
از عمر روابط ديپلماتيــك ميان ايران و 
اتريش، بيش از 160سال مي گذرد؛ روابطي 
كه خود اتريشي ها آن  را »مسير دوستي 
160ساله« ناميده اند. اتريش يكي از معدود كشورهاي اروپايي است كه از ميانه قرن 
نوزدهم ميالدي به اين سو، هميشــه روابطش با ايران را حفظ كرده است. البته روابط 
ميان 2كشور، قبل از آنكه در قالب روابط ديپلماتيك تعريف شود، از حدود 7قرن قبل 
در قالب رفت و آمد تجار و هيأت هاي فرهنگي در جريان بوده است و همين رفت و آمدها 
باعث شناساندن فرهنگ و ادب ايران در مجامع ادبي اروپا شد. نخستين  بار، جوزف ون 
هامر پورگشتال اتريشي بود كه ديوان حافظ را به طور كامل به يك زبان غربي ترجمه 
كرد. ديوان حافظ او به زبان آلماني، بعدها مورد الهام گوته، شاعر شناخته شده آلماني 
قرار گرفت. سفير اتريش در تهران، دليل عمر طوالني رابطه ميان 2كشور را تعريف يك 
رابطه برد-برد ميان 2طرف مي داند. او معتقد است كه ايران را نه در قامت يك كشور، 
بلكه در قامت يك تمدن بايد ديد. »استفان شولتس« 54ساله دانش آموخته دكتراي 
علوم سياسي است. با او به بهانه »روز تهران« براي يك گفت وگوي »منهاي سياست« در 
مورد ايران و زندگي در تهران قرار گذاشتم؛ تهراني كه او معتقد است به سرعت در حال 

مدرن شدن است و در عين حال، فرهنگ هم در آن زنده است.
2سال قبل در مصاحبه اي 
كه با شما داشــتم، تأكيد كرديد كه 
آرزويتان اين اســت كه تا پايان دوره 
خدمت تان در تهران، همه استان هاي 
ايران را ببينيد. 3سال از ماموريت شما 
گذشته است، چه تعداد از استان هاي 

ايران را ديده ايد؟
خب، فكر مي كنم 25اســتان. البته بايد 
بگويــم هيچ كدام از اين ســفرها، ســفر 

تفريحــي نيســت؛ همه ســفرها كاري 
بوده اســت. در اين ســفرها با 20تا 30و 
گاهي تا 100نفر از فعــاالن اقتصادي هر 
اســتان ديدار و تالش مي كنيم برآوردي 
از ظرفيت هاي هر اســتان داشته باشيم. 
همچنين درنهايت، 2يا 3حوزه اقتصادي 
كه مورد عالقه طرفين است و ظرفيت هاي 
خوبي دارند را براي همكاري مشــترك 
طي سال بعد شناسايي مي كنيم. ما براي 

همكاري با هر استان يا هر منطقه در ايران، 
يك اســتراتژي تهيه مي كنيــم كه اين 
حوزه ها در قالب اين استراتژي ها تعريف 
مي شوند. هميشه رايزن بازرگاني سفارت 
كه همزمان نماينده اقتصاد اتريش در ايران 
نيز هست، در اين سفرها همراه من است. 
طرحي كه براي همكاري تهيه مي شود را 
درنهايت با استاندار و فرمانداران به اشتراك 
مي گذاريم تا نظر آنهــا را هم اخذ كنيم؛ 
بنابراين در مرحله بعد، حمايت دولتي را 
هم خواهيم داشت. در ســفر به استان ها 
به دنبال ايجاد ارتباط حوزه اي ميان فعاالن 
بخش خصوصي ايران و اتريش هستيم. به 
اعتقاد من، بخش خصوصي موتور محركه 
تغيير است. بخش خصوصي بخش مولد 

جامعه مدني به شمار مي آيد.
غير از اين، مســائل فرهنگي هم براي من 
مهم اســت. اتريش تنها كشــور اروپايي 
اســت كه مركز فرهنگي خود را در تهران 
دارد. عمر اين مركز 60ســال است. طي 
سال گذشته بيش از 130برنامه و مناسبت 
فرهنگي از ســوي اين مركز برگزار شده. 
در سفر به اســتان ها، براي همكاري هاي 
فرهنگي هم برنامه ريزي مي كنيم. براي من 
فرهنگ همپاي اقتصاد و سياست اهميت 

دارد. فرهنــگ يك نيروي بســيج كننده 
دارد كه باعث كنار هــم قرار گرفتن افراد، 

سازمان ها و جامعه مدني مي شود.
طــي ايــن ســال ها به 
مناطق مختلف ايران ســفر كرده ايد 
و با افــراد مختلــف از فرهنگ ها و 
خرده فرهنگ هاي متنوع هم صحبت 
شده ايد. برداشــت كلي شما از مردم 

ايران و فرهنگ ايراني چيست؟
من ايران را فراتر از تهران مي بينم. ايران، 
فقط تهران نيست؛ يك كشور 82ميليون 
نفري اســت. نشســت هاي كاري ما در 
استان ها اساســا بر مبناي اين نگاه است. 
بهترين چيزي كه مي توانم در مورد ايران 
بگويم اين است كه ايران بيش از يك كشور 
اســت؛ ايران يك تمدن است. جغرافياي 
ايران و ســنت هاي ايران متنوع اســت و 
فرهنگ ايران فرهنگي غني است. همين 
اســت كه مي گويم ما براي همكاري با هر 
منطقه، استراتژي خاص آن منطقه را تهيه 
مي كنيم. هر منطقه ويژگي هاي خودش 

را دارد. بايــد براي 
شناخت هر منطقه 

به آنجا رفت، با مردم به گفت وگو نشست و 
ظرفيت ها را درك كرد.

همزمان با اوج گيري موج سوم كرونا در پايتخت، استاندار محدوديت هايي را براي بخشي از كسب و كارها اعالم كرد

محدودیت های حداقلی  در پایتخت قرمز
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 گره حمل ونقل عمومي
 به دست دولت باز مي شود

 طهران 
ديروز، امروز، فردا

    اعضاي شوراي اسالمي شهر به 
مناسبت روز تهران از گذشته، 

حال و آينده پايتخت مي گويند

همراه با گفتارهايي از:  سيدابراهيم 
اميني، زهــرا نژادبهرام، شــهربانو 
اماني،حجــت نظــري ، محمــد 
عليخاني، حسن خليل آبادي و زهرا 

صدر اعظم نوري

7صفحه3

ادامه در 
صفحه19

 محمدامين خرمي 
خبرنگار

تهران به روايت آقاي سفير

گفت وگو با سفير اتريش 
 درباره حضورش در ايران
و زندگي در پايتخت

يادداشت
محسن هاشمي رفسنجاني ؛ رئيس شوراي شهر تهران

از 235سال قبل كه تهران عمال به عنوان مركز حكومت قاجار 
تعيين شــد، در مقياس شــهرهاي كهن جهان، زمان زيادي 
سپري نشده اســت، به خصوص كه 113ســال قبل، در سال 
1286هجري شمسي، تهران رسما به عنوان دارالخالفه توسط 
مجلس مشروطه تعيين شده است و شايد بتوان بخش عمده 
توسعه تهران را مربوط به نيم قرن اخير، يعني از اواخر دهه 40 

و با افزايش درآمد نفتي كشور دانست.
بنابراين تهران در مقايسه با بســياري از كالنشهرهاي جهان، 
شهري جوان و نوپاست، شهري با ظرفيت هاي طبيعي و انساني 
كم نظير، شهري كه مي تواند موتور محرك اقتصاد ايران و منطقه 
در جهت توسعه اي پايدار باشد. اما متأسفانه همزمان با نگاه مثبت 
و فرصت محور به تهران، نگاهي منفي و تهديد محور نيز به اين 
شهر وجود دارد، نگاهي كه تهران را به عنوان منبعي از تهديدات 
بالقوه و بالفعل مي داند، از آالينده هاي فزاينده تا تاب آوري پايين 

در برابر سوانح. شهري پر از معضالت اجتماعي و فرهنگي.
پرسش اينجاست كه اگر با نگاهي منفي گرايانه به تهران بنگريم، 
با چه پيامدهايي مواجه خواهيم شد؟ پاسخي كه داده مي شود، 
انتقال پايتخت از تهران اســت، صرف نظر از شــعاري بودن و 
غيرقابل اجرا بودن اين ايده به لحاظ تامين منابع و مشــكالت 
زيرساختي، اين روش پاك كردن صورت مسئله به كجا خواهد 

انجاميد؟
آيا با اين نگاه سرنوشت همه كالنشهرهاي ما، نابودي نخواهد 
بود؟ چگونه ديگر كشورها با اصالح و ساماندهي معضالت خود 
مي توانند به بازآفريني و نوسازي شهرهاي خود اقدام كنند اما 
بايد با ايجاد مشكل در يك شــهر، آن را به حال خود رها كنيم 

و سراغ منطقه اي ديگر و شهري ديگر برويم؟ در اين نگاه،بايد 
توجه كردكه تمدن ســازي  و ســاخت ميراث در كشــورهاي 
توسعه يافته جهان در لندن، پاريس، برلين، رم و ده ها و صدها 
كالنشهر كهن جهان كه بعضا عمري بيش از يك هزاره را دارند، 
چه جايگاهي دارد؟ واقعيت آن است كه در دهه هاي اخير و با 
سياست هاي نادرست و بعضا فقدان سياستي جامع، در تهران 
مشــكالتي ايجاد كرده ايم كه برخورد مســئوالنه با آن، حل 
اين مشكالت اســت نه پاك كردن صورت مســئله. نمي توان 
شهري را با 10 ميليون شهروند با مشكالت فراوان رها كرد و از 

مسئوليت پذيري و اخالق مداري سخن گفت.
مشــكالت امروزه تهــران، ناشــي از تصميمات نادرســت و 
عدم اتخاذتصميمات درست در 5 دهه اخير است، اما مي توان 
با اصالح رويه هاي مديريتــي و تصميم گيري صحيح و اجراي 
درســت تصميمات، اين روند را اصالح كرد و شــهري مدرن، 
بي نظيــر در منطقه و كم نظيــر در جهــان را از درون تهران 
بازآفريني كرد. اينكه يك بخش بزرگي از اقتصاد ايران از تهران 
تغذيه مي شود، اينكه بهترين سرمايه انساني درون دانشگاه ها 
و مؤسســات علمي و صنعتي تهران قرار دارد، اينكه موقعيت 
جغرافيايي و گســتردگي طبيعي تهران، ظرفيت گردشگري 
و كارآفرينــي نامحدودي دارد، نشــان از عدم اســتفاده ما از 
ظرفيت هاي تهران است. اين ظرفيت ها، نه تنها مي تواند عامل 
مقابله با تهديدها و حل معضالت تهران باشد، بلكه قابليت دارد 
كه فرصت هاي بزرگي را براي ايران خلق كند، مشروط بر آنكه 
قوانين و مسئوليت ها پاس داشته شوند و مسئوالن به وظايف 

خود درباره شهروندان عمل كنند.

تهران به مثابه يك فرصت  نه تهديد

 موج گسترده تورم 
از کجا آمد

 رشد پرقدرت شاخص
 با پول حقيقي ها

تفنگ محيط بان جان 
خودش را گرفت

مردانی که سند گرفتند

آيا سياستمداران عينك سياسی را 
در جنگ با تورم بر می دارند؟

شاخص كل بورس تهران ديروز با 2.8 
درصد رشد از محدوده يك ميليون و 

500 هزار واحد فاصله گرفت

آخرين ســاعات زندگي محيط بان 
48ساله چگونه گذشت

اصالحات ارضي در روستا هاي ايران

آرامگاه خيــام؛ مزاري كــه در بهار 
گل افشان مي شود

كانون فيلم زير نظر فرخ غفاري شروع 
به  كار كرد

رقابت علمي ایران 
با آمریكا در توليد 

واکسن آنفلوآنزا
گفت وگو با مصطفــي قانعي، دبير 
ستاد زيست فناوري معاونت علمي 

رياست جمهوري
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نبض قيمت ها 
در سفره ایرانی ها

مركز آمار  از تازه ترين گزارش خود 
رونمايی كرد

4

4

5

داستان سيلندرهایی 
که به دست مردم 

نمی رسد
همشــهری داليل سرگردانی مردم 
و كمبود سيلندرگاز مايع در برخی 

شهرها را بررسی كرده است 

9
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جهش 3 تا 11 برابري  
قيمت لوازم خانگي

توليدكنندگان صنعت لوازم خانگي 
درباره مشكالت اين روزهاي كسب 

و كارشان چه مي گويند؟

به اين شادي احتياج       داشتيم
پرسپوليس كه گلزن اول خود را 3ساعت قبل از بازي از دست داده بود، در پنالتي ها النصر 

را شكست داد و براي دومين بار در 3سال اخير به فينال آسيا رسيد

تهران يك شهر سرزنده است. 15ميليون نفر جمعيت دارد. اين تقريبا دوبرابر كل جمعيت اتريش است. فرهنگ در اين شهر زنده است

به اين شادي احتياج داشتيم
جدال پرســپوليس و النصر عربســتان در 

نيمه نهايــي ليــگ قهرمانان آســيا كامال ورزش
تحت تأثير محروميت عيسي آل كثير بود كه 
ساعاتي قبل از بازي با حكم كميته انضباطي AFC محروم 
شــد. كنفدراســيون فوتبال آســيا در اين حكــم گلزن 
پرسپوليس را به دليل آنچه توهين نژادپرستانه حين شادي 
بعد از گل اعالم شده بود به  مدت 6ماه محروم كرد. اعالم 

اين محروميــت با واكنش هاي گوناگوني از ســوي اهالي 
فوتبال و هواداران روبه رو شد. اغلب هواداران پرسپوليس 
در شــبكه هاي اجتماعي اعتراض شــديد خود را به اين 
محروميت نشان داده و AFC را به حمايت از تيم هاي عربي 
متهم كردند و عده اي هم با اين منطق كه معناي حركت 
آل كثير در ايــران و خــارج از ايران متفاوت اســت، اين 
محروميت را عامدانه توصيف مي كردند. موافقان تصميم 
AFC تأكيد داشــتند كه مسئوالن باشــگاه بايد از قبل 
بازيكن خود را درباره عواقب اين نوع شادي در بازي هاي 
برون مرزي توجيه مي كردند. چند تــن از روزنامه نگاران 

ورزشي هم با انتشــار عكس هايي از ليونل مسي، الوتزي، 
رونالدو و... كه همگي در موقعيت هــاي مختلف حركتي 
مشابه با آل كثير انجام داده بودند، محروميت 6ماهه براي 
اين بازيكن را عجيــب خواندند. پيش از آغــاز بازي و در 
استوديوي شبكه3 ســيما نيز محمدحســين ميثاقي با 
نمايش عكس هاي آل كثيــر در بازي هاي گذشــته اين 
محروميــت را كامــال ناعادالنــه و غيرمنطقــي خواند و 
چندين بار »اي.اف.سي« را »اي.اف.سيرك« ناميد. بازي 
نيمه نهايي ليگ قهرمانان بعد از اين مقدمه پرحاشيه آغاز 
شــد و درحالي كه مهدي عبدي جاي آل كثير محروم را 

گرفته بود با گل همين بازيكــن در نيمه اول يك-يك به 
پايان رســيد. گل النصر روي يك ضربه پنالتي توســط 
عبدالرزاق حمــداهلل كاپيتان اين تيم به ثمر رســيد. اين 
نتيجه تا پايان 90دقيقه پابرجــا ماند و درحالي كه حريف 
عربستاني بيش از سرخپوشان صاحب توپ و ميدان بود اما 
فرصت آنچناني براي گلزني به دســت نياورد. اين روند در 
وقت هاي اضافه هم ادامه داشت و سرخپوشان كه هفتمين 
بازي خود را طي 18روز انجام مي دادند با وجود خستگي 
مفرط در وقت هاي اضافه و با وجود اخراج احسان پهلوان 
كه پرسپوليس را 10نفره كرد نتيجه مســاوي را تا پايان 

حفظ كردند و بازي را به ضربات پنالتي بردند. در ضربات 
پنالتي كنعاني زادگان، نعمتي، ســرلك، شــجاع و علي 
شجاعي هر 5 ضربه پرسپوليس را گل كردند و حامد لك 
نيز پنالتي چهارم النصر را مهار كرد تا پرسپوليس با نتيجه 
6بر4 آخرين حريف خود را در منطقه غرب نيز مغلوب كند 
و به انتظار فيناليســت شرق آسيا بنشــيند. اين پيروزي 
حماسي و باارزش، پايان بخش يك روز پرحادثه و پراسترس 
براي پرسپوليس و پرسپوليسي ها بود. گروهي از طرفداران،  
دومين حضور تيم محبوب شــان در فينال ليگ قهرمانان 

آسيا را  ديشب در خيابان ها جشن گرفتند.
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نكته روز

در حاشيه سياست

كافه مجلس

روي خط ديپلماسي

شيخا!  هر آنچه گويي هستم
محمدتقي فاضل ميبدي، عضو مجمع محققين و مدرســين حوزه 
علميه قم در توييتر خود در واكنش به اظهارات امام جمعه اصفهان 
نوشته اســت: » امام جمعه اصفهان براســاس كدام مبناي شرعي 
مي گويند كه جامعــه را براي بدحجابان ناامن كنند؟ كدام دســتور 
اخالقي و  ديني با اين روش هاي خشن در جامعه جا افتاده است؟ چرا 
به هنجارشكني هايي كه در راس جامعه و در مسائل كالن اقتصادي 
است، حساس نيستيد؟ مگر مشكل امروز ما حجاب است؟ گراني ها 

را دريابيد.«
سخنان ائمه جمعه اصفهان و بجنورد درباره حجاب، طي 2 روز گذشته 
واكنش هاي مختلفي به دنبال داشته است. سيد يوسف طباطبايي نژاد 
در ديدار بــا فرمانده انتظامي اســتان اصفهان، به كشــف حجاب و 
هنجارشكني برخي از افراد اشاره كرد و گفت: »بايد فضاي جامعه را 
براي اين عده كه تعداد آنها هم كم است ناامن كرد و نبايد اجازه داد به 
راحتي در خيابان ها و پارك ها هنجارشكني كنند.« در سخناني مشابه، 
ابوالقاسم يعقوبي، امام جمعه بجنورد در خطبه هاي نمازجمعه مركز 
خراسان شمالي گفت: »نيروهاي انتظامي زندگي بدحجابان را ناامن 
كنند چرا كه آنها درصدد اين هستند كه جامعه ديني ما را ناامن كنند. 
ما نمي توانيم در برابر اينگونه مسائل كنار بياييم و در مقابل جريان هاي 

فسادزا حساس نباشيم.«
آنچه باعث واكنش هاي تند به اظهارات اين دو امام جمعه شده است 
يادآوري اسيدپاشي هاي زنجيره اي اصفهان در مهرماه 93بود. برخي 
كاربران شبكه هاي اجتماعي با بازنشــر تصاوير قربانيان اسيدپاشي، 
درباره تكرار اتفاقاتي مشابه هشــدار دادند؛ امير ناظمي، معاون وزير 
ارتباطات هم در واكنش به اظهارات طباطبايي نژاد نوشــت: »براي 
جلوگيري از تكرار فاجعه اي مشابه اسيدپاشي هاي گذشته، آقاي امام 
جمعه وظيفه دارند صراحتا اعالم كنند كه منظورشان از ناامني چيست 

و مشمول حمله فيزيكي ، اسيدپاشي و... نيست.«
گروهي از كاربران شبكه هاي اجتماعي نيز بخشي از بيانات رهبر معظم 
انقالب درباره،» زنان بدحجاب«، را بازنشر كردند كه طي سخناني در 
مهرماه سال 91در ديدار علما و روحانيون خراسان شمالي گفته بودند: 
»... خانم هايي بودند كه در عرف معمولي بــه آنها مي گويند »خانم 
بدحجاب«؛ اشك هم از چشــمش دارد مي ريزد. حاال چه كار كنيم؟ 
ردش كنيد؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق به اين جبهه 
است؛ جان، دلباخته به اين اهداف و آرمان هاست. او يك نقصي دارد. 
مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقص هاي اين حقير باطن 
است؛ نمي بينند. »گفتا شيخا هر آنچه گويي هستم/ آيا تو چنان كه 
مي نمايي هستي؟« ما هم يك نقص داريم، او هم يك نقص دارد. با اين 
نگاه و با اين روحيه برخورد كنيد. البته انسان نهي از منكر هم مي كند؛ 

نهي از منكر با زبان خوش، نه با ايجاد نفرت.«

  هشدار درباره مشاركت 20درصدي
محمدمهدي  عبدخدايي، دبيركل جمعيت فدائيان اسالم، به مسئوالن 
هشدار داده كه اگر وضعيت بهبود پيدا نكند و به مشكالت مردم رسيدگي 
نشود، فقط 20درصد مردم در انتخابات رياست جمهوري1400 شركت 
خواهند كرد. عبدخدايي همچنين به اعتمادآنالين گفته كه متأسفانه 
فضاي سياسي و مديريتي نسبت به قبل بدتر شــده است؛ يعني افراد 
به خاطر منافع شــخصي و خودخواهي به راحتي منفعت ملي را ناديده 
مي گيرند و فقط غرايز شخصي را مدنظر قرار مي دهند؛ آن هم در شرايطي 

كه ايران به عنوان ام القري جهان اسالم شناخته مي شود.

  مردم توجيهات را نمي پذيرند
محمد مهاجري، فعال رسانه اي اصولگرا درباره اينكه تا چه ميزان افكار 
عمومي از اصالح طلبان مي پذيرند كه آنها نقش كمي در دولت و مشكالت 
كشور داشته اند، به ايسنا گفت: هرقدر كه جامعه اعالم برائت اصولگرايان 
از احمدي نژاد را پذيرفت، به همان ميزان هم از اصالح طلبان مي پذيرد كه 
در عملكرد دولت روحاني نقش نداشته اند. البته قبول دارم احمدي نژاد و 
روحاني از بدنه رأي و جناح حامي خود فاصله گرفتند ولي افكار عمومي 

اين را نمي پذيرد كه جناحي از تصميم سياسي خود عقب نشيني كند.

  فقط يك كلمه انقالب برايمان باقي مانده 
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي، نماينده مجلس دهم در رابطه با امتيازات 
اقتصادي به نمايندگان مجلس يازدهم در گفت وگو با برنا گفت:» فارغ 
از حب و بغض هايی كه بيان مي شود، مجلس يازدهم از همان ابتدا خود 
را از ساير مجالس تفكيك كرد و به  خود لفظ »انقالبي« را نسبت داد كه 
من ازجمله مخالفين بودم ، زيرا فقط يك كلمه انقالب برايمان باقي مانده، 
اين را هم مجلس يازدهم، خراب نكند. مجلسي كه از ابتدا عنوان كرد من 
با مجالس ادوار گذشته متفاوت  هستم نبايد مجالس قبل را مثال و الگو 

قرار بدهد.«

  نگراني از مناظره هاي انتخاباتي 
خبرگزاري فارس در يادداشــتي به قلم مهدي فضائلی، فعال سياسي 
اصولگرا نوشــته كه بين صاحب نظران درباره كاركرد مناظره و ازجمله 
مناظره هاي انتخاباتي اختــالف نظر وجود دارد. به نوشــته فضائلي، 
برخي مناظره را موجب آشــنايي بيشــتر با نظرات و توان نامزدهاي 
رياســت جمهوري مي دانند و برخي ديگر معتقدنــد در مناظره هاي 
تلويزيوني اغلب واقعيت در پاي »تصوير« قرباني مي شــود. نويسنده 
اين يادداشت، خاطرنشان كرد: »از مناظره كنندگان نظام باطل آمريكا 
انتظاري نيست اما در ايران اسالمي و براي دستيابي به مسئوليت رئيس 

دولت اسالمي چنين رفتارهايي به هيچ وجه قابل پذيرش نيست.«

   جنجال بر سر سفر سفرا به يزد
رئيــس نمايندگــي وزارت امور خارجــه در يــزد در واكنش به 
برخي انتقادها و اعتراض ها نســبت به ســفر ســفيران انگليس، 
سوئيس و دانمارك به استان يزد تأكيد كرد: سفيران كشورهاي 
خارجي در ايام تعطيالت خواســتار ســفر بــه مناطق مختلف 
كشور هســتند و اين يك مسئله طبيعي به شــمار مي آيد. سفر 
ســفير انگليس و دانمارك به يــزد نيز در اين چارچــوب بوده و 
به هيچ عنوان ســفر رســمي نيســت و به دعوت مقامي صورت 
نگرفته اســت. به گــزارش خبرآنالين حميدرضا ســالك گفت: 
سفيران درخواست ســفر به مناطق مختلف را به وزارت خارجه 
اعالم مي كنند و ايــن وزارت نيز نظــر خود را اعــالم مي كند و 
درصورتي كه مشــكلي وجود نداشته باشد، ســفر بي مانع است. 
سفر سفير انگليس و دانمارك به يزد از چند روز پيش درخواست 
 شــده بود و ما اين مســئله را به اطالع مسئوالن اســتان رسانده 

بوديم.

  دستگيري عامالن شهادت 3پاسدار
روابط عمومي و تبليغات قرارگاه قدس جنوب شرق نيروي زميني 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي از دستگيري عوامل شهادت 3نيروي 
خود خبر داد. در اطالعيه اين قرارگاه آمده است: با پيگيري و انجام 
اقدامات ويژه اطالعاتي و عملياتي، رزمندگان قرارگاه قدس نيروي 
زميني سپاه موفق شدند عوامل اصلي و افراد مرتبط با حادثه هشتم 
مهر را كه منجر به شهادت شهيدان مرتضي كباري، حجت هراتي و 
سعيد مهرجان، و زخمي شدن يك پاسدار شده بود را دستگير كنند. 

هشتم مهرماه 2دستگاه خودروي ناحيه مقاومت بسيج شهرستان 
نيكشهر كه در مسير اسپكه به نيكشهر در حال تردد بود در سه راهي 
»فنوج- بمپور- اسپكه« مورد حمله يك دستگاه خودروي پژو405 
قرار گرفت. در اين حادثه 3نفر از پاسداران به شهادت رسيدند و يك 

نفر مجروح شد.

  جايي كه ترامپ پروتكل ها را رعايت نكرد
محمد صدر، عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام در گفت وگو با 
جماران با اشــاره به ماجراي صلح برخي كشــورهاي عربي با رژيم 
صهيونيستي گفته است:  دونالد ترامپ آنقدر به اين جريان محتاج بود 
كه مجبور شد با 2تن از وزراي خارجه پاي پيمان بنشيند. آنچنان كه 
مي دانيد از نظر پروتكل و تشريفات بين المللي 2فرد در سطوح يكسان 
مانند 2رئيس جمهور يا 2وزير خارجه با يكديگر قرارداد امضا مي كنند 
و هيچ گاه رئيس جمهور با يك وزير خارجه پاي قرارداد نمي نشيند؛ 
آن هم رئيس جمهور يك كشور بزرگ مانند آمريكا با وزراي خارجه 
2كشور كوچك. همين مسئله نشان دهنده نياز فوق العاده ترامپ به 
اين جريان و نمايش دستاوردهايش در حوزه سياست خارجه است. 
او درباره موضع ايران نسبت به كشورهاي عربي گفته است: خب ما 
كه نمي توانيم كاسه داغ تر از آش شويم. وقتي كشورهاي عربي كه در 
ارتباط بيشتر با فلسطين هستند، اين رفتار را در پيش گرفته اند، رفتار 
خصمانه ما با اين كشورها توجيهي ندارد. ولي ما بايد بر سر موضع خود 
بايستيم و چنين اقداماتي كه به ضرر فلسطين و به نفع اسرائيل است 
را محكوم كنيم. بايد در مجامع و سازمان هاي بين المللي به وسيله 
رسانه ها، نظر خود را به شكل واضح بيان كرده و خيانت آمريكا و اعراب 

به فلسطين، قبله اول مسلمين را آشكار كنيم.

مجلس بايد در ميان مردم باشد
در آن سوي ميدان هم محمدباقر قاليباف كه يك ماهي 
است سفرهاي استاني اش را كليد زده، نظارت بر اجراي 
قانون و قانون نويسي بر اساس نياز مردم را محرك اين 
سفرها اعالم كرده است. در روزهايي كه مردم و حتي 
مســئوالن – منهاي هيأت دولت – روحاني را از قاب 
تلويزيون مي بينند، او در تجمع هــاي مردمي بدون 
رعايت فاصله اجتماعي قرار مي گيرد تا صداي مردم 
را بشنود؛ صدايي كه شنيدن آن خيلي نياز به صحبت 
رودررو با مردم هم در فصل كرونا ندارد و نوسانات بازار 
طال و ارز و رقم رو به رشد تورم و نرخ رو به ازدياد بيكاري 
راوي شرايط و مطالبات مردمي است! موضوعات عياني 
كه توجيه قاليباف براي رفتن در اجتماعات مردمي را با 
نقدهاي صاحب نظران روبه رو كرده؛ چنان كه او را شخصا 
به واكنش واداشت و سبب شد دست به قلم شود و در 
حساب شخصي اش در اينســتاگرام بنويسد: »برخي 
انتقاد مي كنند چرا در جمع مردم حضور پيدا مي كنيد 
زيرا اين موضوع به پروتكل هاي بهداشــتي آسيب 
مي زند. وقتي در خوزستان جنگ بود، بايد جانمان را كف 
دست مي گرفتيم و مي رفتيم. مگر در دوران دفاع مقدس 
كه سرزمينمان در خطر بود، جان بر كف پشت خاكريزها 
نمي ايستاديم؟ امروز نيز جنگ اقتصادي است، مردم در 
سختي هستند و صدايشان شنيده نمي شود. مجلس 
بايد در ميان مردم باشــد و نمي توانيم به هر بهانه اي 
بگوييم اين امر امكان پذير نيســت و اين وظيفه را به 

آينده هاي نامعلوم موكول كنيم.«

ث
مك

راهپيمايي اربعين نداريم
روحاني تصريح كــرد: كلمه آخر درباره اربعين اســت. در 
جلسات قبلي هم گفته شــده، در اين جلسه هم تأكيد شد 
بر اينكه هيچ رفت وآمدي بــراي راهپيمايي در عراق وجود 
ندارد. مرزهاي كشور به طور كامل بســته است. در داخل 
كشور هم در هيچ شهري راهپيمايي نمادين اربعين نداريم. 
متأســفانه فرمانده نيروي انتظامي در جلسه گزارش دادند 
تعدادي توسط يكسري افراد اغفال شدند. ايشان تعبير كرد 
به بلدچي، قباًل مي گفتيم قاچاقچي، آدم هايي كه قاچاقچي 
هستند و پولي از افراد مي گيرند و مي گويند كه شما را از مرز 
عبور مي دهيم و اينها را بردند وســط راه رهايشان كردند و 
مشــكالت و خطرات جاني هم براي بعضي ها ايجاد كردند. 
تأكيد مي كنم هيچ كس به ســمت مرز حركــت نكند. اين 
كار قانوني نيســت. نيروي انتظامي، بسيج، سپاه، نيروهاي 
مرزدار، اســتاندارها و وزارت كشــور همه در اين زمينه 
 بايد احساس مســئوليت كنند. بايد از جان مردم حفاظت 

كنيم. 

