می کننــد، ایــده نصــب کتابخانه هــای کوچک 
در خیابان هــای ایــن شــهر و امکان اســتفاده رایــگان از 
این کتاب ها توســط مــردم و توریســت ها، موجب جلب 
توجه بخــش قابل توجهی از مردم خواهد شــد، چرا که 
هیــچ نشــانی از تکنولوژی در ایــن طــرح تبلیغاتی یافت 

نمی شود.

دریچه

کافه کتاب »کار اجتماعی با مسلمانان« در آلمان منتشر شد
سپهرغرب، گروه کافه کتاب:  رایزنی فرهنگی ایران در آلمان در آخرین خبر ارسالی خود به مهر کتاب »کار اجتماعی با مسلمانان« نوشته Simone Krüger را معرفی کرده است. این کتاب در 252 صفحه منتشر شده است.

سیمون کروگر، نویسنده و فعال حوزه اجتماعی در کتاب »کار اجتماعی با مسلمانان« که تازه ترین اثرش است، درباره تجربیات چندین ساله خود در زمینه های روابط بین فرهنگی و بین مذهبی در مشرق زمین نوشته است. او در بخش اول کتاب خود، به مسائل فرهنگی 
مردم مشرق زمین پرداخته و از برخوردهای فرهنگی در این منطقه سخن گفته است.

در بخش دوم نیز، کروگر درباره آیین اسامی توضیح داده است. به اعتقاد او، این کتاب برای کسانی که عاقه مند به آشنایی با فرهنگ مشرق زمین و اسام هستند، مفید خواهد بود. کتاب »کار اجتماعی با مسلمانان« روایتی جذاب از برخوردهای مختلف فرهنگی و 
مذهبی در مشرق زمین است.«

گروه  سپهرغرب، 
کافه کتاب: در شهر رم، 
ایتالیا  کشور  پایتخت 
کتابخانه  تازگی  به 
راه اندازی  دیجیتالی 
کاربرانش  به  که  شده 
در  می دهد  امکان 
طور  به  عمومی  فضاهای  و  اماکن 

کنند. مطالعه  کتاب  نامحدود 
در شــهر رم پایتخت کشور ایتالیا به 
تازگــی کتابخانــه دیجیتالــی راه اندازی 
شده که به کاربرانش امکان می دهد 
در اماکــن و فضاهــای عمومی به طور 

نامحــدود کتاب مطالعه کنند. 
دیجیتــال  کتابخانــه  آرشــیو  در 
ATAC هــر نــوع کتابــی از داســتان و 
تــا کتاب هــای علمــی  گرفتــه  تاریخــی 
می خــورد.  چشــم  بــه  دانشــگاهی  و 
نصــب  بــا  کتابخانــه  ایــن  کاربــران 
نرم افــزار ایــن کتابخانــه می تواننــد با 
اســکن کدهای مخصوصی در مترو یا 

ایســتگاه های اتوبوس به آرشــیو این 
کتابخانه دسترســی پیدا کنند.

از  ایتالیایــی  دیجیتــال  کتابخانــه 
حــق  دوره ای  صــورت  بــه  کاربرانــش 
اشــتراک مختصــری دریافــت می کنــد 
آرشــیو  از  اجــازه می دهــد  آنهــا  بــه  و 
بــه  الکترونیــک  و  صوتــی  کتاب هــای 
تجربــه  کننــد.  اســتفاده  کامــل  طــور 
این کتابخانه در کشــور ایران به سال 

1395 بــا ظهور فیدیبو برمی گردد.
نرم افــزار کتاب خــوان فیدیبــو ایــن 
تــا  می دهــد  کاربــران  بــه  را  قابلیــت 
بتواننــد کتــاب الکترونیــک را دانلــود، 
کننــد.  مطالعــه  و  طبقه بنــدی 
نمونــه  نســخه  یــک  دارای  کتاب هــا 
چنــد صفحــه ای و یــک نســخه کامــل 
هســتند، نســخه نمونه رایگان است؛ 
شــامل  معمــوًال  کامــل  نســخه  امــا 
هزینه اســت. همچنین جســت وجوی 
رنــگ  تغییــر  نشــانه گذاری،  کتــاب، 
صفحــه، تغییــر انــدازه و نــوع فونت، 

حاشیه نویســی در این نرم افزار تعبیه 
شده است. 

نرم افــزار کتاب خــوان چندســکویی 
اســت و در تلفــن هوشــمند، تبلــت و 
رایانه شخصی و با سیستم عامل های 
قابــل  وینــدوز  و  اس  او  آی  اندرویــد، 

استفاده اســت. کتاب ها متنی 
ای پــاب،  متنــی  فرمــت  دو  در 
پــی دی اف و صوتــی در فرمت 

ام پی تری ساخته شده اند.
فیدیباکس یک دســتگاه هوشمند 
اپلیکیشــن  دارنــدگان  بــه  کــه  اســت 

فیدیبو، خدمــت مبتنی بر مکان ارایه 
می دهد. 

یک بــار  کــد  کیــوآر  اپلیکیشــن  هــر 

مصرف مخصــوص به خود را دارد که 
با نشــان دادن آن به اسکنر دستگاه، 
و  کــرده  تغییــر  اپلیکیشــن  محیــط 
امــکان اســتفاده از خدمــات تعریــف 
شــده مثــل مطالعــه رایــگان کتاب در 
مدت زمان مشــخص شــده را فراهم 

می کند.
عنــوان  تحــت  خدمــات  ایــن 
»کتابخانــه ای بــه وســعت یک شــهر« 
در متــرو تهــران در 15 بهمن 1396 با 
حضــور شــهردار تهــران رونمایی شــد 
که در چندین ایســتگاه مترو دســتگاه 
فیدیباکس نصب و کاربران می توانند 
دســتگاه  بــه  خــود  کــد  نمایــش  بــا 
ســاعت   1 حــدود  زمــان  مــدت  بــرای 
مطالعــه  کتــاب  رایــگان  صــورت  بــه 
بــه  اقــدام  فیدیبــو  همچنیــن  کننــد. 
دانشــگاه های  در  فیدیباکــس  نصــب 
طوســی  خواجه نصیرالدیــن  تهــران، 
و کنســولگری ایــران در آلمــان کــرده 

 است.

