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همدلی سفر آتی «روحانی» به روسیه و نشست او با «پوتین» و «اردوغان» را بررسی میکند؛

کالهی از َنمد «سوچی»

گزارش «همدلی» از وضعیت شغلی دستفروشان در آستانه سال نو

دستفروش مجرم نیست

2
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دمکراتها و جمهوریخواهان کنگره به توافق اولیه
برای پرهیز از تعطیلی دولت دست یافتند

توافق بیدیوار
در کنگره

طرح حاصل از این توافق باید تا پایان
این هفته در کنگره به رأی گذاشته شود

حسن شیروانی /میزان

4

8

روایت بانک مرکزی از حواشی استقراضهای بی حساب و کتاب
از بانک مرکزی

به مناسبت سالروز درگذشت فروغ فرخزاد

دولت بدهکارتر شد

5

خبر

یادداشت

قصهتافتههایجدابافته
علی مندنی پور

استاد دانشگاه

خوب به یــاد دارم روزگاری را که خرمن کوب های امروزی هنوزجایِ پایی
روشــی ســاده و ســ ّنتی
در مزرعه ها باز نکرده بودند وصاحبان محصول از
ِ
چنانچه نیا ِز زندگیشان ایجاب میکرد ،برای انجا ِم این م ّهم بهره میگرفتند.
در این فراینــد ،که به گویش محلّی آلُــون ( )alounیا آخُ ــون()akhoun
نامیــده میشــد ،از چنــد راس گا ِو نــر یــا االغ و در پــاره ای از مــوارد،
ترکیبــی از هــر دو ،در حالــی که به وســیله طنابی با فاصله کمتــر از ۴۰
ســانتیمتر از ناحیه گردن به یکدیگر متّصل می شــدند ،اســتفاده می شد.
«بُن گا» یا همان گا ِو نر از میان گاوهای ن ِر ق ّوی و کارآزموده ( َورزا) انتخاب و نقش
محوری را ایفاء می کرد و در حالی که در فضایی تنگ به دور خود می چرخید
،بقیه را در جهت حرکت خود ،ا ّما در شعاعی بزرگتر وادار به چرخش میکرد.
ّ
موقعیت،
حیــن حرکت « بُن گا» یا همان گا ِو پایــه ،در مرک ِز دایره بنا به
در
ِ
ّ
ِ
خوردن مقداری از محصولی برایش فراهم می آمد ،که از مرحله کاشت
فرصت
ِ
تا برداشت در آن به بیگاری گرفته می شد! بهمنظور پیشگیری از هزینه وارده از
صاحب محصول تمهیدی به کار میگرفت
جریان انجام وظیفه!
ناحیه حیوان در
ِ
ِ
و آن اینکه:
پوزهاینزبانبستهراتاپایان«آلُون»باریسمانینازکازجنسمویبُزودرصورتِ
مانعبازشدندهانشگردیده
دسترسی،باسیمنرمیمحکممیبست،تابدینوسیله ِ
زیان وارد جلوگیری کند!
و در نتیجه ،به قیمت خستگی و گرسنگی حیوان ،از ِ