ث
مك

»شــنيدن صداي مــردم« اين روزها بــه معيار و  سياست 
سنجه اي براي مردمي و مؤثر بودن و حتي تحرك داخلي

مسئوالن ارشد كشور بدل شده است؛ سنجه اي كه 
ميدان عملش سفرهاي استاني و حضور در اجتماعات كوچك و 
بزرگ مردمي است. از نگاه حاميانش شنيدن صداي مردم و آشنايي 
با مشكالت آنها بعد الزام آور مديريت است. مخالفانش اما اين روند 
را اقدامي پوپوليســتي مي دانند و مي گويند حركــت بر موج و 
خواسته هاي عامه  عايدي جز در جا زدن بر سر مسائل كوچك ندارد 
و ماحصلش هم افزايش توقع مــردم در پرداختن به امور مطلوب 
آنهاســت و هم خالي شــدن رونــد از اقدامات كارشناســانه و 

چشم اندازهاي توسعه اي.
داستان سفرهاي استاني و حضور مسئوالن ميان خيل مردم اغلب 
نيازمندي كه به استقبالشان مي آيند، داستان ديروز و امروز نيست 
و روندي ريشه دار است  كه البته قريب به 13سال است اين روند به 

ميداني براي رقابت مديران بدل شده است.
اگرچه در ادوار گذشته سركشي و بازديد از مناطق مختلف كشور و 
ديدار مردم شهرهاي دور و نزديك پايتخت اغلب در ايام انتخابات 
يا به مناسبت هاي خاصي مثال برگزاري افتتاحيه اي يا كلنگ زني 

مجموعه اي صورت مي گرفت اما بــا روي كار آمدن دولت نهم و 
رياســت جمهوري محمود احمدي نژاد كه سوداي ساده زيستي 
و مردمي بودنش به مــذاق مردم خوش آمده بود، اين ســفرها و 
ديدارهاي مردمي وارد مســير ديگري شد؛ مسيري كه به سمت 
پول پخشي و بعضا آذوقه  پخش كردن ميان مردم نيازمند و آنهايي 
كه به اســتقبال مي آمدند تغيير ماهيت داد؛ مسيري كه هر چند 
به داليل اوضاع بد اقتصادي كشــور نتوانست سبك كمك هاي 
نقدي را ادامه دهد، اما حضور در بين اجتماع مردمي و شــنيدن 
صحبت هاي مردم و براساس آن اظهارنظر كردن  را چنان به اصل 
بدل كرد كه ديگر مديران يادشان رفت كه وظيفه مدير، مديريت 
و ديدكارشناسانه اســت. به هر روي، اگرچه رويكرد احمدي نژاد 
سال هاست كه مذمت مي شود، اما ميراث او همچنان محور اتكاي 
ديگر مســئوالن باقي مانده و هركه داعيه تالش و مردمي بودن 
دارد، با هيأتي همراه مي شــود و استاني و شــهري و روستايي را 
نشانه مي گيرد و بعد در ميان مردم حاضر مي شود و شكواييه آنها 
را مي شنود؛ داعيه اي كه در قريب به يك سال گذشته چنان اوج 
گرفته كه به محل رقابت و معيار مردمي بودن روساي 3 قوه بدل 
شده است و همزمان روساي قوا را راهي گوشه و كنار كشور مي كند 
تا در ديدار هاي مردمي، مشكالت كشور را بشناسند و براي رفع 

آن گام بردارند.
قريب به 2 ماه گذشته مدام خبر سفر رئيس مجلس و رئيس قوه قضاييه 
به استان هاي مختلف كشور ســر تيتر خبرهاي داخلي شده است؛ 
سفرهايي كه شايد به واسطه كار اجرايي قوه مجريه و مديران اجرايي و 
در رأس آن رئيس جمهور، خيلي در سطح كاري رئيس جمهور بي ربط 
جلوه نكند اما رفت وآمد روساي قواي ديگر ازجمله قوه قضاييه و قوه 
مقننه – چه در زمــان علي الريجاني و چه در دوره فعلي و رياســت 
محمدباقر قاليباف – كمي بيش فعاالنه مي نماياند؛ سياستي كه هرچه 
به انتخابات رياست جمهوري 1400 نزديك تر مي شويم، رنگ و بوي 
سياسي و تبليغاتي مي گيرد؛ به ويژه اينكه حسن روحاني كه فرصتي 
براي حضور در اين انتخابات ندارد با شيوع كرونا ويروس هرچه ديدار 
مردمي و سفر استاني داشت را لغو  و اعالم كرد به دليل مخالفت ستاد 
ملي مقابله با كرونا كه مسئوليتش بر عهده شخص رئيس جمهور است، 
از حضور در تجمعات صرف نظر مي كند؛ حتي اگر در جمع نمايندگان 
مجلس باشد يا به صدا در آوردن زنگ نمادين شروع سال تحصيلي در 

مدرسه اي با جمعيت محدود و مشخص.

 رئيس قوه قضاييه؛ هر  ماه يك سفر 
در نقطه مقابل روحاني، روساي قوه مقننه و قوه قضاييه پرچمدار 
شنيدن صداي مردم شده اند و براســاس آن در حوزه هاي تحت 
رياستشــان حكم مي رانند. ابراهيم رئيسي در قريب به 18ماهي 
كه از روي كار آمدنش مي گذرد، 17سفر استاني داشته و تقريبا 
هر  ماه به يك استان سفر كرده است و در جمع مردمي استان بر 
اساس نياز و مطالبه مردم در حوزه استحفاظي اش حكم مي دهد؛ 
چنان كه در سفر اخير به اردبيل حكمي 6بندي براي رسيدگي به 
مطالبات مردم در واگذاري شركت كشت و صنعت مغان را صادر 
كرد. سياست رئيسي، رسيدگي به مشكالت بيكاران و جلوگيري 
از تعطيلي كارخانه ها در اين سفرهاســت؛ موضوعي كه گاهي با 
اعتراض و گاليه مشاوران رئيس جمهور ازجمله حسام الدين آشنا 

هم همراه شده  است.

صحبت هاي اين هفته رئيس جمهور در مقايسه اقتصاد 
ايران با آلمان نيز همانند هفته قبل شنبه جنجال  برانگيزي دولت

را در انتقاد از اين سخنان رقم زد. جلسات روزهاي شنبه 
ستاد ملي مقابله با كرونا تعابير خاص حسن روحاني درخصوص مسائل 
غيربيماري را به همراه داشته اند. او هفته گذشته هرگونه لعن و نفرين 
مردم در انتقاد از مشكالت حاد اقتصادي كشور را متوجه آمريكا دانسته 
بود و شــنبه اين هفته به دفاع از آمارهاي اقتصادي ايران در مقايسه با 
كشوري مانند آلمان پرداخت. در شرايطي كه انتقادها از اوضاع بحران زده 
قيمت طال و ارز در كشور باال گرفته، روحاني در جلسه ديروز ستاد گفت: 
گروهي كه بايد از آنها تشــكر كنم، بخش اقتصادي كشور است. بخش 
اقتصادي كشور تالش بسيار زيادي انجام دادند. در جلسه امروز گفته شد 
كه آمار وضع اقتصادي آلمان كه از طريق مسئوالن آنجا اعالم شده گوياي 
آن است كه اقتصاد آنها امسال منهاي 5.2درصد كوچك مي شود و رشد 
اقتصادي آنها منفي است. نگاه كنيد يك كشور پيشرفته با همه امكاناتي 
كه دارد، نه تحريمي و نه مشكلي  االن در اين شرايط قرار دارند. اما حتما 
اقتصاد ايران شرايط بهتري از اين آمار خواهد داشت. حتي اميدواريم كه 
نرخ رشد اقتصادي ايران بدون نفت و يا حتي با نفت، تا پايان سال احتماال 
يا مثبت شود يا اگر هم منفي شود، خيلي پايين تر از اين رقم هايي باشد 
كه اين روزها براي اقتصاد آلمان اعالم شده است. بنابراين مي بينيم همه 
بخش هاي اقتصادي كار بســيار عظيــم و بزرگي در توليــد و تامين 

نيازمندي هاي كشور و همچنين در بخش خدمات انجام داده اند.

چاره اي جز جريمه نداريم
رئيس جمهور ايجاد درك مشــترك از يك خطر مشترك در جامعه را 
در روند مبارزه با كرونا بســيار مهم خواند و تأكيد كرد كه ضروري است 
مراقبت ها و نظارت ها در روند مقابله با كرونا، تشديد شده و چاره اي نداريم 

كه براي متخلفان، جريمه تعيين كنيم.
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، رئيس ستاد ملي مقابله 
با كرونا با اشــاره به كاهش مراقبت هاي مردم در قطع زنجيره ابتالي 
بيماري يادآور شد: طرف مي گويد من به اين ماسك اعتقاد ندارم. اگر 
انسان خودش باشد و بدن خودش، حتي آن هم قابل قبول نيست، ولي 
مي گويد خودم مي خواهم مريض شــوم. بحث اين است كه يك فرد 
بيمار مي تواند اين بيماري را به ديگران منتقل كند، مشكل اينجاست؛ 
بنابراين نمي تواند اين حرف را بزند. پس بايــد اينجا مراقبت ها را باال 
ببريم، نظارت ها را بيشــتر كنيم و يا حتي جريمه هاي جديد را براي 
بخشي از تخلفات وضع كنيم، چاره نداريم. او با بيان اينكه راهي جز تغيير 
سبك زندگي نداريم، تأكيد كرد: بايد سبك زندگي را براي مدت مديد 
تغيير دهيم و بدانيم اگر انضباط اجتماعي كاهش پيدا كند، با مشكالت 
بزرگ تري مواجه مي شويم. در هر كشوري كه انضباط اجتماعي قوي تر 
است آنها موفق تر بودند. يعني از مردم خواستند و مردم هم با انضباط 

اجتماعي گوش كردند، وضع بهتر بود و هر كجا مراعات نكردند مشكالت 
بيشتر شده است.

اثر متفاوت عزاداري ها در استان ها
رئيس جمهور به شــرايط متفاوت موج ســوم شــيوع كرونا ناشي از 
عزاداري هاي محرم به تناســب هر استان اشــاره كرد و گفت: شرايط 
استان ها عين هم نيست. چرا؟ دليلش به نظرم روشن و همراهش است. 
آن استان هايي كه در عزاداري خوب مراعات كردند، مبدأ و مقصد نهايي 
سفرها در تابستان نبودند، آن استان هايي كه مراسم قبيله اي و طايفه اي 
و سنتي آنها، اجتماعات و درهم تنيدگي در كنار هم نبوده، پروتكل  را 
بهتر مراعات كرده و انضباط اجتماعي شان بيشتر بوده است، آنها شرايط 
بهتري دارند. در بعضي موارد هم به همه اينهــا كادر درماني ضميمه 
مي شــود كه تالش مضاعفي انجام داده اســت. همه در كنار هم جمع 
مي شوند و مي بينيم يك استان وضعش بهتر است، يك استان وضعش 
بدتر و يا متوسط است. رئيس جمهور در ادامه با بيان اينكه گزارش ها از 
استان ها نشان مي دهد كه نمي توانيم كشور را در زمينه شيوع ويروس 
كرونا، يكپارچه ببينيم، گفت: برخي استان هاي كشور فقط يك پيك 
بيماري داشته اند، در برخي از استان ها و شــهرها شاهد 2مرحله اوج 
بيماري بوده ايم و استان هايي هم داريم كه پيك سوم را تجربه كرده اند 
و دليل مشابه نبودن وضعيت استان ها چيزي نيست جز رعايت اصول 

بهداشتي و پروتكل ها.

چهكسيصدايمردمراميشنود؟
 محمدباقر قاليباف و ابراهيم رئيسي سفرهاي استاني خود را سرعت بخشيده اند

 سفرهايي كه در آستانه 1400 تفسير به انتخاباتي بودن هم مي شود 

فرزانه آئيني
روزنامه نگار

درد مشترك  و خطر مشترك
   هيچ كس به سمت مرز عراق حركت نكند، اين كار قانوني نيست؛ در داخل 

كشور هم در هيچ شهري راهپيمايي نمادين اربعين نداريم

رئيس جمهور: مراقبت هاي مردم در قطع زنجيره ابتالي بيماري كرونا كاهش يافته است

NPT تأثير خروج آمريكا از برجام بر 
وزير امور خارجه كشــورمان گفت: »ايــاالت متحده 

به عنوان تنها مرتكب يك حمله اتمي، به حمايت بي قيد ديپلماسي
و شــرط از تنها دارنده زرادخانه اتمــي در منطقه ما 
مي پردازد؛ يك رژيم قانون شــكن كه علنا ديگران را به نابودي اتمي 
تهديد كرده و همزمان درخصوص اشاعه تســليحاتي مظلوم نمايي 
مي كند.« به گــزارش جماران، محمدجواد ظريــف، وزير امور خارجه 
جمهوري اسالمي ايران در نشست مجازي »روز بين المللي امحاي كامل 
تسليحات هسته اي« در سازمان ملل متحد تأكيد كرد: اياالت متحده با 
خروج غيرقانوني از پيمان منع موشك هاي هسته اي ميان برد )INF( و 
برنامه جامع اقدام مشــترك )برجام( آســيبي عظيم به معاهده منع 

گسترش )NPT( وارد كرده است.

 هشدار ايران  
 به ارمنستان و آذربايجان

سعيد خطيب زاده، سخنگوي 
 وزارت امور خارجه در پاسخ ديپلماسي

 بــه ســؤالي درخصــوص 
گزارش هاي برخي تعرضات انجام شــده به 
خاك جمهوري اســالمي ايران در جريان 
درگيري هاي اخير بين جمهوري آذربايجان 
و جمهوري ارمنستان اظهار داشت: تحركات 
در مناطق مرزي كشورمان به طور جدي و با 
حساسيت تمام از سوي جمهوري اسالمي 

ايران در حال رصد بوده و در اين ارتباط ضمن 
اعالم غيرقابل تحمل بودن هرگونه تعرض از 
سوي هريك از طرف هاي درگير در منطقه به 
خاك كشورمان، به همه طرف ها در زمينه 
مراقبت الزم در اين خصوص هشدار جدي 
مي دهيم. به گزارش همشهري، سخنگوي 
وزارت امور خارجه در ادامه بار ديگر بر لزوم 
احترام بــه تماميــت ارضــي جمهوري 
آذربايجــان، رعايت اصــل عدم تعرض به 
غيرنظاميــان، توقــف درگيري هــا و آغاز 
گفت وگوهاي جــدي و زمــان دار تأكيد و 
آمادگي جمهوري اســالمي براي كمك به 

نيل به اين اهداف را اعالم كرد.

 قاليباف: به دولت كمك مي كنيم
محمدباقر قاليبــاف، رئيس مجلس كه به 
استان مازندران سفر كرده در يك سخنراني 
گفته اســت: در كمتر از يك سال فرصت 
باقيمانده از دولت دوازدهم براي كمك به 
دولت از هيچ مســئله اي مضايقه نخواهيم 
كرد و در جنگ اقتصادي براي گره گشايي از 
مردم، دولت را كمك خواهيم كرد. وي ادامه 
داد: در اين بين نبايد فراموش شود برخي 
در صدد تشتت در مديريت هستند كه ما 
به  دنبال آن نيستيم اما حق نظارت دقيق و 
پيگيري در راستاي برداشتن فشار از دوش 
مردم را مسلم مي دانيم و طبق آن حركت 

مي كنيم./ خانه ملت

 نمايندگان توهين نكنند
محمدصالح جوكار در گفت وگو با ايسنا با 
اشــاره به كاربرد ادبيات نامناسب از سوي 
برخي از نمايندگان نســبت به مسئوالن 
دولتي، بيان كرد: همانطوري كه مقام معظم 
رهبري در شــروع به كار مجلــس يازدهم 
تأكيد فرمودند، نماينــدگان حق ندارند از 
ادبيات نامناسب نسبت به دولتمردان يا ساير 
مسئوالن استفاده كنند. فرهنگ ديني ما نيز 
بر اين حكم تأكيد دارد. نماينده يزد در ادامه 
اظهار كرد: ما نبايد با ادبيات نامناسب و زشت 
ديگران را مورد خطاب قــرار دهيم. انتقاد، 
امر بجايي است و نمايندگان حق دارند در 
چارچوب اخالق و قانــون انتقادات خود را 

مطرح كنند. در جايــي كه كار به خوبي نيز 
انجام مي شود ما بايد قدرداني كنيم.

 ابالغ 2قانون مصوب مجلس
حسن روحاني، رئيس جمهور در اجراي اصل 
يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري 
اســالمي ايران، »قانون اهــداف، وظايف و 
اختيــارات وزارت ورزش و جوانان« را براي 
اجرا به وزارت  ورزش و جوانان و ســازمان 
اداري و استخدامي كشور و »قانون عضويت 
دولت جمهوري اسالمي ايران در مؤسسه 
بين المللي تحليل ســامانه هاي كاربردي« 
را براي اجــرا به معاونت علمــي و فناوري 

رئيس جمهور ابالغ كرد./ ايسنا

قاليباف با  انتشار عكسي در صفحه اينستاگرام خود كه احتماال كنايه اي به حضور نيافتن رئيس جمهور در جلسات مجلس است 
نوشته  است كه بايد در شرايط جنگ اقتصادي به ميان مردم رفت./عكس: خانه ملت
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گرهحملونقلتهرانبهدستدولتبازميشود

 شيوع بيماري كوويد-19 و تعطيلي و محدوديت هاي گاه وبي گاه پايتخت به جاي 
كاهش ترددها سبب افزايش ترددها شده است. تحريم و به موازات آن ايجاد 
گره هاي بسيار در وضعيت اقتصادي، شهروندان را به تكاپوي بيشتر واداشته 
است. اين در حالي است كه پايتخت نشــينان به اضافه جمعيتي كه روزانه از 
شهرهاي اقماري  براي كسب وكار راهي تهران مي شوند، در هر شبانه روز بيشتر 
از 18ميليون ســفر را از طريق مترو، اتوبوس، تاكســي، خودروي شخصي و 

موتورسيكلت به ثبت مي رسانند.
به گزارش همشهري، در ميان ســفرهاي درون شهري قابل توجه تهران، حجم 
سنگين تردد با مترو و اتوبوس، حمل ونقل عمومي را دچار مشكل كرده است، 
زيرا حمل ونقل عمومي توان پاسخگويي به سفرهاي شهروندان را ندارد. از نظر 

منابع مالي، مترو نيازمند 2500واگن است و شركت واحد اتوبوسراني حداقل 
4هزار اتوبوس مي خواهد. وضعيت ناوگان اتوبوسراني مناسب نيست و بيشتر از 

80درصد اتوبوس ها فرسوده هستند. 
اين در شرايطي است كه اورهال اتوبوس  به دليل كمبود منابع مالي به  ندرت انجام 
مي گيرد و نوسازي اتوبوس ها يك ضرورت محسوب مي شود. همچنين توسعه 
مترو به خصوص در خطوط 6، 7 و 8 نيز اهميت ويژه اي دارد و مسافران مترو با 
مشكالتي مواجه هســتند. مترو هم نيازمند اعتبار است تا با كاهش سرفاصله  
قطارها براي سرعت بخشي به تردد مســافران و همچنين كاهش ازدحام در 
واگن ها وضعيت مترو هم سامان بگيرد. اين در حالي است كه اوراق مشاركت 99 
در وضعيت مبهمي قرار دارد و رئيس شوراي شهر تهران تأكيد دارد كه وضعيت 

حمل ونقل عمومي از مرز هشدار گذشته است. به گفته محسن هاشمي، سيستم 
حمل ونقل عمومي در آستانه فروپاشي اســت. اينطور كه هاشمي گفته، سري 
نخست قطارهايي كه در متروي تهران مورد اســتفاده قرار گرفتند، به عمري 
بيش از 20 سال رسيده اند كه قاعدتا بايد مورد تعميرات اساسي و نوسازي قرار 
بگيرند اما متأسفانه به دليل كمبود اعتبارات و ناوگان، اين اتفاق رخ نداده است. 
رئيس شورا زنگ خطر را اينچنين به صدا درآورده است: »وقتي از زمان الزم براي 
تعميرات اساسي عبور كنيم، امكان سانحه افزايش مي يابد و در واقع آن سيستم 
ديگر ايمني ندارد.« در ادامه نظر كارشناسان و مديران شهري را در گفت وگو 
با همشهري در اين رابطه مي خوانيد. گفتني است نخستين دستورجلسه امروز 

شوراي شهر تهران هم به موضوع حمل ونقل عمومي اختصاص دارد.

يادداشت

نوسازي ناوگان، نوآوري در خدمات
 

وضعيت هشدارآميز حمل ونقل همگاني 
كالنشــهر تهــران موضــوع جديــدي 
نيســت. عالئم ايــن شــرايط از مدت ها 
 قبل نمايان شــده بود اما شــيوع كرونا آن  را نمايان تر كرد و كوويد-19

سبب شد مسئوالن بيشــتر به اين موضوع توجه داشته باشند. تا قبل 
از همه گيرشــدن كرونا يعني بهمن98 روزانه حدود 2ميليون مسافر از 
مترو استفاده مي كردند و يك ميليون و 800هزار مسافر هم براي عبور 
و مرور روزانه از اتوبوس هاي بي آر تي و عادي استفاده مي كردند. از اواخر 
سال گذشته بخشي از مسافران مترو و اتوبوس به دليل كرونا  كم شدند و 
به كمتر از 900 هزار مسافر روزانه مترو و حدود 650هزار مسافر اتوبوس 
رسيد. اين كاهش چشمگير بازهم در شــرايط كرونايي برابر با كرامت 
انساني نبوده و نيست و بازهم شاهد هستيم كه فاصله اجتماعي در ناوگان 
حمل ونقل همگاني اعم از مترو و اتوبوس رعايت نمي شود. تورق كارنامه 
خدمت رساني تاكسي هاي خطي و مسافربرها و تاكسي هاي اينترنتي، 
نشان مي دهد عملكرد قابل قبولي داشــته و در شرايط كرونايي بهترين 
خدمت رساني به متقاضيان را داشته اند. با شيوع كرونا، شرايط خاصي ايجاد 
شده  كه قطعا در ناوگان حمل ونقل همگاني كه سهم زيادي در جابه جايي 
مسافران دارد، نيازمند اصالح مهندســي و برنامه ريزي درست و اصولي 
هستيم. البته قبل از اين اپيدمي هم چنين اصالحي نياز بود، اما مسئوالن 
توجهي نمي كردند. نكته مهمي كه امروز بايد به آن توجه شود، اين است كه 
در دوره جديد نوسازي ناوگان حمل ونقل همگاني به تنهايي نمي تواند مؤثر 
باشد و قطعا در چنين شرايط بحراني، نيازمند استفاده از خطوط منعطف 
هستيم؛ يعني نوســازي همراه با نوآوري و خالقيت در خدمت رساني. 
خطوط منعطف تنها راه برون رفت از بحران كنوني است؛ چرا كه چنين 
شيوه حمل ونقلي متناسب با شرايط تقاضا با توجه به ساعات اوج و غيراوج 
و حتي روزهاي تعطيل و نيمه تعطيل و عادي مديريت مي شود. استفاده 
از چنين خطوطي در بســتر درگاه اينترنتي انجام مي شود و شهروندان 
مي توانند هزينه خدماتي را كه دريافت مي كنند، الكترونيكي بپردازند. اين 
خطوط به گونه اي طراحي شده اند كه به لحاظ قابليت دسترسي و اقتصادي 
براي دهك هاي پايين و متوسط مقرون به صرفه است. مشخص بودن مبدأ 
و مقصد زمينه رعايت فاصله اجتماعي را فراهم مي كند و در چنين شيوه 
حمل ونقل همگاني كرامت انساني هم مدنظر قرار گرفته است. اكنون 
شرايط به گونه اي است كه براي برون رفت از وضعيت نامناسب حمل ونقل 
همگاني كالنشهر تهران تنها نوسازي ناوگان حمل ونقل همگاني و عمومي 
كفايت نمي كند و شهرداري تهران بايد براي نوآوري و ارتقاي ارائه خدمات 
در اين ناوگان هم برنامه ريزي كند. راه اندازي خطوط منعطف و استفاده از 
چنين ناوگان حمل ونقل همگاني وضعيت نامناسب فعلي را تا حدود بسيار 

زيادي بهبود مي بخشد.

شهاب الدين كرمانشاهي
 استاد دانشگاه و برنامه ريز حمل ونقل

خبر

به مناسبت هفته گراميداشت تهران؛
 قلب پايتخت رنگ و بوي هنر گرفت

به مناسبت آغاز هفته تهران، شهرداري منطقه6 تهران با اكران محيطي 
آثار هنري، فرهنگي و تاريخي كه در محدوده جغرافيايي اين منطقه واقع 
شده اند به استقبال هفته تهران رفت. تورج فرهادي با اعالم اين خبر به 
همشهري گفت: منطقه6 تهران قلب فرهنگي پايتخت محسوب مي شود 
و داراي نگارخانه ها، موزه ها و گالري هاي بســياري اســت اما متأسفانه 
به علت شــيوع ويروس كرونا امكان بازديد بســياري از اين اماكن براي 
شــهروندان فراهم نيســت به همين علت تالش كرديم در هفته تهران 
با اكران بخشــي از گنجينه فرهنگي و هنري اين منطقه حاال كه امكان 
بازديد عمومي از اماكن هنري عمدتا ميســر نيست، هنر را به خيابان ها 
بياوريم. او گفت: »در محدوده خيابان استاد نجات اللهي كه به عنوان گذر 
صنايع دستي شناخته مي شود  فرش هاي بافت تهران، متعلق به گنجينه 
موزه فرش، اكران شــد.  از گنجينه موزه هنرهاي معاصر هم 3اثر ويژه 
اكران كرديم؛ يكي نقاشي اســتاد صادقي كه حال و هواي مذهبي دارد 
و باتوجه به ايام انتخاب شــده، برگي از شاهنامه شاه طهماسب و اثري از 
پيكاسو كه هركدام از اين آثار هم باتوجه به بافت منطقه جانمايي شد.«   
فرهادي ادامــه داد: »قلب فرهنگي پايتخت ظرفيــت معماري خاص و 
ويژه اي هم دارد در اين راستا تصوير ساختمان دبيرستان ماندگار البرز 
به عنوان نماد معماري ميراثي اين منطقــه براي اكران محيطي انتخاب 
شده است.« براساس اين گزارش، علي محمد سعادتي، شهردار منطقه12 
نيز از برگزاري  برنامه هايي همچون تعزيه شــهادت اميركبير در مدرسه 
دارالفنون و دوره هاي آموزشي بلدمحله براي اولين بار طي هفته جاري 
خبر داد. او گفت: »برنامه شــامل روايت آيين و رسوم بازار تهران در ايام 
محرم است كه روايت تعزيه و آيين هاي سنتي 13مهر در كاخ گلستان، 
روايت آيين و رسوم ساير اقوام در تهران، 14 مهر در حسينيه عرب ها و 
روايت تكيه ها و حسينيه هاي تهران، 15 مهر در حسينيه سادات اخوي 
برگزار مي شود.« همچنين امروز تور ســبز )گردشگري با دوچرخه( از 
تجريش تا بازار، همچنين گشــت با اتوبوس دوطبقــه در 15مهر براي 

بازديد از كاخ گلستان و عمارت مسعوديه برگزار خواهد شد.

امروز نمايشگاهي تاريخي در سراي كاظمي افتتاح مي شود
به گزارش همشهري،  امروز همچنين نمايشگاه »تهران در آينه اسناد« در 
محل سراي تاريخي كاظمي افتتاح خواهد شد. اين نمايشگاه با محوريت 
عكس، كتاب، كارت پســتال و اســناد تاريخي به همت شركت توسعه 
فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران، منطقه12 تهران و با همكاري انجمن 
تهران شناسي برپا مي شود و به مدت 10روز نيز داير است. عمارت كاظمي 
يا همان سراي كاظمي كه »خانه موزه تهران قديم« نام جديد آن است، از 
خانه هاي قديمي تهران در محله چاله ميدان قديم در همسايگي امامزاده 
يحيي و در خيابان 15خرداد، كوچه ابوالقاسم شيرازي واقع شده به شمار 

مي رود. مرمت اين خانه در سال1386 انجام شد.

اتوبوس هاي جديد نيازهاي ما را تأمين نمي كند
بيشتر از 80درصد اتوبوس هاي شركت واحد تهران 
فرسوده است و نيازمند نوسازي. تامين منابع مالي 
براي نوســازي اتوبوس ها هنوز با مشكالتي روبه رو 
اســت، درحالي كه شــهروندان تهران، به واســطه 
وضعيت نامناســب اقتصادي، بيشتر از قبل به تردد 
با اتوبوس  رغبت نشــان مي دهند. مترو نيز هنوز با 

كمبود واگن روبه رو است و اين هم نيازمند تامين مالي. سيدمناف هاشمي، معاون 
حمل ونقل و ترافيك شــهردار، در گفت وگو با همشــهري درباره اين موضوعات 

صحبت كرده است.
از عمر مفيد اتوبوس هاي شهر تهران 10سال مي گذرد. از سال 93به 
بعد نيز اتوبوسي به چرخه اتوبوسراني شهر تزريق نشده است. درحالي كه 
وضعيت معيشت مردم به گونه اي شده كه اســتقبال بيشتري از اتوبوس 

مي كنند. اين وضعيت را چگونه را ارزيابي مي كنيد؟ 
اگر دولت كمك كند، يك مقدار سهم خودش را در حوزه حمل ونقل عمومي بپردازد 
و در بحث واگن هاي مترو و اتوبوسراني كمك بيشتري كند، قطعا شهرداري هاي 
كشور و شهرداري  تهران هم مي توانند اقدامات خوبي انجام دهند. البته ما يكسري 
قراردادها را دنبال كرده ايم و به نتايجي هم رسيده ايم كه ان شاءاهلل در آينده  نزديك 
اتوبوس هايي را هم به تهران اضافه خواهيم كرد. در عين حال، اين اتوبوس ها نيازهاي 
ما را تامين نخواهد كرد و در حد مقدوراتي است كه منابع، امكانات نقد و غيرنقد 
ما جواب داد. بر اين اســاس، قراردادي را منعقد كرديم. همچنين به دنبال انعقاد 
2 قرارداد ديگر هم هستيم، ولي اينها نيازهاي 4هزار دستگاه كمبود شهر تهران را 
جوابگو نيست. اميدواريم با كاري كه در سال 99و 1400انجام مي دهيم - انشاءاهلل 
مديريت آينده هم بتوانند اين راه را دنبال كنند - بتوانيم نيازهاي شهروندان تهراني 

را، با توجه به شرايط امروز كرونا، در حوزه حمل ونقل عمومي رفع كنيم.
 درباره انعقاد قرارداد بيشتر بگوييد. طرف قرارداد چه كارخانه 

يا شركتي است؟
اجازه بدهيد درباره جزئيات قرارداد بعدا توضيح دهم.

 پيش تر شــهرداري با ايران خودرو قرارداد امضا كرده و بناست 
ايران خودرو 200دســتگاه اتوبوس و ميني بوس در اختيار شــركت واحد 
بگذارد. درباره اين موضوع و به طور كلي درباره همكاري با توليدكنندگان 

داخلي صحبت كنيد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت تالش مي كند كارخانه ها و توليدكنندگان داخلي را 
فعال كند. شهرداري هاي كشور هم با كمك وزارت كشور ثبت سفارش مي كنند. با 
سرپرست برخي وزارتخانه ها چندين جلسه داشته ايم و جلساتي را هم با نمايندگان 
كارخانه هاي توليدكننده برگزار كرده ايــم و اميدواريم كه اين اتفاق بيفتد. باالخره 
توليد داخلي بايد خودش را نشان دهد و اگر اين اتفاق رخ دهد، شهرداري ها هم خريد 

خواهند كرد.
 قرار است 12 ايستگاه تا پايان سال به خط 7مترو اضافه شود. اين 
اما منوط به تامين مالي است. به نظر شما، در 6 ماه باقي مانده هر 12 ايستگاه 

افتتاح خواهد شد، يا نه؟
حتماً امكان پذير است كه تا پايان سال 12 ايستگاه افتتاح شود. راه هاي تامين مالي 
آن را هم پيش بيني كرده ايم. منتظر باشيد؛ نخستين ايستگاه برج ميالد كمتر از 

يك  ماه ديگر افتتاح خواهد شد.

