نفتکش یونانی «دلتا بسودن» و «پردنت اند ریور» توقیف شدند

ایران  - 2یونان 1

گروه سیاسی -هدیه گلمحمدی :ایران به تالفی ربایش نفتکش کشورمان توسط یونان و تحویل محموله آن به آمریکا،
اقدام به توقیف  2نفتکش یونانی کرد .به گزارش ایســنا ،روابط عمومی کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در اطالعیهای
اعالم کرد...:
صفحه3
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نگاهی به توجیهاتی که این روزها برای گرانیها میشود

امتحان الهی ،برای مردم یا مسئوالن؟!

صفحه2

عوامل اصلی اقتصادی افزایش مهاجرت در دنیا بررسی شد

ایران جزو مهاجرخیزترین
کشورهای منطقه
صفحه10

شبکه ملی تشکلهای غیردولتی معلوالن کشور
در نامه سرگشاده به رئیس جمهور:

دولت در یارانه افراد دارای معلولیت
تجدیدنظر کند

گروه اجتماعی :سیدمحمدموسوی رئیس شبکه ملی تشکلهای معلوالن ایران به نمایندگی از  ۶۰موسسه فعال
در زمینه معلوالن در سراسر کشور در نامهای سرگشاده از رئیس جمهور خواست تا در تخصیص یارانه به افراد دارای
معلولیت و اقشار آسیبپذیر تجدیدنظر کند.در متن این نامه آمده است...:
صفحه4

رئیس پلیس تهران تشریح کرد

جزئـیات حادثـه تیـراندازی
در خیابان طالقانی
صفحه6

وام ودیعه با سـود  ۱۸درصد ،به سـود بانکهاست
نه مسـتأجران

کرملین معادالت جنگ اقتصادی آمریکا با روسیه را برهم زد

استراتژی نبرد آرام ارتش سرخ

 مسکو چشم انتظار زمستان سخت اروپا است
صفحه11

صفحه5

سرمقاله

ارز نیمایی ،دریچهای دیگر برای فساد و رانت خواری!

منصور انصاری

به نظر میرسد ،دولت ســیزدهم نیز همچون
دولتهای پیشین حاضر نیســت همه روزنههای
فساد را مســدود و دریچههای رانت خواری را به
روی اختالس کنندگان ،رانتخواران و فسادجویان
ببندد و بســاط امضاهــای طالیی را بــه یکباره
برچینــد ،بلکه بر آن اســت که همچنان ســایه
دولت قدر قدرتِ به ظاهر یک دســت شــده را ،بر
کســانی که خود را بیش از دیگران طرفدار دولت
نشــان میدهند حفظ کند و به عبارتی ،همچنان
میدان امضاهای طالیــی ولی این بار برای جوالن
«خودیهای خیلی خودی» گشوده باشد!
بعد از هیاهو و جنجالهای بسیار برای جراحی
غده ســرطانی ارز رانت آور ترجیحــی از اقتصاد
کالن ،این بار شــاهد زمزمههای صدور مجوز برای
واردات این یا آن کاالی اساســی یا غیر اساسی با
ارز نیمایی هستیم؟
این بساط که همان بساط پیشین است! یعنی
ارز  4200تومانی ترجیحــی که آدم و عالم آن را
فســاد انگیز میدانستند را حذف و به جای آن ارز
ارزان نیمایــی که باز هم بــا ارز آزاد اختالف قابل
مالحظــهای دارد و در آینده و بدون تردید باز هم
این اختالف بیشــتر میشــود را برای بازرگانی و
صادرات و واردات جایگزین میکنیم؟
یعنی فسادگران و رانتخواران که قبال با هزاران
ترفند آشکار و پنهان ،مابه التفاوت  4200تومانی تا
ارز نیمایی را تناول میفرمودند ،حاال مابه التفاوت
ارز نیمایی با ارز آزاد را در چارچوب یک سیاســت
اقتصادی مشــروعیت یافته مقابله با فســاد ،نوش
جان میفرمایند ،خب چه فرقی میکند؟ فســاد
فســاد است ،حال با رقم کمتر یا بیشتر و برقراری
امضاهای طالیی و دودمان گرایی ،دوســت بازی و
توصیههایی مانند فالنی وابســته به فالنی است و
عرصه گشوده برای آقازادههای جدید که بعضا در
دانسینگها ،کالبها و اماکن تفریحی کشورهای
آن ور آب ،زبان انگلیسی تجاری برای واردات ارزان
و نجات مردم از کمبودها و گرانی فرا میگیرند!
اتفاقی که در رابطه با ارز نیمایی( ،نظام یکپارچه
معامالت ارزی) خواهد افتاد ،جایگزین شــدن این
نرخ ارز رانتیه به عنوان کریدور فسادانگیز دیگری
بــه جای نرخ ارز ترجیحی اســت! اگر االن تفاوت
قیمــت ارز نیمایی با ارز آزاد  6تــا  8هزار تومان
است ،فردا با هجوم برای خرید این ارز ،قیمت آن
با نرخ ارز آزاد به تدریج فاصله میگیرد و میشود