گه گاه ،انجا ِم این کار با بستن ریسمانی موئین و ِزبر بر فک پایین و زبان این
بقیه چگونه تا میکردند؟ این هم در جایِ
زبان بسته ،چاره کار می نمود! و اما با ّ
خود قابل تا ّمل است:
ســایر اعضای گروه چنانچه اشــاره شد ،می بایســتی در شعاع بزرگتری با
محوریّت و سر گروهی گا ِو پایه ،ودر نتیجه با سرعت زیادتری ،دایره تکراری را تا
پایان کار َدور میزدند و در این میان هر از چندگاهی ،نواختن ضربه آزاردهنده
(ســک) و یا همان چوب دستی که در نوک آن میخی تعبیه شده بود ،بر َکف َِل
ُ
مجروح آن زبان بســته ها ،همراه با نهیب و فریاد ،با هدفِ شتاب بخشیدن به
ِ
حرکت شــان ،اصوالً فرصت َســر خم کردن به آنها را نمی داد ،تا چه رسد ،به
واقعیتی تلخ
اینکه خستگی و گرسنگی شان را بهیاد بیاورند! “پوزه بند» نما ِد ّ
چاشنی» مصلحت” ! در ِد جانکا ِه
رق» نیاز «با
و گزنده اســت  ،پیچیده در َزر َو ِ
ِ
روزگا ِر من و تو و همه روزگاران! بذ ِر تفرقه و تبعیضی که دیر زمانیســت ،در
گوناگون
مزرعه بی آب و علف ا ّما پهناو ِر این دیار کاشته شده است و در زوایایِ
ِ
ِ
فرهنگ :پنداری ،گفتاری و کرداری مان ریشه دوانده و آرام آرام به بار نشسته !
نگرشیبسته،یکسویه،ازباالبهپایینوناهمخوانباتوسعههمهجانبه،متوازنوپایدار!
غصه « تافته های جدا بافته» ای ،که در هیچ زمان و به هیچ تنابنده ای
قصه پر ّ
ّ
«میزان حقّ » شمرده
را
خود
که
هایی
ه
ردان
د
عزیز
،
نداده
پس
کتاب
حساب و
ُ
ِ
 ،هماره خود واعوان و انصارشان را محِ قّ دانسته  ،همه حقّ ،را برای خود وهمه
شهروندان «دست بر سینه و گوش به فرمان» حوالت داده و می دهند!
تکلیف را به
ِ
روایتی اســت ،غم انگیز ،از کاروانیانی خســته  ،کوفتــه  ،درمانده  ،با پاهایی
ناامید،بــی بهــره و بدون َره توشــه ،بــا کاروان ســاالرانی غالباً:
تــا َول زدهّ ،
نابَلَد ،خود شیفته ،ناآگاه،حامی پرور پُرا ّدعا ،متظاهر،عهد شکن ،شعار گرا ُ ،کلّی
البته آب زیر کاه !،
گو ،زیر کار در َرو  ،بی اختیار و ناتوان در انجا ِم وظیفه و صد ّ
خرمن
صاحــب
بیــن نگــرش و رفتــا ِر
و چــه شــباهت عجیبی اســت،
ِ
ِ
ِ
داســتان مــا و نادیــده گرفتــن حقــوق آن زبــان بســته هــا در آن
مردان ایــن روزهــای روزگا ِر ما!
روزگاران ،بــا بر آینــ ِد عملکر ِد سیاســت
ِ
روزگا ِر قحطی اخالق!
اینطور نیست؟!