 سرنوشت اوراق مشاركت 99 چه مي شود؟
اوراق مشاركت 98و 97را كه گرفته ايم و براي سال 99هم داريم تالش مي كنيم 
كه بگيريم. هدفگذاري ما روي 4هزار ميليارد تومان است، ولي تا االن وزارت كشور 
با 3هزار ميليارد تومان موافقت كرده اســت. البته موافقت اوليه صورت گرفته و 
منتظر مصوبه شوراي شهر تهران هستيم كه اليحه آن را به تازگي شهردار محترم 
امضا كرده است. بايد در شوراي شــهر از اين اليحه دفاع كنيم و اگر مصوب شود، 
وثيقه هاي الزم را آماده مي كنيم تا بانك عامل پيدا كنيم و مذاكرات مان انجام شود. 
اتوبوس برقي نيز جزو دستور كار ماست و داريم مطالعه مي كنيم. همچنين در يك 
مسيري هم از راه آهن به سمت ميدان شوش عمليات اجرايي آن توسط دوستان ما 
پيگيري مي شود. دقيقا نمي دانم چه زماني افتتاح مي شود، اما فكر مي كنم ظرف 

يكي، دو ماه آينده بتوانيم برنامه اي در آنجا داشته باشيم. 

توسعه مترو نيازمند 3310ميليارد 
تومان اعتبار

علي امام، مديرعامل شركت متروي تهران
حداقــل برنامه عملياتي كه ابتداي ســال جاري براي پايان ســال پيش بيني 
كرده ايم، افتتاح و راه اندازي 12ايستگاه جديد است. اين 12ايستگاه درخطوط 
3، 6و 7قرار دارند. به اين ترتيب و براساس برنامه، 4 ايستگاه شامل ايستگاه هاي 
برج ميالد، شــهيد محالتي، ميدان قيام و باقرخان در خط 7پيش بيني شده 
است. خط 6هم شامل 7 ايســتگاه اميركبير، دانشگاه تربيت مدرس، شهرك 
آزمايش، مرزداران، يادگار امام، اشــرفي اصفهاني و ســتاري است. اما منابع 
پيش بيني شده براي راه اندازي اين 12ايســتگاه قرار است از دو محل تامين 
شود. يكي از اين منابع، اوراق مشــاركت 97و 98است كه شامل 910ميليارد 
تومان اوراق مشاركت سال 97اســت كه اخيرا طي دو سه مرحله توسط بانك 

آينده آزاد شده است.
 1000ميليارد تومان ديگر هم اوراق مشاركت سال 1398است كه 31تيرماه 
امسال با عامليت بانك رفاه عرضه شــد. البته هنوز وثيقه هاي مورد تأييد بانك 
به طور كامل در گرو بانك قرار نگرفته و هنوز ريالي از آن به ما نرسيده است ولي 
اميدواريم با تالش هاي معاونت مالي شــهرداري و همچنين سازمان امالك و 
مستغالت شهرداري تهران اين اوراق محقق شود و در اختيار ما قرار بگيرد. منبع 
دومي هم كه براي افتتاح ايستگاه هاي مذكور پيش بيني شده، از محل بودجه 
شهرداري تهران اســت. بودجه مصوب مترو امسال 2800ميليارد تومان است 
كه 2هزار ميليارد تومان آن نقد و 800ميليارد تومان ديگر غيرنقد خواهد بود. 
موضوعي كه ما انتظار داريم و الزم اســت و درصورت محقق نشدن، روند ما در 
افتتاح ايستگاه هاي جديد را با مشكل مواجه مي كند، مصوب نشدن دست كم 
1400ميليارد تومان يعني 50درصد بودجه مصوب امسال است. البته با توجه 
به شرايط حاضر و با پيگيري و تالش هايي كه در حوزه مالي در حال انجام است، 

اميدواريم اين بودجه محقق شود.
 اوراق مشاركت ســال 99هم كه روند آن كمي طوالني شــده مي تواند منابع 
مناسبي را در اختيار مترو قرار دهد. البته قرار است اليحه آن ظرف يكي دو هفته 
آينده به شوراي شــهر برود و بعد از تصويب و طي بقيه فرايندهاي آن در وزارت 
كشور، سازمان برنامه و بودجه و نهايتا بانك مركزي در دستور قرار بگيرد. تجربه 
سال هاي قبل نشان داده است كه اوراق مشاركت دستگاه هاي دولتي با تأخير زياد 
براي روزهاي آخر سال مي ماند. امسال ولي اميدواريم اين روند تسريع شود. آنچه 
پيشنهاد شهرداري تهران درباره اوراق مشاركت سال 1399بوده 4هزار ميليارد 
تومان اســت كه 2هزار ميليارد آن براي مترو، هزار ميليارد تومان براي اورهال 
واگن هاي مترو و هزار ميليارد تومان ديگر هم براي اتوبوس است. در مجموع براي 
افتتاح كامل ايستگاه هاي جديد ما به 3310ميليارد تومان )شامل 1910ميليارد 
تومان اوراق مشاركت و 1400ميليارد تومان يعني 50درصد بودجه مصوب مترو 

در سال 99 شهرداري( نياز داريم.

حيات مترو، نيازمند مساعدت 
شوراي اقتصاد 

 ليال موسوي، مدير بخش سرمايه گذاري شركت متروي تهران
ماده 12 قانون بودجه عمومي كشــور رفع موانع توليد مي گويد اگر يك دستگاه اجرايي 
سرمايه گذاري كند و كاري را انجام دهد و خريدي انجام دهد كه به صرفه جويي سوخت 
منجر شود، هزينه سرمايه گذاري را بازپرداخت مي كند. براســاس اين قانون)ماده 12( 
شوراي اقتصاد مصوبه هايي درباره سيستم هاي مختلف حمل ونقل دارد. ضمن اينكه ما 
هم در مترو مصوبه اي از شوراي اقتصاد داريم كه تصريح مي كند، اگر واگني خريداري شود 
و در شبكه حمل ونقل قرار بگيرد كه منجر به افزايش مسافر )حدي تعيين شده( شود، به 
ازاي هر مسافر 9.8سنت دالر طي 10سال به مترو پرداخت مي شود تا پول خريد ناوگان به 
شركت برگردد. به اين ترتيب، ما واگن مي خريم و در شبكه قرار مي دهيم. مثال از روزي كه 
واگن ها خريداري مي شوند تا توليد شوند 17، 18 ماه طول مي كشد. اما از روزي كه ما نيت 
كرده و واگن ها را خريداري مي كنيم، طبق قرارداد موجود، و به محض جابه جايي مسافر 
اين پروسه محاسبه مي شود. خط مبنايي هم در اين ميان وجود دارد كه شرطي را براي 
بازپرداخت سرمايه گذاري تعيين كرده است. اين شرط تصريح مي كند كه سرمايه گذاري 
جديد و يا خريد واگن بايد بتواند هر سه ماه 166ميليون نفر مسافر را جابه جا كند؛ يعني 
تقريبا جابه جايي 1.6ميليون نفر مسافر در روز. اگر بيشتر از اين خط مبنا مسافر جابه جا 
شود، هزينه سرمايه گذاري به مترو طبق قراردادي كه عنوان شد، بازپرداخت مي شود. اين 
خط مبنا هم براي اين است كه سرمايه گذاري در مسير درستي صورت بگيرد و گره اي را از 
سيستم حمل ونقل )مترو( باز كند. اين قانون از سال 1393وجود داشته، اما كسي آن را اجرا 
نكرده بود. سال1396 شوراي اقتصاد مصوبه اي را در اين زمينه تصويب مي كند و براساس 
اين مصوبه، ما قراردادي را منعقد مي كنيم. با توجه به اينكه همه شرط و شروط قانوني را 
رعايت كرده بوديم، ماده 12 نخســتين مبلغ يعني نزديك به 150ميليارد تومان را به ما 
پرداخت كرد. در سال 99 شيوع كرونا و كاهش شديد تعداد مسافران مترو باعث شد  شرط 
قانوني جابه جايي روزانه 1.6ميليون مسافر در روز محقق نشود. ستاد ملي مقابله با كرونا 
هم طي دستورالعملي براي رعايت فاصله گذاري به مترو اعالم كرد كه مترو نه تنها نمي تواند 
تعداد واگن ها را كاهش دهد، بلكه براي اجراي بهتر فاصله گذاري بايد هم تعداد واگن ها 
افزايش پيدا كند و هم سرفاصله حركت قطارها كمتر شــود. بر اين اساس مترو در حال 
فعاليت با همه ظرفيت خود است و از طرفي هم با توجه به اينكه مسافران براي مراقبت از 
خود، كمتر سوار مترو مي شوند، ما به خط مبنايي كه درنظر گرفته شده بود، نمي رسيم. بعد 
از مدت ها كه قانون ماده 12 اجرايي شد، ما به كرونا و مشكالت آن برخورد كرديم. ازطرفي 
هم ما به عنوان شركت سرمايه گذاري مترو طبق اسناد و گزارش هايي كه داريم، توانستيم 
با اين پول كارهاي مهمي را انجام دهيم. اول از همه 14واگني كه مدت ها در واگن سازي  
خوابيده بود و پولي براي آزاد كردن آن نداشتيم را ترخيص كرديم. در ارديبهشت ماه 2رام 
قطار شامل هر قطار 7واگن را با دســتور رئيس جمهور وارد شبكه حمل ونقل كرديم. از 
طرف ديگر بخشي از اين پول صرف اورهال و بازسازي واگن ها شد. ضمن اينكه 50ميليارد 
تومان هم براي افتتاح پايانه اكباتان صرف كرديم كه نياز جدي براي مترو به حساب مي آيد. 
به خاطر توقف پرداختي هاي ماده12، نامه اي را براي آقاي نوبخت نوشته ايم كه كرونا 
باعث كم شدن تعداد مسافران بوده و با توجه به اينكه مصوبه شوراي اقتصاد تا 10سال 

است، هر سال كه طي شود، پول مترو مي سوزد.
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براســاس آمار، هر شهروند تهراني به طور 
متوسط روزانه حدود 600گرم زباله توليد پسماند

مي كند؛ عددي كه در مقايسه با بسياري از 
كشورهاي دنيا چندان باال نيست، اما آنچه در مورد پسماند 
در تهران آسيب به حساب مي آيد، ميزان تفكيك پسماند 
است كه در قياس با بسياري از كشورهاي توسعه يافته، 
عددي ناچيز به حســاب مي آيد. به گزارش همشهري، 
برهمين اساس شهرداري تهران در دوره اخير مديريت 
شهري به منظور كاهش دفن زباله و افزايش تفكيك براي 
بازيافت مناســب، طرح »كاپ« را به عنوان الگوي نوين 
كاهش پســماند را كليد زده است. »شــنبه هاي بدون 
پسماند« كه اين روزها شهروندان نام آن را در بيلبوردها و 
بنرهاي مختلف در محالت تهران ديده اند، به عنوان گامي 
مهم در مســير رســيدن به اهداف طرح كاپ محسوب 
مي شود كه از ديروز و به صورت سراسري در تهران آغاز شد.

قراري ميان شهروندان و مديريت شهري
صدرالدين عليپور، مديرعامل سازمان مديريت پسماند 
با اشاره به طرح شــنبه هاي بدون پسماند و اهداف آن 
مي گويد: تفكيك پســماند در مبدأ، كم حجم كردن 

پسماند خشك، كاهش رطوبت پسماندها و حفاظت از 
محيط زيست از اهداف طرح شنبه هاي بدون پسماند 
است. البته شــهروندان طبق روال گذشته و در طول 
هفته پسماندهاي خود را تفكيك و به غرف بازيافت يا 
خودروهاي ملودي دار تحويل مي دهند، اما شنبه هاي 
بدون پسماند قراري بين مردم و مديريت شهري است تا 

در اين روز هيچ پسماند خشكي در منزل نباشد.
وي افزود: البته اجراي طرح شــنبه هاي بدون پسماند 
بيش از يك ماه است كه از 3طريق غرفه هاي بازيافت، 
اپليكيشــن جمع آوري پسماند خشــك )جاروب( و 
خودروهاي ملودي دار بازيافت در مناطق 22گانه اجرا 
مي شود، اما از روز شنبه )12مهرماه( به صورت رسمي 

آغاز شد.
مديرعامل ســازمان مديريت پسماند مي گويد: در اين 
طرح از شــهروندان مي خواهيم پسماند خشك خود 

را روزهاي شنبه ســاعت 8 تا 9 صبح در بيرون از خانه 
قرار دهند تا نيروهاي خدمات شــهري مناطق نسبت 
به جمع آوري آنها اقدام كنند و شــهروندان از مزاياي 
تشويقي آن بهره مند شوند.   عليپور تأكيد مي كند: طرح 
كاپ و شنبه هاي بدون پسماند با اين هدف انجام مي شود 
كه تفكيك پسماند در مبدأ از 6درصد به باالي 90درصد 
افزايش پيدا كند؛ اتفاقي كه مي تواند در طوالني مدت 
محيط زيســت تهران را حفظ و از تخريب بيشــتر آن 
جلوگيري كند. ضمن اينكه ادامه روند فعلي به طور قطع 
در آينده، زيست شهروندان در پايتخت را مختل مي كند 
و موجب مي شود تهران در زمره شهرهاي پرخطر از حيث 

زيست محيطي قرار بگيرد.
 

بايد الگوهاي مصرف را عوض كنيم
هايده شيرزادي، فعال محيط زيست نيز روز گذشته 

با حضور در رونمايي از طرح شنبه هاي بدون پسماند 
در منطقه8 شهرداري تهران گفت: طرح »شنبه بدون 
پسماند« با اين هدف صورت مي گيرد كه در يك روز 
از هفته پسماندهاي خشــك تفكيك شده با حداكثر 
ظرفيت و با مكانيسم هاي تشويقي جمع آوري شوند، و 
به طور قطع، اگر شهروندان با ابعاد محيط زيستي توليد 
حجم باالي زباله و هزينه هاي گزافي كه اين امر به شهر 
تحميل مي كند آگاه شوند، در اجراي طرح همكاري و 

مشاركت خواهند كرد.
وي افزود: شنبه روز اول هفته است و معناي حقيقي 
طرح اين است كه از شروع هفته تا انتهاي آن بايد به 
اين صورت برنامه ريزي شود كه كمتر پسماند توليد 
كنيم، به كيسه هاي پالســتيكي نه بگوييم، الگوهاي 
مصرف را تغيير دهيم تا كمتر پســماند توليد كنيم و 

زمينه ساز حفظ محيط زيست شويم.

اين فعــال محيط زيســت با بيــان ايــن مطلب كه 
تفكيك زباله زمينه ســاز بازتوليد مواداوليه اي است 
كه ديگر پسماند محسوب نمي شــود، گفت: اجراي 
موفق اين پــروژه قطعا زمان مي بــرد؛ ما براي تحقق 
حداكثري طرح كاپ و شنبه هاي بدون پسماند، نياز 
به مسئوليت پذيري مردم و آگاهي آنها داريم. اين كار 
شروع شــده و در كنار آن آموزش هاي ويژه هم انجام 
شده تا مردم تغيير رفتار مصرف بدهند، كمتر پسماند 
توليد كنند و آنچه توليد مي كننــد تفكيك كنند تا 

شاهد كاهش پسماند به ويژه در محل دفن باشيم. 
شــيرزادي در خاتمه گفت: غيــر از ايــن اقدامات 
زيست محيطي، بايد گفت بخشــي از پسماند، مواد 
ارزشمندي اســت كه براي آن انرژي و آب بسياري 
مصرف شــده اســت. بازيافت هر تن كاغــذ نجات 
17درخت 50ســاله اســت؛ اين پروژه هــا با نگرش 
زيســت محيطي طراحي شــده، و نه تنهــا درآمدي 
براي شــهرداري ندارد كه هزينه هاي بســياري هم 
براي سازمان مديريت پســماند ايجاد مي كند؛ پس 
ضروري اســت مردم در اين طرح ها مشاركت جدي 

داشته باشند. 

  سيدمناف هاشمي معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري، علي امام مديرعامل شركت مترو 
و ليال موسوي مديربخش سرمايه گذاري مترو  در گفت وگو با همشهري از وضعيت دشوار اين روزهاي حمل ونقل عمومي تهران مي گويند

در راستای اجرای طرح كاپ 

 شنبه های بدون پسماند در سراسر تهران کلید خورد



2 يكشنبه 13 مهر 99  شماره 8054 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

   حل معماي تورم و ارز 
راه كاهش نرخ تورم چيست و چگونه مي توان در تنگناي شديد ارزي، جلوي رشد قيمت ارز و افت بيشتر ارزش ريال را 
گرفت؟ يكي از روش هاي همواره رايج اما اشتباه در اقتصاد ايران، كنترل نرخ تورم از مسير تشديد واردات كاالهاي مصرفي 
با ارز ارزان بوده كه نتيجه آن تخريب توليد ملي و از دست رفتن اشتغال است. حاال اما دولت درآمد ارزي ندارد كه بتواند يا 
بخواهد با تزريق منابع ارزي با نرخ پايين تر، از فرصت واردات كاالها براي پايين آوردن تب قيمت ها در بازار داخلي استفاده 
كند. همچنان كه درآمد ارزي براي پوشش كسري بودجه اش را هم ندارد. پس چاره كار تغيير سياستگذاري و ريل گذاري 
به جاي قيمت گذاري در سطح بازارها و ايجاد فاصله رانت است. اين تغيير ريل البته در سايه تشديد سطح اختالف نظر بين 
قواي سه گانه ممكن نخواهد بود و اگر دولت در اين ميدان تنها بماند، هزينه آن را هم مردم و هم دولت آينده خواهد داد. 
به تأخير انداختن سياست هاي اصالح ساختارهاي اقتصادي ازجمله انضباط مالي و پولي، سامان دادن به يارانه هاي كور، 
پايدارسازي منابع درآمدي بودجه و همچنين اصالح ساختار بانك ها از يك سو و غلبه نگرش هاي سياسي بر تصميم هاي 
كالن اقتصادي از سوي ديگر نه تنها نمي تواند معماي تورم و ارز را حل كند بلكه وضعيت را پيچيده تر و پرهزينه تر خواهد 
كرد. چاره انديشي براي حل مشكالت اقتصادي در سايه حاكم شدن سياست بر اقتصاد، باعث شده تا نگاه هاي مقطعي 
و گذرا بر تصميم گيري ها غلبه كند و راه آرامش بازارها و فرونشاندن آتش تورم از مسيرهايي چون تشديد كنترل ها  و 

قيمت گذاري ها دنبال شود. آيا سياستگذاران و سياستمداران عينك سياسي را در جنگ با تورم برمي دارند؟ 

گزارش خبری

 پرونده تقويت توان خانه اولي ها
 بسته مي شود

با  افول قدرت خريد ســپرده گذاري صندوق پس انداز مســكن يكم در 
نابساماني بازار مسكن، تالش هايي براي بســتن پرونده اين صندوق آغاز 
شده كه عماًل مي تواند اميد چند صد هزار سپرده گذار صندوق پس انداز 
مسكن يكم را براي هميشه نااميد كند. به گزارش همشهري، نسبت ارزش 
وام مسكن يكم به ميانگين قيمت آپارتمان به محدوده 4.5درصد رسيده 
و حتي نسبت پوشش دهي وام مســكن زوجين خانه اولي نيز از 9درصد 
ميانگين ارزش يك آپارتمان مطابق با الگوي مصرف فراتر نمي رود؛ در اين 
شرايط با بايكوت شدن افزايش وام مسكن يكم در وزارت راه و شهرسازي و 
بانك مركزي، عمالً سپرده گذاران صندوق پس انداز مسكن يكم كه برخي 
از 3سال پيش نسبت به سپرده گذاري اقدام كرده اند، به بن بست رسيده اند. 
در اين ميان يك منبع آگاه در بانك عامل مسكن به همشهري مي گويد: 
ازآنجايي كه امتياز وام مسكن يكم فقط تا 3 سال پس از تكميل امتياز براي 
سپرده گذار محفوظ مي ماند و با رقم هاي فعلي نيز تسهيالت اين صندوق 
دردي از سپرده گذاران دوا نمي كند، اين بانك در تالش است تا سپرده هاي 
باقي مانده در صندوق را با پرداخت سود 10درصد ساالنه به متقاضي تسويه 

كرده و غائله اين صندوق را ختم كند.

قربانيان اعتماد به وزارت راه
صندوق پس انداز مسكن يكم يك ابزار پس انداز محور براي توانمند كردن 
تقاضاي مصرفي بازار مسكن است كه از خرداد 94و با ايده عباس آخوندي، 
وزير وقت مسكن و شهرسازي آغاز به كار كرد. براساس قواعد اين صندوق، 
متقاضيان مي توانند در ازاي سپرده گذاري در صندوق پس انداز مسكن يكم، 
بعد از يك سال تا دوبرابر ميانگين ســپرده خود تسهيالت ارزان قيمت 6تا 
8درصدي دريافت كنند. البته دوره سپرده گذاري در اين صندوق مي تواند با 
مبالغي كمتر و تا سقف3 سال ادامه پيدا كند تا امتياز متقاضي به حدنصاب 
دريافت سقف مبلغ وام برسد. تسهيالت اين صندوق مختص خانه اولي هاست 
و مبلغ آن در شهر تهران 80ميليون تومان، در مراكز استان ها و شهرهاي باالي 
200هزار نفر جمعيت 160ميليون و براي ساير نقاط شهري 40ميليون تومان 
اســت. ضمن اينكه زوجين خانه اولي مي توانند با افتتاح 2حساب مجزا، تا 
دوبرابر اين ارقام تسهيالت دريافت كنند. بررسي ها نشان مي دهد فقط 2 موج 
اول و دوم سپرده گذاران صندوق مسكن يكم موفق به خريد مسكن از طريق 
اين صندوق شده اند و افراد باقي مانده عماًل هيچ انتفاعي از سپرده گذاري در 
صندوق پيشنهادي دولت نبرده اند، به خصوص كه با رشد 6برابري قيمت 
مسكن از ميانه سال 96تاكنون، عمالً قدرت خريد سپرده اين افراد و تسهيالت 

صندوق نيز به يك ششم كاهش يافته است.

برندگان و بازندگان مسكن يكم
با رونمايي از صندوق پس انداز مسكن يكم در خردادماه 1394، عمالً نخستين 
موج از سپرده گذاران اين صندوق در تابستان 95وارد بازار مسكن شدند. در 
آن دوره، نسبت پوشش دهي وام مســكن يكم براي افراد 25درصد و براي 
تسهيالت زوجين معادل 50درصد ارزش يك آپارتمان مطابق با الگوي مصرف 
بود و با احتســاب آورده نقدي متقاضيان مسكن يكم، اين نسبت تا حوالي 
38درصد براي افراد و 76درصد براي زوجين خانه اولي افزايش مي يافت. اين 
نسبت ها براي موج دوم سپرده گذاران مسكن يكم كه از تابستان 96به بعد 
وارد مسكن شدند، تقريباً به 19درصد براي افراد و 38درصد براي زوجين 
كاهش پيدا كرد؛ اما همچنان با احتساب پس انداز رسوب شده در حساب 
متقاضي، امكان خريد آپارتمان متوسط دور از انتظار نبود. اين در حالي است 
كه از موج سوم سپرده گذاران مسكن يكم به بعد يعني كساني كه از تابستان 
97امتياز كامل دريافت وام مسكن يكم را كسب كرده اند، نسبت پوشش دهي 
اين تسهيالت به ارزش يك آپارتمان مطابق با الگوي مصرف وارد روند نزولي 
شديدي شــده و عماًل امكان خريد خانه توسط خانه اولي ها را منتفي كرده 
است. به گزارش همشهري، در شرايط فعلي نسبت پوشش دهي وام مسكن 
يكم به ميانگين قيمت يك آپارتمان مطابق بــا الگوي مصرف به محدوده 
4.5درصد رسيده و حتي نسبت پوشش دهي اين تسهيالت براي زوجين 
خانه اولي نيز از 9درصد فراتر نمي رود، درنتيجه به طور ميانگين متقاضيان 
خريد مسكن به طور ميانگين قادرند يك بيستم ارزش آپارتمان را از محل 

تسهيالت مسكن يكم تأمين كنند و اين يعني يك كار غيرممكن.

تسويه سپرده  3ساله با سود 10درصد
پيگيري هاي همشهري از وزارت راه و شهرسازي و بانك عامل حوزه مسكن 
براي كســب اطالع از برنامه هاي آتي صندوق پس انداز مسكن بي نتيجه 
بود. منابع آگاه و البته غيرمســئول در وزارت راه و شهرسازي مي گويند: 
اولويت هاي مسكني اين وزارتخانه به كلي به طرح مسكن ملي گره خورده 
و فقط تالش مي شود مقدمات ساخت 400هزار واحد مسكن ملي تا پايان 
دولت دوازدهم فراهم شود. او مي افزايد: قرار بود خط اعتباري مسكن مهر 
به مرور زمان به صندوق مسكن يكم اختصاص يابد تا اين صندوق بتواند 
تعهدات خود را انجام دهد اما هزينه تراشي براي اين خط اعتباري به حدي 
است كه عماًل انتفاعي به صندوق مســكن يكم نمي رسد؛ درنتيجه هيچ 
مبحثي هم براي ترميم قدرت خريد تسهيالت مسكن يكم مطرح نيست. 
همچنين يك مقام آگاه در مجموعه بانك عامل مســكن در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: در شعب اين بانك، تسويه سپرده هاي مسكن يكم با 
نرخ سود 10درصد ساالنه آغاز شده و سپرده گذاران اين صندوق كه عماًل 
قادر به استفاده از تسهيالت مسكن يكم نيستند، مي توانند با مراجعه به 
شعبه افتتاح حساب مسكن يكم، نسبت به برداشت سپرده  خود و دريافت 
سود 10درصدي ساالنه براي مدت ســپرده گذاري اقدام كنند كه البته 
در اين صورت، امتياز تسهيالت مســكن يكم آنها سوخت خواهد شد. او 
مي افزايد: بانك مسكن امكان برداشت كل مبلغ سپرده مسكن يكم را نيز 
براي كساني كه امتياز آنها كامل شده، فراهم آورده؛ اما اين افراد نيز درصورت 
تسويه حساب، فقط تا يك سال مي توانند امتياز وام مسكن يكم را حفظ 
كنند و بعدازاين مدت، امتياز اين افراد نيز سوخت خواهد شد. به گزارش 
همشهري، آمار دقيقي از وضعيت سپرده گذاران صندوق پس انداز مسكن 
يكم وجود ندارد؛ اما آخرين اظهارنظرها حاكي از اين است كه از مجموع 
حساب هاي افتتاح شده در صندوق مسكن يكم، 110هزار حساب بدون 
استفاده از تسهيالت حساب خود را صفر كرده اند و حدود 340هزار حساب 

زنده نيز در اين صندوق باقي مانده است.

بن بست خانه اولي ها
وزارت راه و شهرسازي پيش ازاين، امكان انتقال وام مسكن يكم به طرح مسكن 
ملي را نيز مهيا كرده بود اما به واسطه اينكه سپرده گذاران اين صندوق عمدتاً 
از طبقه متوسط شهري بودند و مسكن ملي در حواشي شهرها و شهرك هاي 
حومه پايتخت احداث مي شد، عمالً طرح مسكن ملي نيز نتوانست گرهي از 
كار خانه اولي ها باز كند. حاال سپرده گذاران اين صندوق بايد ضمن تحمل 
كاهش 80درصدي قدرت خريد سپرده  خود در مقابل جهش 6برابري قيمت 
مسكن، يا در انتظار گشايش غيبي دولت بمانند يا با دريافت سود 10درصد 
ساالنه از دريافت وام مسكن يكم انصراف دهند. البته در هردو صورت يك اصل 
پايدار مي ماند و خانه اولي هاي حاضر در اين صندوق تا سال ها موفق نخواهند 

شد با ابزار پس انداز نسبت به خريد مسكن اقدام كنند.

رشد متوســط قيمت 
خدمــات  و  كاالهــا 
مصرفي در نيمه نخست 
امسال و افزايش ارزش 
برابري ارزهاي خارجي 
در برابر ريال ايران يك 
واقعيت است و مديريت انتظارات تورمي و كنترل 
نرخ تورم و صيانــت از ارزش پول ملي نيازمند يك 
جعبه ابزار جامع اقتصادي و انسجام سياسي است؛ 
اما تجربه نشــان داده در مواجهه اقتصــاد ايران با 
پديده تــورم و كاهش ارزش پول ملــي، انتقادها و 
موضع گيري ها بيشتر رويكردي سياسي، موقتي و 
مبتني بر نگراني هاي مردم شكل مي گيرد و فضايي 
ايجاد مي شود كه سياستگذاري پولي و مالي براي 

بهبود شاخص هاي كالن را دشوار مي سازد.
به گزارش همشهري دست كم از زمان آغاز فعاليت 
دور جديد مجلس انتقادها از سياست هاي اقتصادي 
دولت به ويژه در زمينه رشد نرخ تورم و افزايش قيمت 
كاالها و خدمات مصرفي و همچنين كاهش ارزش 
پول ملي در برابر ارزهاي خارجي شــدت بيشتري 
پيدا كرده تا جايي كه محمدباقــر قاليباف، رئيس 
مجلس هم به تازگي در جريان يك ســفر استاني، 
دولت را مقصر وضعيت دانسته و نسبت به كاهش 
ارزش پول ملي هشدار داده است. اما وراي نگراني 
نماينــدگان و انگيزه هاي احتمالي سياســي اين 

انتقادها، ضرورت ملي ايجاب مي كند تا ريشه هاي 
رشد نرخ تورم و كاهش ارزش پول ملي و زمينه هاي 
خيزش قيمت ها در يك بستر كارشناسي مورد نقد 
و كالبدشكافي كارشناسي قرار گيرد و راهكارهاي 
درســتي براي مديريت كالن اقتصاد كشور به اجرا 
گذاشته شــود؛ زيرا غلبه نگاه هاي سياسي و گذرا 
براساس نگراني هاي مردم باعث شده تا اصل مشكل 
ناديده گرفته شود و بيشــتر به عوارض و معلول ها 

پرداخته شود.