همان اتفاقی که از ســال  1397تاکنون افتاد؛ در
آن سال نرخ ارز نیمایی حدود  6هزار و  500تومان
بود و حاال به بیش از 24هزار تومان رسیده!
نــرخ ارز آزاد اکنــون از مرز  30هــزار تومان
گذشــته است ،گویا دولت ســیزدهم نیز همچون
اســافش میخواهد کــه قوه قضائیــه ،نهادهای
نظارتی و خالصه عده کثیری که میخواهند کسی
از بیتالمال ســوء اســتفاده نکند و یا آن را هدر
ندهد ،بیکار نباشند و چه بسا بخواهد از این وضع
رانتیه بلبشویی بینصیب نمانند!
مرکــز پژوهشهــای مجلس دو مــاه پیش با
صراحت اعالم کرد از تخصیص ارز ترجیحی رانتیه
 4200تومانی برای واردات کاالهای اساســی ،سه
چهارم نصیب رانت خواران شده و فقط یک چهارم
آن به صورت کاالهای اساسی توانسته خود را سینه
خیز و با فراز و نشیب ،سر سفره مردم برساند.
از سویی ،اگر به عملکرد چهار بازیگر و بهرهمند
اصلــی ارز نیمایــی ،یعنی واردکننــدگان کاال و
خدمات به عنوان متقاضیــان ارز ،صادر کنندگان
کاال و خدمــات به عنوان عرضه کنندگان ارز( ،ارز
آوران) ،واســطه گران شامل بانکها و صرافیها و
در نهایت سیاســت گذاران که مسئول پیش بینی
منابع ،مصارف ،نــرخ ،اولویتها ،دامنه آزادی نرخ
از طریق سامانههای کنترلی طی سالهای 1397
تاکنون هســتند ،نگاهی بیندازیم و در آن مداقه
کنیم ،درخواهیم یافت نه تنها عملکرد درخشــان
یا خوبی نداشتهاند بلکه از درون همین حلقههای
چهارگانه ،فســاد ،رانت و اختالس شــکل گرفته
است ،پس «آزموده را آزمودن خطاست».
اگر قرار باشــد بساط پیشین ارز  4200تومانی
با عنوان پر طمطراق «جراحی» برچیده شود و ارز
نیمایی جایگزین آن گردد ،باید گفت هیچ جراحی
صورت نگرفته و کاســه همان کاســه است و آش
همان آش!
منهای صاحب نظران دلســوز به حال مملکت
و رســانههای باورمند به یک جراحی عمیق واقعی
بــرای برون رفــت از مخمصه به وجــود آمده در
اقتصاد کالن کشــور در چنین شرایطی ،شبهات
بعضی تحلیل گران نیز که میگویند این اقدامات
دولت ســیزدهم به خاطر جبران کسری بودجه و
فــروش گران تر ارز بــه واردکنندگان برای تامین
نقدینگی بوده اســت قوت میگیرد و «شکر پوش
کــردن» مفاهیمی چون «جراحــی اقتصادی» و
عبارتی مانند «مردمیســازی یارانهها» از ســوی
بعضی رســانهها به ویژه آنهایی که شــیفته دولت
هســتند ،هیــچ دردی از دردهــای مردمی که از
گرانیها به ستوه آمدهاند درمان نخواهد کرد.