جهانگیری:

خدماتی که شهرداری ها ارائه می کنند ،تاثیر فراوانی
در آرامش روانی جامعه دارد
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که
داشتن مسئولیت یک توفیق و فرصت برای
خدمت به مردم اســت ،گفت :مردم مرجع
قضاوت درباره عملکرد مسئوالن هستند.
به گزارش ایرنا جلســه مجمع شهرداران
کالن شهرهای ایران عصر دیروز (سه شنبه)
به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار
شد.
اســحاق جهانگیری در ابتدای جلسه با
اشاره به حضور گسترده و چشم گیر ملت
ایران در راهپیمایــی  22بهمن گفت :باید
مقابل کار عظیم ،آگاهانه و هوشمندانه ملت
ایران سر تعظیم فرود آورد و دست مردم را
بوسید.
جهانگیری افزود :دشمنان ملت ایران تصور
نمی کردند که در این شرایط شاهد حضور
معنادار مردم ایران در راهپیمایی باشند و ما
باید قدردان ملت ایران باشیم و تمام تالش
خود را برای خدمت به آنها به کار گیریم.
معاون اول رییس جمهوری افزود :پس از
راهپیمایی  22بهمن و حضور حماسی ملت
ایران در این راهپیمایی ،وقتی توئیت رییس
جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا را دیدم،
عصبانیت آنها از ملت ایران کامال مشخص
بود و به یاد جمله معروف شــهید بهشتی
افتادم که گفت آمریکا از دست ملت ایران
عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
جهانگیری همچنین با اشــاره به نقش
مســتقیم و پراهمیت شهرداران در زندگی
مردم گفــت :خدماتی که شــهرداری ها
ارائه مــی کنند ،تاثیر فراوانــی در آرامش
روانی جامعه دارد و این مســئولیتی مهم
برای شــهرداران است تا با خدمت رسانی و
ایجاد رضایتمندی در مردم موجب نشاط و
سرزندگی در جامعه شوند.
معاون اول رییس جمهوری از شهرداران
کالنشهرهای کشــور خواست در جلسات
ادواری و مســتمر خود عالوه بر همفکری
بــرای اداره امور جاری ،راهکارهای عملی و
راهگشا برای بهبود اداره شهرها تدوین و این
پیشنهادات را به دولت ارائه کنند.
معاون اول رییــس جمهوری همچنین
حضور شهرداران مراکز استان ها در جلسات
شورای معاونان اســتان را گامی مثبت در
جهت کمک به مدیریت شهری برشمرد و
افزود :حضور شهرداران مراکز استان ها در
این جلسات می تواند به مشارکت شهرداری

ها در بهبود اداره شــهرهای اســتان های
مختلف کشور کمک کند و وزارت کشور این
موضوع را از طریق استانداران پیگیری کند.
جهانگیری با بیان ایــن که مردم مرجع
قضاوت درباره عملکرد مســئوالن هستند،
بر ضرورت تالش هرچه بیشتر برای خدمت
رســانی به مردم تاکید کرد و افزود :داشتن
مســئولیت توفیق و فرصتی بزرگ است تا
بتوانیم به مردم خدمت کنیم و اگر در دوره
مســئولیت نتوانیم کار مثبتی انجام دهیم
نارضایتی مردم و نارضایتی درونی برای ما
به همراه خواهد داشت.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد :مردم
کشور روزهای دشواری را سپری می کنند و
انتظار دارند که مدیران و مســئوالن کشور
بتواننــد گره ای از زندگی آنان باز کنند .در
این شرایط ،مدیران به رغم محدودیت منابع
مالی باید با خالقیت و نوآوری ،موانع پیش
رو را برطرف کرده و در جهت رضایتمندی
مردم گام بردارند.
در این جلســه که وزرای کشــور ،راه و
شهرســازی ،رییس ســازمان امور مالیاتی
کشور و شهرداران کالنشهرهای ایران حضور
داشتند ،مهمترین مســایل و دغدغه های
کالنشــهرها مورد بحث و تبادل نظر قرار
گرفت و هر یک از شــهرداران گزارشــی از
چالش ها و تنگناهای پیش روی کالنشهرها
را ارائه کردند.
وزیر کشور نیز در این جلسه با بیان این که
شهرهای کشور در حال گسترش بی رویه
هســتند و الزم است که بر حاشیه شهرها
نظارت و کنترل بیشــتری صــورت گیرد،
گفــت :ادامه این روند به افزایش ناهنجاری
ها و نابســامانی ها تبدیل می شود و اگر به
این موضوعات رســیدگی نشود با انباشت
نارضایتی مردم روبه رو خواهیم شد.
در ادامه این جلسه در خصوص دغدغه ها
و چالش های مطرح شده از سوی شهرداران
کالنشــهر های کشور بحث و بررسی شد و
پس از توضیحات نمایندگان سازمان برنامه
و بودجه ،بانک مرکزی و رییس سازمان امور
مالیاتی کشور تصمیماتی برای حل مسائل
کالنشهرهای کشور اتخاذ شد.
در این جلسه همچنین تصمیماتی برای
تامین مالــی جهت توســعه حمل و نقل
عمومی و تامین واگن برای قطار شــهری
کالنشهرهای کشور اتخاذ شد.

