موفقيت تاريخي وزنهبرداران جوان

مديركل آژانس از ديدار با صالحي خبر داد

گروه ورزش :تيم ملي وزنهبرداري ايران ،با اقتدار عنوان قهرماني
مس��ابقات جوانان جهان در مالزي را به دست آورد .آخرين روز
از سي و هفتمين دوره رقابتهاي وزنهبرداري جوانان جهان روز
پنجشنبه در حالي خاتمه يافت كه بهادر مواليي وزنهبردار دسته
 +105كيلوگرم كشورمان...

گروه سياس�ي :مديركل آژانس بينالمللي انرژي هستهاي
از تصميم جديد ايران مبني بر س��ه برابر كردن غنيسازي
اوراني��وم اب��راز نگراني كرد .يوكي��ا آمانو با اب��راز نگراني از
تصميمات اخير ايران درباره برنامه هس��تهاياش اعالم كرد
قصد دارد با علياكبر صالحي ديدار كند...
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ايران براي اولينبار
قهرمان جهان شد
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آمانو :ميآيم به ايران
ولي بينتيجه است
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توصيه جنتي به سپاه

ضميمه
اول هفته

سرمقاله

خصوصيسازي در اقتصاد ايران
جمشيد پژويان

هيچكس حق ندارد به اختالفها دامن بزند؛ به طريق اولي مسووالن
سپاه پاسداران و ديگر نهادهاي انقالبي هم نبايد چنين كنند

خبري نامتعارف
در خانواده روزنامههاي ايران

شگفتي 85سالگي
روزنامه اطالعات
دعايي:
حرمتشكني مشي ما نيست

پرونده استاكسنت

تولد يك كرم
گفتوگو با هكرهاي ايراني
حرف اول

شائبه سياسي بودن
دستور احمدينژاد
سعداهلل نصيري

*

از ابت��داي مطرحش��دن
طرح تفكيك جنس��يتي در
كميسيون آموزش مجلس،
اجراي اين طرح به مصلحت
نظام نبوده و ش��رايط فعلي
كش��ور ب��راي اج��راي اين
ط��رح آماده نيس��ت .چراكه اصوال هي��چ طرح و
پشتوانه كارشناس��انهاي از آن نديدهايم .اتكاي اين
اظهارنظرهايي كه در رابطه با تفكيك جنسيتي از
سوي مس��ووالن وزارت علوم مطرح ميشود قانون
عفاف و حجاب مصوب  26س��ال قبل شورايعالي
انقالب فرهنگي بود كه جدا از آنكه اين طرح به اجرا
درنيامده بود ،اصرار مس��ووالن وزارت علوم در اين
رابطه جاي سوال داشت .امروز با دستوري از سوي
رييسجمهور مواجه هس��تيم ك��ه در واقع بايد به
مردم ،كارشناسان و رسانهها حق داد كه تفسيرهايي
دال بر سياسي بودن اين نامه داشته باشند .نامهاي
كه هيچ دليل روشن و واضحي در رابطه با توقف اين
طرحها نداشته و بايد گفت كه زمان مطرح كردن
آن نيز در اين مقطع نيست.
اين نامه زماني بايد به وزراي علوم و بهداش��ت
ارسال ميشد كه اصرار غيرمنطقي بر اجراي طرح
داشتند ،بايد زماني ارسال ميشد كه اساتيد زيادي
يكي پس از ديگري از دانشگاهها جدا ميشدند .از
س��وي ديگر ،در رابطه با طرح عفاف و حجاب نيز
ايش��ان عالوه بر اينكه در برنامه زنده صداوس��يما
مخالفت خود را اعالم كردند ،دس��توري نيز در اين
رابطه صادر كردند كه اين س��وابق در ذهن مردم،
كارشناس��ان و رسانهها وجود دارد ،به همين دليل
بايد ب��ه آنها حق داد كه دس��تور رييسجمهور را
سياسي و داراي پشتپردههاي خاصي تفسير كنند.
به طوري كه در بازنشستگي اساتيد بسياري از آنها
با تبعيض و به طور گزينش��ي انتخاب شدند و اين
بحث مدتهاست كه در جامعه مطرح است ،اكنون
اي��ن نامه رييسجمهور اين معنا را القا ميكند كه
يا ايشان از اين موج بازنشستگي بيخبر بودهاند يا
اينكه در آن زمان اين مساله براي ايشان بااهميت
نبوده اس��ت كه تازه به فكر بازنشس��تگي اساتيد
افتادهاند.
بنده همچنان تاكيد ميكنم اصال بعيد نيست
كه نامه رييسجمهور سياسي و با توجه به اهداف
خاصي بوده باش��د چرا كه س��ابقه برخينامههاي
رييسجمه��ور در ذهن مردم وج��ود دارد و اينكه
زمان اين نامه بايد خيلي زودتر اتفاق ميافتاد.
*عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس

عكس :همت خواهي ،ايسنا

پرونده روزنامه «اطالعات» با آثاري از:
دكتر معتمدنژاد
هادي خانيكي
فريدون صديقي
احمدرضا دالوند
بهرام مسعودي

گروه سياس�ي :امام جمعه موقت تهران با اش��اره به س��خنان
بود .هفته گذشته بود كه محمود احمدينژاد ،رييسجمهوري
مقام معظم رهبري مبني بر خودداري مسووالن از اختالف ،به
ضمن انتقاد از وضعيت مرزهاي تجاري كشور و تاكيد بر اينكه
مرزهاي غيرقانوني بايد بس��ته شود ،گفت« :هر كس جايي را
نيروهاي سپاه پاسداران توصيه كرد وارد اختالفهاي سياسي
نشوند .آيتاهلل احمد جنتي كه در خطبههاي نماز جمعه سخن
سوراخ كرده و براي خودش ميبرد و ميآورد كه اين غلط است
و هيچكس نبايد مصونيت داشته باشد ».وي تاكيد كرد« :اگر
ميگفت ،با تبريك روز پاسدار و جانباز خطاب به سپاه پاسداران
گفت :اين افتخاري براي شماست كه روز ميالد امام حسين(ع)
كااليي امنيتي ،اطالعاتي و دفاعي است آنها هم ميتوانند از مرز
و حضرت ابوالفضل(ع) به نام شما نامگذاري شده است .ما هم
قانوني وارد شوند .هيچ وزارتخانهاي حق ندارد اسكله يا مرزي
خارج از كنترل گمرك داش��ته باشد.
همواره قدردان شما هستيم كه در هر
نكته
صحنهاي حريم اس�لام ،انقالب و نظام
ممكن است كااليي از پرداخت عوارض
ذوالنور:
معاف باشد كه اشكال ندارد چون قانون
را حفظ كرديد و در ميدانهاي جنگ
سخنان سردار جعفري استفاده
است اما معنياش اين نيست كه نبايد
شهامت زيادي از خود بروز داديد .قدر
از جايگاه شهروندي است...
خ��ود را بدانيد و ارزشهاي��ي را كه به
ثبت ش��ود ».هرچن��د احمدينژاد در
اينگونه نيست كه اگر سپاه
اين س��خنان به صورت خاص نامي از
دس��ت آوردهايد ،حفظ كنيد .راه خود
يا فرمانده سپاه بگويد شما بياييد
و ديگري نيايد ،شوراي محترم
را ادامه دهيد و مراقب باش��يد آلوده به
نهادي نبرده بود ،يك روز بعد فرمانده
نگهبان براساس نظر آنها عمل كند
سپاه پاسداران تاكيد كرد كه هيچگونه
دنيا نش��ويد .مقام معظ��م رهبري هم
فعاليت تجاري در اسكلههاي سپاه انجام
فرمودند« :مراقب باشيد در اختالفها
وارد نش��ويد ».البته هيچكس حق ندارد ب��ه اختالفها دامن
نميشود .سردار سرلشكر محمدعلي جعفري كه با خبرگزاري
بزند؛ به طريق اولي مسووالن ،سپاه پاسداران و ديگر نهادهاي
مه��ر گفتوگو ميكرد ،تصريح كرد :نيروهاي مس��لح به طور
انقالبي هم نبايد چنين كنند .اين سخنان چند روز پس از آن
طبيع��ي به دليل وضعي��ت نظامياي كه دارند ،اس��كلههايي
بيان شد كه فرمانده سپاه پاسداران به مناسبت روز پاسدار در
نظامي در اختيارش��ان است كه در آنها هيچوقت بحث تبادل
كاال صورت نميگيرد.
گفتوگو با چند خبرگزاري به موضعگيريهايي پرداخت كه
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واكنشهايي را در پي داشت .نخستين موضوع درباره اسكلهها