گروه  سپهرغرب، 
محمود  کتاب:  کافه 
درباره  دولت آبادی 
یش  ی ها ضع گیر مو
اگر  گفت:  وطن  برای 
را  دلسوختگی  آن 
مملکتم،  سرباز  برای 
زنده یاد سردار سلیمانی انجام دادم، 

به آن باور داشتم.
محمــود دولت آبــادی گفــت: اینکه 
به ویــژه  و  نویســندگان  دوره  ایــن  در 
جوانان روز قلم را احیا می کنند، بسیار 

فرخنده و نیکو است.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  دولت آبــادی 
»روز قلــم، روز بعــد از صلــح اســت«؛ 
در تفســیر آن عنــوان کــرد: ســیزدهم 
تیرمــاه )تیــرگان( روزی اســت که آرش 
کمانگیر با پرتاب تیر مرزهای بین ایران 
و تــوران را مشــخص می کنــد و در آن 
روز عمًال صلح برقرار می شــود؛ فردای 
این روز، روز قلم نامگذاری شده است 
و چنانچــه در تمــام دنیا نویســندگان 
را  صلــح  همیشــه  جــدی،  شــاعران  و 
پاسداری کرده اند، من هم به تاسی از 
همه نویســندگان این جهان پرآشوب 
می گویــم، روز قلم را به عنوان روز بعد 

از صلح گرامی می دارم.
خالــی  »جــای  کتــاب  نویســنده 
نوشــتن  قلــم،  بــاالی  ارزش  ســلوچ« 
آن  گرامی داشــت  و  نویســندگی  و 
زمــان  از  و  مــا  گذشــتگان  میــراث  را 
عمــر خیــام دانســت و گفــت: به نظــر 
می رســد بــا وجــود شــخصیتی مانند 
آن  وزارت  در  خواجه نظام الملــک، 
امپراتوری بزرگ در زمان خیام، احتماًال 
روز قلم گرامی داشــته می شده است 
و از خیــام خواســته شــده، یــا خود به 
صرافــت افتاده یک قطعــه درباره قلم 

بنویسد.
دولت آبــادی در ادامه بــه یاد همه 
پیشــینگان مــا کــه قلــم و یادگیــری را 
گرامی داشــته اند، به خوانش بخشی 
قلــم  دربــاره  خیــام  عمــر  نوشــته  از 
پرداخت کــه می گوید: »قلم را دانایان 
ســفیر  و  خوانده انــد  ملــک  مشــاطه 
دل، و ســخن تابی قلم بود چون جان 
بــی کالبد بــود، و چون بقلم باز بســته 
شــود با کالبد گردد و همیشــه بماند، 
و ]قلم و نوشــتن و نویسندگی[ چون 
آتشی است که از سنگ و پوالد جهد و 
تا ســوخته نیابد، نگیرد و چراغ نشــود 
که ازو روشــنایی یابند، و نخست کسی 
که دبیری بنهاد طهمورث بود، و مردم 
اگــر چنــد بــا شــرف گفتارســت چــون 
بشــرف نوشــتن دســت نــدارد ناقص 
بــود. چون یــک نیمه از مــردم، زیرا که 
فضیلت نوشتن است فضیلتی سخت 
بــزرگ کــه هیــچ فضیلتی بدان نرســد، 
زیــرا کــه ویســت ]قلــم، نوشــته[ کــه 
مــردم را از مردمــی به درجه فرشــتگی 
رســاند، و دیــو را از دیــوی به مردمــی 
رســاند، و دبیری آنســت که مــردم را از 
پایــه دون بپایه بلند رســاند تــا عالم و 
امام و فقیه و منشــی خوانده شود. و 

همچنان مردمان به فضیلت مردمان 
به فضیلــت ســخن از دیگــر حیوانــات 
جــدا گردد و برایشــان ســاالر شــود و 
مملکــت که بر ملک نظام گیرد، به قلم 

می گیرد«.
نویســنده »کلیــدر« در ادامــه و در 
تفســیر »گــر قلــم ســوخته ای نیابــد« 
عنوان کرد: ادبیات، شعر، نمایشنامه، 

داستان و رمان ما از یک خانواده اند. 
شــاعر همیشــه از مــِن خــودش 

آغــاز می کنــد، امــا نویســنده 
آغــاز  دیگــری  از  دبیــر  و 

می کنــد، دیگری را به مِن 
خــود مــی آورد و بیــان 

همــان  ایــن  می کنــد. 
تفاوت بســیار مهمی 
اســت کــه می توانــد 
اشــخاصی  بــرای 
نویســندگی  در  کــه 
فکــر  خــود  بــه  اول 

می کننــد، قابل توجه 
درصورتــی  باشــد؛ 

نویســندگی  در  مــا  کــه 
را می بینیــم،  اول دیگــری 

از  می آموزیــم،  دیگــری  از 
دیگــری رنج می بریــم، از دیگری 

عشــق، جهان بینی و توان نوشــتن 
می گیریم.

او »دیگری« و »دیگران« را اهمیت 
ادبیــات داســتانی و شــرط آن عشــق 
و دوســت داشــتن خوانــد و گفت: ما 
دیگران را دوست داریم و باید دوست 
را  آن هــا  بتوانیــم  تــا  باشــیم  داشــته 
بنویســیم. عروســک ها در ادبیــات ما 
پدیــد  جــای نمی گیرنــد و شــخصیت 
نمی آیــد، مگــر اینکــه بتوانیــم دیگری 
و دیگــران را دوســت داشــته باشــیم، 
و  داشــته  دوســت  مــن  کــه  آنگونــه 

دوست می دارم.
پس از اتمام این بخش از ســخنان 
دولت آبادی، نویســندهگان و ناشران 
ودیگــر اهالــی قلم حاضر در نشســت، 
وقــت را غنیمــت دیده و پرســش های 

خود را مطرح کردند.
نویســنده کتاب »کلیدر« در پاسخ 
به ســوال یکی از حاضریــن درباره کار 
جدید خود، گفت: ذهن من همیشــه 
در حال کار کردن اســت. وقتی پشــت 
میــز می نشــینم، به طــور اجرایــی این 
کار را می کنــم، در غیــر این صورت هم 
ذهنــم همیشــه دنبال کاری اســت که 
انجــام می دهــم. معمــوًال تــا کاری را 
انجام ندهم، حرف آن را نمی زنم؛ ولی 