که نامش بر پیشانی آفتاب
میگذرد
خبر

وزیر امور خارجه:

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه جمهوری
اسالمی عالوه بر اصل عزت ،حکمت و مصلحت
دو مبنای درونزایی و برون گرایی را در سطح
جهان دنبال می کند ،گفت :آغوش جمهوری
اسالمی برای ارتباطات بین المللی باز است و
برای هیچ کشوری تهدید نیست .ما با هیچ کجا
سرجنگ نداریم ،اما از خودمان با قدرت دفاع
می کنیم.
به گزارش ایرنا ،محمد جواد ظریف روز سه
شنبه در نشست بررســی سیاست خارجی
 40ســاله جمهوری اســامی که با حضور
وزرای خارجه بعد از پیروزی انقالب و ســفرا
و نمایندگی های مقیم تهران برگزار شــد ،با
تاکید بر اینکه مردم به عنوان پایه های اصلی
اقتدار و امنیت ایران فشــارهای دشــمن را
خنثی می کنند ،گفت :این ملت وقتی پای
مصالح ملی و امنیــت ملی به میان می آید
زیر باران و برف در خیابان حضور مییابند و
نمایشی را در مقابل جهانیان نشان می دهند
که بی سابقه است.
وی ادامه داد :این مردم هستند که علیرغم
همه کاستی های ما و علیرغم همه فشارهایی
که هــم به خاطر مشــکالت مدیریتی و هم
تحریمهای خارجی دارند ،ایستاده اند.
وزیر امور خارجه گفت :من چیزی ندیدم جز
اینکه باید به عنوان یک کارگزار سر تعظیم در
مقابل این ملت فرود بیاورم .همانطور که امام
فرمودند اینها هستند که ما همه خدمتگزاران
آنها هســتیم ،این ملت در طول چهل سال

مردم پایه اقتدار این حکومت هستند
علیرغــم همه فشــارها و همــه جنگ ها
ایستادگی کرده است.
ظریــف ادامــه داد :مردم پایه اقتــدار این
حکومت هســتند و برای همین هم هســت
که برای ما رعایت حقوق این مردم تنها یک
امر اخالقی نیست ،بلکه یک ضرورت امنیت
ملی است .ما به چیز دیگری جز مردم وابسته
نیستی .م
وی تصریح کرد :ما بدون مردم هیچ هستیم
و با این مردم همه چیز هستیم ،این قاعده اول
جمهوری اسالمی است؛ ما توانستیم استقالل ،
توسعه ،امنیت و آرامش خودمان را با اتکای به
مردم به دست بیاوریم و حفظ کنیم.
وزیر امور خارجه همچنین خاطرنشان کرد:
جمهوری اسالمی عالوه بر اصل عزت حکمت
و مصلحت دو مبنا برای سیاست خود در سطح
جهان داشته است.
وی ادامه داد :یکی از این دو مبنا درونزایی و
دیگری برون گرایی است؛ مبنای درون زایی ما
ناشی از تجربه تاریخی مردم ایران است.
ظریف یاد آور شد :مردم ما در گذشته شاهد
تالش بیگانگان برای ســلطه بر این کشور و
مقدرات آن بودند و دیدند که سیاســت ما در
سفارتخانه های خارجی تعیین میشود و آینده
و مقدرات ما در ســایر کشورها تصمیمگیری
میشود.
وزیر امور خارجه گفت :نه اینکه دولت قبل
کام ً
ال در همه حوزهها دنبالهرو بود .نه اینگونه
بود و نه انصاف اســت که ایــن را بگوییم .در