رشد تا  138درصدي قيمتها در رمضان 90نسبت به رمضان 86

استقبال از كنسرت شجريان پرشور بود

گروه اقتصاد :ماه مبارك رمضان امسال به واسطه افزايش
از دستور كار خارج شده است .اين اتفاقات و كاهش قدرت
خريد مردم در حالي است كه به باور كارشناسان اگر دولت
بيسابقه قيمتها و كاهش قدرت خريد مردم رنگ و بوي
ت كاالهاي
پس از اج��راي قانون هدفمندي يارانهها قيم 
ديگري خواهد داش��ت ،چراكه رشد  26تا  138درصدي
مختلف را با ش��يب ماليمي افزايش ميداد ،ضمن حفظ
قيمت مواد غذايي در آغازين روزهاي تيرماه س��الجاري
عدالت و حمايت از اقش��ار كمدرآمد جامعه كه از اهداف
نس��بت به ماه رمضان سال  86در كنار رش��د روزافزون
اصلي اجراي اين قانون اعالم ش��ده است ،افزايش قيمت
قيمته��ا پس از اجراي قانون هدفمندس��ازي يارانهها و
كاالها متناسب با توان خريد مردم ميبود و در شرايطي كه
تاثيرپذيري از نوسانات قيمتهاي جهاني ،گذشته از پيام
پيش آمده دولت بايد با مديريت مناسب از افزايش بيرويه
ناميمون گراني ،خبر از كاهش هرچه بيشتر قدرت خريد
قيمت كاال در بازار جلوگيري كند.
مردم دارد.
دولت بايد با برقراري تعادل ميان افزايش قيمت كاالها
گزارشهاي خردهفروشي بانك مركزي نشان ميدهد
و ت��وان خريد مردم ،اجراي قان��ون هدفمندي يارانهها را
قيمت گوشت گوس��فندي در پايان خردادماه سالجاري
دنبال كند و به عدالت و حمايت از
نسبت به ماه رمضان سال  86بيش
نكته
اقشار كمدرآمد جامعه كه از اهداف
از  138درصد رشد داشته و از هفت
رييس مركز امور اصناف و
اصلي اجراي اين قانون است ،برسد.
هزار و  229تومان در س��ال  86به
بازرگانان وزارت بازرگاني:
برنامهاي نداريم
بي��ش از  17ه��زار و 267تومان در
برنامههاي كنوني براي ايجاد
هرس��اله ب��ا نزديك ش��دن به
پايان خردادماه س��الجاري رسيده
تعادل در عرضه و تقاضا بوده
م��اه رمض��ان مس��ووالن برپاي��ي
است .قيمت ماست ،تخممرغ ،روغن
و هيچ تدبيري براي معضل
نمايشگاههاي عرضه مستقيم كاال
مايع ،ش��كر ،قند ،گوش��ت گوساله
بهوجودآمده و تقويت قدرت
خريد مردم وجود ندارد
و اعم��ال سياس��تهاي حمايتي و
و گوش��ت مرغ نيز در ب��ازه زماني
نظارتي را اعالم كرده و از موفقيت در
مورد بررس��ي به ترتي��ب ،79 ،47
اجراي اين طرح خبر ميدادند .از كيفيت پايين نمايشگاهها
 72 ،75 ،116 ،73و  68درصد رش��د داشته است .البته
و عرض��ه اجناس بيكيفيت و برندهاي درجهچندمي كه
در گروه سبزيها و ميوههاي تازه نيز افزايش قيمتهايي
بگذريم ،به نظر ميرس��د برنامههاي سالجاري دولت در
وجود داش��ته كه بخش عمده آن ناش��ي از شرايط جوي
اين زمينه با اقبال چنداني همراه نخواهد بود و ماه رمضان
و كاهش س��طح زير كش��ت اين گروه كااليي بوده است.
س��ختي در انتظار روزهداران خواهد بود ،چراكه به گفته
همانطور كه آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد قيمت
رييس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني ،هيچ
تمامي گروههاي كااليي با افزايش چش��مگير همراه بوده
برنامهاي براي حمايت از مردم و تقويت قدرت خريد آنها
و اجراي قانون هدفمندس��ازي يارانهها نيز روند صعودي
وجود ندارد.
قيمتها را تس��ريع و موجبات كاهش قدرت خريد مردم
حس��ن رادمرد با اشاره به كاهش شديد قدرت خريد
را فراهم كرده است.
م��ردم در ماههاي اخير به «ش��رق» گفت :با حذف يارانه
اجراي اين قانون كه به گفته دولتيها قرار بود همراه با
تنظيم بازار شرايط دشواري در انتظار مردم خواهد بود و در
بستههاي سياستي و حمايتي براي تمامي بخشها و تدابير
شرايط كنوني تمامي دستگاههاي مربوطه و توليدكنندگان
ويژه براي تنظيم بازار باشد با نزديك شدن به ماه مبارك
بايد با همكاري و تعامل نزديك زمينههاي ايجاد آرامش
رمضان با ش��عار تنظيم بازار بدون يارانه دنبال ميشود و
در بازار و اطمينان خاطر مصرفكنندگان را فراهم كنند.
به گفته معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزير بازرگاني
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تخصيص يارانه به تنظيم بازار و كاالهاي مشمول اين طرح