به هرحال هرگز بیکار نیستم.
خــود،  عــادت  ایــن  تاییــد  در  وی 
بــه خاطــره ای از زمــان نــگارش رمــن 
و گفــت: ســال  کــرد  اشــاره  »کلنــل« 
64 کــه نوشــتن کلنــل پایــان یافت، از 
همسرم خواستم آن را بخواند؛ وقتی 
کتاب را خواند از من پرســید این کتاب 
کــی را نوشــتی؟! پاســخ دادم وقتــی 
همه خواب هســتند من می نویسم و 
در نتیجه زمانی که شــما خواب بودی 
من این کتاب را نوشــتم که البته هنوز 

در محبس است. شما با من آرزو کنید 
ایــن کتــاب از محبــس آزاد شــود، زیرا 
36 بــرای در محبس ماندن یک کتاب 

خیلی زیاد است.
دولت آبادی درباره اســتقبال از آثار 
او در بــازار کتــاب و تاثیرگــذاری آنان بر 

کرد: مخاطب هم  عنــوان 
همیشه اعتقاد داشــته ام آنچه از دل 
مــن و در عیــن ســوختگی برمی آیــد، 
منطقــا بایــد بــر دل دیگری بنشــیند. 
زندگــی ام  طــول  در  بگویــم  ناچــارم 
چهــار بــار ضمن کار تا لب مــرگ رفته و 
برگشــته ام؛ کــه 3 بــار آن را در روزگار 
سپری شــده و یک بار آن را در »طریق 
بســمل شــدن« تجربه کردم؛ بنابراین 
عجیــب اســت اگــر خواننــده مــن این 
نتوانــد  یــا  نگیــرد  را  حــس صادقانــه 
بگیــرد؛ که این هم به مخاطب مربوط 
اســت. یعنــی مــن آنچــه شــرط باغه 
است را گفته ام، اینکه دیگری آن حس 
را بگیــرد یــا نــه، خیلی به مــن مربوط 

نیست.
نویســنده کتــاب »طریــق بســمل 
شــدن« در پاســخ به یکی از حاضرین 
دربــاره معیشــت نویســنده بــه بیــان 
پرداخــت  خــود  تجربیــات  از  بخشــی 
و گفــت: ســال 65 یــا 66 بــود کــه در 
محــول  مــن  بــه  کارهایــی  دانشــگاه 
می شــد کــه از عهــده من خــارج بود، 
بنابرایــن عــذر خواســتم، از کار بیرون 
آمــدم، به عبارتی خودم را اخراج کردم 
و در خانه نشســتم. دســت بر قضا در 
همــان ایام جلوی چــاپ همه آثار من 

برای بار دوم یا سوم گرفته شد.
او بــا بیان اینکه نمی دانم آن روزها 
با وجــود خانــواده و بجه های کوچک 
چگونه زندگی را به ســر بردم؟ تعریف 
کــرد: مســئولین آنقدر شــریف بودند 
که فکر نکردنــد آدمی که به هر ترتیب 
طریــق  از  و  داده  دســت  از  را  کارش 
را  خــود  معیشــت  و  زندگــی  آثــارش 

تامیــن می کند، چه باید بکند؟ خاطرم 
هســت یک ماشین لنسر داشتم و یک 
روز برادرزاده من به سراغ من آمد و از 
من خواســت که آن را به او بســپارم تا 
روزهــا کار کند و غروب بــرای من پولی 
بیــاورد؛ امــا خوشــبختانه کار بــه آنجا 

نکشید.
او ادامــه داد: همیــن ایــام یکــی از 
دوســتان من که اولین نامه را بعد از 
انتشار کلیدر برای من نوشته بود 
و بعد آشنا شدیم، به خانه ما 
آمد و گفت االن حدود چهار 
سال است که از کار بیرون 
آثارت  آمده ای و جلــوی 
را گرفتنــد، پــس چطور 
می کنــی؟  زندگــی 
بــا  داد  پیشــنهاد 
دوســتانش  از  یکــی 
هــزار   300 ماهــی 
به عنــوان  تومــان 
بدهند  قرض الحســنه 
کــه قبــول کــردم و یــک 
مبلــغ  ایــن  هــم  ســالی 
قرض الحسنه بود تا دولت 
عوض شد و به آثار من اجازه 

انتشار دادند.
ادامــه  در  دولت آبــادی 
صحبت هایش گفت: آن سوختگی که 
من از زبــان خیام گفتم، فقط در مورد 
خود قلم نیســت، بلکه جوانب آن هم 
هست. بنابراین اگر کسی در این کشور 
بخواهــد کاری کند که عمــرش را روی 
آن کار بگذارد و بخواهد واقعا یک دله 
با جامعه وطن و مردم خودش بدون 
برتــری طلبــی زندگی کند، بایــد بتواند 

همه این رنج ها را تحمل کند.
نویسنده کتاب »کلیدر« با اشاره به 
حمایــت شــهرداری ها از اهالی فرهنگ 
و هنــر در کشــورهای دیگــر؛ گفــت: در 
جاهــای دیگــر دنیــا شــهرداری ها برای 
خود نســبت به هنرمندان مسئولیتی 
مــا  کشــور  در  امــا  کرده انــد،  تعریــف 
چنین نیســت. همین چند وقت پیش 
به شــهرداری پیشــنهاد دادم جایی در 
اختیــارم بگذارنــد تا وقتی کــه زنده ام، 
خانــه بیهقی را در تهــران پدید بیاورم، 
که جوابی نگرفتم و فقط به این طرف 
و آن طــرف حواله کردند. آخر ســر هم 
یکــی گفــت می توانیــم 20 میلیــون به 
شما بدهیم که گفتم اگر می خواستم 
خــم بشــوم و چنیــن پــول بــردارم، در 
ایــن عالم پول زیاد بــود. من یک نگاه 
دور دارم مــن می خواهم خانه بیهقی 
در تهــران پدیــد بیایــد و احیــا شــود. 
شــهرداری ها  مــا  کشــور  در  بنابرایــن 
ظاهــرًا کار دیگری دارنــد که الحمدهلل 

پرونده هایشان هم هست.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  دولت آبــادی 
اینجــا باید یــک تنه خود را باال بکشــی 
و مــن هیچ باوری بــه حمایت دولتی و 
اجتماعی ندارم؛ اضافه کرد: نویسنده 
در این کشــور یعنی دشواری و عبور از 
دشــواری ها. اگر توان این کار را دارید، 
ادامــه دهیــد اگــر تــوان آن را نداریــد 