چرا تورم باال رفت؟
تورم در ادبيات اقتصادي يك پديــده پولي و يك 
مشكل حل شده در اكثر كشورهاي جهان است اما در 
ايران به يك معما تبديل شده است. افزايش شاخص 
پايه پولي دركنار رشد نقدينگي باعث شده تا اقتصاد 
ايران با نرخ تــورم باال مواجه شــود و امواج تورمي 
به ويژه پس از خروج آمريكا از برجام و تشديد فشارها 
بر منابع درآمدهاي ارزي و نقل و انتقال ارز در شبكه 
بانكي كشورها هم شدت گرفته است. در اين شرايط 
كه براساس آمارهاي رسمي درآمدهاي ارزي كشور 
به كمترين ميزان در نيم قرن گذشته كاهش يافته 
است، در عمل تراز عملياتي بودجه دولت برهم خورد 
و تشديد كسري بودجه دولت براساس برآوردها به 
ميزان 250هزار ميليارد تومان باعث شــد تا دولت 
گزينه پولي كردن كســري بودجه را در كوتاه مدت 

در پيش بگيرد.
همواره بودجه ايران از حيث منابع و مصارف با كسري 
تراز عملياتي مواجه بوده كه بخش اصلي اين كسري 
با تكيه بر درآمدهاي نفتي جبران شده اما دست كم 
از نيمه دوم سال گذشته تا كنون درآمدهاي ارزي 
ناشي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به شدت 
افت كرد و دولت قادر نبود تا اين كسري بودجه را با 

درآمدهاي نفتي اش جبران كند.
سبقت پايه پولي از رشد نقدينگي در ماه هاي گذشته 
زنگ خطر جدي را به صدا درآورد زيرا رشــد پايه 
پولي به معناي انتشار پول پرحرارت و بدون پشتوانه 
با چاشني تورم باال بود كه نشــانه هاي آشكار اين 

وضعيت در نرخ تورم تيرماه سال جاري نمايان شد.
تنها گزينه پيش روي دولت، براي كم كردن فشار 
كســري بودجه بر ترازنامه بانــك مركزي جهت 
جلوگيري از رشــد نرخ تورم، فروش اوراق بدهي و 
اســناد خزانه به عنوان ابزار جديد تامين مالي بود 
و گزينه هاي ديگر ازجمله تالش بــراي باال بردن 
درآمدهاي مالياتي و حقوق ورودي كاالها هم دور از 
دسترس و هم زمانبر و پيچيده  به نظر مي رسيد چرا 
كه در شرايطي كه رشــد اقتصادي ايران در نتيجه 
فشــار تحريم ها به ويژه بر بخش نفت و گاز و شيوع 
كرونا به ويژه بر بخش خدمات به سمت منفي شدن 
حركت كرد، سياست جايگزيني درآمدهاي مالياتي 
براي پر كردن خأل درآمدهاي نفتي دســت كم در 

كوتاه مدت ممكن به نظر نمي رسد.
شيوع كرونا واقعيتي روشــن و عريان بود و دولت 

به رغم هشــدارها درباره احتمال خيز دوباره تورم، 
سياســت انبســاط پولي را در پيش گرفت و بانك 
مركزي هم به افزايش پايه پولي و آزادسازي بخشي 
از ســپرده بانك ها رضايت داد و 75هــزار ميليارد 
تومان پول جديد براي كمك به معيشت خانوارهاي 
آسيب ديده و بنگاه هاي در معرض خطر افت توليد 
قرار گرفت تا آنها در برابر امواج حمالت كرونا در امان 
بمانند. تأخير وزارت اقتصاد در همراهي با سياست 
جايگزينــي درآمدها از محل فــروش اوراق بدهي 
دولت باعث شد تا سياست مهار تورم به جاي ابتداي 
سال به نيمه خردادماه كشيده شود و در اين زمان 
بود كه بانك مركزي نرخ تورم هدف گذاري شده را 
تا پايان امسال با دامنه نوسان 2درصدي 22درصد 
اعالم كرد. از نيمه خرداد هم به تدريج حراج هفتگي 
فروش اوراق بدهي شروع شــد تا به اين ترتيب در 
نبود درآمدهاي نفتي، هزينه هاي جاري و عمراني 
پيش بيني شــده در بودجه ســاالنه از محل بازار 
سرمايه با استفاده از 2ابزار اوراق بدهي و اسناد خزانه 
پوشش داده شود. اين سياست فشار كسري بودجه 
بر ترازنامه بانك مركزي را كاهش و اميدها به روند 
كاهنده نرخ تورم را تقويت كرد اما كاهش محسوس 
ميزان فروش اوراق بدهي دولت در 2هفته اخير زنگ 
خطر جدي است كه بايد براي آن برنامه ريزي شود 
تا اين سياست به شكست منجر نشود زيرا در غياب 
درآمدهاي نفتي و افت احتمالي درآمدهاي ريالي 
دولت و افزايش هزينه هاي جاري، به نظر تنها گزينه 
ممكن و كم هزينه، اتكاي كســري بودجه دولت به 

موج گسترده تورم از کجا آمد
همشهري بررسي مي كند

مركز آمار در تازه ترين گزارش خود رونمايي كرد

کالن

آمار

حمل و نقلبازار طال

مركز آمار ايران از رونــد قيمت 53قلم 
كاالي خوراكي در ســبد مصرفي مردم 
در پايان تابستان امســال رونمايي كرد. 
اين اطالعات نشان مي دهد قيمت اكثر 
اين كاالها نسبت به پايان تابستان سال 
گذشته روندي افزايشــي داشته است. 
نكته مهم اينكه در گزارش مركز آمار مي توان به رشد قيمت برخي اقالم 
خوراكي پرمصرف در سبد خانوارهاي متوسط و ضعيف جامعه ازجمله 
رشد قيمت   ماكاروني، كنسرو ماهي تن ، لپه، عدس و تخم مرغ اشاره 

كرد درحالي كه در مقايسه قيمت ها بين شــهريور امسال تا شهريور 
پارسال تنها قيمت سيب زميني 20درصد و رب گوجه فرنگي 17درصد 

ارزان تر شده است.

ميوه و صيفي
در گروه كااليي ميوه و سبزي بيشــترين رشد قيمت را هندوانه با 
166درصد، خربزه 103درصد، كدوسبز 79.9درصد، فلفل دلمه اي 
74.9درصد و بادمجان 68.2درصد تجربه كرده است. اين درحالي كه 
قيمت سيب زميني در شهريور امســال نسبت به شهريور پارسال 

20درصد ارزان شده و بقيه ميوه ها و سبزی ها رشد قيمت داشته 
است. در مقايسه قيمت اين گروه كااليي پرمصرف در بين خانوار هاي 
ايراني در شهريور امسال نسبت به مرداد امسال، براساس داده هاي 
مركز آمار ايران، قيمت هلو، سيب، خربزه، هندوانه، گوجه فرنگي، 
فلفل دلمه اي و سيب زميني ارزان تر شده و خيار و بادمجان به همراه 

موز رشد قيمت باالي 20درصدي داشته است.

اسكن قيمت حبوبات
به گزارش همشــهري، در گروه كاالهاي خوراكي حبوب  و مغزها 
بيشترين رشد قيمت را عدس با 137درصد و لپه 119درصد تجربه 
كرده و پس از آن لوبيا قرمز با 97درصــد، لوبيا چيتي با 67درصد 
و مغز گردو بــا 664درصد قرار دارند و تنها قيمت پســته در پايان 
تابستان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 3درصد ارزان تر شده 
است. مقايسه رشد قيمت ها در شهريور امسال نسبت به ماه گذشته 
هم نشــان مي دهد كه مغز گردو با 6.2درصد و مغز بادام درختي 
با 4.8درصد بيشــترين افزايش قيمت را داشــته و لوبيا چيتي با 

1.8درصد كمترين ميزان افزايش را پيدا كرده است.

برنج خارجي در صدر
در گروه غالت هر كيلوگرم برنج خارجي درجه يك در شهريور امسال 
نسبت به شهريورسال گذشــته 110درصد گران تر شده درحالي كه 
برنج درجه يك ايراني تنها 18درصد رشد قيمت داشته است. همچنين 
در اين گروه كااليي هر نيم كيلو ماكاروني 40درصد و رشته آش هم 
34درصد گران تر شده است. در شهريور امسال نسبت به مرداد امسال، 
ايراني ها برنج ايراني درجه يك را 2درصد و برنج خارجي درجه يك را 
4.1درصد، ماكاروني را 2.6درصد و رشته آشي را 3.3درصد گران تر 
خريده اند. در گروه لبنيات مصرفي مردم، اما رشد قيمت ها تا اندازه اي 
متعادل تر بوده به نحوي كه خامه پاســتوريزه با 61درصد بيشترين 
رشد قيمت را داشته و رشد قيمت شــير پاستوريزه 35درصد و پنير 

پاستوريزه هم 34درصد برآورد شده و دوغ پاستوريزه 29درصد، كره 
پاستوريزه 18درصد و شير خشك هم 11درصد گران تر شده است. 
بيشترين رشد قيمت در اين گروه كااليي در شهريور نسبت به مرداد 
امسال خامه پاســتوريزه با 12.8درصد و كره پاستوريزه با 12درصد 
باالترين رشد قيمت را در گروه لبنيات به خود اختصاص داده اند و پس 
از آن رشد قيمت شير پاستوريزه 7درصد و دوغ پاستوريزه 5.5درصد 

برآورد شده است و تنها شيرخشك 2.2درصد گران تر شده است.

خيز تخم مرغ، كنسرو ماهي و گوشت مرغ
در گروه مواد پروتيني به ويژه درخصوص كاالهاي مورد مصرف طبقه 
متوسط به پايين جامعه براســاس داده هاي مركز آمار ايران شاهد 
رشد 73درصدي قيمت تخم مرغ، 33درصدي كنسرو ماهي تن و 
31درصدي گوشت مرغ در شهريور امسال نسبت به پايان تابستان 
پارسال بوده ايم درحالي كه در اين بازه زماني گوشت گوساله كاهش 
حدود يك درصدي را تجربه كرده و گوشت گوسفندي تنها 5درصد 
رشــد داشــته و ماهي قزل آال هم 9درصد گران تر شده است. اين 
گزارش نشان مي دهد كه در آخرين ماه فصل تابستان امسال نسبت 
به مردادماه گذشــته تخم مرغ با نزديك به 12درصد رشد قيمت 
ركورددار رشد قيمت ماهانه در گروه مواد پروتئيني بوده و پس از آن 

كنسرو ماهي با رشدي 8.5درصدي قرار دارد.

رب گوجه ارزان شد، قندوشكر گران
مركز آمار ايران از كاهش 17درصدي قيمت رب گوجه فرنگي در 
شهريور امسال نسبت به شهريور پارسال خبر داده و مي گويد در اين 
مدت شكر 54درصد و قند 44درصد گران تر شده درحالي كه نوشابه 
گازدار هم رشدي نزديك به 50درصد داشته است. بيشترين رشد 
قيمت ماهانه در شهريور نسبت به مرداد امسال هم به نوشابه گازدار 
با 9.4درصد، روغن مايع 4.6درصد و شيريني خشك 4.1درصد و 

سس مايونز 4.2درصد اختصاص دارد.

نبضقيمتهادرسفرهايرانيها

نمودارهاي بازار طال و ســكه بعد از 
مدت ها سرانجام شــاهد روند نزولي 
بود و در نخستين روز هفته سكه طرح 
جديد با قيمت 14ميليون و 800هزار 
تومان معامله شد. روند كاهش قيمت 
سكه طرح جديد البته از روز پاياني 
هفته پيش آغاز شــد و در حالي كه روز چهارشــنبه را با قيمت 
15ميليون و 200هزار تومان به پايان برده  بود در روز پنجشنبه 
به 14ميليون و 990بازگشت و اين روند كاهش در روز شنبه نيز 
ادامه يافت. قيمت هر قطعه سكه تمام بهار طرح قديم روز گذشته 
با قيمت 14ميليون تومان معامله شد كه نسبت به قيمت پايان 
هفته گذشته تغييري نداشت. نيم ســكه و ربع سكه نيز گرچه با 
100هزار تومان افزايش قيمت نســبت به روز پنجشنبه معامله 
شــدند اما از ركورد قبلي خود كه در روز چهارشــنبه ثبت كرده 
بودند عبور نكردند. ديروز هر قطعه نيم سكه با قيمت 8ميليون و 
200هزار تومان و هر قطعه ربع سكه با قيمت 5ميليون و 300هزار 
تومان معامله شد. قيمت سكه يك گرمي نيز در معامالت ديروز 
تا 2ميليون و 600هــزار تومان باال رفت. در بازار طال نيز شــاهد 
اندكي كاهش قيمت بوديم و براســاس آمار سايت اتحاديه طال و 
جواهر تهران تا ساعات پاياني روز گذشته هر گرم طالي 18عيار با 
قيمت يك ميليون و 345هزار و 393تومان معامله شد. بر همين 
اســاس هر مثقال طال در بازار تهران 5ميليون و 845هزار تومان 
ارزشگذاري شده است. اين در حالي است كه به گفته فروشندگان 

و فعاالن صنفي، معامله مصنوعات طــال همچنان در حد صفر و 
بازار طال همچنان راكد است. با اين حال بخشي از داليل كاهش 
نرخ طال و سكه در بازار را مي توان ناشي از نوسانات نرخ ارز دانست. 
به اعتقاد تحليلگران بخشي از ريزش بازارها در معامالت جمعه و 
شنبه هيجاني بود و ممكن است اين روند در روزهاي آينده ادامه 
پيدا نكند. زماني كه اعالم شد ترامپ به كرونا مبتال شده، قيمت 
دالر حتي تا 29هزار و 100تومان هم افت كرد، ولي خبر اينكه او 
هيچ عالئم حادي از كرونا را از خود نشان نداده، موجب شد كه بار 
ديگر خريدهاي دالر بيشتر شود و عمده معامالت باالي 29هزار و 
500تومان رقم بخورد. با توجه به وابستگي شديد نرخ طال و سكه در 
بازار كشور به نرخ ارز بايد ديد تغييرات قيمت ارز با توجه به تحوالت 

منطقه چه تأثيري بر بازار سكه و طالي كشور خواهد داشت.

مســئوالن تركيه بار ديگر مجــوز پرواز 
ايرالين هاي ايراني را به اين كشــور  لغو 
كردند؛ البته همچنان پرواز از مبدأ ايران به 
فرودگاه هاي تركيه با استفاده از پروازهاي 
ايرالين قطر ايرويز امكان پذير است. طرف 
ايراني تنها دليل لغو اين مجوزها را همان 
ماجراي كرونا مي داند و شائبه هاي سياســي را تكذيب مي كند؛ اما باز 
هم پاسخي براي تناقض رفتار مســئوالن حمل ونقلي تركيه در قبال 

ايرالين هاي ايراني و ايرالين بزرگ و الكچري قطري وجود ندارد.
به گزارش همشهري، ترددهاي هوايي كه از همان نخستين روزهاي شيوع 
كرونا و با لغو مجوز پروازهاي مسافري آغاز شده بود، هنوز به وضعيت عادي 
نرسيده و در اين ميان، برقراري پرواز ميان ايران و تركيه نيز از اين قاعده 
مستثنا نبوده است؛ با اين تفاوت كه تركيه به صورت مقطعي اقدام به صدور 
و لغو مجوز پروازها مي كند و قاعده مشخصي براي ارتباط هوايي 2 كشور 
ندارد.  دبير انجمن شــركت هاي هواپيمايي با تأييد خبر لغو مجوز پرواز 
ايرالين هاي ايراني به تركيه، اين موضوع را ناشي از شيوع كرونا و پرهيز 
طرف ترك براي انتشار بيماري دانســته و هرگونه شائبه سياسي در اين 
ماجرا را نادرست مي داند. مقصود اسعدي ساماني،  افزود: در شرايط فعلي نيز 
مسئوالن تركيه به دليل شرايط ويژه ناشي از كرونا پروازها را متوقف كرده اند 
و عامل ديگر اعم از عوامل سياسي مؤثر نبوده است. اسعدي ساماني با اشاره 
ـ عراق، مي گويد: دليل  ـ افغانستان و تركيهـ  به لغو مجوز پروازهاي تركيهـ 
اين اقدامات صرفاً مشكالت مربوط به ويروس كرونا است كه به واسطه آن، 
مجوز اين پروازها لغو مي شود و توقف پروازها تا اطالع ثانوي ادامه خواهند 

داشت. البته دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي ايران به اين موضوع نيز 
اشاره مي كند كه هم اكنون پروازهاي قطر ايرويز بين ايران و تركيه ادامه دارد 
و تاكنون مقامات تركيه درباره ممنوعيت اين پروازها موضوعي را مطرح 
نكرده اند.  اگرچه خبر اوليه توقف پرواز ميان ايران و تركيه جمعه شب منتشر 
و ديروز صبح نيز تأييد شد، اما در همين بازه زماني، همچنان شركت هاي 
هواپيمايي ايراني در حال فروش بليت براي پروازهاي تهران-استانبول بودند 
و به دليل شدت تقاضا، ظرفيت اغلب پروازهاي موجود در حال تكميل شدن 
بود. اين در حالي بود كه وب سايت هواپيمايي تركيه )تركيش ايرالينز( براي 
هيچ يك از پروازهاي آينده خود بليت فروشي نداشت. در اين ميان، تا لحظه 
تنظيم اين گزارش، هيچ خبري نيز در مورد توقف پروازهاي ايرالين قطري 
به فرودگاه استانبول منتشر نشده و اين شركت هواپيمايي همچنان در حال 
فروش بليت پرواز تهران- دوحه - استانبول براي 2پرواز در هر شبانه روز 
است.  پيش  از اينكه مجوز پرواز ايرالين هاي ايراني به فرودگاه هاي استانبول 
صادر شود، مسافران ايراني مي توانستند با پرواز غيرمستقيم ايرالين قطر 
ايرويز و از طريق پرواز به دوحه، ميان ايران و تركيه مســافرت كنند. در 
آن شرايط قيمت بليت پروازهاي تهران- اســتانبول با ايرالين قطري تا 
ارقام نجومي 60 تا 70ميليون توماني نيز رشد كرده بود اما با فعال شدن 
ايرالين هاي ايراني، قيمت بليت اين ايرالين نيز به محدوده 8 تا 15 ميليون 
تومان كاهش يافت. حاال اما، در شرايطي كه مجوز پرواز مستقيم ميان ايران 
و تركيه لغو شده و ايرالين قطري همچنان مجاز به پرواز به تركيه است، بايد 
ديد آيا دوباره قيمت هاي قطرايرويز در اثر افزايش تقاضا به چند ده ميليون 
تومان مي رسد يا ترك ها جلوگيري از شيوع كرونا را به پروازهاي قطري نيز 

تعميم مي دهند و مرزهاي هوايي ايران و تركيه واقعا بسته مي شود.

ورود ايرالين هاي ايراني به تركيه؛ ممنوعبازگشت سكه به كانال 14ميليون

تدبير سران سه قوا برای كم كردن اختالف های سياسی می تواند راه را برای رسيدن به اجماع اقتصادی هموار سازد.

تامين مالي از كانال هاي جديد ازجمله اوراق قرضه 
است.

نماينــدگان مجلس در حالي اين روزها به شــدت 
از كســري بودجه دولــت و نرخ تورم بــاال گاليه 
مي كنند كه پيش از آغاز دوره جديد مجلس، مركز 
پژوهش هاي مجلس يك جعبه ابزار براي پوشــش 
كسري بودجه دولت براساس 28محور معرفي كرده 
بود كه در صدر اين راهكارهاي پيشنهادي بر ضرورت 
افزايش ايجاد بدهي و انتشار اوراق قرضه تأكيد شده 
است. البته دولت و بانك مركزي سياست كم كردن 
فهرست كاالهاي مشمول يارانه ارزي بر مبناي دالر 
4200تومان را در پيش گرفته امــا رفتار مجلس 
عكس اين مسير است و به جاي حذف معافيت هاي 
مالياتي و يا جلوگيري از فرارهاي مالياتي و راه هاي 
پيشنهادي بدنه كارشناسي بيشتر دنبال تصويب 
طرح هايي است كه شائبه رانت و افزايش نرخ تورم 

را به همراه دارد.

چرا فنر ارز پريد؟
خطــاي ارزي دولت، تثبيت نــرخ ارز در فروردين 
ســال 97بر مبناي دالر 4200تومان بود، خطايي 
كه نتيجه آن رانت ارزي، برهــم خوردن تعادل در 
بازارها و شكاف قيمت ها بود. به تدريج اين سياست 
ارزي تعديل و اجازه اصالح نرخ ارز داده شد اما ريشه 
اصلي جهش فنر ارزي در ايران حسب سابقه تاريخي 
به خطاي سياستگذاري ارزي براي اصالح نرخ ارز 
مربوط مي شود؛ با تشــديد تحريم ها و ايجاد موانع 
بر سر راه دسترسي ايران به درآمدهاي ارزي به ويژه 
درآمدهاي نفتي، زمينه براي جهش نرخ ارز فراهم 
شد. افزون بر اينكه قرار گرفتن شبكه بانكي كشور 
در يك حصر مالي به دليل فشارهاي بيروني و انفعال 
دروني در تصويب لوايح پيشنهادي ازجمله پيوستن 
ايران به گروه ويژه اقدام مالي و نظاير آن باعث شد 
كه مسيرهاي دسترسي به درآمدهاي ارزي كشور 
ســخت تر و پرهزينه تر شــده و ارزش برابري ريال 
ايران در برابر ارزهاي خارجي به شدت افت كند كه 
نتيجه آن را مي توان در رسيدن نرخ دالر آمريكا به 
مرز 30هزار تومان مشاهده كرد. افزون بر اين، شيوع 
كرونا و بسته شدن مرزهاي تجاري ايران با معدود 
كشورهاي طرف تجاري، ورودي ارز به كشور را هم 
مختل كرد و سياستگذار پولي در عين حال كه در 
تالش بود تا مرزهاي تجاري باز شود و روند صادرات 
و واردات به حالت عادي برگردند اما مانع بزرگي به 

نام تحريم ها در پيش رو بود.

قيمت طال و ارز در بازار آزاد تا ساعت 17ديروز

قيمت)تومان(نوع دارايي

1.345.393طالي 18عيار)گرم(

14.800.000سكه طرح جديد

14.000.000سكه طرح قديم

8.200.000نيم سكه

5.300.000ربع سكه

2.600.000سكه يك گرمي
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رشد 188 هزار میلیارد تومانی بازار سهام
ديروز تحت تأثير رشد شاخص بورس بيش از188هزار ميليارد تومان معادل 6.2ميليارد دالر به ارزش سهام شركت هاي بورس و فرابورس اضافه شدو 
جمع كل ارزش كل بازار سهام به 7018هزار ميليارد تومان رسيد. با اين حال جمع كل ارزش معامالت سهامداران در دادو ستد هاي ديروز به 10هزار 
و 843ميليارد تومان رسيد كه اين ميزان در مقايسه با مبادالت روز چهارشنبه 29درصد كاهش نشان مي دهد. ارزش معامالت بازار سهام يكي از 

نماگرهاي مهم تلقي مي شود كه رشد يا كاهش آن سينگالي براي رشد يا كاهش شاخص هاي بورس در آينده است. ث
مك

شــاخص كل بورس تهران در نخستين روز 
هفته با رشدي پرقدرت 43هزار واحد، يعني 
معادل 2.8درصد، رشــد كرد. سوخت اين 
صعود پرشتاب را پول سرمايه گذاران حقيقي 
فراهم كرد، ديروز حقيقي هــا 650ميليارد 
تومان پول تازه وارد چرخه مبادالت ســهام 
كردند. ظرف 10روز مبادالتي اخير اين براي نخستين بار بود كه رقم ورود 
پول سرمايه گذاران حقيقي به بازار ســهام از رقم خروج پول آنها پيشي 

مي گرفت.
به گزارش همشهري، نزول هاي سنگين شاخص بورس در 50روز گذشته 
ترس زيادي در تاالر شيشــه اي ايجاد كرده است هفته قبل هم اين نزول 
ادامه يافت و بيش از 450هزار ميليارد تومان معــادل 15ميليارد دالر از 
ارزش كل بازار سهام كاسته شــد. در روز چهارشنبه البته ورق برگشت و 
شاخص بورس با صعود به كار خود پايان داد ديروز هم اين صعود ادامه يافت 
و شاخص كل بورس تهران با 2.8درصد افزايش معادل 43هزار واحد رشد 
كرد و به يك ميليون 546هزار واحد رسيد. سهامداران اكنون با ترديد از 
خود مي پرسند آيا روند نزولي متوقف شده است؟ پاسخ به اين پرسش در 
شرايط كنوني بسيار دشوار است و تقريبا كمتر كارشناسي در اين باره سخن 
مي گويد با اين حال اغلب كارشناسان بازار سرمايه اميدوارند روند نزولي 
متوقف شود و شاخص كل بورس تهران دوباره روند صعودي اش را آغاز كند 
اما مروري بر وزن عوامل مختلف نشان مي دهد كه تحقق اين رؤيا به همين 

راحتي ها هم نيست.

عوامل اثر گذار بر شاخص بورس
از نظر تكنيكي يك محــدوده مقاومت در محدوده يــك ميليون 600تا 
650هزار واحد پيش روي شــاخص بورس قرار دارد و چنانچه شــاخص 
بورس نتواند از اين محدوده عبور كند بارديگر تــا محدوده يك ميليون 
450هزار واحد نزول خواهد كرد. از نظر بنيادي هم بايد منتظر گزارش هاي 
حسابرسي شده از عملكرد 6ماهه شركت هاي بورس باشيم، هرچند بررسي 
آمارهاي توليد و فروش شركت ها، ارائه شده به كدال، از رشد درآمد حاصل 
از فروش دست كم 170شــركت بورس در شهريورماه نسبت به مردادماه 
حكايت دارد اما هنوز زمان براي قضاوت نهايي فرا نرسيده است زيرا بايد 
پس از افشاي جزئيات عملكرد شركت ها مشخص شود چه بخشي از افزايش 
درآمد شركت ها، كه عمدتا ناشي از تورم بوده، به كسب سود هم منجر شده 
است. محرك ديگري كه مي تواند به رشد شاخص هاي بورس منجر شود 
قيمت دالر است. هم اكنون قيمت دالر تا محدوده 30هزار تومان افزايش 
يافته اما نكته اول اين است كه بازار ســهام اثر دالر 30هزار توماني را قبال 
پيش خور كرده است و دوم اينكه در شرايط فعلي بسياري از تحليل گران بر 
اين باورند كه احتماال نقطه رشد قيمت دالر همين محدوده است و قيمت 
دالر ديگر قادر نيست از اين مرز فراتر رود. چنانچه قيمت دالر از اين مرز 

فراتر نرود يكي از محرك هاي بنيادي رشد شاخص حذف خواهد شد.
يك كارشناس بازار سرمايه در اين باره مي گويد:با توجه به شرايط تكنيكي 
و بنيادي به نظر مي رسد در روزهاي آينده شاهد ثبات نرخ ارز و قرار گرفتن 
آن در مسير اصالحي باشيم و اصالح قيمت ارز منجر به افزايش فشار فروش 
در بازار سهام خواهد شد، اكنون اصالح نرخ ارز در بازار آغاز نشده است و 

اقبال به بورس بيشتر ناشي از افزايش نرخ تورم و ارز بوده است. اميرعلي 
باقري با بيان اينكه سرمايه گذاران بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه 
براي ســرمايه گذاري در بورس به نرخ ارز توجه داشته باشند و چشم انداز 
آن را در محاســبات خود مورد توجه قرار دهند، افزود:نرخ ارز در مقاطع 
فعلي چندان تناسبي با واقعيات اقتصادي كشور ندارد، ممكن است نرخ 
ارز اصالحي را تجربه كندكه همين موضوع دقت مضاعفي را بر بدنه بازار از 

سمت سرمايه گذاران مي طلبد.
نكته آخر و مهم تر اينكه برخي خبرهاي غيررســمي حاكي از آن اســت 
سياستگذار پولي در تالش است تا نرخ بهره را افزايش دهد و حتي قرار است 
اين موضوع در نشست هفته جاري شوراي پول و اعتبار مورد بررسي قرار 
گيرد. از سوي ديگر در دستور كار قرار گرفتن سياست هاي انقباضي پولي 
در دولت احتمال افزايش نرخ بهره را به دليل اجراي سياست هاي ضد تورمي 
تقويت كرده و اين موضوع مي تواند اثرات عميقي بر بازار سهام داشته باشد. 
برخي خبر هاي غيررســمي حكايت از آن دارد كه سياســتگذار پولي در 
تالش است نرخ سود بانكي را تا محدوده 23درصد افزايش دهد اما از صحت 
و سقم اين خبر ها اطالع كاملي در دست نيست. به لحاظ ساختاري هر نوع 
كاهش يا افزايش نرخ سود بانكي مي تواند به رشد يا كاهش شاخص هاي 
بورس منجر شود و افزايش آن مي تواند زمينه نزول سنگين شاخص هاي 

بورس را فراهم كند.

پيش بيني آينده
پيمان حدادي، از كارشناسان بازار سرمايه درباره چشم انداز بازار سرمايه 
در نيمه دوم سال مي گويد: ارزيابي ها نشان مي دهد كه بازده بازار سرمايه 
در قياس با ساير بازارها، در6 ماه دوم مناســب تر خواهد بود بنابر اين اگر 
سهام داري به دنبال كسب بازده در 6 ماه دوم سال است، تأكيد مي كنم كه 
روي سهام خود باقي بماند، البته نه هر سهمي و هر صنعتي. به گفته او در 
نيمه دوم سال صنايع بزرگ مانند گروه فلزات اساسي، سنگ معدن، صنايع 
پتروشيمي و صنايع مادر بسيار ارزنده و از لحاظ بنيادي بسيار ارزشمند 
هستند. هومن عميدي ديگر كارشناس بازار سرمايه هم مي گويد: با روشن 
شدن مفروضات بودجه سال آينده و اعالم گزارش هاي 6 ماهه شركت ها 
كه پيش بيني مي شود گزارش هاي مثبت و شگفت انگيزي باشند، فضاي 

عمومي بازار سرمايه مثبت تر خواهد شد.
به گفته او با وجود اين نوسان هاي اخير بورس چنان هيجاني در سهامداران 
ايجاد كرده كه با وجود بازگشت رشد، همچنان سايه هاي ترس از ريزش 
دوباره وجود دارد و عده اي از فعاالن بازار را در حالت انتظار قرار داده است.

حميد مير معيني يك كارشناس بازارسرمايه اما نظر متفاوت تري دارد و 
معتقد است: اگر اتفاق غيرمترقبه اي رخ ندهد ريزش شديد صنايع بنيادي 
متوقف خواهد شد اما صنايع كوچك و متوسطي كه همچنان با قيمت هاي 

بااليي عرضه مي شوند يا بازار گردان ندارند همچنان نزول خواهند كرد.

نماگر های بازار سهام در مبادالت دیروز
درصدتغییرمقدار تغییرمقدارنماگر

1546146427192.84شاخص کل بورس-واحد
29.14-4460-10843ارزش معامالت- میلیارد تومان
70181882.75ارزش بازار- هزار میلیارد تومان

همشهري سناريوهاي تداوم صعود بورس را بررسي مي كند

شاخص كل بورس تهران ديروز با 2.8درصد رشد از محدوده يك ميليون و500 هزار واحد فاصله گرفت

رشد پرقدرت شاخص؛  با پول حقیقي ها

گفت وگو

رئيس اتحاديه دارندگان اتوسرويس و تعميرگاه تهران مطرح كرد:
 واردات قطعات يدكي كاركرده

از كشورهاي همسايه 
كمبود و گرانــي قطعات يدكي اصلي 
خــودرو و افزايش ســهم قطعات 
بي كيفيت و تقلبي از بازار موجب اقبال 
بسياري از تعميركاران و مشتريان به 
خريد قطعات يدكي اصلي دست دوم 
و يا حتي تعمير برخي قطعات شــده 
است. برخي فعاالن صنفي نســبت به استفاده از قطعات دست 
دوم يا تعميرشده مرتبط با ايمني خودرو هشدار مي دهند و تأكيد 
مي كنند تعميركاران و فروشندگان اينگونه قطعات از پذيرش 
تبعات استفاده از چنين قطعاتی در خودروهاي تعميري خودداري 
كنند. با محسن فقيهي، رئيس اتحاديه دارندگان اتوسرويس، 
تعميرگاه، پاركينگ و كارواش خودروی تهران گفت وگو كرده ايم.