گ�روه هنر ،فرزانه ابراهيمزاده 16 :روز و ش��ب گذشته از
صحنه ميآيند تا بخش اصلي كنس��رت كه در دو بخش
داستان زال و سيمرغ و داستان عاشقي پهلوان سپيد موي
تيرماه سنه  1390خورش��يدي هوا كمكم كامال تاريك
ش��اهنامه و رودابه است ،آغاز ش��ود .موسيقي در بخش
ميشود .آسمان پايتخت بيستاره است و از يك روز گرم
نخست كه داستان تولد زال و بيمهري پدر از ديدن موي
ديگر تابستان تهران گذشته و زمان پرواز پرنده شبكور
و صورت س��پيدش است تا رها شدنش در پاي البرز كوه
فرارسيده كه نميدانم از كجا سر از تاالر وحدت درآورده
و بزرگ ش��دنش توسط سيمرغ بيشتر مايه رزمي دارد و
است؛ كه اين روزها پيچيده در بالهاي گشودهشده سيمرغ
همراهي سازهاي كوبهاي و زهي است .ديباچه در دستگاه
است .س��يمرغي كه با پر زدنش همصدايي «همايون» و
چهارگاه آغاز ميش��ود و ش��ش پرده آن بع��د از گذر از
سازهاي ايراني تولد و عاشقي خردمندترين پهلوان ايراني
چندين دستگاه موسيقي به دستگاه نوا ميرسد .شجريان
را روايت ميكند :دستان سام .نور صحنه كمرنگ ميشود
جوان هرچند اين روزها در س��كوت خواسته و ناخواسته
و در ميان صداي سازهاست كه نواي نيايش سام نريمان
پدر به جاي او هم ميخواند .آوازش در دس��تگاه چهارگاه
كه هراس��ناك از ديدار كودكي كه بعد از سالها يزدان به
جايي كه داستان زال آغاز ميشود،
او اعطا كرده ميپرسد« :كهاي برتر
نكته
با وجود تنظيم نبودن ميكروفن و
از كژي و كاس��تي /بهي زان فزايد
كنسرتسيمرغ
پخش ضعيف تاالر وحدت و شنيده
كه تو خواستي /اگر من گناهيگران
همراهي تازه حميد متبسم
شدن صداي خشخش قدرتمند
كردهام /وگر كيش اهرمن آوردهام/
و همايون شجريان به همراه
اس��ت .او اي��ن آواز را در پردههاي
به پوزش مگر كردگار جهان /به من
گروه سيمرغ در نيمه ماه تير
مختلف اجرا ميكن��د؛ از چهارگاه
برببخشايد اندر نهان »...اما پهلوان
بسياري از عالقهمندان به موسيقي
به همايون م��يرود و از اصفهان و