بــه امیــد اینکه کســی دســت شــما را 
بگیرد نباشــید. یعنی یــا خودتان باید 
دســت به کمر همت بزنیــد یا اینکه به 
کسی امید نداشــته باشید. یعنی این 
آقایانــی کــه مــن در طــول ایــن پنجاه 
ســال تجربه کــردم، اصًال مسئله شــان 
نیســت.  و  نبــوده  کتــاب  و  ادبیــات 
بنابراین اگر کسی می خواهد در کشور 
ما نویسنده شــود باید پیه این چیزها 

را به تن خود بمالد.
دولت آبــادی در پاســخ بــه یکــی از 
موضع گیری هایــی  دربــاره  حاضریــن 
عــده ای  مخالفــت  و  وطــن  بــرای  او 
عنــوان  او  موضع گیری هــای  ایــن  بــا 
کــرد: من بــه خــودم دروغ نمی گویم. 
دروغ  خــودش  بــه  نبایــد  نویســنده 
بگوید نویســنده نقاب ندارد و با قلب 
و عقلــش زندگــی می کند. ســوال من 
از کســانی که به من اعتراض داشتند 
ایــن اســت که آیا مــن در طــول عمرم 
-و از 10 ســالگی کــه کار می کنــم- جز 
بــرای مملکــت کار کــرده ام؟ جــز بــرای 
زبان فارسی، مردم این مملکت و بیان 
آنهــا کاری کرده و مقصدی داشــته ام؟ 
واهلل که من هیچ آرزویی جز سربلندی، 
آزادگی، ســامت، بهداشت، آموزش و 
پــرورش و رشــد اجتماعــی مملکــت و 

این وطن نداشته ام.
او ادامه داد: به اعتقاد من چراغی 
که به خانه رواســت، به مســجد حرام 
اســت؛ یعنی ما اول بایــد به خودمان 
بپردازیــم و مــن عمًال ایــن کار را انجام 
داده ام. بنابرایــن اگر آن دلســوختگی 
زنده یــاد  مملکتــم،  ســرباز  بــرای  را 
ســردار ســلیمانی انجــام دادم، به آن 
باور داشــتم. زیــرا مردی نخبــه مامور 
می شــود کاری را انجام دهد، ورای آن 
سیاستی که او را مامور کرده، اینکه او 
سوخته آن کار است؛ امر دیگری است 
کــه مــن آن را قدر دانســتم، کما اینکه 
همان رنج را برای همه افســران ما که 
در آســتانه جنگ 8 ساله از بین رفتند، 
هم دیده و برای آنان گریسته و سخن 

گفته ام.
دولت آبــادی گفــت: مــن بــرای تک 
تــک آن افــرادی کــه در ایــن مملکــت 
بودنــد و بنــا بود ایــن مملکــت را نگه 
دارند، »کلنل« را نوشتم. بنابراین این 
حس و عاطفه و بیــان من منحصر به 
ژنرال ســلیمانی نبوده است. برای من 
هیــچ اســتثنایی وجــود نــدارد و همه 
سربازانی که از مملکت ما و شما دفاع 
می کننــد، عزیز هســتند. ضمــن اینکه 
خود من در جوانی خواســتم ارتشــی 
شــوم، اما قبولم نکردنــد و چه خوب! 

چون ناچار شدم نویسنده شوم.
دولت آبــادی در پایــان عنــوان کرد: 
می گوینــد اگر فکر می کنید که دیگران 
دربــاره شــما چــه فکــری می کننــد، یا 
ضعیف هستید یا از ایشان می ترسید؛ 
مــن هرگز به خــود دروغ نگفتــه ام، در 
جــای خودم نه ضعیف هســتم و نه از 

کسی می ترسم.

محمود دولت آبادی

شهر رم

آن دلسوختگی که برای ســـــردار سلیمانی  به 
انجام دادم بــــاور داشتـــم

تجربه کتابخانه دیجیتال از تهران تا پایتخت ایتالیا

در آرشیو کتابخانه دیجیتال 
ATAC هر نوع کتابی 
از داستان و تاریخی 
گرفته تا کتاب های علمی 
و دانشگاهی به چشم 
می خورد. کاربران این 
کتابخانه با نصب نرم افزار 
این کتابخانه می توانند با 
اسکن کدهای مخصوصی 
و یا ایستگاه های  در متر
اتوبوس به آرشیو این 
کتابخانه دسترسی پیدا 
کنند.
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من ال یحضر الفقیه ج 2، ص ۶۶

کشور روزنامه صبح غرب 

صاحب امتیاز: مسعود جواندل  مديرمسؤول: سید حسن قشمي  سردبیر: زهره پوروهابی  دبیر 
ک 59 کوچه شهید عزيزیان، پال گمار  نشانی تحريریه: همدان، خیابان پاستور،  ويژه نامه: سمیرا 

تلفن دفتر مركزی: 31330 -  081   امور مشتركين: 09183168574
گهی ها: 38254040 - 081 مدیرروزنامه: 09189020120   آ

پیامک: 3000181860    ارتباط با تحریريه: 38272939 - 081     دورنما: 081-38281849
كردستان - لرستان - همدان    كرمانشاه -       گستره توزیع: استان های ايالم - 

حدیث

 www .sepehrpress . i r      @sepehrgharb      Emai l :  sepehrgharb .news@gmai l .com      sepehrgharb

  1400 مـــاه  تیـــر   19 شـــنبه   
 2070 شـــماره  ســـیزدهم   ســـال   

کنید مرا اسکن 

12

رمز ارز آدرس غلط است
تامین 270 تومانی کسری و زیان صنعت برق

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس گفت: تولید به طور متوسط هر 
کیلووات برق 400 تومان است و به ازای 
کشور  در  مصرف  ساعت  کیلووات  هر 

270 تومان کسری داریم.
مهــدی طغیانی با اشــاره بــه قطعی 
مکرر برق و علت آن اظهار کرد: نگاه تک مجهولی به حل 
کــردن مشــکات آفت امــروزه جامعه ما شــده و این در 

حالی است که عوامل مختلفی در آنها تأثیرگذار است.
وی افــزود: 85 هزار مگاوات برق طی 50 ســال اخیر 
تولید شــده که نسبت به گذشــته و با رشد جمعیت دو 

برابری و مصرف زیاد این مقدار کفاف نمی دهد.
گفــت:  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  ســخنگوی 
مشــترکان برق کشــور حدود 38 میلیون نفر هســتند و 
برق خوشبختانه همگانی شده اما ظرفیت تولید برق ما 
85 هزار مگاوات اســت و در برنامه ششــم توسعه باید 
بــه 100 هــزار مــگاوات ظرفیت نصب شــده افزایش پیدا 

می کرده که محقق نشد.