وضعيت اين روزهاي بازار قطعات يدكي خودرو چگونه است؟
وضعيت بازار قطعات يدكي خودرو بسيار نابسامان است؛ به نحوي كه 
بازار از قطعات يدكي غيراصلي)فيك( و بي كيفيت پر شده و قطعات 
يدكي اصلي نيز در بازار بسيار ناياب و گران است. شرايط بازار قطعه 
به گونه اي اســت كه اكنون حتي فعاالن صنفي نيز قــادر به تامين و 
تشخيص قطعات اصلي از تقلبي نيستند. افزايش سودجويي در بازار 
قطعات يدكي موجب شده است تا اكنون بسياري از عرضه كنندگان، 
قطعات يدكي تقلبي چيني يا ايراني را در جعبه قطعات اصلي برندهاي 
داخلي و خارجي بسته بندي كرده و به نام قطعات اصلي و با قيمت هاي 
بسيار باال به مشتريان عرضه كنند. قطعاتي كه در ظاهر بسيار زيبا اما 
از نظر كيفيت مواد و نوع قطعات بسيار نامطلوب و بي كيفيت هستند. 
خريد و استفاده از اينگونه قطعات موجب زيان مشتريان و مشاجره آنها 

با تعميركاران پس از استفاده و خرابي خودرو مي شود.
قطعات يدكي تقلبي بيشتر از چه كشورهاي وارد مي شود؟

اغلب اينگونه قطعات، چيني نامرغوب است اما حتي برخي قطعات 
بي كيفيت ايراني نيز در بسته بندي اصلي در بازار عرضه مي شود. البته 
كيفيت قطعات ايراني نســبت به اينگونه قطعات تقلبي چيني بهتر 
است و قطعات تايواني و تايلندي نيز در بازار عرضه مي شود كه كيفيت 
به نسبت بهتري نسبت به اينگونه قطعات چيني دارد. به جرأت مي توان 
گفت اكنون به هيچ وجه قطعات يدكي اصلي خودرو در بازار نيست 
مگر آنكه كسي آشنايي در كشورهاي عربي يا ساير كشورهاي همسايه 
داشته باشد و با سفارش دادن نسبت به واردات اينگونه قطعات اقدام 
كند. عالوه بر آن كيفيت قطعات يدكي ايراني بسته بندي شده به نام 
ايساكو و سايپا يدك نيز به شدت كاهش يافته است. عالوه بر كاهش 

كيفيت، قيمت انواع قطعات يدكي نيز افزايش يافته است.
قيمت قطعات يدكي خودرو نسبت به سال گذشته چقدر 

افزايش يافته است؟
ميزان افزايش قيمت انواع قطعات يدكي خودرو متفاوت اســت اما 
به طور ميانگين قيمت انواع قطعات يدكي از سال گذشته تا كنون بنابر 
نوع قطعه از 3 تا 5برابر افزايش يافته است. درحالي كه از نظر كيفيت نيز 
شاهد افت كيفي انواع قطعات هستيم و انواع قطعات يدكي بي كيفيت 
به نام قطعات اصلي به مردم عرضه مي شــوند. اين افزايش قيمت در 
مورد قطعات يدكي بدنه برخي خودروهاي مونتاژ داخلي مانند ساندرو 
به مراتب بيشــتر بوده؛ به نحوي كه قيمت در خودروی ســاندرو به 

9ميليون و 500هزار تومان افزايش يافته است.
قطعات يدكي دســت دوم به خصوص براي خودروهاي 

خارجي چگونه تامين مي شود؟ 
رشد قيمت قطعات يدكي خارجي به مراتب بيشتر از قطعات يدكي 
خودروهاي داخلي بوده اســت. عالوه بر آن تقلب در قطعات يدكي 
اينگونه خودروها بيشتر از خودروهاي داخلي بوده كه اين امر موجب 
افزايش تقاضا براي استفاده از قطعات يدكي كاركرده و دست دوم براي 
خودروهاي خارجي شده است. قطعات يدكي خودروهاي خارجي كه 
در خارج از كشور اوراق و وارد مي شود، كيفيت بدي ندارند و قطعاتي 
كه به نام قطعات استوك از ساير كشورها وارد كشور مي شوند، كيفيت 
بهتري دارند. اينگونه قطعات از گرجستان، دوبي و حتي ژاپن با اوراق 

كردن خودروهاي كاركرده وارد ايران مي شوند.
كيفيت قطعات استوك وارداتي تا چه حد مطلوب است؟

قطعات اســتوكي كه از خارج كشــور با اوراق كــردن خودروها وارد 
مي شود، حداقل مي توان گفت كه قطعات اصلي است كه بيشتر براي 
خودروهاي خارجي استفاده مي شود ، اما اينكه چنين قطعاتي تا چه 
حد از نظر فني سالم و قابل استفاده است، موضوع ديگري است كه بايد 
تعميركاران و ســاير متخصصان در مورد آن اظهارنظر كنند. برخي 
قطعات دست دوم مانند ميل لنگ يا ســيلندر پيستون وارد كشور 
مي شود كه معموال اينگونه قطعات داراي كيفيت بدي نيست اما در 
برخي مواد حتي ميل لنگ هاي استوك وارداتي نيز بريده و خريداران 

اينگونه قطعات را دچار مشكل كرده است.

وزانه  گزارش ر
بورس

آمارها نشــان مي دهد ســاالنه 
110هزار تن شــامپو در ايران 
مصرف مي شــود كــه توليدات 
داخلــي ايــن صنعــت تــوان 
پوشــش 100درصدي نياز بازار 
داخلي را دارد اما به دليل وجود 
كاالهاي خارجي در بازار، 85درصد بــازار مصرف در اختيار 

توليدكنندگان داخلي قرار گرفته است.
به گزارش همشــهري، از ممنوعيت واردات مواد آرايشــي 
و بهداشتي به كشــور حاال ديگر بيشــتر از 2سال مي گذرد. 
ســال97 بود كه اعالم شــد براي حمايت از توليد داخلي و 
حفظ منابع ارزي با توجه به تحريم هاي اقتصادي، واردات در 
حوزه هاي زيادي به ويژه آنهايي كه توليد داخلي دارند، محدود 
يا ممنوع مي شود و يكي از اين حوزه ها هم محصوالت آرايشي 
و بهداشــتي ازجمله شــامپو بود، اما نگاهي به فروشگاه هاي 
آرايشي و بهداشتي و البته سوپرماركت ها نشان مي دهد هنوز 
هم بخشي از بازار در اختيار شامپوهايي است كه با ممنوعيت 
واردات رسمي، 100درصد به صورت قاچاق وارد كشور شده اند.

خاطره بازي با دهه 60
 از آغاز فعاليت نخســتين كارخانه توليد شــامپو در كشور از 
بيش از 45ســال پيش، اين صنعت پيشــرفت بسيار خوبي 
داشته و به خصوص در يك دهه اخير متحول شده است. بيشتر 
مردم، دهه60 و روزگار جنگ و اوج تحريم هاي اقتصادي را با 
شامپوهاي زرد تخم مرغي گذراندند و صورتي شدن رنگ اين 
شامپوها در آن سال ها تحول محسوب مي شد. اما در سال هاي 
بعد از آن شــركت هاي توليدي زيادي پا بــه عرصه فعاليت 
گذاشــتند؛ تا جايي كه امروز اعتقاد كارشناسان بر اين است 
كه ايران در زمينه شوينده ها و پاك كننده هايي چون صابون 
و شامپو، پودرهاي لباسشويي و مايع ظرفشويي داراي مزيت 
توليد اســت و نه تنها مي تواند بازار داخلي را به تمامي تامين 
كند، بلكه مي تواند به كشورهاي همسايه نيز صادرات داشته 
باشد. نگاهي به تبليغات تلويزيوني برندهاي ايراني توليدكننده 
اين محصول نيز گواه صحت اين مدعاست اما بر اين واقعيت 
نمي توان چشم بست كه همواره سهم بااليي از بازار اين كاال 
در اختيار برندهاي خارجي بوده و هنوز هم كشش بازار قاچاق 
شامپو و ديگر محصوالتي در اين رديف را از توجيه اقتصادي 

برخوردار كرده است.

اثر ممنوعيت واردات بر قيمت
گذشته از بحث چگونگي ورود شــامپو به كشور و سهم بازار 
اين كاال، آنچه بــراي مصرف كنندگان از اهميت بيشــتري 
برخوردار است بحث قيمت است. ممنوعيت واردات، قيمت 
انواع خارجي شــامپو را 3 تا 4برابر افزايش داده و درحالي كه 
گران تريــن برندهاي اروپايي داراي ويژگــي خاص و مزاياي 
درماني تا 2ســال پيش 50 تا 100هزار تومــان بود امروز به 

شرط اينكه بتوانند مرزهاي ورودي كشور را پشت سر بگذارند 
با قيمت هايي باالي 300هزار تومان به فروش مي رسند. البته 
آمار غيررسمي فروش مغازه هاي آرايشي و بهداشتي بعضي از 
مناطق شهر تهران نشان مي دهد تقاضا براي برندهاي خارجي 
شامپو بسيار باالست و مشــتري هاي ثابت اين اقالم، آنها را با 
هر قيمتي خريداري مي كنند. اما در بين ايراني ها هم افزايش 

قيمت در اين مدت كم نبوده است.

رشد قيمت داخلي ها
شامپوهاي توليد داخل كشور به ويژه در يك سال اخير افزايش 
قيمت زيادي داشته اند كه در بعضي موارد با قيمت شامپوهاي 
وارداتي برابري مي كند. برندهاي معروفي كه طي ســال ها با 
تبليغات گسترده، جايگاه ثابتي در سبد خريد بسياري از اقشار 
جامعه پيدا كرده اند حاال با رشد شديد قيمت كم كم جاي خود 
را به انواع ارزان تري مي دهند و كمتر برند شناخته شده ايراني 
را مي توانيد در سوپرماركت ها و فروشگاه هاي بهداشتي پيدا 
كنيد كه قيمتي كمتر از 20هزار تومان داشــته باشد. توليد 
محصوالت آرايشي و بهداشتي در ايران تا حد زيادي به واردات 
وابسته است و افزايش شديد نرخ ارز به ويژه در يك سال اخير 
تأثير زيادي بر افزايش هزينه توليد اين محصوالت و طبيعتا 
قيمت فروش آنها در بازار گذاشــته است. به طور مثال قيمت 
انواع شــامپوهاي برند سينره در يك سال گذشــته از 11 تا 
15هزار تومان به 25هزار تومان رسيده و ديگر برندها نيز كمتر 
از اين افزايش قيمت نداشته اند. فروشندگان مي گويند عمده 
افزايش قيمت شامپو در تمام برندها در ماه هاي ابتدايي امسال 
رخ داد و بعد از آن افزايش نرخ نداشته ايم اما همين ميزان رشد 
قيمت نيز با توجه به افزايش تورم و رشــد چشمگير كاالهاي 
اساسي باعث شده بسياري از اقشار برندهايي را كه به آنها عادت 
كرده بودند كنار بگذارند و به محصوالتــي روي بياورند كه با 
قدرت خريد اندك آنها سازگاري بيشتري دارد. از شهريورماه 
زمزمه هاي افزايش قيمت 20 تا 30درصدي مواد شوينده نيز 
به گوش رسيد و اگر اين اتفاق بيفتد شامپو تخم مرغي جايگاه 

دهه60 خود را در سبد مصرف خانوارهاي ايراني باز مي يابد.

 قیمت فروش بعضي انواع شامپو 
در فروشگاه هاي آرایشي بهداشتي تهران

قیمت/تومانمشخصاتنام کاال
14.000کتیرا-300میلي لیتريصحت
29.000براي موهاي وزدار- 200میلي لیتريفولیكا
7.500شامپو بچه- 200میلي لیتريبوژنه
11.500سدر- 500میلي لیتريلطیفه
19.500ضدشوره- 300میلي لیتريبس
16.500زغالي- 300میلي لیتريبنسر

25.000شامپو خشك-500میلي لیتريدرماکلین
25.000ضدشوره- 400میلي لیتريکلیر

65.000ضد شوره مدل منتول-400میلي لیتريهد اند شولدرز
175.000مدل کافئینC1- 250میلي لیتريآلپسین

شرايط مساعد جوي و رشد توليد 
و عرضه انواع ســبزي و صيفي 
زمينه تثبيت يا سير نزولي قيمت 
عمده فروشي و خرده فروشي اين 
اقالم را در بازار فراهم كرده است. 
به گزارش همشهري، هر ساله با 
افزايش بارندگي و سرد شــدن هوا ميزان توليد و عرضه انوع 
سبزي و صيفي كاهش مي يابد و مشكالت تامين و بازارساني 
اين اقالم زمينه كمبود و افزايش قيمت ها را فراهم مي كند. اما 
امسال تا كنون ثبات شرايط جوي و رشد توليد و عرضه، بهبود 
كيفيت انواع سبزي و صيفي عرضه شــده به بازار و تثبيت يا 
سيرنزولي اين اقالم در بازار خرده فروشي را فراهم كرده است. 
مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشهري از كيفيت و قيمت 
انواع سبزي هاي پهن برگ در خرده فروشي هاي شهر و ميدان 
مركزي ميوه و تره بار و ميدان هاي ميوه و تره بار شــهرداري 
تهران حاكي از تثبيت قيمت بيشتر اين اقالم طي چند هفته 
گذشته و حتي سير نزولي قيمت برخي اقالم مانند فلفل دلمه، 
فلفل تند ريز، فلفل شيرين، فلفل شمشيري، سبزي خوردن 
و سبزي جور و حتي برخي سبزي هاي ريشه اي مانند هويج 

و شلغم است.

كمبود سبزي و صيفي نداريم
رئيس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي ميوه و تره بار با تأكيد 
بر اينكه با توجه به رشد توليد و شرايط مساعد جوي، كمبودي 
در عرضه انواع سبزي و ميوه وجود ندارد به همشهري گفت: 
اين رشد توليد و عرضه، زمينه تثبيت قيمت بيشتر اقالم سبزي 
و سير نزولي برخي اقالم ديگر در ميدان مركزي ميوه و تره بار 
و در خرده فروشي ها را فراهم كرده است. مصطفي دارايي نژاد 
با اشاره به اينكه هنوز تغييرات فصلي تأثيري بر توليد و عرضه 
انواع سبزي و صيفي در بازار نداشته است، گفت: قيمت انواع 
ســبزي و صيفي نيز مانند انواع ميوه و مركبات هر دو هفته، 
يك بار در ميدان مركزي ميوه و تره بار كشف و نرخ اين اقالم در 
سه سطح كف، سقف و ممتاز تعيين و ابالغ مي شود. بر مبناي 
اين نرخ هاي كشف شده، عرضه كنندگان سبزي و صيفي در 
ســطح خرده فروشــي نيز به عرضه اين اقالم با سود حداكثر 
30درصدي ملزم هســتند، اما وظيفه نظارت بر رعايت اين 
قيمت ها در ميوه فروشي هاي شهر بر عهده اتحاديه فروشندگان 
ميوه و ســبزي در شــهر تهران اســت. به گفته او، بر اساس 
قيمت هاي كشف شده مذكور، نرخ عمده فروشي انواع سبزي 
از 7تا 14مهر ماه جاري تعيين شده كه بر مبناي اين قيمت ها 
نرخ هر كيلو بادمجان دلمه را 4 تا 5 هزار تومان، بادمجان قلمي 
3 هزار و 500 تا 5 هزار تومان، بادمجان گلخانه اي 6 تا 8 هزار 
تومان و باميه 5 تا 8 هزار تومان تعيين شده است. دارايي نژاد 
همچنين قيمت پياز شيري را يك تا 2 هزار، پياز قرمز 2 هزار 
و 500 تا 3 هزار و 500، ســيب زميني هزار و 500 تا 2 هزار 
و 500 تومان اعالم كرد و در مورد قيمت عمده فروشي برخي 
انواع سبزي، افزود: نرخ عمده فروشي هر كيلوگرم فلفل دلمه 
سبز 5 تا 6 هزار، فلفل تند 3 تا 5 هزار، كلم بروكلي 8 تا 11 هزار 
تومان است. به گفته او، همچنين قيمت عمده فروشي هر كيلو 
كاهو رسمي 3 هزار و 500 تا 4 هزار و 500، كدو 5 تا 7 هزار، 
كرفس هزار و 500 تا 3 هزار تومان، كلم سفيد و قرمز 2 تا 3 

هزار، گوجه فرنگي هزار و 300 تا 2 هزار و 500 و هويج 2 هزار 
و 500 تا 4 هزار تومان تعيين شده است. دارايي نژاد با تأكيد 
بر نبود كمبود در توليد و عرضه انواع ميوه و ســبزي و صيفي 
افزود: با توجه به فراواني توليد پيش بيني مي شود كه نوسان 

چشمگيري در قيمت ميوه، سبزي و صيفي رخ ندهد.

افت قيمت برخي سبزي ها در ميدان هاي ميوه و تره بار
بررسي قيمت خرده فروشي انواع سبزي و صيفي در ميدان هاي 
ميوه و تره بار شــهرداري تهران نيز بيانگر تثبيت قيمت انواع 
ســبزي خوردن، ســبزي جور، كرفس، كاهو پيــچ، كاهوي 
رســمي، انواع كلم )قرمز، ســفيد، گل كلم و كلم بروكي( و 
ســير نزولي قيمت برخي ديگر از انواع سبزي است. به نحوي 
كه قيمت خرده فروشــي هر كيلوگرم فلفل دلمــه رنگي با 
كاهش 300 توماني به 3900 تومان، فلفل ريز شيرين با افت 
300 توماني به 7500 تومان، فلفل ريز تند با كاهش 600 توماني 
به 5900 تومان، فلفل كاپي و شمشــيري با افت 300 توماني 
به6900 تومان و هويج با كاهش 200 توماني به 3900 تومان 

رسيده است.

تداوم ناخالص فروشي سبزي
از نظر كيفيت نيز انواع سبزي عرضه شده در خرده فروشي هاي 
شــهر، از كيفيت به نســبت مناســبي برخوردار است، اما 
ناخالص فروشي برخي انواع ســبزي مانند سبزي پاك نشده 
يا با گل يا كاهوي پاك نشــده موجب گاليه برخي مشتريان 
شده است. گرچه در ميدان هاي ميوه و تره بار شهرداري تهران 
اينگونه اقالم به صورت سورت شــده با كيفيت نسبتا بهتري 
عرضه مي شود، اما نظارت چنداني بر كيفيت و وزن اين اقالم 
در ميوه و سبزي فروشي هاي شهر تهران صورت نمي گيرد. هر 
ساله در فصل بارندگي و با سخت تر شــدن امكان برداشت و 
بازاررساني انواع سبزي خوردن و جور مشكل ناخالص فروشي 
اينگونه محصوالت نيز تشديد مي شود و فروشندگان سبزي و 
صيفي، انواع پاك شده اينگونه محصوالت را در دسته بندي هاي 
بسيار كوچك و با قيمت هايي به مراتب باالتر به مشتريان عرضه 

مي كنند.

قیمت برخي انواع سبزي در میدان مرکزي میوه و تره بار

 قیمت کف نوع سبزي
)کیلوگرم- تومان(

 قیمت ممتاز
)کیلوگرم- تومان(

3.0007.000فلفل تند ریز
7.00012.000فلفل شیرین

5.0009.000فلفل دلمه سبز
1.5003.500کرفس

2.5004.000سبزي خوردن
2.0003.500سبزي جور

4.0006.000کاهوپیچ ساالدي
3.5005.000کاهوي رسمي

5.5008.000لوبیا سبز
3.0005.000گل کلم

2.0004.000کلم سفید
2.0004.000کلم قرمز

8.00014.000کلم بروکلي
5.00010.000بامیه

تره  بار

تعادل پاييزي در بازار سبزي ها
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري از كاهش قيمت خرده فروشي سبزي حكايت دارد

سوپرماركت

بازگشت شامپو تخم مرغي به سبد خريد خانوارها

در شرايطي كه شيب قيمت دالر در دو هفته 
گذشته شديد تر شده بود، از هفته قبل قيمت 
هر دالر آمريكا زير محــدوده 30هزار تومان 
تثبيت شــد و اين روند در مبــادالت ديروز 
هم ادامه يافت. اكنون پرســش اين است كه 
آيا قيمت دالر از 30هزار تومان عبور خواهد 
كرد، يا خير؟ به گزارش همشــهري، افزايش شــيب صعودي قيمت دالر 
موجي از نگراني را در ميان مردم، فعاالن اقتصادي و مسئوالن ايجاد كرده 
است، چرا كه رشد قيمت دالر به طور مستقيم و غيرمستقيم بر تورم دامن 
مي زند. از نظر بنيادي، افزايش قيمت دالر وابستگي زيادي به درآمد هاي 
ارزي كشور دارد، زيرا با كاهش درآمد هاي ارزي ميزان عرضه كاهش پيدا 
مي كند و زمينه رشد قيمت دالر فراهم مي شود. افزايش تحريم ها در طول 
دو سال گذشته روزبه روز محدوديت هاي بيشتري را براي ورود ارز به كشور 
ايجاد كرد و همين عامل به محركي براي رشد قيمت دالر تبديل شد. اين 
رشد از چند هفته پيش شدت گرفت و قيمت دالر پس از شكستن محدوده 
20هزار تومان كه ســقف تاريخي مهر ماه 1397بود به سرعت خود را به 
محدوده 30هزار تومان رساند. با وجود اين، ظرف يك هفته گذشته قيمت 
هر دالر آمريكا در اين محدوده توقف كرده اســت و اميدواري را نسبت به 
توقف روند صعودي قيمت دالر افزايش داده است. اكنون پرسش اين است 
كه آيا قيمت دالر در اين محدوده مقاومــت خواهد كرد، يا از مرز 30هزار 

تومان فراتر خواهد رفت؟

اميدواري براي كاهش قيمت دالر
بررسي ها نشان مي دهد قيمت دالر تحت تأثير سه عامل، تمايل زيادي براي 

عبور از محدوده 30هزار تومان ندارد. هم اكنون از يك طرف مقامات دولت 
و بانك مركزي از تسهيل بازگشت ارز هاي صادراتي خبر مي دهند و از طرف 
ديگر به نظر مي رسد با پيدا شدن راه هاي دور زدن تحريم ها، ميزان فروش 
نفت ايران كه مي تواند درآمد هاي ارزي ايران را افزايش دهد، بيشتر شده. 
همچنين خبر هايي در مورد آزاد شدن منابع ارزي بلوكه شده ايران در ساير 
كشور ها به گوش مي رسد و به نظر مي رسد توافق هايي در اين زمينه از طريق 

فضاي سياسي انجام شده است.
عبد الناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي، روز جمعه در يادداشتي نوشت: 
خبرهاي مثبتي از منابع مسدودي دارم و نيز همانطور كه قبال ً گفتم روند 
عرضه و معامالت حواله هاي ارزي در بازار دوم، در بســتر ســامانه نيما، 
به خصوص سه ماهه اخير، بهتر از قبل شده است. صادر كنندگان 8 ميليارد 
دالر از تعهدات ارزي 27 ميليارد دالري ايفا نشده خود، مربوط به پروانه هاي 
صادراتي سال هاي 1397 و 1398 خود را، به تدريج به چرخه اقتصاد آورده و 
مانده تعهدات آنها به 19 ميليار دالر كاهش يافته است. به گفته او، ميانگين 
وزني نرخ ارز در سامانه نيما نيز، با روند كاهشي به محدوده 23 هزار تومان 
به ازاي هر دالر رسيده است، كه البته تأثير خود را به تدريج در نرخ هاي بازار 

نشان خواهد داد.
همزمان با ســخنان رئيس كل بانك مركزي، برخي خبر هاي غيررسمي 
هم آزاد شدن منابع ارزي بلوكه شده ايران را تأييد مي كنند. اين خبر هاي 
غيررسمي كه ناظر بر روابط ديپلماتيك و سياسي است حكايت از آن دارد كه 
توافق هايي براي بازگشت ارز هاي بلوكه شده ايران در چندين كشور ازجمله 
چين و كره جنوبي انجام شده و قرار است كره جنوبي بخشي از ارز هاي ايران 
را كه 6ميليارد دالر است، آزاد كند. آزاد شــدن اين منابع مي تواند تأثير 
زيادي بر بازار ارز داشته باشد و به كاهش قيمت در كوتاه مدت منجر شود. 

همچنين گويا قرار است براساس تصميم مقامات بانك مركزي، تبادالت 
ايران با كشور هايي مانند افغانستان، پاكستان و عراق صرفا به صورت ارزي 

انجام شود.
همگام با اين رويداد ها، منابع خبــري داخلي و خارجي خبر مي دهند كه 
روند صادرات نفت كه به دليل تحريم ها هر روز محدود تر مي شد، سرعت 
گرفته و ايران توانسته از طريق خالقيت هاي تازه اي نفت بيشتري بفروشد. 
اين موضوع را خبرگزاري هاي خارجي ازجمله رويترز هم تأييد كرده اند. 
چنانچه ايران بتواند نفت بيشتري بفروشد و در عين حال منابع ارزي آن 
را وارد كشور كند بازار ارز متاثر خواهد شد و زمينه نزول قيمت ارز فراهم 
خواهد شد. با اين حال، به نظر مي رسد بانك مركزي در جريان اين مسير 
راه دشواري را در پيش دارد و بايد به غيراز اميدواري به گشايش هاي ارزي، 
اقدامات ديگري را نيز انجام دهد. ديروز در همين رابطه ولي اهلل ســيف، 
رئيس كل سابق بانك مركزي، در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي 
با اشاره به رشد 400 درصدي قيمت ارز از ابتداي سال 97 تاكنون و علل 
اين رشد شتابان، به بانك مركزي توصيه كرد براي مهار قيمت ارز، كنترل 

معامالت فردايي را به دست بگيرد.

قیمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17دیروز )ارقام به ریال(
درصدتغییرمقدار تغییرقیمتارز
1.57-284،5604،480دالر
1.66-960،333560،5یورو

1.17-900،382490،4پوند انگلیس
1.45-540،80170،1درهم امارات

1.94-210،38740لیر ترکیه
1.77-700،322700،5فرانك سوئیس

1.44-680،43630یوان چین
1.37-630،222060،3دالر کانادا

افزايش اميد به تثبيت نرخ دالر در محدوده 30هزار تومان 
دالر
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روزنامه هاي قطري نوشته اند باشــگاه العربي براي جذب مهدي 
ترابي معطل اين است كه يك بازيكن خارجي را از ليست حذف كند 
و نام ترابي را به فهرستش بيفزايد. همه اينها در حالي است كه ترابي 
بالفاصله بعد از آغاز فصل نقل وانتقاالت خيلي بي سروصدا به عنوان 
نخستين نفر به باشگاه مراجعه و قراردادش را به طور يكطرفه فسخ 
كرد. االن با اين همه تعلل، مخاطبان حق دارند معني آن شتاب را 
نفهمند. ترابي مي توانست در ليگ قهرمانان آسيا هم كنار پرسپوليس 
باقي بماند و پس از پايان اين مسابقات به تيم جديدش ملحق شود. 
حتي علي كريمي استقالل هم چنين كرد و امروز در  آستانه جدايي 
قرار گرفته است. از قرار معلوم منع قانوني به اين منظور وجود نداشته 
است؛ بنابراين كاش بازيكني كه شادي گل خاصش بوسيدن لوگوي 

پرسپوليس بود، در عمل هم كمي تعصبش را نشان مي داد.

واقعا نمي شد بعد از آسيا بروي؟

مهدي رسول پناه، سرپرست باشگاه پرسپوليس در بخشي از آخرين 
مصاحبه اش مدعي شده اين تيم فقط يك بازيكن باالي 3 ميليارد 
تومان دارد. خب طبيعتا پذيرفتن اين ادعا كمي دشوار است؛ چون در 
همين تيم سال گذشته عليرضا بيرانوند رقم بسيار باالتري گرفته بود. 
بعد همه جا گراني شده، چطور در پرسپوليس ارزاني آمده؟ جالب 
است كه امير قلعه نويي مي گويد ميانگين دستمزد بازيكنان گل گهر 
3/5 ميليارد تومان است. اينطوري يعني پرسپوليس بعد از 4قهرماني 
از تيم سيرجاني ارزان تر بسته شده كه خب كمي بامزه به نظر مي رسد. 
رسول پناه همچنين نيم ساعت هم از يحيي گل محمدي تعريف 
كرده كه حقش بوده، اما در پايان گفته: »در زمين جواب منتقدان 
نقل وانتقاالت را داديم. « راستش تا جايي كه ما يادمان مي آيد، تنها 
منتقد جدي نقل وانتقاالت پرسپوليس خود يحيي گل محمدي بود 

كه حتي به همين دليل تهديد به استعفا هم كرد.