پهلوانان ايران به پادافره گناهي كه
ايراني را با اشعاري از شاهنامه
و دستگاههاي ايراني همراه كرد
ماهور به نقالي ميرسد .هرچند كه
نميداند چيست ،گناهي بزرگ را
گروه كر را در بيشتر حماسي شدن
مرتكب ميش��ود و ك��ودك موي
كار ناديده گرفت .در ميان روايت داس��تان زال و سيمرغ
س��پيد خودش را پاي البرز كوه رها ميكند تا س��يمرغ
جايي كه س��يمرغ كودك را پيدا ميكند كه پرواز سريع
اسطورهاي در زير بال و پرش او را بپروراند .اينجا هر چند
پرندهاي كوچ��ك در تاالر وحدت نگاهها را به خود جلب
تاالر وحدت اس��ت و اين يكي از داستانهاي اسطورهاي
ميكند .پرندهاي كه به نظر گنجشك ميآيد اما با كمي
شاهنامه ،اما اين بار زال و سيمرغ نه در تصوير و بازي كه
دقت بر بالهاي چرمياش معلوم ميشود خفاش كوچكي
در نواي موسيقي در هم پيچيده و همراهي دوباره همايون
ك��ه معلوم نيس��ت از كجا در ميان اين هم��ه آلودگي و
شجريان و حميد متبسم با داستانهاي شاهنامه .كنسرتي
بيدرختي در مركزيترين نقطه تهران سر از تاالر وحدت
كه به جز پاره نخست تكرار كنسرتي است كه سال گذشته
درآورده اس��ت؟ با اين همه داستان سيمرغ در ميان اوج
با رهبري محمدرضا درويش��ي اجرا شد ،اما اين بار خود
گرفتنهاي مرغ شبكور به بخش دوم ميرسد كه داستان
متبس��م كه به تازگي از هلند بازگش��ته؛ به جز تنظيم و
عاش��قي پهلوان خردمند شاهنامه با دختر مهراب كابلي
آهنگسازي ،هدايت اين اركستر حدود  30نفري از تركيب
است .داستان در ميان اين جمالت سيمرغ در اوج صداي
سازهاي ايراني را برعهده دارد .كنسرت در دو بخش و سه
موسيقي در حالي به پايان ميرسد كه تشويق تماشاگراني
پاره تنظيم ش��ده .پاره نخس��ت با نام «ونوشه» بر اساس
كه از هر گوش��ه ش��هر به تاالر وحدت آمدند با تكرار نام
نغمه مازندراني در آواز دش��تي است .اما بعد از پايان اين
شجريان همراه ميشود.
بخش اس��ت كه متبسم به همراه همايون شجريان روي