این جراحــی ناقص به این صــورت ،فقط لق
لقه زبان راســتهای افراطی و سنت چپ فکری
میشود که پشــت به پشــت هم قرار میگیرند؛
کسانی که یک جزوه یا کتاب در مورد لیبرالیسم و
نئولیبرالیسم خوانده و فریاد یامصیبتا سر میدهند
که ای داد ،ضرب آهنگ گامهای غول آسا و ویران
کننده اقتصاد نئولیبرالیسم -و البته نه لیبرالیسم-
دامن ایران را نیز گرفت!
اینان غالبا عاشــق ذهنیات خود هســتند و در
هپروت خود ،بی خبر از تحوالت و صف بندیهای
جدید جهانی ،به میدان و لجنزار بازرگانی و اقتصاد
حاصل از ارز ترجیحی توجهی ندارند!
به عبارتی ،رسانههای شــیفته دولت سیزدهم
یا رســانههای هدایت شده ،شرمندهاند که بگویند
اقتصاد لیبرالی برای برون رفت از فســاد ناشی از
یک اقتصاد دولتی درون گرای رانتیه ارز ترجیحی
شبه سوسیالیسم ،نه استراتژی بلکه تاکتیکی است
کارســاز و هر چند موقت ،کــه از این لُجه خوف
پریشانی وارهیم ،زیرا تا دیروز دشنام میدادند که
همــه مصیبتهای عالــم و آدم از این نوع اقتصاد
اســت و حاال با «شکرپوشی مفاهیم» سعی دارند
بگویند «خیر ،آنچه پیش آمده آن نیســت» ،ولی
نمیتوانند راهکار یا پاســخی به اعتراض مردم به
خاطــر گرانیهای سرســام آور و جهش قیمتها
بدهند!
در مقابــل ،ســنتهای فکــری هســتند که
میخواهند بیکفایتی و اجرای غلط و نپخته آنچه
میتوانســت یک جراحی تاریخی باشــد را ،به یاد
گذشتهها و همانند تحلیلهای سوسیالستی اتحاد
جماهیر شــوروی سابق ،دســتورالعملی اقتصادی
طبــق الگوی بانک جهانی قلمداد کنند و کاری به
صحنه واقعی جنگ اقتصادی و سرنوشــت کنونی
مردم کشور ندارند.
هیچکــدام از ایــن دو طرز فکــر نمیخواهند
بگوینــد در این مخمصهای که مــردم گرفتار آن
شدهاند چه باید کرد و به طور ناخواسته و اجتناب
ناپذیری با رانتخواران پیشــین همصدا شدهاند که
حاال چه وقت جراحی بود؟
در جمعبنــدی نهایی باید گفــت؛ وقتی بحث
جراحی در ســاختار اقتصاد کالن مطرح میشود،
باید طرز نگرش دولت هم جراحی و در عین حال،
مســیر به گونهای طی شود که قدرت خرید مردم
افزایش یابد تــا آنجا که در مقابل جهش قیمتها
ذلیل و ناتوان نشــوند .به جز این ،گســتردگی و
فراگیری روزافزون اعتراضات دور از انتظار نیســت
و چه بســا بخش مهمی از نظــم و آرامش کنونی
جامعه نیز از دست برود.

یادداشت

نظام بینظم!
سعید نریمانی*

نظــام آموزش و پرورش یا همــان نظام تعلیم
و تربیــت ،نظــام آموختن ندانســتهها و پرورش
خالقیتهاست! نظامی متشکل از سه راس معلم،
دانشآموز و مسئولین که هدفش آموزش مهارتها
و رشد قابلیتهاست.
پــس از همــان دو کلمه آمــوزش و پرورش و
آن سه راس کذا پیداســت که این نظام برای چه
شکل گرفته و درون آن چه میگذرد .البته تعریف
آموزش و پرورش فقط بــه عبارات مثبت و مفید
ختم نمیشــود و این نظام نیــز به دالیلی از اصل
اهداف خود فاصلــه میگیرد و تعلیم و تعلم دیگر
برای این نظام اصل نیســت و حاشیه به نام متن
جای اصل را میگیرد.
شاید بتوان دالیل بیشــماری را برای این امر
برشــمرد؛ اما آنچه که مطمحنظــر اینجانب برای

خبر

نگارش این یادداشت است ،ارتباط نامتعادل رئوس
این نظام علیرغم رســالت و انضباطی اســت که
تحققش از آنان انتظار میرود.
دقیقاً آنجا که معلم آموخته رســالتش آموزش
مهارتهاســت؛ اما دغدغه معیشت و ارتقای آن و
پشتبندش مرهم نهادن بر جراحات عدیده ناشی
از این اتفاق ،توان او را مصروف سپردن جان به آب
و آتش کرده ،ولی هر چه تالشش بیشتر ،نتیجهاش
کمتر .آنجا که آموزش دیگر اولویت نظام سیاسی
نیســت و مادامی که اولویت با متغیر دیگری جز
آموزش است ،رفع و دفع مشکالت و مصائب معلم
برای آنان که دستی در کار دارند اهمیتی ندارد.
آنجا کــه دانشآمــوز در پی رویــت وضعیت
معلم خود و اوضاع نابســامان جامعه ،دیگر مسیر
تحقق آرزوهایش را در آموزش نمیبیند ،پس ،نه

دلــی برای درس خوانــدن دارد و نه دماغی برای
بحــث کردن! و آنجا که مســئولی که واصل میان
این دو ،رســالتش برطرف کــردن نقایص و بهبود
اوضاع اســت؛ در اضطراب اقنــاع و تحقق منویات
مخدوش مقامات باالدستی ،در نهایت همان مسیر
دو رأس دیگر را طی میکند؛ چرا که نه گوشــی
برای شنیدن دغدغههایش شنواست ،نه پایی برای
گشــودن گرههایش به راه و نه دیگر شرط حفظ
جایگاهش صداقت و صراحت است...
پس ،مادامی که پای این نظام متاثر از انفصال
زنجیره میان این ســه راس و عــدم انضباط میان
آنان لنگ میزند ،نمیتوان مســیر پر فراز و فرود
تحقق آرزوهای دور و دراز پیشرفت و شکوفایی را
به آسانی و به درستی پیمود...
*دبیر علوماجتماعی