فقط يحيي انتقاد كرده بود

رضا اسدي كه گفته بود: »اصاًل به فوتبال ايران فكر هم نمي كنم و 
فقط مي خواهم در اروپا به كارم ادامه بدهم« سرانجام تيم جديدش 
را انتخاب كرد و به زانكت پولتن اتريش پيوســت. اين تيم 20سال 
است تأسيس شــده و مهم ترين افتخارش يك بار حضور در فينال 
جام حذفي اين كشور بوده! به هر حال ما به انتخاب اسدي احترام 
مي گذاريم و اميدواريم او در باشگاه جديدش موفق باشد، اما انصافا 
اين تيم ها را از كجــا مي آوريد؟ در اتريش كه به طور ســنتي تيم 
سالرزبورگ )هم  خانواده اليپزيش آلمان( قهرمان مي شود. بقيه را 
هم كه كال هيچ كس نمي شناسد. دست كم در همين بلژيك كه پاتوق 
ايراني ها شده يك تيم پيدا مي كردي. انصافا اسدي طوري گفته بود 
قيد فوتبال ايران را زدم كه آدم فكر مي كرد بين بارسا و بايرن مونيخ 

مردد است. حاال با زانكت پولتن چه كنيم؟

آخرش اين بود؟

نكته بازي

امروز يك ال كالسيكو در پيش داريم اما در بخش زنان. اين نخستين 
ال كالســيكوي زنانه تاريخ فوتبال خواهد بود اما فصل قبل هم 
مسابقه مشابهي انجام شد. فلورنتينو پرس پارسال مقابل فشارها 
براي راه اندازي تيم زنان فوتبال تسليم شد و امتياز باشگاه تاكون 
را خريد. فصل قبل تيم با همان نام براي نخستين بار در ليگ برتر 
حضور يافت و نخستين ال كالسيكو كه درواقع بازي بين بارسلونا با 
تاكون بود با نتيجه عجيب 9بريك به سود بارسا تمام شد. در همان 
بازي بود كه يك دختربچه حاضر نشد در مسير ورود به ورزشگاه 
دست بازيكن بارسلونا را بگيرد و درنهايت با گريه به اين كار تن داد. 
حاال ساعت15امروز در والدبباس )مادريد( نخستين ال كالسيكوي 
واقعي درحالي كه هر دو تيم نام تيم اصلي مردان باشگاه را يدك 
مي كشند برگزار مي شود. تا كون فصل قبل در رده نازل دهم ليگ 
را به پايان برد اما بارسلونا كه 32سال قدمت دارد و در 9سال اخير در 
رده اول يا دوم ليگ را به پايان رسانده است. فصل قبل به خاطر كرونا 
ليگ نيمه تمام رها شد اما بارسا 9امتياز از اتلتيكو پيش بود و در ليگ 
قهرمانان اروپا نيز تا نيمه نهايي پيش رفت.جالب اينكه رئال و بارسا 
در نخستين بازي فصل به قرعه هم خورده اند. سرمربيان هر دو تيم 
مرد هستند؛ لوييس كورتس براي بارسا و ديويد آسنار براي رئال. 
در تركيب بارسا 2 بازيكن از سوئد، 2 بازيكن از آذربايجان، 2 برزيلي، 

يك فرانسوي، يك مكزيكي و يك انگليسي حضور دارند اما تركيب 
رئال بومي تر است و تنها يك نروژي، يك برزيلي، يك فرانسوي، يك 
نيجريه اي و يك سوئيسي و يك سوئدي كه معروف ترين بازيكن اين 
تيم است و اصالني نام دارد ديده مي شود. اصالني با تيم ملي سوئد 
سوم جهان شده و البته اعتراض كرده كه چرا پاداش اين دستاورد 
به اندازه يك دهم تيم ملي مردان اســت كه به مراحل بااليي جام 
جهاني نرسيده است. پرس تيم هاي نونهاالن و بقيه تيم هاي پايه 
به عالوه آكادمي بانوان را راه اندازي كرده و مي خواهد اين تيم را هم 
مثل مردان و تيم بسكتبال را به قدرتي در اروپا تبديل كند اما فعال 
زور بارسلونا مي چربد و هدف رئال فقط اين است كه باخت سنگين 
فصل قبل را تكرار نكند. پرس يك بازيكن از كاتالونيا هم به نام مارتا 
كورد را خريده كه نشان مي دهد عالقه زيادي به ايجاد هيجان در 
تيم زنانش دارد. الليگا ششمين ليگ از نظر اهميت در فوتبال زنان 
است و قاعدتا ال كالسيكوي آن هم چيز خاصي نيست و سايت ها 
و رسانه هاي هواداري بارسلونا و رئال مادريد معموال پيش از انجام 
مسابقه به آن مي پردازند و پس از آن اگر باخته باشند اشاره اي به 
نتيجه نمي كنند و اگر برده باشند هم در حد يك كري ساده از آن 
عبور مي كنند. در تركيب تيم ملي اسپانيا نام 9بازيكن از بارسلونا و 

4بازيكن از رئال به چشم مي خورد.

 درباره شكايت فدراسيون جودوي ايران عليه فدراسيون جهاني  جودو، سعيد مواليي و 
جناب آقاي ويزر رئيس فدراسيون جهاني، 3سؤال مطرح است.
1  آيا طرح دعوي توسط فدراسيون اقدامي صحيح بوده است؟

2   آيا درصد موفقيت )برنده شدن( در اين دعوي مورد مداقه الزم قرار گرفته است؟
3  درصورت عدم موفقيت در دادگاه بين المللي CAS چه عواقبي قابل پيش بيني است؟

به عنوان يك وكيل دادگستري، دفاع و احقاق حق را فقط از منظر تمسك جستن به مراجع 
قانوني ذيصالح نمي بينم چون طرح دعوي را تنها مسير رسيدن به نتيجه مطلوب نديده ام، 
بارها ديده ايم كه صرف طرح دعوي و شكايت الزاماً نمي تواند به منزله رعايت تمام و كمال 
حقوق موكل باشد و گاهي مضاري در پي دارد. صالح بر اين است كه جوانب كار به دقت 
مورد مداقه قرارگرفته و شرايط حاكم بر موضوع ســنجيده شود تا بيش از پيش حقوق 

موكل تضييع نشود.
در موضوع اين بحث، ابتدا مرجع صالح به رسيدگي به شكايت فدراسيون جودو، دادگاه 
بين المللي ورزشي CAS را مورد بررسي قرار مي دهيم. مرجع مستقلي مستقر در شهر 
لوزان كشور ســوئيس كه براي حل وفصل اختالفات مربوط به ورزش از طريق داوري و 
يا ميانجيگري تاسيس شده است. به اســتناد مدارك موجود در IOC هدف از تشكيل و 
تاسيس اين دادگاه در سال1984تشكيل محلي بوده تا دعاوي مربوط به ورزش توسط 
اشخاص كامال متخصص در حداقل زمان رســيدگي و با هزينه دادرسي كمتر بررسي، 
شــنيده و تصميم گرفته شود. نتيجتا ســهولت و تسريع در رســيدگي و امر تخصصي 
بودن كامال لحاظ شده اســت و قوانين CAS نيز به نحوي تنظيم شده تا نيازهاي جهان 
ورزش كنوني را پاسخگو باشــد. پس آراي صادره از CAS با وجود امكان بررسي مجدد 

)تجديدنظرخواهي( در ديوان فدرال ســوئيس در مدت زمان كوتاهي قطعي مي شوند و 
امكان اعتراض ديگري براي طرف بازنده در دعوي متصور نيست.

معتقدم كه در بطن فاكتورهاي فوق الذكر، يك هدف نهفته بوده و هست و آن هم صيانت 
از حقوق ورزشكار است، چراكه در جهان قهرماني و ورزش »زمان« مسئله مهمي است. 
عمر ورزشي يك ورزشكار حرفه اي مسئله حائز اهميتي است. ورزشكاران حرفه اي فقط 
در طول چند سال محدود از لحاظ جسمي و فيزيك و قدرت بدني توانايي به دست آوردن 
دستاوردهاي ورزشــي را دارند و اگر آن زمان طاليي تحت تأثير قرار بگيرد و يا از دست 
برود در واقع با سرنوشت ورزشي يك انسان بازي شده است. به همين نظر است كه مسائل 
مربوط به ورزشكاران و كليه دعاوي في مابين ورزشكار و فدراسيون ها نيز در اين دادگاه 
خاص رسيدگي مي شود تا از اطاله زمان در دادگاه هاي داخلي كشور مربوطه جلوگيري 
شود و توســط متخصصين هر حرفه اي بنا به مورد در كوتاه ترين زمان ممكن رسيدگي 
مي شود. اما مسئله تعليق موقت فدراسيون جودوي ايران فقط مسئله يك ورزشكار نيست 
بلكه سرنوشت ورزشي هزاران جودوكار در كشور مطرح است، نتيجتا نمي بايست با رويكرد 
صرفا حقوقي به مسئله توجه مي شد و متأســفانه با وجود اعالم نظر اينجانب به مديران 
مسئول مبني بر توجه بيشتر به صالح جودوي كشور و اقدامات الزم در اين زمينه، وقعي 
نهاده نشد و با مورد كامال غيرحرفه اي برخورد شد و طرح دعوي در CAS صورت گرفت.

معتقد بودم و هستم كه طرح دعوي و قراردادن فدراسيون جودو دروضعيت صرفا قانوني 
در دادگاه بين المللي ورزشي به نفع ما نبود. زيرا، اوال فرصت حل وفصل مسئله به صورت 
مذاكره با مطرح كردن مسئله مهم پذيرفته شده در جوامع بين المللي كه همان موضوع 
اعتقادات مذهبي، فرهنگي و كشوري ورزشكار در زمان رويارويي با حريف خود در مسابقه 
و تصميم بر انجام مسابقه يا انصراف از آن است، از دست رفت؛ و هرچند در جلسه رسيدگي 
27شهريور داوران هيأت به فدراســيون مهلت يك ماهه اعطا كردند تا بتوانند از طريق 
ديگري به جز پيگيري شكايت شان مســئله را حل وفصل نمايند كه به نظر من اين اقدام 
داوران نيز اعطاي فرصتي ديگر در راستاي صيانت از سياست كلي CAS است. لذا بهتر 
است از اين آخرين فرصت به نحو احسن بهره برداري شود وگرنه دور ازذهن نيست كه رأي 
دادگاه CAS پس از پايان زمان يك ماه اعطاشده عليه فدراسيون جودو اصدار يابد و نتيجه 
آن محروميت كليه جودوكاران كشور از شركت در مسابقات جودو در جهان خواهد بود. و 
ثانيا چه بسا اين موضوع به رشته هاي ديگر كشور كه قبال با مسئله اي مشابه از ديد جامعه 
بين المللي روبه رو شده بودند، تسري يابد. حاصل كالم اينكه درصورت بروز اين اتفاقات 

آيا به نتيجه مطلوب مان خواهيم رسيد؟ يا شرايط را وخيم تر كرده ايم؟

اولينالكالسيكوي
زنانهتاريخ

اينشكايتبهسودمانيست
   نقدي بر عملكرد فدراسيون جودو در اقدام طرح دعوي 

)CAS(در دادگاه بين المللي ورزش

  عصر امروز بارسلونا و رئال مادريد در ليگ فوتبال زنان با هم روبه رو مي شوند
 بارسا در 9 سال گذشته در رده اول يا دوم بوده اما رئال تازه وارد ليگ است

بازندگان پرسپوليس آسيايي
4نفري كه از قطار سرخ جاماندند

بهروز رسايلي|  پرســپوليس در مجموع در ليگ قهرمانان آسيا 
نتايجي خوب و فراتر از انتظار به دست آورد. اين بازي ها باعث شد 
همه به آينده تيم يحيي گل محمدي اميدوار شوند، اما درست در 
روزهايي كه پرسپوليسي ها كانون تشويق ها و تمجيدها بودند، 

حداقل 4نفر از اين قطار سرخ جاماندند.

  علي عليپور؛ جدا شده خوب
علي عليپور سال ها بود كه سوداي حضور در فوتبال اروپا را در سر داشت. او 
حتي پيش از شروع ليگ نوزدهم هم خيلي تالش كرد از پرسپوليس جدا 
شود، اما چون هنوز يك فصل از قراردادش باقي مانده بود، باشگاه اجازه 
ترانسفر شدن اين بازيكن را نداد. حتي افت نمايش عليپور در هفته هاي 
آغازين هم به همين مسئله نسبت داده مي شــد، اما او كم كم خودش را 
احيا كرد. عليپور سرانجام امسال با پايان قراردادش راهي ماريتيمو شد، 
اما جدايي او با پيشروي دوباره پرسپوليس در ليگ قهرمانان تقارن پيدا 
كرد. شايد اين مهاجم با تماشاي عملكرد تيم سابقش، حسرت خورد كه 
 اي كاش يك ســال ديگر مي ماند، اما به هر حال اين اتفاق رخ نداد. رصد 
واكنش هواداران نشان مي دهد آنها عليپور را در مجموع جدا شده »خوب« 

مي دانند؛ چراكه بيشتر از 5سال در تيم بازي كرد و زحمتش را كشيد.

  مهدي ترابي؛ جدا شده بد
مهدي ترابي اما نقش جدا شده »بد« را براي پرسپوليسي ها ايفا مي كند. 
او زيركانه از بند عدم دريافت 90درصد از قراردادش تا يك ســقف زماني 
خاص استفاده كرد و در شرايطي كه بخش بسيار زيادي از دستمزدش 
را گرفته بود، جدا شد. مشكل ترابي اينجاست كه 6فصل در سايپا بازي 
كرد، اما حضورش در پرسپوليس طوالني تر از يك سال ونيم نشد. يحيي 
گل محمدي بابت جدايي ترابي شاكي بود، اما خريدهاي جديد و به خصوص 
احسان پهلوان به خوبي جاي خالي اين بازيكن را پر كردند. ترابي با توجه 
به كيفيت و عملكردش، امروز مي توانســت جايگاهي بهتر نزد هواداران 

پرسپوليس داشته باشد.

  محمد نادري؛ ترديد بدموقع
شرايط ادامه همكاري محمد نادري با پرسپوليس خيلي عجيب پيش رفت. 
پرسپوليس بدون محمد انصاري مصدوم دفاع چپ نداشت و دنبال جذب 
سعيد آقايي بود. در همين شرايط شايعه شد نادري تهديد كرده درصورت 
جذب آقايي از تيم جدا خواهد شد؛ هرچند خودش اين موضوع را تكذيب 
كرد. به هر حال نادري به قطر نرفت و دست كم تا زمان تنظيم اين مطلب، 
تكليف او به طور قطعي روشن نشده است. غيبت اين بازيكن در حالي بود 
كه كادر فني در غياب آقايي ناچار شد در يك بازي از شجاع خليل زاده در 

اين پست استفاده كند.

  بوژيدار رادوشوويچ؛ غريب ترين مسافر
بعد از جدايي بيرانوند، رادوشوويچ باالخره بعد از 4سال فرصت پيدا كرد 
دروازه بان اول سرخپوشان شــود. او كه در ليگ نوزدهم عملكرد خوبي 
داشــت، بالفاصله بعد از بي رقيب شــدن مرتكب چند اشتباه بد شد تا 
جايگاهش را از دست بدهد. در مدت اقامت پرسپوليسي ها رادوشوويچ 
غريب ترين مسافر اين تيم بود كه حتي يك سطر خبر در موردش مخابره 
نمي شد. به نظر مي رسد تصاحب فوري جايگاه او به دست حامد لك، گلر 

كروات را كمي دلسرد كرده باشد.

يادداشت

كشتي گيران استقالل ليگ برتر كشتي 
را با صدرنشــيني آغاز كرده اند اما آنها 
نگرانند كه نتوانند ليگ را ادامه دهند. 
دليل نگراني  آنها آشفتگي در مديريت 
باشگاه اســت. روزهاي گذشته، احمد 
سعادتمند، مديرعامل اين باشگاه كنار 
گذاشته شد و تجربه تغيير مديريت  در 
باشگاه هاي ايراني نشان داده كه مديران 
تازه وارد حاضر نمي شــوند برنامه هاي 
مديران قبلــي را ادامه دهنــد. در اين 
شــرايط بعيد نيســت مديريت جديد 
باشگاه عالقه اي به حمايت از تيم كشتي 

نداشته باشد.
استقاللي ها عالوه بر تغييرات مديريتي 
مشكالت ديگري هم براي شروع ليگ 
داشتند؛ 2كشتي گير آنها سرباز بودند 
و حضورشــان در اين تيــم غيرقانوني. 
محمدباقر يخكشي كه سرباز است طبق 
قانون بايد در يك تيم نظامي كشــتي 
بگيرد اما او با استقالل قرارداد ثبت كرد. 
يخكشــي پيش از اين با مسئوالن تيم 
پاس در سازمان ليگ قرار گذاشته بود 
اما بعد از اينكه چند ساعت آنها را معطل 
كرد، در ســازمان ليگ حاضر نشد. اين 
اتفاقات با واكنش تند پاســي ها روبه رو 
شد. آنها شكايت كردند و مدعي شدند 
يخكشي را به دادگاه نظامي مي كشانند. 
اما قضيه با حضور يخكشي در تيم پاس 
ختم به خير شد. علي سوادكوهي ديگر 

كشتي گير استقالل هم سرباز است؛ او 
از تيم قائمشهر 30ميليون تومان پول 
گرفته، در تمرين تيم اســتقالل حاضر 
شده و پاسخ تلفن پاس ستارگان را هم 
نمي دهد. علي سوادكوهي حدود يك ماه 
از خدمتش مانده است. او براي مسابقات 
دور رفت نتوانست آي دي كارت بگيرد 
اما با لباس استقالل در سالن مسابقات 
حاضر شده بود. مشــخص نيست براي 

دور برگشت چه تصميمي مي گيرد.
مســابقات مرحله رفت گروه الف آخر 
هفته پيش برگزار شــد و اســتقالل و 
دانشگاه آزاد حســاس ترين ديدار گروه 
را برگزار كردند و استقاللي ها 7بر3 برنده 
بودند. در اين ديدار سرمربيان هردو تيم 
كنار تشك ننشســتند؛ عليرضا رضايي 
از دانشــگاه آزاد در جايگاه خبرنگاران 
مستقر شد و رضا يزداني از استقالل چند 
متر دور از تشك مسابقه شاگردانش را 

راهنمايي كرد. 
 2تيم ديگر اين گروه؛ شهداي زنجان و 
شركت سهامي فرش ايران حرف زيادي 
براي گفتن نداشتند. شــهداي زنجان 
در رده ســوم و شركت ســهامي فرش 
ايران در رده چهارم گروه قرار گرفتند. 
پنجشنبه و جمعه اين هفته هم تيم هاي 
بازار بزرگ ايران، پاس ستارگان، هيأت 
كشتي قائمشهر و چسب رازي در گروه 

ب رقابت مي كنند.

آغازليگكشتي
وحواشيناتمام

    در مرحله اول ليگ برتر كشتي استقالل تهران صدرنشين شد    
    اما آيا  اين تيم مي تواند ليگ را به پايان برساند؟

صداياستقالليهابهمجلسرسيد
شرايط موجود در باشگاه استقالل و نابساماني هاي اخير اين 
تيم يك بار ديگر هواداران را وادار كرد با برگزاري تجمع صداي 
خود را به گوش مسئوالن برســانند. يك هفته بعد از حذف 
آبي پوشان از ليگ قهرمانان آسيا و بازگشت اين تيم از قطر، 
باشگاه استقالل هنوز ســرمربي جديدش را نشناخته و طي 
يكي دو روز گذشته مديرعامل خود را هم از دست داده است. 
احمد سعادتمند كه با طرح موضوع بازگشت استراماچوني 
هواداران استقالل را به شــدت اميدوار كرده بود بدون اينكه 
توفيقي در اين زمينه كسب كند باشــگاه را ترك كرد و حاال 

آبي ها در فاصله اي كوتاه تا شروع فصل جديد، نه مدير دارند 
و نه ســرمربي. به دنبال اين اتفاقات، تعداد زيادي از هواداران 
استقالل ديروز گرد هم جمع شدند و اين بار ساختمان مجلس 
شوراي اسالمي را براي تجمع اعتراضي خود انتخاب كردند. 
استقاللي ها پيش از اين تجمع هاي زيادي را مقابل ساختمان 
باشــگاه و ســاختمان وزارت ورزش انجام داده بودند اما اين 
نخستين بار بود كه به بهارستان مي رفتند تا انتقاد شديد خود 
از وزارت ورزش را به گوش نمايندگان مردم برسانند. هواداران 
استقالل كه با اين تجمع ترافيك سنگيني را در خيابان هاي 

اطراف مجلس ايجاد كرده بودند با شعارهاي خود خطاب به 
نمايندگان مجلس، درخواست استيضاح وزير ورزش را داشتند 
و در ادامه انتقادات تندي هــم از وزير ارتباطات كردند. با اوج 
گرفتن اعتراضات، يكي از نمايندگان مجلس در جمع هواداران 
حاضر شد و به آنها قول داد مطالبات شان در كميسيون ورزش 
مجلس پيگيري خواهد شد. تجمع هواداران بعد از چند ساعت 
بدون هيچ نتيجه مشخصي به پايان رسيد و استقاللي ها ضمن 
راهپيمايي و ادامه شعارهاي خود خيابان هاي اطراف مجلس 

را ترك كردند.

   هواداران آبِي ها كه حاال نه سرمربي دارند، نه مديرعامل ديروز  مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع كردند

محمدرضا عمادي
سرپرست سابق فدراسيون جودو
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گفت وگو

رئيس پيشين سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران 
درگفت وگو با همشهري:

پركردن گودهاي پرخطر نياز به مصوبه 
مجلس دارد

به دنبال اظهارنظر اخير رئيس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شهر تهران مبني بر وجود 275گود پرخطر در تهران و 
تصميم سازي براي دفع خطر از اين گودها، محسن بهرام غفاري، 
تدوينگر قانون نظام مهندسي ساختمان و رئيس پيشين سازمان 
نظام مهندسي ساختمان استان تهران در گفت وگو با همشهري 
از اما و اگرهاي برخوردهــاي قانوني شــهرداري تهران براي 

خطرزدايي از گودهاي تهران صحبت كرده است.

چرا اين تعداد گود پرخطــر در تهران به وجود 
آمده است؟

ببينيد، از زماني كه فروش تراكم مازاد بر طرح تفصيلي به عنوان 
يك منبع درآمد براي شهرداري هاي سراسر كشور و در بسياري 
از موارد منبع اصلي براي تأمين هزينه هاي شهرداري ها در تهران 
تبديل شد )يعني سال هاي نخست دهه 70(، خريد تراكم مازاد بر 
طرح عالوه بر مراكز اداري و تجاري، در مناطقي كه زمين كمياب 
يا داراي ارزش بيشــتري بود يعني در شمال شهر تهران جذابيت 
اقتصادي فراواني پيدا كرد، زيرا ســرمايه گذاران مي توانســتند 
روي هر قطعه زمين چند طبقه اضافه تر و چند واحد مســكوني، 
اداري يا تجاري بيشــتر بســازند؛ بدون اينكه ناچار باشند براي 
احداث واحد هاي اضافــي زميني بخرند كــه هزينه اش چندين 
برابر هزينه ســاخت بود. افزايش تعداد واحد هاي بارگذاري شده 
روي زمين از يك طرف و توســعه اقتصادي بعد از خاتمه جنگ از 
طرف ديگر كه خانواده هاي متوسط شهري را قادر به تهيه خودرو 
ازطريق پيش خريد مي كرد، موجب شــد نياز به تأمين پاركينگ 
در ساختمان ها به شــدت افزايش يابد. به اين ترتيب براي تأمين 
پاركينگ بــه جاي رفتن بــه ارتفاع كه از نظــر منطق اقتصادي 
غيرعقالني به نظر مي رسيد، ساده ترين راه رفتن به زير زمين بود. 
بنابراين روند گودبرداري هاي عميق كه براي تأمين پاركينگ از 
دهه 70 آغاز شد، با رواج ساختمان هاي بلند شتاب بسيار گرفت 
و تكنولوژي هاي جديــد مانند نيلينگ و آنكــروراژ و پايل كوبي 
و اجراي از باال به پاييــن هم اين امكان فني را به ســازنده ها داد 
كه در زمين هايي با جنس خاك مرغــوب و فاقد جريان آب هاي 

زيرسطحي تا چند طبقه به زير زمين بروند.
چرا گفته مي شود كه خطر عمده گودهاي پرخطر در 

مرحله بهره برداري ساخت و ساز است؟ 
در بسياري از موارد كارشناسان و مسئوالن فقط پرخطر بودن در 
دوره ساخت را مطرح مي كنند كه در اغلب موارد الزامات فني در 
اجراي آنها رعايت نمي شــود و موجب ريزش و وارد كردن تلفات 
جاني به عوامل مشغول كار و همســايگان و عابران و مستحدثات 
شهري و عمومي مثل كابل ها و خطوط لوله و معابر شهري مي شود 
اما خطر بزرگ تر اين گود ها در هنگام بهره برداري از ســاختمان 
اســت كه كمتر نســبت به آن حساسيت نشــان داده مي شود. 
ساختمان مجتمعي كه 6طبقه زير زمين آن محل پارك خودرو و 
تأسيسات مكانيكي و موتورخانه است، هر يك خودرو با باك حاوي 
30ليتر بنزين بمب آتش زا به حساب مي آيد كه درصورت ريزش 
بنزين و ايجاد يك شعله يا جرقه، پاركينگ و ساختمان روي آن را 
تبديل به يك جهنمي از آتش مي كند. همچنين در مواقع اخطار 
براي تخليه يا فرار هنگام هشدار هاي ايمني، خروج همزمان خودرو 
از آنها در مدت كوتاهي خود خطرات بزرگي را براي ســاختمان و 
رانندگان ايجاد مي كند. در اروپا و آمريكا و بسياري از كشور هاي 
توسعه يافته به ندرت ساختماني با بيش از يكي دوطبقه زير زمين 
ديده مي شود و غالب پاركينگ هاي عمومي ساختمان هاي عمومي 
يا در محوطه باز نزديك ســاختمان يا در پاركينگ هاي طبقاتي 

باالي سطح زمين با پله هاي فرار متعدد در فضاي باز است.
قرار شده است كه شــهرداري براي ايمن سازي  
گودهاي پرخطر يا آنها را با خاك پــر كند يا از منابع مالكان 
براي ايمن ســازي  آنها بهره بگيرد. به نظرتان چنين اقدامي 

كارساز است؟
اجرايي كردن اين امر با امــا و اگرهاي قانوني همراه اســت. اوال 
تصرف در ملك ديگران بدون اذن صاحــب آن عملي غيرقانوني 
و مســتوجب عناوين كيفري و مســئوليت آور است و شهرداري 
نمي تواند اين كار را اجرايي كند مگر قانوني در اين مورد در مجلس 
تصويب شود. دوم اينكه پركردن گود با خاك نكوبيده از خطرات آن 
كم نمي كند، سوم اينكه گودي كه با خاك كوبيده پر شود، امكان 
اجراي فونداسيون روي آن سلب مي شود و ملك ارزش خود را از 
دست مي دهد و هيچ ســازماني قادر به پرداخت خسارت ناشي از 
صد ها فقره زمين بسيار گراني كه در شميران و مناطق شمال شهر 
و حتي منطقه 22 و ساير مناطق با پركردن و كوبيدن خاك در آن 

از بين رفته، نيست.
به نظر شما نظام مهندســي بايد براي ايمن سازي  

گودها چه اقداماتي انجام دهد؟
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها و ازجمله استان تهران 
مدتي داوطلبانه اين كار را كردند كه اكيپ هايي را براي بازرسي از 
گود هاي پرخطر و گزارش نارسايي هاي آنها به شهرداري و اخطار 
به مالكان سازنده ســاختمان ها كرده اند اما اين اقدام داوطلبانه 
نمي تواند تداوم داشته باشــد چون از يك سو اين وظيفه سازمان 
نظام مهندسي نيست كه به جاي شهرداري و دولت به هزينه حق 
عضويت اعضايش برود شهر را پايش كند و از سوي ديگر، قانونگذار 
چنين وظيفه اي را به ســازمان هاي نظام مهندسي محول نكرده؛ 
كما اينكه نظام پزشكي را هم مكلف نكرده برود اتاق هاي عمل و 
بخش هاي اورژانس بيمارستان ها را پايش كند و ببيند در كدام يك 

از آنها اصول بهداشتي و ايمني رعايت نمي شود.

ليال درخشان
خبر نگار

شــورا، نهاد مردمي اســت كــه اعضاي آن 
توســط مردم انتخاب مي شــوند و نظارت 

بــر عملكــرد مديــران شــهري براي 
اداره بهتــر امــور شــهري مهم ترين 

وظيفه آنهاســت؛ نهادي كــه تاريخچه 
شكل گيري اش در ايران به گونه مدرن امروزي 

به سال 1284برمي گردد؛ يعني زماني كه بلديه تاسيس شد 
وگرنه سال ها پيش تر، برخي از جوامع ايراني هم براي اينكه 
كارهاي ده، روستا و آبادي با همفكري انجام شود، شوراهاي 
محلي را تشكيل داده بودند و در آن تصميم گيري مي كردند 
كه براي رفع نيازهايشــان چه كارهايي بايد انجام دهند. به 
هرترتيب، اين نهاد مردمي در ســير تحولي ميان سال هاي 
1284تا 1378با شكلي متفاوت تشكيل و در مقاطع گوناگوني 
تاكنون، دچار دگرگوني و ناماليمات شده است همين موضوع 
مورد گاليه اعضاي شوراي شــهر تهران در ادوار مختلف 
بوده اســت؛ حتي اين هفته كه به بهانه روز تهران، سراغ 
تعدادي از اعضاي اين دوره شورا )دوره پنجم پس از انقالب( 
رفتيم و درباره آينده پايتخت از آنها سؤال كرديم، البه الي 
صحبت ها يشان گاليه اي از محدود كردن شوراها را هم مطرح 
كردند. به اعتقاد آنها زماني شهرها و به خصوص تهران آينده 
درخشاني خواهند داشت كه نقش شوراها جدي گرفته شود. 
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راميتوانيددرسخناناعضاومصوباتشورايپنجمبيابيد.
بهراحتيميتوانآثاربسياريازمفاهيمنوينيراكهتاپيش
ازاين،فقطدرمحافلعلميبزرگجهانمطرحميشدند،در
سخنوعملشورايپنجممشــاهدهكرد.بله،ماپلوتونل
وبزرگراهنســاختيموالبتهبهآنهمافتخــارميكنيم،اما
برنامهايتدوينكرديمكهپايداريشالودهاصليآناست.
ماامروزدرابتدايمسيريهســتيمكهاگرچهپرپيچوخم

است،اماپايانيروشندارد.

آرزوهايبزرگيبرايتهرانداشتم
زهرانژادبهرام،عضوهيأترئيسهشورايشهرتهران
اولينچيزيكــهازتهرانبهذهنمميرســد،بزرگــي،تنوعو
زيباييآناست.كوههايالبرزيكيازجلوههايزيباياينشهر
اســتوتهرانباكوههايالبرزجذابيتخاصيدارد.تهرانو
روددرههايش،دربند،دركهوفرحزادبرايمنهنوزهمجذاب
است.همچنينبرجآزاديبهعنواننخستيننمادمدرنتهران
بعدازكوههايش،هويتشــهرتهرانبهحسابميآيد.تهران
بامشــروطيتواردعصرجديدشــد.بعدازدورهمشــروطه،
صدايمردمبراينخســتينباربهوضــوحودرقالبيكنهاد
مشخصشــنيدهشــد؛ضمناينكهزيربنايهمهشاخصههاي
ايجادشدهدرهمهبخشها،برگرفتهازانقالبمشروطهبودكه
تصويريتازهراازتهرانبهنمايشگذاشت.بااينكهپيشاز
انقالبمشروطهتهرانپايتختبود،امااينشهرهويتجديد
خودشرابااينانقالبپيداكردوازپايتختيبهمركزكشــور
مبدلشد.امادرارتباطباسازههايشــهريوورودشيوههاي
زندگي،تهراِن100سالپيشبااالنشكلمتفاوتيپيداكرده
اســت.شــايدكســيتصورشراهمنميكردكهتهرانروزي
شــهرخوشآبوهوابهابرشــهريبااينهمه ازيكروســتاـ
جمعيتتبديلشود.همچنانهمتهرانهويتومركزيتخود
راداردوآخرينتحوالتكشــورازتهراننشأتميگيرد.اين
شهررفتهرفتهشكلگرفته،اماهويتخاصيرابرايخودش
تعريفكردهاســت.هويتتهرانصرفاملينيســتوبهخاطر
ويژگيهايشهويتبينالملليدارد.بهدليلاينكهقباليكي
ازمديرانشــهرتهرانبودم،قبلازاينكهواردشورايشهر
شوم،تصورمازاينشهردرگذشتهوحاالفرقينكردهاست.
ازطرفيبهخاطراينكهبچهتهرانهستمومتولدوبزرگشده
اينشــهر،همهكوچهپسكوچههايشبرايمنآشناســت.از
كودكيودردورههايمختلفمدرسهتادانشگاهدرمحلههاي
مختلفتهرانبودهاموشهربرايمناآشنانيست،اماوقتيوارد
شورايشهرشدم،آرزوهايبزرگيبرايتهرانداشتم.موقعي
كهمديربودمفكرميكردمبهرغماينكهعزمجديدرمديران
وجوددارد،چرااتقافاتخوبدرتهرانسختمحققميشود.
احساسميكنمســاختارهاييكهدرتهرانشــكلگرفته،چه
درعرصهمديريتوچهدرعرصهكارشناســي،روابطسنگين
وسختيبرقراراســت.وقتيواردشوراشــدمايدههايمدر
حوزهتخصصيكارمكهبافتفرســودهبودراپيگيريكردمو
خوشبختانهمديرانشهريهمكهدرعرصههايبافتفرسوده
بودندبهاينجمعبنديرســيدند.موضوعبهســازيمحيطيو
ارتقايارزشهايســكونتمفهوميبودكهبــاكمكمديريت
شهرينهادينهكرديموامروزشاهدپروژههايخردومتوسط،
نهتنهادرزمينهبافتفرسوده،بلكهدرهمهحوزههادرسطح

محالتشهرهستيم.