 عدم توازن مصرف و تولید برق
وی با بیان اینکه رشــد تولید برق در 10 ســاله گذشته 
افت کرده، گفت: در این بازه زمانی رشــد تولید برق ســه 
درصد افزایش داشــته و این در حالی  است  که مصرف در 
10 ســال گذشته حدود هفت درصد رشد داشته و در 40 
سال حدود 47 درصد که در واقع 2 درصد ساالنه عقب 

می افتیم.
طغیانــی بــا بیــان اینکــه وزارت نیــرو فاصلــه عمیقی 
بیــن پیــک تولیــد و مصــرف ایجــاد کــرده، تصریــح کرد: 
نزدیک 40 درصد فاصله بین پیک مصرف و تولید اســت، 
وزارت نیرو در ســال های اخیر به ســمت پیک سابی و به 
عبارتی کاهش اســت به صورتی که در خصوص چاه های 
کشــاورزی و صنایع گفته شده ساعات ظهر و هوای گرم 
مصرف نکنند و شب تخفیف بگیرند که موفق هم عمل 

کرد.
وی ادامه داد: از ســویی دیگر تلفات شبکه در کشور 
باال نیســت اما از میانگین دنیا باالتر اســت و حدود 9.8 
درصد اســت که تقریبــا 9 درصد در طول شــبکه انتقال 
بــه گرما تبدیل می شــود و هدر می رود و ایــن مقدار در 
چیــن حدود پنج درصد اســت؛ برای اینکه تلفات شــبکه 
کم شــود حداقل پنج هزار میلیارد تومان باید ســرمایه 

گذاری کنیم.

 تأمین 270 تومان کسری و زیان صنعت برق
گفــت:  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  ســخنگوی 
فرســودگی نیروگاه هــا از مســائل دیگر اســت و نیروگاه 
منتظری نزدیک 40 ســال فعالیت دارد و در نیروگاه های 
قدیمی و عمر باالی 45 ســال راندمــان تبدیل انرژی به 
برق متوسط 20 درصد است و در نیروگاه های جدید این 

میزان حدود 45 درصد است.
وی عــدم تــوازن هزینه درآمــد صنعت بــرق را از دیگر 
مشــکات برشمرد و تصریح کرد: تولید به طور متوسط 
هر کیلو وات برق 400 تومان است و به ازای هر کیلووات 
ســاعت مصرف در کشور 270 تومان کسری داریم که در 

مجموع ساالنه 73 هزار میلیارد تومان است.
طغیانــی خاطر نشــان کــرد: بــرای اینکه بــرق خانگی 
قطع نشــود تولید را قطع کردیم و بخشــنامه دادند که 

در سال پشتیبانی از تولید 20 درصد تولید را کم کنیم.

 عدم افزایش انرژی خورشیدی و تجدید پذیر
وی در خصــوص توســعه انرژی های نو گفــت: از این 
85 هــزار مــگاوات تولیــد بــرق فقــط هــزار مــگاوات آن 
خورشــیدی اســت و ســرجمع بــرق آبــی، خورشــیدی و 
هســته ای میانگین 10هــزار مگاوات اســت و مابقی برق 
بع صورت حرارتی تولید و قرار بود در برنامه ششــم تنها 
20هزار مگاوات تولید از انرژی هســته ای داشــته باشیم 
که نیاز به ســرمایه گذاری دارد. بنابرایــن اگر اصاحات و 

مصرف کنترل نشود همین وضعیت ادامه دارد.
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس ابراز کرد: در 
مجموع حدود 2هزار مگاوات اســت اتصال مشترکان و 
IP اینترنت قابل رصد است و در واقع رمز ارز آدرس غلط 

است و مسئله صنعت برق ما مربوط به آن نمی شود.

 انگیزه ای برای بخش خصوصی نمانده
وی با بیان اینکه اســتیضاح دولــت در روزهای پایانی 
ســودی نــدارد و نهایت خــروج از دولت اســت، گفت: در 
آمریکا اخراج و اســتیضاح ریاســت جمهوری تبعات برای 
آن دارد اما در کشــور ما اینگونه نیست. در مجلس باید 
اســتنکاف از قانــون را به قوه قضائیه ارســال کرد که به 
ســوءمدیریت ها رســیدگی کند و برخــورد قضائی اتفاق 

افتد.

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: ایران و جهان
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
۶هزار  حدود  مزایده  به  اشاره  با 
گفت:  اخیر،  روز های  در  معدن 
کامًال  و  قانون  اساس  بر  کار  این 
پولی  هیچ  اکنون  و  است  شفاف 

گرفته نمی شود.
علیرضــا رزم حســینی با بیــان این کــه مزایده 
ایــن معــادن کارشناسی شــده و بــا هماهنگــی 
دســتگاه های ذی ربــط و بــر اســاس آیین نامــه 
افــزود:  اســت،  کشــور  معــادن  عالــی  شــورای 
بــرای برخی معادن 30- 40 ســال اســت پروانه 
بهره بــرداری صادر شــده، اما فعالیتــی در آن ها 
انجام نمی شــود بنابراین بر اساس قانون، این 
معادن خلع ید و به مزایده گذاشته شده است.
وی گفــت: از 6هــزار معدنــی کــه بــه مزایــده 
گذاشــته شده حدود 2400 معدن واگذار شده 

و بقیه متقاضی ندارند.
رزم حســینی افــزود: شــبهه ای در مزایده هــا 
از  پیــش  واگذاری هــا  ایــن  کار  و  نــدارد  وجــود 
انتخابات انجام شده است. مزایده 6هزار معدن، 
معدن فروشــی نیست و پولی دریافت نمی شود 

بلکه ریل گذاری برای دولت آینده است.
اینکــه وزارت صمــت  بیــان  بــا  وزیــر صمــت 
بنگاه سیاســی نیســت بلکــه بنــگاه اقتصادی و 
کارشناســی است، افزود: در همه این مزایده ها 
نماینــده دادســتان حضــور دارد. مزایــده ایــن 
معادن با مشــورت خانه صنعت و معدن بوده 
اســت، البته در بخش معدن یــک عده منافع و 

رسانه دارند و مافیای معدن وجود دارد.
وی افــزود: بــر اســاس ایــن مزایده هــا پولی 
وارد خزانه نمی شود بلکه یک برگ ضمانت نامه 
بانکی برای شرکت در مزایده گذاشته می شود.