شناسایی دارویی برای درمان فلج کامل

محققان بریتانیایی در یافتههای اخیر خود اظهار کردهاند یک دارویی که برای
درمان بیماریهای ریوی ســاخته شده است ،ممکن است قابلیت ترمیم آسیب
طناب نخاعی را نیز داشته باشد.
به گزارش ایســنا و به نقل از اس اف ،دارویی که توسط دانشمندان انگلیسی
برای درمان بیماریهای ریوی ســاخته شده است ممکن است بتواند در ترمیم
آســیب طناب نخاعی( )SCIکه موجب تغییرات موقتی یا دائمی در عملکرد
طناب نخاعی میشود نیز موثر باشد .محققان دانشگاه بیرمنگام اظهار کردهاند
داروی « »۱۲۳۶AZDشرکت داروســازی و زیستفناوری آسترازنکا ،حرکت
و احساس را تنها پس از سه روز تا  ۸۵درصد در موشها بازیابی کرده است.
پروفســور «زبیر احمد»( )Zubair Ahmedنویســنده ارشد این مطالعه
گفت :این دارو پتانســیل این را دارد که یک درمان خوب برای ترمیم برخی از
عوامل اصلی پاتولوژیکی آسیب طناب نخاعی باشد و میتواند چشمانداز بهبودی
بیماران مبتال به آسیب طناب نخاعی را متحول کند.
برآوردها نشــان میدهــد که تقریبا  ۱۸هزار آمریکایی هر ســاله در نتیجه
تصادف اتومبیل یا رویدادهای ورزشــی ،خشونت یا سقوط دچار آسیب طناب
نخاعی میشوند .بافت اسکار نیز با عمل کردن مانند چسب از ترمیم جلوگیری
میکند و به فلج شدن در زیر محل آسیب منجر میشود.
« »۱۲۳۶AZDقرصی اســت که در اصل برای کنترل و کاهش پیشــرفت
بیماری مزمن انســدادی ریه ( )COPDساخته شــده است .پروفسور احمد و
همکارانش اکنون دریافتهاند که « »۱۲۳۶AZDســوخت سلولهای عصبی را
تامین کرده و فرایند ترمیم و بازسازی را ممکن میسازد .محققان اظهار کردند
پس از سه هفته ،موشهای آزمایشگاهی به طرز شگفت انگیزی بهبودی یافتند.
محققان نشان دادند که « ،»۱۲۳۶AZDتجمع مایع اضافی در اطراف نخاع
که ورم یا خیز یا اِدِم ( )Edemaنامیده میشــود را متوقف میکند .همچنین
این دارو احتمال شکســته شدن سد خونی نخاعی ( )BSCBو ایجاد اسکار در

محل آسیب را نیز کاهش میدهد .عالوه بر این ،این دارو دو آنزیم  MMP-9و
 MMP -12که سبب ایجاد التهاب شده و مانع از بهبودی میشود و به مرگ
سلولهای عصبی منجر میشــود را نیز مسدود میکند .محققان اظهار کردند
دوزهای خوراکی این دارو تقریبا به اندازه تزریق این دارو در کانال نخاعی موثر
بودند ،اگرچه روش دومی باعث سرکوب بیشتر مایع مغزی نخاعی میشود.
پروفسور احمد گفت :در حال حاضر هیچ داروی ترمیمی برای بیماران مبتال
به آســیب طناب نخاعی در دسترس نیســت ،درمانها فقط عالئم را تسکین
میدهند و با مکانیسمهای مولکولی زیرساختاری که باعث ادِم و شکسته شدن
سد خونی نخاعی میشوند هم مقابله نمیکنند.
تجزیه و تحلیلهای بیشــتر نشــان داد که این دارو ،فرایند تشــکیل مواد
شــیمیایی التهابی مرتبط با درد طوالنی مدت نوروپاتیک را که اغلب به دنبال
آسیب طناب نخاعی ایجاد میشود را نیز مسدود میکند .همچنین این دارو در
کاهش حساسیت به سرما ،گرما و لمس ۸۲ ،درصد بهتر از مسکنهای رایج بود.

همکار گرامی
جناب آقای علیرضا کریمی
با نهایت تأثر و تأسف درگذشت دایی بزرگوارتان
را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض مینماییم.
سازمان شهرستانهای روزنامه مردمساالری