ميراثپيشينياندردلتهران
حجتنظري،عضوشورايشهرتهران

تصوريكهازتهرانبهعنوانيكشــهرداشتمتغييرينكرده
است،چونساكنتهرانهستموهموارهبااينشهردرتعامل
وارتباطبودمبنابراينازمشكالتكالبديآنهمخبرداشتم
وچهدرجايگاههميشگييكشــهروندوچهحاالكهعضوياز
شوراياسالميشهرتهرانهستمدغدغههايينسبتبهشهر
داشتهودارم.امااگرمنظورتصورازتهرانمربوطبهمشكالت
پشتپردهدرشــهراســت،بايدبگويمكهگرچهميدانستم
مســائلومشكالتزياديبرســرراهادارهشــهروجوددارد،
اماتصورنميكردممشــكالتيكهميراثپيشــينياناســتتا
اينحدزيادباشدكهحتيباگذشــتبيشاز3سالهمچنان
شاهداثراتوپيامدهايآنباشيم.همينطورمشكالتناشي
ازمديريــتمتكثروغيريكپارچهشــهريكهدرهــركارريزو
درشتخودشرانشانميدهد.سيمايشهرتهرانطيسالها
ساختوســازوبيتوجهيبهبرخيقوانينواسنادباالدستيو
همچنينعدمحمايتماليدولتها،بهشــهريآشفتهتبديل
شدهكهدردلخودهويتوميراثيگرانبهادارد.تهرانمانند
هرشهرديگريمجموعهايازويژگيهايمثبتومنفياستكه
متأسفانهدرسالهاياخيركمتربهويژگيهايمثبتآنتوجه
شــدهوحتياينويژگيهاسركوبهمشــدهاست.بههمين
دليليكيازنخستينچيزهاييكهممكناستخيليهاباتهران
درذهنشــاننقشببندد،همينآشفتگياســت.اميدوارم
بتوانيممســيريراكهدرشــورايشــهرپنجمبرايتوجهبه
ظرفيتهايفرهنگيواجتماعيتهرانآغــازكردهايمدريك
سالپيشروهمادامهدهيمومديريتشهريبعدينيزبهآن
توجهكندتاشايدخيليهايديگرهممثلمن،نخستينچيزي
كهازشنيدناســمتهرانبهذهنشانميرســد،كوچههاي
قديميباديوارهايآجرنماودرختهــايانگورخوابيدهروي
ديوارهايشباشــد.اينتصويرنوســتالژيكودكيمناست
واميدوارمبرايديگرشــهروندانهماســمتهــران،همين
تصويررانمايانكند،نهآنآشــفتگيشناختهشدهرا.تهران
100سالپيشقابلمقايسهباامروزنيست.امااززمانيكه
طرحهايجامعوتفصيليدرتهراناعمالشدوحريمشهرنيز
مشخصشدهاست،يكسرياهدافوچشماندازبرايتهران
تعريفشــدهبودكهبايدبگويمبهآنبيتوجهيشــدهاست.
بارزتريننمونهبيتوجهيبهشهررادردورانمديريتشهري
قبلودرساختوسازهايمنطقه22شاهديم.درحاليكهبنا
بوداينمنطقهدركنارقطبگردشــگري،بهعنوانريهشــهر
ومنطقهايبرايحفاظتازمحيطزيســتتهرانباشــد،آنرا
باساختوســازبيرويهوبرجســازينابودكردند.باغاتشهر
وبهخصوصباغاتواقــعدرمناطقيك،دو،ســه،چهاروپنج

شهرداريرانابودكردهيابهآستانهنابوديكشاندند.

تهرانراهمراهكوهدماونددوستدارم
محمدعليخاني،رئيسكميسيونعمرانوحملونقلشورايشهرتهران

بيشاز20سالاستكهدرمديريتشهريتهرانمسئوليتداشتهاموبامشكالتاين
ابرشهرآشناهستموبرايمملموساســتاماامروزدريافتجديدمازمسائلشهري
وشهرداريايناست؛رفعمشكالتشهريهمراهيجديمردموعزمجديحاكميتو
دولتراطلبميكند.باوردارمباهمهآسيبهايگذشتههنوزهمميشودتهرانرا

درموضوعاتشهري،ترافيكوآلودگيهواازبحرانهايكنونيگذرداد.
آلودگيهوا،ترافيك،مســائلوابتالئاتشــهريهرچندبانامتهرانگرهخوردهاندو
دغدغهمابهعنواننمايندگانمردمدرشــوراياسالميشهرتهراننيزجزايننيست،
امانامكوهدماوندهمهموارهدركنارتهرانبودهوبهمحضشنيدنناماينشهر،نام
اينكوهدرذهنمتبلورميشــود.دماوندسراپانشســتهدربرف؛اينستبرايستاده
بهدرازايتاريخومنتهرانرابادماوندبسياردوستميدارم.بهقولمرحوماخوان

ثالث:
خوشاتهرانوچشمانداززيبايدماوندش...

نميشــودمســيرتاريخراتغييرداد.درســال1300يعنيدرست۹۹ســالپيشبا
قانونجديد،شــهرداريتهرانايجادشــدومرحومبوذرجمهريدر10ســالشهردار
بودنشتوانســتتهرانرابهشــهريجديدتبديلكندامادروازههايتاريخيتهران
نيزويرانشــدند.شــايداگربانگاهمهربانانهتريباآثاردورهقاجاربرخوردميشــدو
حفظبناهايتاريخيدرچشمدولتمردانآنروزاهميتبيشتريداشتتهرانامروزبا

دروازههايشازدروازهشمرونتادروازهغارشناختهميشد.
كاشدردورههايبعدينيزساختوسازهابهكوهپايههايالبرزكشيدهنميشدندتا
عالوهبرحفظزيباييمنظريشهر،تهراندرافقگسترشمييافتوآلودگيهايمنظري،

آلودگيهواوترافيككمتربود.

اميدوارمتهرانبهشهرانسانمحورتبديلشود
حسنخليلآبادي،عضوكميسيونفرهنگي-اجتماعيشورايشهرتهران
يكيازرويكردهايفعليشــورا،نگاهانســانمحورانهبهتهــرانباتوجهبه
نيازهاياساسيشهرونداناست.ازاولويتهايشوراميتوانبهحملونقل
عمومي،هوايپاك،پيادهمحوري،ايجادپاتوقهايمحليو...اشارهكرد.ولي
ميزانموفقيتدراينحوزههابستگيبهشرايطاقتصاديواجتماعيجامعه
دارد.تهــرانامروزباتهران100ســالقبلقابلمقايســهنيســت.برخي
پيشرفتهادرتهرانامروزمانندساختكتابخانهها،ايجادسالنهايبزرگ
نمايش،خيابانهايكامل،ســازههايتاريخيواجدميراثتاريخيو...مثبت
هســتند،وليبرخياتفاقاتمانندآســيبهاييكهبهمحالتتاريخيتهران
واردشدهاست،مانندمحلهعودالجان،بازارو...مثبتنيستند.اينمحالت
مركززيستمردمباروشهايسنتيهستند،وليبهمرورباورودبهدنياي
مدرنيتهدچارتحوالتبزرگيشــدندكهاينتحوالتبهزيســتانسانيدر
تهرانكمكنكردهاســت،فقطكالبدتهــرانراتغييردادهاســت.بهعنوان
مثالســاختبزرگراهها،ســاختمانهاو...درشــهرامكاناتخوبيهستند
كهشــهرداريبهوجودآوردهاســت،وليهيچكدامبهآسايشمردممنتهي
نشــدند.گاهيبزرگراههاوساختمانهابراســاسنيازهايفطريمردميك
شهرومحلهساختهنشدند.ماخيليازمحالترابهخاطرتوسعهتهرانازبين
برديم.مردمتهرانديگرنسبتبهمحلهشانحستعلقندارند.بااينحال
تهرانيكشهرنسبتابزرگباتنوعمشاغل،ساختمانها،بوستانها،امكانات
فرهنگيو...است.مندوستشدارمواميدوارمتهرانبهزوديبهشهري
انسانمحورتبديلشودتاشهروندانبتواننددرآنزيستطبيعي،آرامش

وآسايشراتجربهكنند.

نگاهمعمارانهمديريتشهريبهتهران
زهراصدراعظمنوري،رئيسكميسيونسالمتومحيطزيستشورايشهرتهران
درشــهرتهران،بااقداماتزيربنايمديريتشــهريجديد،ازبارگذاريخشكوسختمانند
بتون،آهن،فوالدومصالحســاختمانيكاستهشدهوتوجهبهســرزندگي،شادابي،فضايسبز
وحفظباغهايخصوصيوعموميافزايشپيداكردهاســت.ازطرفينماهايشهريازپختگي
بيشتريبرخورداروتصاويرمعنادارترشدهاند.تقريباگروههايمختلفشهرميتوانندازتابلوها
ونماهايشهريپيامهايمختلفرادريافتكنندكهباعثحسوحدتبينشهروندانميشود.
بااينحال،تهرانهمچنانازمشكالتخاصخودمانندترافيك،آلودگيهواو...رنجميبرد.به
عالوه،درتهران،نسبتبهيكقرنپيش،شاهدتغييراتيهستيم.اولاينكهمحدودهجغرافياي
تهرانگستردهترشدهاستتاجاييكهامروزبيشاز700كيلومترمحدودهشهريو1400تا
1600كيلومترحريمشهرتهرانشدهاست.بسياريازبافتهايقديميشهرتغييرپيداكرده
ومعماريبهسبكمدرنونويندرآمدهاستكهگاهيبامعماريسنتيوقديميتعارضدارد.
شهرخودرومحورشدهاست.شمادرشهرساختمانهايميبينيدكهانسانهاچنداننميتوانند
باآنهاارتباطبرقراركنند.آنقدركهبهفكرمعابر،ساختمانهاوخيابانهابودهايمبهانسانهاكمتر
توجهكردهايم.تهرانديگرشهريانسانمحورنيست.درنقاطيازشهرآثاريازميراثفرهنگي
وطبيعيوجودداردكهدرسنواتمختلفبراساسنوعنگاهمديرانحفظشدند،برخيهمازبين
رفتندوساختمانهايغيرمتجانسجايآنهاراگرفتند،وليدرايندورهازمديريتشهريبيشتر
نگاهمعمارانهبهشــهروجوددارد.پيادهمحوري،ايجادمحلهايتوقفومكث،محلهمحوري،از
موضوعاتيهستندكهبهجدبهآنهاپرداختهشدهاست.كارهايدرمقياسخردومتعددصورت
گرفتهاستكهرضايتشــهروندانرادرپيداشتهاســت.مناينروزهابهتهراناحساس
خوشــاينديدارم.منوخانوادهاممتولدتهرانهستيم.بنابراينبهشــهرميكعرقوعالقه
خاصدارم.تهرانمنرابهياددورانكودكيمياندازد.محلههايتهرانفضاهايبازيمنبوده
است.بهخصوصباغهايشميرانتهرانمنرابهيادسرسبزيورودخانههايتهرانمياندازد.

ازسال1284تا1304شمسيكهمصادفباآخرينسالهايســلطنتخاندانقاجاربود،
نخستينقانونبلديهياهمانقانونشهرداريبهتصويبمجلسرسيدوبرايادارهبلديه،
كالنتركههمانشــهرداركنونيبوده،انتخابشد.پسازآن،ســال1304تا1320دوره
دومشوراهايكشوربهحسابميآيدكهشهرداريهاتأســيسشدند.سالهاي1320تا

1332نشانگردورهسوماستكهانجمنهادرشهرداريهاتشكيلواعضايانجمنبهمدت
4سالتوسطمردمانتخابشدند.دورهچهارمازســال1332تا1357استكهنظارتبر
ادارهبلديهوشهرداردردستوركارانجمنمردميقرارگرفتودرنهايتيعنيدورهپنجم
سال1357تا1377،تشكيلشورابهيكيازبرنامههاياصليانقالباسالميتبديلشد

وباتالشوپيگيريآيتاهللطالقانيموضوعشوراهاياسالميبهعنوانيكيازاركاننظام
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پــروژه  كارفرمــاي   
محیط 
كوهرنگ 3 به تعهداتي كه زیست

بــه ســازمان حفاظــت 
محيط زيســت داد، پايبند نبود و با اين 
حال، مجوز فعاليت او براي انتقال آب از 

سوي اين سازمان تمديد شد.
سال ها ست تشــكل هاي غيردولتي از 
پروژه و كارفرماي اين پروژه به دستگاه 
قضايي شــكايت برده انــد و هنوز اين 
پرونده به نتيجه نرســيده اســت. حاال 
بازپــرس پرونده طــرح انتقــال آب از 
طريق تونــل كوهرنگ 3 كه ســؤاالتي 
ريشــه اي در مورد ارزيابي پروژه انتقال 
آب از كوهرنگ پرســيده بــود، تغيير 
كرده و شــاكيان اين پروژه كه جمعي 
از تشــكل هاي محيط زيســتي منطقه 
چهارمحال و بختياري هستند، اخيرا در 
نامه اي به دادســتان كوهرنگ خواستار 

متوقف شدن پروژه كوهرنگ 3 شدند.

بی توجهی به درخواست قضایی
يوســف فرهادي بابادي، عضو كمپين 
مردمي زاگرس مهربــان در اين باره به 
همشــهري مي گويد: تاكنون اداره آب 
منطقه اي اســتان اصفهــان حاضر به 
پاسخگويي به اســتعالم قضايي نشده 
است؛ پاسخي كه مي توانست به ابهام ها 
در رابطه با تخليه عمدي سد زاينده رود 

هم پايان دهد.
اين فعال محيط زيســت درباره پرونده 
قضايي پروژه كوهرنگ 3 مي گويد: 2دوره 
از مجريان اين پروژه شكايت شده است. 
براســاس ماده 21 مجوز محيط زيستي 
اين پــروژه، درصورتي كــه كارفرما به 
هر كــدام از بندهاي منــدرج در مجوز 
عمل نكند، مجوزش باطل مي شود، اما 

فعاليت آنها همچنان ادامه دارد.
بــه گفتــه بابــادي، براســاس قانون، 
طرح هــاي توســعه اي در مناطــق 
حفاظت شــده صرفا با داشتن پيوست 
»طرح مديريت« اجرايي مي شــوند و 
براســاس طــرح مديريت بــه مجري 
تنهــا در »زون توســعه اي« هر منطقه 
اجازه فعاليت داده مي شــود. انتقال آب 
كوهرنــگ 3 در منطقه حفاظت شــده 

قيصري قــرار دارد و پيوســت »طرح 
مديريت« هم نــدارد. بدتر اينكه، تونل 
انتقال آب در زون بســيار حساسي قرار 
دارد كه اساســا حضور انسان هم در آن 
ممنوع است، چه برسد به اينكه فعاليت 

عمراني هم در آن صورت بگيرد.
او با اعتراض به عملكرد سازمان حفاظت 
محيط زيست كه چرا مجوز كارفرمايي 
را كه تعهداتش را اجــرا نكرده، تمديد 

كرده است، مي گويد: الزامات و تعهدات 
اجراي طرح انتقال آب كوهرنگ 3 قرار 
بود 2ســاله عملياتي شــود، اما نه تنها 
اين پروژه به اتمام نرســيد، كه توانست 
در سال 139۶ با البي ســنگين برخي 
جريانات، آنگونه كه معاون محيط زيست 
انساني سازمان حفاظت محيط زيست 
مدعي اســت، دوبــاره مجــوز فعاليت 

دريافت كند.

آب به اصفهان نمی رسد
محمد درويش، فعال محيط زيســت 
نيز پروژه انتقــال آب كوهرنگ 3 براي 
زاينــده رود را نادرســت مي داند. او به 
همشــهري مي گويد: اصل ماجرا اين 
اســت كه آورده زايند ه رود، روزگاري 
800ميليون مترمكعب آب در سال بود 
و كمتر سالي اين رودخانه خشكسالي 

به خود مي ديد. با احداث تونل هاي يك 
و 2 كوهرنگ و چندين تغيير مســير 
آب در فريدون شــهر اصفهان، انتظار 
مي رفت كه حجــم آب كه حاال دو برابر 
بيشتر از گذشته شــده است، حداقل 
به تاالب گاوخوني برســد، ولي آب نه 
به اين تاالب، كه به شــهر اصفهان هم 
نمي رســد. اين موضوع نشان مي دهد 
كه نوع بارگذاري در باالدســت حوضه 
آبخيــز زاينــده رود به نحوي اســت 
كه تناسبي با توان بوم شــناختي اين 
حوضه ندارد. در مســير اين رود آنقدر 
چاه زده شد و صنايع آب بر مثل فوالد، 
آهن، پتروشــيمي و... تاسيس شد كه 
بخش هايي از شرق اصفهان در ورزنه، 
چهره بياباني به خــود گرفت. در پارك 
كاله قاضــي و مورچه خــورت و غرب 
اصفهان هم شاهد شكاف هاي طوالني 
و عميق در زمين هستيم و آلودگي هوا 
كه صنايع غرب اصفهان ايجاد مي كند 

نيز در نوع خود مثال زدني است.
به اعتقاد او، اجراي طرح هاي انتقال آب 
مثل تزريق مورفين بــه جاي جراحي 
اســت. درويــش مي گويد: بــه روزي 
رسيده ايم كه بيمار طاقت جراحي ندارد 
و غده ســرطاني همه جاي اين حوضه 

آبريز را گرفته است.
به گفتــه اين فعــال محيط زيســت، 
انتقال آب از مســير تونل كوهرنگ 3، 
نظــام هيدرولوژيك منطقــه را نابود، 
چشــمه هاي منطقه را خشــك و توان 
زيســتي و تنوع زيســتي منطقــه را 
مخدوش كرده و باعث مهاجرت انسان ها 

و حيات وحش مي شود.
آنطور كه محمد درويش مطرح مي كند، 
پــروژه انتقــال آب كوهرنــگ 3 حتي 
می توانــد در چندين ســال تنش هاي 

اجتماعي را به دنبال داشته باشد.
درويــش مي گويــد: ميــزان بارندگي 
در ايــن منطقه تا 50درصد نســبت به 
ســال قبل مي تواند متفاوت باشــد. در 
نتيجه نبايد براساس ميانگين  بارش ها 
طرح هاي آبي را مطــرح كرد، بلكه بايد 
براساس حداقل ها به ارزيابي اين طرح ها 
اقدام كــرد. بنابراين طرح هــاي انتقال 
آب بهشــت آباد و كوهرنگ 3 خطرات 
جبران ناپذير محيط زيستي و اجتماعي 

در طول زمان دارد.

  طرح انتقال آب كوهرنگ 3به اصفهان  فاقد ارزيابي محيط زيستي است
  محمد درويش: طرح هاي انتقال آب، تزريق مورفين است 

نه جراحي براي تأمين آب

چند خط خبر

  تور آشناسازي در عصر کرونایی: دور جديد 
تورهاي آشناسازي وزارت ميراث فرهنگي در حالي 
در استان هايي با وضعيت قرمز آغاز شده كه ميزان 
شــيوع ويروس كرونا در اين روزها افزايش يافته 
است. وزارت ميراث فرهنگي با علم به اين موضوع، 
نه تنها بسته هاي تشويقي براي سفر مردم طراحي 
مي كند كه تورهاي آشناسازي گردشگري را نيز در 
استان هاي كشور آغاز كرده است. تور آشناسازي 
شرق مازندران توســط اداره كل ميراث فرهنگي 
اســتان مازندران و انجمن راهنمايان اين استان 
از ديروز برگزار  شــده است. اســتان مازندران در 
فهرست 2۶ استان قرمز كشور است. در آذربايجان 
غربي نيز تور آشناسازي براي اصحاب رسانه و فعاالن 
گردشگري برگزار شد و استان قرمز ايالم هم آخر 

هفته تور آشناسازي برگزار مي كند. )مهر(
  بستر سفر آماده شود : معاون توسعه امور 
شهري و روستايي وزير كشور از مديران شهري 
خواست در شرايط كرونا مديران ميراث فرهنگي 
و گردشگري را تنها نگذارند. مهدي جمالي نژاد 
در سفر به يزد اعالم كرد: مسئوالن بايد بسترهاي 
الزم را فراهم و بــا اقدامات خالقانــه و نوآورانه 
شــهرها را براي حضور گردشــگران بــا درنظر 
گرفتن مصوبات ستاد كرونا و رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي آماده كنند. او گفت: گردشگري به يكي 
از مطالبات همه شهروندان و روستاييان تبديل 
شده و مديران دلسوز شهري و روستايي نسبت 
به آن احساس مسئوليت و حساسيت مي كنند. 
جمالي نژاد تأكيد كرد: نهادهاي توريست گردان 
و مهمانخانه ها و ســاير زيرساخت هاي اقامتي و 
گردشگري و تمام نهادهاي آسيب ديده از ناحيه 
كرونا بايد به همت مديران شــهري و شوراهاي 

شهر دوباره به چرخه فعاليت بازگردند. )ايسنا(
  تخفیف پست برای ارسال صنایع دستی: 
مديرعامل شــركت ملی پســت ايران از تخفيف 
30 درصدی سرويس پست پيشــتاز برای ارسال 
محصوالت صنايع دستی، به منظور جهش فروش 
صنايع دستی خبر داد. رمضانعلی سبحانی فر، با اشاره 
به امضای تفاهمنامه با معاونت صنايع دستی كشور 
و توافق در خصوص حمايت از هنرمندان و فعاالن 
صنايع دستی از جمله تخفيف 30 درصدی سرويس 
پست پيشتاز برای ارسال محصوالت صنايع دستی 
گفت: شركت ملی پست ايران اين آمادگی را دارد 
كه محصوالت صنايع دستی را با قيمتی مناسب به 

مصرف كننده برساند. )ايرنا(

انتقال بی ضابطه آب به اصفهان

گزارش

دفن زباله؛ شلیك به قلب هیرکاني

5هزار هكتار از عرصه های طبيعی كشور 
محل دفن زباله اســت. براســاس آنچه 
معاون ســازمان جنگل ها در فراكسيون 

توسعه پايدار مجلس گفته است، از اين عرصه گسترده، 117.5هكتار 
در ساری، 28.4هكتار در نوشــهر، 197.3هكتار در استان گلستان و 
119هكتار در گيالن به دفن زباله اختصــاص دارد و مابقي مربوط به 
ساير استان هاي كشــور است.  براســاس تصاوير ماهواره ای، وسعت 
جنگل هيركاني شمال كشور كه از دوره سوم زمين شناسي باقي مانده 
اســت، در حال حاضر 2ميليون و 4هزار هكتار اســت كه تهديدهاي 
فراواني نظير قاچاق چــوب و خاك، آتش و ويالســازي آن را تهديد 
مي كند، اما دفن زباله در خاك ارزشــمند اين عرصه طبيعي كشور، 
خســارات فراواني به اين ذخيره گاه زيســت كره وارد مي كند و عمق 
فاجعه محيط زيســتي در اين عرصه را به خاكي سرايت مي دهد كه 
زمينه ساز شــكل گيري چنين نعمتي براي كشور اســت.  دفن زباله 
تهديدي بزرگ براي اســتان هاي شمالي كشور اســت و از اين بين، 
بدترين شــرايط توليد زباله مربوط به اســتان مازندران است؛ چون 
آنطور كه معاون عمراني استاندار مازندران در نشست اخير فراكسيون 
توســعه پايدار مجلس گفته اســت، روزانه 3 هزار و 200تن زباله در 
مازندران توسط اهالي اين استان توليد مي شود و هر هفته صدها هزار 
مسافر نيز روانه اين استان مي شــوند و هزاران تن زباله ديگر به حجم 
مذكور مي افزايند.  بهمن افراسيابی، معاون سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداری كشور در نشست مديريت چالش های پسماند در مجلس 
تصريح كرد: در آيين نامه قانون پسماندها دستگاه مجری شهرداری ها 
و محيط زيست هستند، اما تكليفی كه برای سازمان جنگل ها تعريف 
شــده در بحث تعيين محل دفن زباله اســت كه براســاس ضوابط و 
معيارهای فنی و قانونی عرصه انتخاب می شود؛ در حالي كه پسماندها 
اثرات سوء  محيط زيستي بر عرصه های منابع طبيعی دارد و ساماندهی 
آنها به لحاظ فنی به نفع سازمان جنگل هاست و حتي مانع از تصرف 

غيرقانونی عرصه هاي طبيعي می شود. 
سازمان برنامه و بودجه در گزارشي كه به تازگي منتشر شده، اعالم 
كرده است كه ساالنه 22 ميليون تن پسماند شهری در كشور توليد 
مي شود. اين ميزان پسماند اگر خالص باشند حدود 24 ميليارد دالر 
ارزش دارد و اگر بازيافت  شود حدود 10ميليارد دالر ساالنه به اقتصاد 
كشور بازمی گردد، اما پســماندها دفن می شوند؛ در حالی كه با اين 
پول می توان يارانه 80ميليون نفر را طی 5سال تامين كرد و براساس 
اعالم بانك جهانی، با 9 هزار دالر هم يك شغل پايدار ايجاد می شود. 
پس مي توان با ارزش 24ميليارد دالري پســماندها، يك ميليون و 
200هزار شغل ايجاد كرد. در عين حال طبق گزارش وزارت كشور، 

75درصد پسماند توليدي كشور بدون هيچ پردازشی دفن می شود.

سید محمد فخار
خبرنگار

   پروژه 7هزار میلیارد ریالی
به گزارش همشــهري، پروژه انتقال آب از طریق تونل کوهرنگ 3، با صرف 7هزار میلیارد ریال، پیشرفت فیزیكي 99درصدي در بخش تونل و 
48درصدي در بخش سازه مخزن سد داشته است. با توجه به توافقي که سازمان حفاظت محیط زیست با آب منطقه اي اصفهان در مردادماه امسال 
به عمل آورد، ادامه کار صرفا منوط به اجراي تعهدات مربوط به زمانبندي پروژه و اجراي همه تعهدات 26گانه مندرج در مجوز زیست محیطي پیش 
از بهره برداري نهایي از این پروژه است.  این درحالي است که به گفته یوسف فرهادي بابادي، فعال محیط زیست کارفرما تا کنون به بیشتر تعهدات 
خود عمل نكرده است. ازجمله رعایت تمامي قوانین و مقررات مربوط به استقرار صنایع و استانداردهاي زیست محیطي درخصوص جلوگیري 
از آلودگي آب، هوا، خاك و صدا در تمامي مراحل، اجراي تمامي تجهیزات و سیستم هاي کنترلي آالینده هاي محیط زیست براي فاضالب هاي 
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 مهم ترين داليل كمبود سيلندر گاز 
در سيستان وبلوچستان

سيستان وبلوچســتان، 
آخرین اســتاني است 
كــه گاز شــهري به آن 
رســيد. هم اكنون به جز 
بخش هــاي اندكــي از 
ایرانشهر، زاهدان، زابل، 
بم پــور و محمدان، بقيه 

اهالي، مشترك ســليندر گاز مایع هستند و به همين 
دليل كمبود گاز در این منطقه بيش از ســایر استان ها 

نمود دارد.
معاون اقتصادي استاندار سيستان و بلوچستان درباره 
دالیل كمبود سيلندر گاز مایع در این استان به همشهري 
مي گوید: مهم ترین دليل كمبود سيلندر گاز، دور بودن 
از مراكز تامين سوخت اســت. بخش عمده اي از گاز 
مایع استان از سوي شركت پرســيران گاز و از طریق 
ناوگان ریلي تامين مي شــود، اما ناوگان ریلي به دليل 
كمبود واگن ها، توقف در كرمان و یزد یا مشكالت ناشي 
از تخریب ریل و... گاهي با مشــكل مواجه مي شود؛ 
به طوري كه حتي یك روز تأخير در سوخت رساني به 

استان تبعات چندروزه دارد.
ماندانا زنگنه با بيان اینكه هــر هفته باید 45واگن به 
استان برسد از كمبود كشنده هاي زميني براي تامين 
30درصد دیگر گاز مایع استان هم مي گوید و توضيح 
مي دهد: كشنده ها كم و فرســوده هستند و از سوي 
دیگر، رانندگان ناوگان معتقدند این جابه جایي برایشان 
به صرفه نيست. تســهيالت خرید 20كشنده جدید 
تامين شده و شركت توزیع هم گفته هزینه  حمل ونقل را 
افزایش مي دهد تا مشكل ناوگان حل شود. زنگنه اورهال 
)توقف فعاليت و تعميرات اساسي( پاالیشگاه ها در فصل 
تابستان و كاهش بارگيري را دليل دیگر كمبود گاز مایع 
در ماه هاي اخير عنوان مي كنــد و مي افزاید: افزایش 
قيمت بنزین، هجوم ناوگان حمل ونقل براي دریافت گاز 
مایع به صورت غيرقانوني و كمبود ناوگان توزیع داخل 

استان هم از دیگر عوامل كمبود سوخت است.
این مسئول درباره قاچاق ســوخت در این منطقه هم 
اظهار مي كند: ســهميه ما براي شمال استان در سال 
98ماهانه 15هزار و 402تن گاز مایع بود كه از این ميزان 
فقط 11هزار و 970تن جذب شــد. همچنين در 6 ماه 
نخست امسال سهميه ماهانه 16هزار و 200تن بود كه 
16هزار تن آن به استان رسيد. ممكن است قاچاق هم 
صورت بگيرد، اما این اعداد نشــان مي  دهد حتي اگر 
بخشي از این سوخت قاچاق شــود، آنقدر نيست كه 
مشكل حادي ایجاد كند. البته روي همين موضوع هم 

باید نظارت باشد.
به گفتــه زنگنه، فــروش قانوني ســوخت از طریق 
مرزنشينان به ساكنان آن سوي مرز مي تواند عالوه بر 
تامين نياز همسایه هاي استان، براي مرزنشينان هم 
درآمدزایي كند. معاون اقتصادي استاندار سيستان و 
بلوچستان با اشاره به طرح توزیع الكترونيك سوخت 
مایع از ثبت نام 85درصد خانوارهاي اســتان در این 

طرح خبر داد.