برخــی حوزهها تالش میکــرد توازنی ایجاد
بکند ،اما آنچه که اتفاق می افتاد این بود که
هرجا که برای قدرتهای مهم ،مهم بود همسو
بــود و هر جا که قابل توجه بود ،همراهی می
کرد.
وزیــر امور خارجــه ادامــه داد :در مواردی
دیدگاههایی را از طرف خود مطرح میکرد و
این یک واقعیت است ،اما در گذشته سیاست
ها در سفارتخانه ها تعیین و پیگیری می شد،
لذا عنصر اتکای به خود و خودباوری مهمترین
عنصری بود که در انقالب اسالمی خود را نشان
داد و این خواست ملت بود.
رییس دستگاه دیپلماسی ادامه داد :انقالب ما
انقالبی نبود که یک جبهه پیشتاز که وابستگی
خارجی داشت آن را به ثمر رسانده باشد و لذا
آن جبهه برای مردم تعیین تکلیف کند که به
کدام سمت حرکت کنند ،بلکه مردم بودند که
با رهبری حضرت امام (ره) انقالب را به نتیجه
رساندند و مردم بودند که به خیابانها آمدند و
امروز هم به خیابان ها می آیند.
ظریف یادآور شد :جنگی به ما تحمیل شد
که همه همراه متجاوز بودند .در تاریخ شورای
امنیت سابقه ندارد که در جنگی که تجاوزی
رخ داده یک هفته صبر کنند و بعد قطعنامه
ای را به تصویب برســانند که حتی از طرفین
نخواهند به مرزهای شناخته شده بین المللی
برگردند .صدام هم به ایــران و هم به کویت
حمله کرد .وقتی قطعنامه  479را با قطعنامه
 660مقایسه کنید بی سابقه است.

خبر
در  6ماهه گذشته؛

فروش  8میلیارد یورو ارز صادراتی در سامانه نیما
صادرکنندگان در حدود  6ماه گذشــته در
مجموع بیش از هشــت میلیارد یــورو ارز در
سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) فروخته اند
که  6میلیــارد و  995میلیون یورو از این رقم
صرف واردات کاالها و خدمات مورد نیاز کشور
شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،سامانه نیما
از  16مرداد امســال و پس از تعدیل سیاست
هــای ارزی دولت به عنوان مرجع تعیین نرخ
خرید و فروش حواله های ارزی تعیین شــد و
صادرکننــدگان و واردکنندگان باید معامالت
ارزی خــود را در بســتر این ســامانه به ثبت
برسانند.
براســاس آمار این سامانه ،مجموع معامالت

فــروش ارز صادراتی در بازه زمانی  16مرداد تا
 21بهمن ماه جاری به هشت میلیارد و چهار
میلیون یورو رسیده است و در مقابل  6میلیارد و
 995میلیون یورو مجموع معامالت خرید ارزی
بابت واردات بوده است.
امروز(سه شــنبه) در بازار ارز ،صرافی های
مجاز هر اسکناس یورو را  13هزار و  900تومان
و هر اســکناس دالر آمریکا را  11هزار و 900
تومان به خریداران عرضه کردند.
براساس آخرین نرخ های اعالمی ،میانگین هر
یورو در ســامانه سنا در  21بهمن ماه برابر 13
هزار و  805تومان و هر دالر آمریکا  11هزار و
 858تومان بوده و در سامانه نیما حواله هر یورو
 9326تومان به فروش رفته است.

نرخ ها در سامانه سنا بیانگر معامالت انجام
شده توســط بانک ها و صرافیهای مجاز کل
کشور است و در سامانه نیما حواله های ارزی
مبادله می شود.
روز گذشته «عبدالناصر همتی» رئیس کل
بانک مرکزی با تاکید بر تقویت ارزش پول ملی
در یادداشتی نوشت :نرخ فعلی دالر به هیچ وجه
قیمت ذاتی آن نیست و برای تعدیل آن برنامه
داریم.
بــه گفته وی« ،برای بانــک مرکزی درکنار
تقویت ارزش پول ملی ،ثبات در بازار و ممانعت
از نوســان نیز مهم است ،ولی این بدان مفهوم
نیست که از کاهش نرخ ممانعت کرده یا در پی
افزایش آن باشیم».