رز م حســینی گفــت: انجــام کار هــای واگذاری 
و راه انــدازی ایــن معادن حدود یک ســال زمان 
می بــرد بنابرایــن همــه مبالــغ در دولــت بعدی 

گرفته خواهد شد.
وی افــزود: مزایده هــا در 31 اســتان انجــام 
می شــود و کســانی که در حوزه معــدن اهلیت 
دارند و فعال هســتند می تواننــد اطاعات این 

معادن را از معاونت صنایع دریافت کنند.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت با بیان این که 
کمیتــه ای بر اســاس ضوابطی کــه در آیین نامه 
اهلیــت  دارد؛  وجــود  معــادن  عالــی  شــورای 
متقاضیان را تشخیص می دهد گفت: کسانی که 
متقاضی معادن صنایع فلزی مانند ســنگ آهن 
هستند باید ضمانت نامه 500 میلیون تومانی، 
متقاضیــان معادن ســنگ های تزئینی و نما 100 
میلیــون تومانــی و شــرکت کنندگان در مزایــده 

معادن شــن و ماســه ضمانت نامه 30 میلیون 
تومانی بگذارند.

رزم حســینی با اشــاره به این که این مبالغ در 
صنایع معدنی بسیار ناچیز است، افزود: اگر این 
ضمانت نامه ها گرفته نشود و متقاضیان اهلیت 
مالی نداشته باشند، مانند گذشته پروانه صادر 

می شود، اما معدن فعال نمی شود.
وی بــا بیــان ایــن کــه اکنــون 250 هــزار نفــر 
در حــوزه معــدن فعال هســتند گفت: مــا تابع 
دســتگاه های نظارتی در این مزایده ها هســتیم 

و هر جا تخلف دیدند ورود کنند.
مالــی  اهلیــت  برخــی  افــزود:  رزم حســینی 
نداشــته و فقــط پروانــه بهره بــرداری از معــدن 
گرفته انــد و این پروانــه را به قیمــت 50 میلیارد 
تومــان می فروشــند کــه بــا خلــع یــد و مزایــده 

گذاشتن معادن، جلوی این کار را گرفته ایم.
وی گفــت: صنایــع معدنی خدمــات بزرگی را 

بــرای کشــور انجــام داده اند که نمونــه آن؛ خط 
انتقال آب شــیرین شــده خلیج فــارس به فات 
مرکزی به وســیله معــدن گل گهر بــه طول 821 

کیلومتر است.
وزیــر صمت بــا بیان ایــن که حدود 10 ســال 
پیــش صنایع معدنی به این فکــر افتادند که به 
جــای حمل مــواد معدنی به وســیله جاده های 
کشــور بــه خلیج فــارس آب خلیــج فــارس را به 
کنار معادن خود بیاورند، افزود: چهار خط برای 
انتقــال آب شــیرین از خلیج فارس بــه اصفهان 
بــرای فــوالد، خراســان جنوبــی و سیســتان و 

بلوچستان در حال انجام است.
انتخابــات  از  پیــش  گفــت:  حســینی  رزم 
توافقنامــه تولیــد 10 هــزار و 40 مــگاوات برق با 
شــرکت های فــوالد مبارکــه، گل گهــر، چادرملو، 
شــرکت ملی مس ایران و فوالد خوزستان امضا 
کردیم که هر لحظه وزارت نیرو مجوز صادر کند، 

کار اجرایی را آغــاز می کنیم. وزارت صمت حدود 
دو هزار مگاوات نیروگاه دارد.

رزم حسینی گفت: قطع برق صنایع سیمان و 
فــوالد به طور حتم به این صنایع لطمه می زند، 
امــا ایــن تصمیــم را شــورای عالــی امنیــت ملی 
گرفته اســت. از این صنایع خواســته ایم اورهال 
کارخانجــات خود را در این دوره انجام دهند که 
در حال همکاری هســتند و2800 مــگاوات وارد 

مدار کردند.
وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفت: مدیریت 
را بــه واحد هــای صنعتــی واگــذار کرده ایــم تــا 
بتوانند چهار هزار مگاوات پیش بینی شــده را به 

شبکه وارد کنند.
افــزود: کارخانجــات مــا در 25  رزم حســینی 
رشته صنعتی در سه شیفت یا دو شیفت فعال 
هســتند که نمونه آن؛ صنایع نســاجی هســتند 

که در دو شیفت کار می کنند.

وی گفــت: ســال گذشــته صنایــع معدنــی با 
توجــه بــه تحریم ها بــا تهاتــر کاال، چهــار میلیارد 
را وارد کردنــد و  اولیــه کارخانجــات  دالر مــواد 

کارخانجات فوالد صادرات محور شدند.
رزم حسینی افزود: در سال گذشته ایران خودرو 

و سایپا نیز 600 میلیون دالر قطعه وارد کردند.
وی گفت: اکنون سامانه جامع تجارت برخط 
اســت و امضا های طایی و تیک های صادراتی را 

حذف کرده ایم، اما گمرک باید عمل کند.
کــردن  واقعــی  بــرای  افــزود:  صمــت  وزیــر 
قیمت هــا در صنایــع فــوالد اختــاف نظر هایــی 
وجــود دارد، امــا مــا مخالــف قیمــت دســتوری 
هســتیم. در این زمینه دســت نگه داشته ایم تا 

دولت جدید تصمیم گیری کند.
وی گفــت: معدن داران بزرگ همه در بورس 
هستند، اما برای معادن کوچک شرکت ایمیدرو 
هلدینگ هایــی را از ایــن معــادن تشــکیل داده 
تابا خریــد تضمینی و حمایت های مالی به آن ها 

کمک کند.
وزیــر صمت افزود: معادن متوســط را نیز به 
صــورت گروه معدنی و شــرکت ســهامی عام در 

بورس عرضه می کنیم.
وی بــا بیــان ایــن کــه از روز نخســت مخالــف 
انحصــار در صنعــت خودرو بــودم گفــت: مردم 
باید خودرو با کیفیت سوار شوند و نباید فضای 