افطار با طعم گراني

آتش همايون بر پر سيمرغ

شايد چندينبار تكرار كرده
باش��م ولي هنوز ممكن اس��ت
اگر مورد توجه قرار گيرد ،مفيد
واقع ش��ود و در شرايط كنوني
خصوصيسازي در اقتصاد ايران
راه نجات باشد .در گذشته و در
آغاز بحثهاي خصوصيش��دن در اقتصاد ايران ،در يك
مقايسه علمي از تجربيات خصوصيسازي در دنيا نتيجه
گرفتم كه در برنامه خصوصيسازي اقتصاد ايران ،توجه
به س��مت تقاضا اگر اهميتي بيش��تر از سمت عرضه
نداش��ته باش��د (كه دارد) حداقل قابلتوجه همسان با
سمت عرضه است .تجربه اول خصوصيسازي در اواسط
دهه  80مي�لادي متعلق به اقتصادهاي توس��عهيافته
صنعتي ،چون آمريكا ،انگلستان ،آلمان و ...بود .مطالعات
اقتصاددان��ان بهخص��وص اقتصاددان��ان بخش عمومي
حاك��ي از زمان واگ��ذاري بخش��ي از وظايف اقتصادي
دولت به بخ��ش خصوصي بوده ،يعن��ي واگذاري چند
بنگاه كه نس��بت به س��هم بخش خصوصي در اقتصاد،
بسيار كوچك محسوب شده و هيچگونه مشكلي جهت
جذب اين بنگاهها به بخش خصوصي وجود نداشت بلكه
دقت در عرضه بنگاهها و تغيير زمان آمادگي آنها جهت
خصوصيسازي اهميت مييافت .به عبارت ديگر مشكلي
در سمت تقاضا نبوده ،بلكه مسالهاي تا حدودي در سمت
عرضه وجود داشت.
تجربه دوم جهان در خصوصيسازي گسترده در دهه
 90ميالدي و پس از فروپاشي نظام اقتصادي كمونيستي
اتحاد جماهير ش��وروي و اروپاي ش��رقي رخ داد .اينبار
مساله كامال متفاوت بود .بايد يك مجموعه صنايع كامال
دولتي به بخش خصوصي كه تقريبا وجود نداشت واگذار
شود .انتخاب بنگاههايي كه بايد عرضه شوند دشوار نبوده
چون مجموعه وسيعي از بنگاهها و صنايعي كه هيچگونه
توجيه اقتصادي در حضور آنه��ا در بخش دولتي نبود،
وجود داش��ت .ول��ي در مقابل بخش خصوصي كه توان
جذب بخش كوچكي از اين بنگاهها را داش��ته باش��د،
نب��ود .به همين دليل كش��ورهاي اروپاي ش��رقي ،اهم
تالش خود را صرف سمت تقاضا كرده و از توزيع سهام
بهطور رايگان و بهصورت عام بين مردم تا جلب و جذب
سرمايههاي خارجي را تجربه كردند .هنوز هم بسياري
از اين كش��ورها با س��ابقهاي حدود دو دهه ،مش��كالت
س��مت تقاضا تالش در خصوصيس��ازي را در البهالي
اقتصاد خود تجربه ميكنند .با توجه به تجربه چين در
خصوصيسازي كه چندين جنبه داشته و شايد اهميت
كلي آن در نقش مناطق آزاد در انجام اين مهم است از
آن ميگذريم كه خود نياز به مقالهاي مستقل دارد ،ولي
جهت حركت خصوصيسازي در جريان انجام اين مهم
در اقتصاد ايران اس��ت كه براي ما اهميت پيدا ميكند.
طلس��م حركت در اقتصاد ايران كه به وسيله نگاه چپ
در نگارش و تصويب قانون اساس��ي جمهوري اسالمي
اي��ران در اصل  44بهوجود آمده ب��ود با فرمان رهبري
شكسته ش��د و اصالحات در اصل  44قانون اساسي به
عنوان اصالحاتي كامال كليدي كليد خورد .ولي متاسفانه
عدهاي اين دستور و فرمان اصالحات را خصوصيسازي
تلقي كرده و بهكلي از طراحي و توجه به نياز اين قانون
به نقش��ه راه غافل شدند .به طور كلي چارچوب نظري
مدل اقتصادي خصوصيسازي بر پايه تصميمات بهينه
مديريت بخش خصوصي قرار دارد كه در جستوجوي
حداكثر سود بهوجود ميآيد و اگر نه انتقال مالكيت به
تنهايي مزيتي نداشته و تغيير مديريت از دولتي به هر
نوع ديگري غير از بخش خصوصي ،حداكثركننده سود
بيفايده است .خصوصيس��ازي در اقتصاد ايران هر دو
مشكل تجربه دنياي پيشرفته صنعتي و جهان اقتصاد
كمونيستي فروپاشيده را دارد ،يعني هم مساله سمت
عرضه و هم دش��واريهاي سمت تقاضا بايد مورد توجه
بس��يار جدي قرار گيرد .با گذشت زمان و مشاهده عدم
توجه به س��مت تقاضا نگراني را بيشتر كرده و سعي در
جلب توجه مس��ووالن به س��مت تقاضا و يك نقشه راه
افزايش يافت ،ولي متاسفانه توجه همه صرفا در سمت
عرضه و شتاب دادن به آن بود.
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