رقابتی در بازار ایران از دست برود.
رزم حســینی بــا اشــاره بــه ایــن کــه واردات 
خــودرو باید آزاد شــود افــزود: بخش خصوصی 
در زمینــه خــودرو بایــد فعــال و تقویــت شــود 
بنابرایــن در حــال انعقاد قــرارداد با دو شــرکت 
بــزرگ کــه عاقه مند هســتند در ایــران کار کنند 

هستیم تا رقیب ایران خودرو و سایپا شوند.
وی گفت: البته در دو ســه ســال اخیر کیفیت 
محصــوالت ایــران خــودرو و ســایپا بهتــر شــده 
اســت و تعطیلی خــط تولید پرایــد در این زمینه 

کار بزرگی بود.
افــزود:  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
شورای رقابت مدعی اســت که باید خودرو ها را 
قیمت گذاری کند، البته اختاف نظر هایی وجود 
دارد، اما دســت ما بسته است و همه اختیارات 
دســت وزارت صمــت نیســت. امیــدوارم دولــت 

آینده در این حوزه تحول ایجاد کند.
وزارت  مســئولیت  کــه  زمانــی  افــزود:  وی 
صمــت بــر عــده من گذاشــته شــد وزیــر صمت 
هیــچ اختیــاری در ســتاد تنظیــم بازار نداشــت و 
امنیت غذایی بر اساس تصمیم هیأت دولت به 
وزارت جهاد کشــاورزی واگذار شــد. وزارت جهاد 
کشــاورزی مســئول صــادرات، واردات و تنظیــم 

بازار محصوالت کشاورزی است.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
خبرگزاری  از  یکی  اخیرا  جهان: 
فرد،  طیبی  اظهارات  از  گزارشی 
در  مرکزی  بانک  حقوقی  معاون 
بانک  منابع  آزادسازی  با  رابطه 
اروپایی  کشورهای  در  مرکزی 
در  خبرگزاری  این  کرد.  منتشر 
عضویت  عدم  که  کرد  عنوان  خود  گزارش  تیتر 
بانک  که  است  شده  باعث   FATF در  ایران 
به  را  شده  آزاد  مالی  دارایی های  نتواند  مرکزی 
ایران انتقال دهد. بعد از گزارش مذکور، برخی 

دیگر از رسانه ها نیز این خبر را بازتاب دادند.

 واقعیت ماجرا چیست؟
بــا دقــت در اظهــارات طیبــی فــرد می تــوان 
متوجه شــد کــه آمریکا از ســال 2012 بــه دنبال 
این بوده اســت که با بهانه های واهی سیاســی 
از جمله دســت داشتن دولت ایران در توطئه 11 
ســپتامبر، دارایی های بانک مرکزی در بانک های 
اروپایــی را غارت کنــد. دادگاه های آمریکا موفق 
شــده بودند نظر دادگاه های اروپایــی را در این 
رابطــه جلب کننــد و دارایی های بانــک مرکزی را 
جهــت مصــادره توقیــف نماینــد. اما بــا پیگیری 
حقوقی بانک مرکزی، این دارایی ها رفع توقیف 
شــده و حتی رویه قضائی شکل گرفته است که 

مانع این روند شود.
بنابرایــن آنچه کــه در مورد آزادســازی منابع 
در اظهــارات معاون حقوقــی بانک مرکزی گفته 
شــده اســت، مربوط به رفــع توقیــف دارایی ها 
از مصــادره اســت؛ نــه اینکــه دارایی هــای قابل 
انتقال به کشــور باشند، اما عدم عضویت ایران 

در FATF مانع این کار شده باشد.
معــاون  توضیحــات  طبــق  دیگــر  طــرف  از 
حقوقــی بانــک مرکــزی، آنچــه کــه باعث شــده 
اســت ایران نتواند دارایی ها را به کشــور انتقال 
بدهد، نبــود روابط کارگزاری بانکی اســت. علت 
نبــود روابط کارگزاری بانکی هم تحریم ها و عدم 
اجــرای توصیه های FATF عنوان شــده اســت. 
 FATF بنابرایــن بحــث عــدم عضویــت ایــران در

مطرح نیست.

روابط  وجود  عدم  در  چقدر   FATF  
کارگزاری بانکی نقش داشته است؟

بعضی هــا FATF را با ســازمان ملل اشــتباه 

می گیرنــد. دو نــوع عضویــت در FATF وجــود 
دارد: یکــی عضویــت در مجمــع تصمیم گیــری 
FATF اســت، کــه در حــال حاضــر 37 کشــور 
عضــو تصمیم گیر هســتند. بقیه کشــورها که با 
FATF تعامــل دارنــد، عضــو همــکار محســوب 
می شــوند. ما نیز به دلیــل بهانه گیری های که از 
سوی صندوق بین المللی پول صورت می گرفته 
 FATF اســت، از اواســط دهــه 80 شمســی بــا
تعامل داشــته ایم. در سال FATF 1394 برنامه 
اقدامــی برای ایران تدوین نمود که تاکنون 39 
بنــد از 41 بند آن اجرا شــده اســت. بنابراین این 
گزاره که ما عضو FATF نیستیم و یا توصیه های 
FATF در ایران اجرا نشده است، گزاره نادرستی 

است.
اما اینکه آیا واقعا FATF موجب شــده است 
روابــط کارگزاری بانکی ایران با بانک های خارجی 
قطــع شــود؛ بایــد گفــت کــه در رابطه بــا نقش 
FATF بــر روی تعامــات مالــی و بانــک خارجــی 
به شــدت اغراق می شــود. ما از ســال 1386 در 
فهرست اقدام مقابله ای این نهاد یا به اصطاح 
لیست ســیاه قرار داشته ایم، اما روابط کارگزاری 
بانکی برقرار بوده و تراکنش های بانکی تسهیل 
می شــده اســت. بــه دنبــال اعمــال تحریم های 
ثانویــه بانکــی توســط آمریــکا در ســال 1389، 
روابــط کارگــزاری بانکــی بــا بانکی هــای خارجــی 
)عمدتا اروپایی( قطع شــد. در همان زمان هم 
که در لیست ســیاه FATF قرار داشتیم، با بانک 
کنلن چین )چین عضو تصمیم گیر FATF است( 

روابط کارگزاری بانکی برقرار بود.
FATF در بیانیــه تفســیری مربوط به توصیه 
بــه  را  مقابلــه ای  اقــدام   9 خــود،   19 شــماره 
کشــورها معرفی کــرده اســت و در هیچ کدام از 
ایــن 9 اقــدام مقابلــه ای، قطع روابــط کارگزاری 
بانکــی یــا قطــع تراکنش هــای بانکــی و مالــی 
 FATF وجود ندارد. مهم تریــن اقدام مقابله ای
رویه  شناســایی پیشــرفته اســت که بــه موجب 
این اقدام، بانک ها و مؤسســات مالی بایســتی 
تراکنش هایــی کــه از مبــدا ایــران اســت و یــا به 
مقصد ایران اســت را پرریســک در نظــر گرفته و 
نســبت بــه دریافــت جزئیــات ذینفعــان واقعی 
اقــدام نماینــد. اقدامــات مقابلــه ای  تراکنــش 
بــه  بانکــی  خدمــات  ارائــه  مانــع  حتــی   FATF
در  نمی شــود.  کشــور  خــارج  در  ایرانــی  افــراد 
خزانــه داری  وزارت  اوفــک  دســتورالعمل های 

آمریــکا، ایرانــی بودن افــراد و نهادهــای ذینفع 
تراکنش دارای باالترین شــاخص ریسک است؛ 
 FATF در صورتــی کــه طبق دســتورالعمل های
اگــر تراکنشــی به مقصد یــا از مبدا ایران باشــد 
دارای ریســک اســت. اینها بــا یکدیگــر متفاوت 

است و معموًال تفاوت این دو درک نمی شود.
در چند ســال گذشــته، تقریبا هر خبری که 
در رابطــه بــا قطع خدمــات بانکی بــه افراد و 
نهادهــای ایرانــی و یــا بســتن حســاب افــراد 
ایرانی در خارج کشــور شــنیده شده، مربوط 
به فشار تحریمی آمریکا بوده است. به عنوان 
مثــال، می توان به اظهــارات ماهاتیــر محمد، 
نخســت وزیر مالزی اشــاره نمود که گفته بود 
به خاطر فشــارهای قلدرمآبانــه آمریکا مجبور 
بــه بســتن حســاب بانکــی افــراد ایرانی شــده 
اســت. در بهمن مــاه 98 یورونیــوز اعام کرد 
که بانک های ایتالیایی به دلیل فشــار تحریمی 
آمریــکا در حال مسدودســازی حســاب بانکی 
شــهروندان ایرانی هســتند. نکته جالب توجه 
دیگری که وجود دارد اظهارات ســفیر فرانسه 
در آمریکاســت. در آبان ماه سال 1397 که روند 
بازگشــت تحریم هــای آمریــکا در حــال تکمیــل 
شدن بود، ســفیر فرانســه از آمریکا درخواست 
کــه بــرای تراکنش هــای بشردوســتانه کانــال و 
چارچــوب مشــخصی را تعییــن نمایــد، چــرا که 
بانک هــای اروپایــی آنقــدر از تحریم هــای آمریکا 

می ترســند که حاضــر به برقــراری روابــط بانکی 
حتــی برای تســهیل تراکنش های بشردوســتانه 

نیستند.
جالب اینکه اندیشــکده شــورای آتانتیک که 
یک مؤسســه آمریکایی اســت نیز اذعان داشته 
اســت، به علت تحریم های یکجانبــه آمریکا قرار 
گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، هیچ تأثیری 

بر روی اقتصاد ایران ندارد.

تالش  جریان ها  و  افراد  برخی  چرا   
می کنند نقش FATF را برجسته کنند؟

باید به مســائل تجارت خارجی رویکرد علمی 
و واقع گرایانــه داشــت. وقتــی کــه رونــد تجارت 
خارجی اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی، واردات 
و یا سرمایه گذاری خارجی انجام شده در داخل 
کشــور در طول دو دهه  گذشته را بررسی کنیم، 

متوجــه می شــویم کــه FATF نقشــی بــر روی 
اقتصــاد ایران ندارد. فعالیــن تجارت خارجی نیز 
که برای بیان مشکات خود به نهادهای داخلی 
مراجعه می کنند، در بین مسائل خود اشاره ای 

به FATF ندارند.
اینکــه جریان هایــی تــاش می کننــد نقــش 
FATF را در تجارت خارجی کشــور پررنگ نمایند، 
بــه ایــن دلیــل اســت کــه نســبت بــه مســائل 
تجــارت خارجــی دیــده سیاســت زده دارنــد و با 
عینــک ایدئولوژیک به مســائل بین المللی نگاه 
می کنند. در دیدگاه این جریان ها، سازوکارهای 
حــوزه  در  بین المللــی  رژیم هــای  و  چندجانبــه 
مالــی و تجــاری دارای اصالــت هســتند. دقیقــا 
همیــن نــگاه سیاســت زده و ایدئولوژیــک زده 
بود کــه مانــع انتفاع ایــران از توافق هســته ای 
شــد. جریانی در طی مذاکرات هســته ای عنوان 
می کــرد که با برداشــتن قطعنامه های شــورای 
امنیــت ســازمان ملل، دیگــر تحریم هــا از جمله 
تحریم های آمریکا جز تکــه پاره ای نخواهد بود. 
امــا بعد از اجرای برجــام دیدیم که با وجود لغو 
مفاد قطعنامه های شــورای امنیت، به دلیل پا 
برجا بودن ساختارهای تحریمی آمریکا، به ویژه 
تحریم های ثانویه بانکی نتوانستیم دارایی های 
مالــی و بانکی را به داخل کشــور انتقال بدهیم 
و همچنان دست به دامان روش های چمدانی 

بودیم.

مهدی طغیانی

رزم حسینی

رزم حسینی

مزایده ســــوال برانگیز 6هزار معدن 
وحانی وزهای دولت ر ین ر آخر در 

وزیر صمت: پولی نمی گیریم، مافیای معدن وجود دارد

ی دارایی های خارجی ایران؟! آزادساز FATF مانع 

از طرف دیگر طبق 
توضیحات معاون حقوقی 
بانک مرکزی، آنچه که باعث 
شده است ایران نتواند 
دارایی ها را به کشور انتقال 
وابط کارگزاری  بدهد، نبود ر
بانکی است. علت نبود 
وابط کارگزاری بانکی هم  ر
تحریم ها ...