ل 
سئو

با م

   ثبت نام در سامانه سدف و دريافت الكترونيكي سهميه
فاطمه كاهي، سخنگوي شــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران با بيان اینكه همه 
خانوارهایي كه در سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي )سدف( ثبت نام كرده اند با پرداخت 
الكترونيك به اندازه كافي كپسول گاز مایع با نرخ مصوب دولتي دریافت مي كنند، مي گوید: 
»براي رفاه حال هموطناني كه در مناطق صعب العبور و بدون دسترسي اینترنتي هستند، 
تمهيداتي اندیشيده شده تا با حضور همكاران شركت ملي پخش در آن مناطق،  ثبت نام 

رایگان در سامانه سدف صورت گيرد.« 

ساكنان برخي از شهرها و 
مناطق جنوب كشور طي گزارش

يك ســال گذشــته با 
كمبود سيلندر گاز مايع مواجه شدند، 
اما اين بار شــاهد تشــكيل صف هاي 
طوالني در مقابل مراكز توزيع برخي از 
استان هاي ديگر هم هستيم؛ اصفهان، 
اردبيــل، آذربايجان غربي و شــرقي، 
خوزستان، هرمزگان، بوشهر، خراسان 
شمالي و رضوي، قم، كردستان، گيالن 
و سيستان و بلوچستان. توقف چندروزه 
فعاليــت در پااليشــگاه اراك، كاهش 
سهميه شــركت هاي پخش، مشكالت 
ناوگان حمل ونقل سوخت، استفاده از 
گاز مايــع به جــاي بنزيــن و قاچاق 
سوخت، مهم ترين مواردي است كه از 
ســال گذشــته به عنوان دليل كمبود 
سيلندرهاي گاز مطرح شد. بيژن زنگنه، 
وزير نفت هم چند روز پيش داليلي را 
براي كاهش سوخت رســاني  به نقاط 
مختلف كشور مطرح كرد. با وجود اينكه 
زنگنه قول پيگيري ايــن موضوع را به 
اهالي سيستان وبلوچســتان كه حتي 
مناطق شــهري اش هم به گاز شهري 
دسترسي ندارند، داده، اما مردم از اين 
كمبود كالفه شــده اند. طبــق اعالم 
شــركت ملــي گاز ايــران، هم اكنون 
97درصد جمعيت شــهري، 73درصد 
جمعيــت روســتايي و 87درصــد از 
جمعيــت كل كشــور از گاز طبيعي 
برخوردارند. اين آمار نشــان مي دهد 
حدود يك ميليــون و 800هزار نفر از 
جمعيت شــهري و بيش از 5ميليون و 
600هزار نفر از جمعيت روستايي براي 
تامين نياز زندگي خود به سيلندرهاي 

گاز مايع وابسته هستند.

كمبود و گراني همزمان
جاســم حزباوي از ســاكنان روستاي 
»كوت ســيد صالح« در كارون است؛ 

روستايي كه بخشي از آن در قالب طرح 
هادي توسعه پيدا كرده، اما هنوز به گاز 
شــهري دسترســي ندارد. به گفته او، 
اهالي اين روستا و بسياري از روستاهاي 
خوزستان وقتي به مراكز پخش سيلندر 
گاز مراجعــه مي كنند، دســت خالي 
برمي گردند؛ زيــرا از 2 ماه پيش مراكز 
توزيع با داليلي چون كاهش سهميه يا 
توزيع نشدن گاز، آنها را بدون سيلندر 

روانه خانه مي كنند.
در سيستان و بلوچســتان هم مردم با 
اين مشكل مواجه هســتند. اربابي از 
اهالي روســتاي »اســماعيل علي« در 
شهرســتان هيرمند از بي برنامگي در 
توزيع ســيلندر گاز مي گويد و توضيح 
مي دهــد: »برنامه مشــخصي ندارند. 
گاهي چند روز يك بــار و گاهي ماهي 
يك ســيلندر به ما مي دهند كه كفاف 
امورمــان را نمي دهــد، امــا چاره اي 
نداريم. چــه مي توانيــم بكنيم؟«در 
آذربايجان شرقي هم گرچه مسئوالن 
زير بــار كمبود نمي روند و مشــكل را 
مربوط به بخش توزيــع مي دانند، اما 
قاســم نوروزي كه در نزديكي شهرك 
آزمايش تبريز نياز سوخت خودروهاي 
مدل پايين را تامين مي كند، از كمبود 
ســوخت خبر مي دهد و مي گويد: »هر 
روز 60-50ماشين را با كپسول خالي 

برمي گردانم.«
حســن رســولي صاحب كارگاهي در 
منطقه5تبريــز، قيمت ســيلندر گاز 
5كيلويــي را كــه قبال 6هــزار تومان 
بود تا 10هزار تومــان اعالم مي كند و 
مي گويد: »سيلندر با همين قيمت هم 
پيدا نمي شود.« در منطقه باغ معروف 

و در غرب تبريز جايگاه هاي غيررسمي 
توزيع گاز هم كپســول هاي بزرگ را تا 
80هزار تومــان قيمت   گذاري كرده اند 
و با همين قيمت هم كمبود شــديدي 
دارند. برخي از مناطق و روســتاهاي 
بوشهر در شــرايطي با مشكل كمبود 
ســيلندر گاز روبه روهستندكه بيش از 
70درصد گاز كشــور را توليد مي كند، 
اما با وجود اين، مديــر روابط عمومي 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه بوشــهر، ميزان توزيع سيلندر 
گاز در اين استان را 3برابر نياز مي داند.

اهالي روســتاهاي خراســان جنوبي 
نيز در 2 ماه گذشــته بارهــا از كمبود 
ســيلندرهاي گاز گاليــه كرده انــد 
بسياري از روستاييان پس از ساعت ها 
در صف ايســتادن دست خالي به خانه 

بازمي گشتند.

توزیع بيش از نياز مصرف كنندگان 
واقعي

با وجود همه اعتراض هــا، اما مديران 
شــركت هاي پخش اســتاني از توزيع 
كافــي ســيلندرهاي گاز مي گوينــد؛ 
موضوعي كه ســخنگوي شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران هم بر آن 
تأكيد مي كند. فاطمه كاهي با تأكيد بر 
اينكه هيچ كمبودي در زمينه تامين گاز 
مايع صنايع مجاز و همچنين ســيلندر 
گاز مايع مصرف خانــوار در هيچ كدام 
از اســتان ها وجود ندارد در گفت وگو با 
همشهري بيان مي كند: »حتي ميزان 
توزيع گاز مايع نسبت به سال گذشته 
افزايش هم داشته اســت. با وجود اين، 
بخش عمده گاز مايع به صورت غيرمجاز، 
غيرايمــن و غيراســتاندارد توســط 
خودروها مصرف مي شود و علت كمبود 
گاز مايع تقاضاي بيش از حد غيرمجاز 
از سوي بخش حمل ونقل )خودرويي( 
است.« او درحالي به اين موضوع اشاره 
مي كند كه وظيفه تأمين سوخت ناوگان 
با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
نيست و اين شــركت موظف به تأمين 
گاز مايع مصرف كنندگان مجاز، شامل 
خانوارهاي روستايي، شهري و عشايري 

است كه از گاز طبيعي شهري برخوردار 
نيســتند و همچنين صنوف خدماتي 
بدون دسترسي به شبكه گاز طبيعي با 

قيمت يارانه اي و مصوب دولت.
با توجه به ايــن نكته و براســاس آمار 
مشتركان، ماهانه گاز مايع مورد نياز از 
سوي 74شركت توزيع كننده گاز مايع، 
تأمين، حمل و توزيع مي شــود و طبق 
اعالم شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي، ميزان گاز توزيع شده در هر  ماه 
بيش از دوبرابر نيــاز مصرف كنندگان 

واقعي است.
    

هرچند توزيع الكترونيكي گاز مايع براي 
مصرف كنندگان واقعي از سال گذشته 
آغاز شــده، اما آگاهي نداشتن مردم، 
نبود نظارت از ســوي نهادهاي ذيربط 
و سوءاســتفاده برخي توزيع كنندگان 
موجب شــده در بســياري از مناطق 
اســتقبال كمي از توزيــع الكترونيكي 
انجام شود و خودروهاي توزيع سوخت 
داخل شهري از سوي رانندگان ناوگان 
تخليه شــوند؛ اتفاقي كــه خانوارهاي 
نيازمند را از سوخت بي نصيب گذاشته و 
صف ها را جلوي مراكز توزيع در شهرها 

و روستاها ايجاد كرده است.

همشهري داليل سرگرداني مردم و كمبود سيلندر گاز مايع در برخي شهرها را بررسي كرده است
داستان سيلندرهايي كه به دست مردم نمي رسد

سيده زهرا عباسي
روزنامه نگار

مریم سرخوش 
روزنامه نگار

پيگيري

آغاز مستندسازی خسارت  جنگ قره باغ 
به روستاهای مرزی

پاي موشــك هاي جنگ ارمنستان 
و جمهوري آذربايجــان به خانه هاي 
روستايي و مزارع شهرستان خداآفرين 
ازجمله پرويزخانلو و قلي بيگلو هم باز شــد و خســارت هايي را بر جاي 
گذاشت. مسئوالن با تداوم اين شــرايط، افزايش ميزان خسارت ها را نيز 
پيش بيني مي كنند. جدي ترين اين خسارت ها پنجشنبه هفته گذشته با 
تخريب 2خانه و مصدوميت يك كودك 6ساله همراه بود كه البته كودك 
به صورت سرپايي درمان شد. در اين ميان كشاورزان هم از اصابت توپ و 

خمپاره به مزارع و خسارت  به محصوالتشان گاليه مي كنند.
فرمانــدار خداآفرين دربــاره پيگيري اين 
خســارت ها به همشــهري مي گويد: طي 
يك هفته گذشــته شــديدترين خسارت 
مربوط به يك منزل خالي از سكنه بود كه 
تخريب شد. برخي مزارع كشاورزي هم دچار 
خسارت هايي شده اند كه مستندسازي هاي 
الزم در بررسي اين خسارت ها با تشــكيل كميته اي از نمايندگان بنياد 
مسكن، فرمانداري و مرزباني انجام شده است. علي اميري راد مي افزايد: 
نگراني مردم را درك مي كنيم و از طريق مرزباني تذكرات الزم از طريق 
مسئوالن كشور به 2كشور ارمنســتان و جمهوري آذربايجان داده شده 
اســت. البته هنوز بررسي نكرده ايم كه موشــك ها از سمت كدام كشور 
شليك شده و برآورد ما خطاي دو طرف است، اما هر موشكي كه به منزل 
يا منطقه اي خسارت وارد كرده باشد، پس از شناسايي، خسارتش از همان 
كشور گرفته خواهد شد. هم اكنون مستند سازي  ها انجام مي شود و بعد از 
آرام شدن فضا پيگير دريافت اين خسارت ها از طرف مقابل خواهيم بود. اين 
مسئول درباره گاليه كشاورزان از به تأخير افتادن برداشت محصوالتشان 
هم عنوان مي كند: بيشــترين مزارع خداآفرين پنبه و يونجه هستند كه 
بخشي از آنها برداشت شده است. اما اگر محصوالت كشاورزان آسيب ببيند، 
ميزان خسارت وارده از سوي جهادكشاورزي بررسي و كارشناسي خواهد 
شد. پيگيري جدي براي پرداخت اين خسارت ها هم در دستور كار قرار 
مي گيرد. اميري راد درباره توصيه به مردم براي تخليه روستاهاي مرزي 
بيان مي كند: حدود 40كيلومتر مرز داريم كه درگيري در اين منطقه رخ 
داده است اما بيشتر آن در حاشيه رودخانه ارس است كه روستاهاي ما را 
هم تحت تأثير قرار داده. هم اكنون شرايط حاد نيست كه منجر به تخليه 
روستاها شود، اما توصيه  ما به مردم اين است كه از تجمع در مناطق جنگي 
خودداري و پراكندگي را رعايت كنند. از سوي ديگر، باالي 90درصد مردم 
ساكن در اين منطقه عشاير هستند و دام هاي سنگين و سبك دارند كه 
نمي توانند آنها را با خودشان منتقل كنند. فرماندار خداآفرين از پيگيري 
شوراي تامين شهرستان و استان آذربايجان شرقي براي برقراري آرامش 
خبر مي دهد و مي افزايد: قرار است امروز اعضاي كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي بازديدي از منطقه داشته باشند. 
شرايطي به وجود آمده كه خاتمه آن دست ما نيست اما تا يكي دو روز آينده 

تصميمات جدي در اين باره گرفته خواهد شد.
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خبر

 تخلفات كرونايي صنوف را 
به كجا گزارش كنيم؟

وضعيت كرونايي پايتخت با گذشت بيش از 7ماه از اعالم رسمي 
ورود اين بيماري به كشور به حدي رســيده كه فرمانده عمليات 
مديريت بيماري كرونا در كالنشهر تهران خواستار تعطيلي يك 
هفته اي برخي مشاغل و صنوف در تهران شــده است. همزمان 
گزارش هاي وزارت بهداشــت حاكي از كم شــدن نسبي ميزان 
استفاده از ماســك و رعايت پروتكل هاي بهداشتي در فضاهاي 
عمومي است و در اين ميان رئيس پليس پايتخت از مردم خواسته 
كه هرگونه عدم رعايت پروتكل ها و مقررات بهداشــتي از سوي 

صنوف را به پليس110 اطالع دهند.
سردار حسين رحيمي در گفت وگو با ايسنا درباره نظارت پليس 
بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي از سوي واحدهاي صنفي و اماكن 
گفت: از زمان شيوع كرونا در كشور تا كنون نيروي انتظامي جزو 
نهادهايي اســت كه بيشترين همكاري را با ســتادملي و استاني 
مقابله با كرونا داشته اســت و اتفاقا وظايف ما نيز بسيار گسترده 
و متنوع بود، به طــوري كه از برخورد با احتكار و ســودجويي و... 
گرفته تا رفتارهاي مجرمانه در فضاي مجازي و نظارت بر اجراي 
پروتكل هاي بهداشــتي در فضاها و اماكن عمومي را دربرگرفته 

است.
او با بيان اينكــه يكي از وظايف پليس نظــارت و كنترل مقررات 
بهداشتي از سوي واحدهاي صنفي و اماكن است، گفت: در همين 
راســتا نيز مأموران پليس اماكن با هماهنگي و همراهي تيم هاي 
وزارت بهداشــت و... اقدام به بازديد از صنوف كرده و با تخلفات 
برحسب دستور قضايي برخورد مي كنند. فرمانده انتظامي تهران 
بزرگ گفت: سالمت مردم همچون امنيت مردم در اولويت پليس 
قرار دارد و پليس در كنار كادردرمان و... در خط اول تامين سالمت 

مردم قرار دارد.
رحيمي در پاســخ به اين پرســش كه با توجه به استفاده نكردن 
متصديان برخي از واحدهاي صنفي از ماســك و رعايت نشــدن 
پروتكل هاي بهداشتي در برخي اماكن اظهاركرد: اگر مردم با چنين 
مواردي كه نشــان دهنده نقض پروتكل هاي بهداشتي در اماكن 
و صنوف بود، مواجه شــدند حتما از طريق تماس با سامانه110 
موضوع را اطالع دهند. كما اينكــه تاكنون در موارد متعددي هم 
بوده كه مردم عرضه قليان و... را بــه پليس اطالع داده و مأموران 
پليس اماكن نيز بالفاصله در محل حاضر شده اند. رئيس جمهوري 
ديروز در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا بر لزوم برخورد با متخلفان 
كرونا تأكيد كرده و گفته اســت: همه كادر اداري ما در كشــور 
چه عمومي دولتي چه عمومي غيردولتي و نيز همه كســاني كه 
كسب وكار در دســت دارند، اگر خودشان رعايت نكردند بايد با او 
برخورد شود، اصنافي هم كه به مردم خدمات مي دهند خودشان 
بايد رعايت كنند و اگر كه رعايت نشود تذكر و درنهايت پلمب را 

درنظر داريم كه در تهران شديدتر انجام خواهد شد.

فهيمه طباطبايي
خبرنگار

»54درصد از داوطلبــان كنكور 99انتخاب رشــته 
نكرده اند.« اين خبري بود كه سخنگوي سازمان سنجش 
كشور در پايان هفته گذشته داد و گفت: از يك ميليون و 
1۲ هزار و 40۶ نفر مجاز شده، 4۶9 هزار و 94 نفر اقدام به 
انتخاب رشته كرده اند و بدين ترتيب فقط4۶. ۳۳ درصد 

از كل مجاز شدگان اقدام به انتخاب رشته كرده اند.
علت كاهش تمايل دانش آموزان و دانشجويان به ادامه 
تحصيل در دانشــگاه ها چيست؟ برخي از كارشناسان 
در نگاه اول مي گويند كه بيماري كرونا و تورم اقتصادي 
شــديد باعث كاهش تمايل داوطلبان براي حضور در 
دانشگاه ها شده است. آنها معتقدند كه مبهم بودن فضاي 
علمي دانشگاه ها در سال  آينده و تبديل آموزش حضوري 
به مجازي از يك سو و هزينه هاي سرسام آور دوره هاي 
شبانه، غيرانتفاعي و آزاد از سوي ديگر، باعث شده كه 
داوطلبان انگيزه حضور در دانشــگاه را از دست دهند. 
اما اگر نگاه دقيق تر و عميق تر به آمار و ارقام شركت در 
كنكور و انتخاب رشته در دانشگاه ها طي يك دهه اخير 
بيندازيم، متوجه مي شويم كه روال كاهش شركت در 
كنكور و انتخاب رشته از سال هاي گذشته شروع شده 
است. به طور نمونه در سال98، 4۶درصد داوطلبان كنكور 
سراسري انتخاب رشته نكرده بودند، در سال97 هم اين 
آمار 49درصد بود. در كنكور كارشناسي ارشــد هم در 
ابتداي دهه 90، 9۳0هزار و 17۲نفر داوطلب شركت در 
آزمون ارشد دانشگاه ها حضور داشت كه اين عدد با بيش 
از 49 درصد افت در سال98 به 481هزار و 84نفر رسيده 
است. چرا تمايل دانش آموزان و دانشجويان نسبت به 
ادامه تحصيل كاهش پيدا كرده و روزبه روز حضورشان 

در دانشگاه ها آب مي رود؟ 
مهدي بهلولي، معلم و كارشــناس آموزشي در اين باره 
مي گويد: داليل مختلفي را مي تــوان براي داوطلبان 
متفاوت نام برد؛ مثال تعداد قابل توجهي از دانش آموزان 
دختر ترجيح مي دهند يك سال پشت كنكور بمانند تا 
رتبه رشته و دانشــگاه مورد نظرشان را بياورند، برخي 
ديگر از داوطلبان كه سنشــان باالتر رفته هم با همين 
انگيزه انتخاب رشــته نمي كنند. در مقابل عده اي هم 
هستند كه بعد از اعالم نتايج اوليه، وقتي مي بينند كه 
امكان قبولي در رشته مورد عالقه شان در دانشگاه هاي 
برتر كشور را ندارند، سراغ همان رشته در دانشگاه هاي 
پولي و بــدون كنكور مي روند؛ دانشــگاه هايي كه در 

سال هاي اخير تعدادشان زياد شده است.

خيل دوستداران رشته هاي پزشكي
بهلولي افزود: رقابت سخت و تنگاتنگي كه در دهه 70و 
80بر سر صندلي دانشگاه ها وجود داشت، در سال هاي 
اخير از بين رفته و داوطلبان فقط بر ســر 10درصد از 

صندلي ها كنكور مي دهنــد و درس مي خوانند. ميزان 
نمرات داوطلبان در كنكورهاي سراسري هم اين موضوع 
را نشان مي دهد كه چقدر انگيزه براي ادامه تحصيل از 

بين رفته است.
بهلولي مي گويد: از بين داوطلباني كه انتخاب رشــته 
نكرده اند، بخش بزرگي را گروه علوم تجربي تشــكيل 
مي دهند؛ چراكه در اين رشــته رقابت بيشــتر بر سر 
رشته هاي علوم پزشكي است: »چندين سال است كه 
مسئوالن آموزشي كشور تالش مي كنند كه از مبدأ يعني 
همان هدايت تحصيلي، تعداد دانش آموزان عالقه مند 
به حضور در اين رشــته را كاهش دهند تا ترافيك در 
رشته هاي پزشكي دانشگاه كاهش پيدا كند، اما نه تنها در 
اين راه موفق نشده اند، بلكه به علت مشكالت اقتصادي 
كشور و درآمد باالي پزشكان در ايران، باز هم تمايل به 
اين رشته بسيار زياد است و باعث شده كه بسياري از 
داوطلبان حاضر شوند چند سال پشت كنكور بمانند تا 

در گروه علوم پزشكي قبول شوند.«

انگيزه درس خواندن از بين رفته
برخي كارشناسان ديگر معتقدند كه انگيزه آموزش در 
همه ســطوح تحصيلي پايين آمده و هر سال به تعداد 
افرادي كه درس خواندن در ايران را بي فايده و غيرضروري 
مي دانند، اضافه مي شــود. آنها مي گويند اين معضل از 
مقاطع تحصيلي پايين شروع شده است. احمد ميدري، 
معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 
اين باره گفته: 80درصد دانش آموزان داوطلب در كنكور 
رياضي فيزيك در درس رياضي كمتر از ۲ از۲0 را به دست 
آورده اند يا از 100كمتر از 10درصد را توانســتند پاسخ 
دهند. در درس فيزيك 7۶درصد دانش آموزان كمتر از 
۲از ۲0گرفتند. در شيمي ۶9درصد و عجيب تر اين است 
كه در زبان فارسي كه زبان مادري هست، ۶1درصد كمتر 
از ۲گرفتند؛ يعني در مجمــوع 99درصد دانش آموزان 
شركت كننده در كنكور كمتر از 10از ۲0گرفتند و به عبارت 

ديگر نمره قبولي نمي توانند بگيرند.
ميدري گفت: در درس هاي ديگر هم همين قاعده است 
كه جاي تحليل دارد، اما اين سختگيري غيراصولي كه 

در سازمان سنجش و كنكور كشور وجود دارد، بچه ها و 
خانواده ها را مستأصل مي كند تا هرآنچه از زندگي دارند 
و از زندگي اقتصادي و هزينه ها بزنند كه شايد احتمال 

قبولي شان را در كنكور افزايش دهند.
جامعه شناسان و كارشناسان آموزشي ديگر هم سال هاي 
گذشته به نمرات كم دانش آموزان در كنكور اشاره كرده 
و از مسئوالن شوراي عالي فرهنگي و آموزش و پرورش 
مي خواســتند كه راه حلي براي اين معضل فراگير در 
آموزش عمومي كشــور پيدا كنند؛ چراكه به جز كاهش 
نمرات دانش آموزان در كنكور سراسري، نتايج آزمون هاي 
جهاني تيمز و پرلز -كه ايران هر 4ســال يك بار در آن 
شركت مي كند- هم نشــان مي دهد كه سواد خواندن، 
نوشــتن و رياضيات در ايران كاهش پيدا كرده و رتبه 
دانش آموزان ايراني در بين 47كشور دنيا چندان خوب 

نيست.

ادامه تحصيل در دانشگاه پولي راحت و بي دردسر
مصطفي افرازه، كارشناس آموزشي و معلم در اين باره 
مي گويد: نگاه دانش آموزان دهه90 به درس خواندن و 
ادامه تحصيل با تصورات دانش آموزان در دهه هاي قبل 
تغيير اساسي پيدا كرده اســت. به اين معنا كه در يك 
كالس ۳0نفره، فقط 5تا 10دانش آموز انگيزه قوي براي 
قبولي در دانشگاه دارند و بقيه دانش آموزان هدف خاصي 
را دنبال نمي كنند. اين را مي شود به فضاي مايوس كننده و 

نااميد جامعه در سال هاي اخير ربط داد.
او افزود: با دانش آموزان متوسطه دوره دوم وقتي درباره 
تحصيل در دانشگاه صحبت مي كنيم، به سرعت چندين 
مثال از اعضاي خانواده و آشناهاي خود مي آورند كه با 
وجود داشتن مدارك تحصيلي باال مثل كارشناسي ارشد 
و دكتري بيكار هستند و نتوانسته اند شغل مناسبي پيدا 
كنند. همين موضوع باعث شــده بسياري از آنها به جز 
دانشگاه رفتن به راه هاي ديگري فكر كنند كه لزوما بد هم 
نيست. افرازه همچون بهلولي معتقد است كه داوطلبان 
كنكور ترجيح مي دهند به جاي تالش براي كسب نمره 
باال و قبولي در دانشگاه هاي برتر، رشته مورد عالقه شان 
را در دانشگاه هاي پولي دنبال كنند: »انگيزه و سعي و 
كوشايي دانش آموزان در دهه هاي قبل با دانش آموزان 
دهه 90اصال قابل مقايسه نيست. اين نسل مطمئن است 
كه به هر حال وارد دانشگاه مي شود و نياز نيست براي 
قبولي در دانشگاه خودش را به آب و آتش بزند. سازمان 
سنجش سال گذشته اعالم كرد كه 17درصد داوطلبان با 
آزمون وارد دانشگاه شده اند؛ يعني از 45۳ هزار و ۳۲7 
نفر داوطلب كنكور 98 كه مجاز به انتخاب رشته شده 

بودند، تنها 191 هزار و ۲15 نفر قبول شدند.«
اگرچه مسئوالن نظام آموزشي هنوز موفق بر عملياتي 
كردن طر ح لغو كنكور نشــده اند، اما ظاهرا داوطلبان 
كنكور به صورت خودجوش و غيرارادي در حال كمرنگ 
كردن كنكور و حواشي آن هستند؛ ماراتني كه هر سال از 

تعداد شركت كنندگان آن كاسته مي شود.

گزارش همشهري از داوطلبان كنكور كه نمي خواهند به دانشگاه بروند

 سال عزلت دانشگاه

حدود 54درصد داوطلبان كنكور امسال 
انتخاب رشته نكرده اند. آيا كرونا آنها را 
از دانشگاه رفتن در سال تحصيلي جاري 
منصرف كرده اســت؟ گزارش خبرنگار 
همشهري نشان مي دهد داليل ديگري 

هم وجود دارد

رنا
س: اي

عك
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 خبر توليد داخلي واكســن آنفلوآنزا 
پنجشنبه هفته گذشته سر و صداي 
زيادي حتي در رسانه هاي خارجي به پا 
كرد. سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رياست جمهوري در جريان افتتاح مجازي پويشي 
»تدبير و اميد براي جهش توليد« از توليد ۵ واكسن انساني تا پايان دولت توسط شركت هاي 
دانش بنيان و استارتاپي خبر داد. مصطفي قانعي، دبير ستاد زيست فناوري معاونت علمي 
رياست جمهوري در گفت وگوي اختصاصي با همشهري از خصوصيات و پيچيدگي علمي 
توليد واكسن آنفلوآنزا گفته و تأكيد كرده اين واكسن از نوع نوتركيب هم اكنون تنها از 
سوي يك كشور ديگر جهان يعني آمريكا توليد مي شود. قانعي كه استاد دانشگاه علوم 
پزشكي بقيه اهلل االعظم )عج( و فوق تخصص ريه هم است مي گويد: تست هاي محصوالت 
بيوتك ايران با سختگيري روندهاي جهاني است و به همين خاطر صادرات اين حوزه بسيار 
گسترده است. به طوري كه در كشوري مانند روسيه يك داروي بيوتك  ايراني توانسته جاي 

رقيب آمريكايي خود را بگيرد.

 واكســن داخلي آنفلوآنزا كه 
اعالم شده آذرماه مي تواند به بازار بيايد از 
چه نوعي است؟ مي تواند نياز فعلي كشور 

را برطرف كند؟
واكسن آنفلوآنزا توليد ايران از نوع نوتركيب 
به حساب مي آيد و هم اكنون تنها يك كشور 
ديگر يعني آمريــكا قادر به توليــد اين نوع 
واكسن آنفلوآنزاســت. ويژگي اصلي توليد 
داخل اين اســت كــه در ســال هاي آينده 
مي تواند اين روند به صورت كامل نياز كشور 
به اين واكســن را برطرف كند. در واقع ديگر 
موضوعي كه هر سال ما براي واردات واكسن 
چالش داشتيم مي تواند برطرف شود. امسال 
نخستين سال توليد اين واكسن است و قصد 
توليد آن اكنون فقط بــراي ورود به بازار و نه 

تامين نياز موجود به حساب مي آيد.
تست هاي انساني و كلينيكال 

واكسن انجام شده است؟
براســاس برنامه زمانــي اگــر آزمايش ها و 
مطالعات باليني اين واكسن اواخر آبان تمام 
شود ان شاءاهلل اين واكسن مي تواند از اول آذر 

تا حدودي نياز كشور را مرتفع كند.
 همان طور كه گفتيد واكسن 
نوتركيب آنفلوآنزا هم اكنون فقط توسط 
آمريكا توليد مي شود. چرا اين نوع واكسن 
مهم اســت و توليدش پيچيده به حساب 

مي آيد؟

واكســن  هاي آنفلوآنــزا يــا تخم مرغــي 
هســتند كه تا چند سال گذشــته بسياري 
از كشــورهاي دنيا اين واكســن را به وسيله 
تخم مرغ توليد مي كردند. اما از چند ســال 
پيش روند توليد واكسن نوتركيب در جهان 
شروع شد. واكســن توليد ايران هم از همين 
نوع اســت و ديگر در روند توليــد آن نياز به 
 تخم مرغ نيســت. چون خود اين تخم مرغ ها

 Specific-pathogen-free بايد باشــند 
و هيچ ويــروس و باكتري در آن مشــاهده 
نشــود. خود اين تخم مرغ ها هر كدام بين 1 
تا 2يورو در بازار جهاني قيمتش بود. واردات 
اين تخم مرغ باعث مي شد قيمت واكسن باال 
برود و از طرفي هم بســياري از شركت هاي 
بين المللي آن را به ايران نمي دادند. توليد به 

روش نوتركيب هم بسيار جديد است هم ما را 
از وابستگي نجات مي دهد.

تســت باليني واكسن چند 
مرحله دارد و فكــر مي كنيد چقدر زمان 

مي برد؟
اين واكســن توليد داخلي در حال حاضر فاز 
اثبات آزمايشگاهي آن تمام شده و بايد مراحل 
تست باليني آن انجام شود. اين موضوع چون 
در جهان وجود دارد و تجربه شــده اســت 
مراحل تست حيواني و... را نياز ندارد و تست 
انساني آن را از اواخر مهر شروع مي كنيم و نياز 

به يك ماه زمان دارد. احتماال در تست انساني 
روي 150نفر اين واكسن آزمايش مي شود تا 

مطالعات باليني آن هم كامل شود.
تمام مراحل ساخت هم توسط 
شــركت هاي دانش بنيان صورت گرفته 

است؟
بله. تمام كارها توســط شركتي دانش بنيان 
صورت گرفته كــه كار توليد واكســن مهم 
ســرطان رحم را هم انجام داده است. اينها 
تيمي از بچه هــاي فارغ التحصيل داخلي و 
بازگشته از خارج هســتند كه در بخش هاي 

مختلف متخصص هستند و توانسته اند اين 
كار را انجام دهند. ســن آنها را اما نگاه كنيد 

هيچ كدام باالي 35 سال نيستند.
بــراي مصرف عمومــي اين 
واكسن اما برنامه ريزي براي سال آينده 

است؟
بله، به خاطر اينكــه هيــچ توليدكننده اي 
در جهان در سال اول دســت به توليد انبوه 
نمي زند. بازار را تســت مي كند و طي پروسه 
كار، تكميل مدارك خود را هم انجام مي دهد. 
مجوزهاي جهاني الزم را هم مي گيرد. روي 
اين واكســن 4آنتي ژن قرار دارد كه پوشش 
خيلي خوبي را مهيا مي كند. اين آنتي ژن ها 
اما براي ســال2020 هســتند و بنابراين ما 
فرصت داريم تا مثال بهمن ماه اين واكسن را 
مصرف كنيم. چون بعــد از آن آنتي ژن هاي 
جديــد مي آيد و براي ســال2021 بايد اين 
واكســن تغيير كند و تبديل به نسل جديد 
شود. بايد آنتي ژن های جديد روي آن سوار 
شود. آنتي ژن هاي سال جديد براساس ويروس 
در گردش جهاني استفاده مي شود كه سازمان 

بهداشت جهاني ارائه مي كند.
 اينطور نيست كه زمان تزريق 

رقابت علمي ايران با آمريكا در توليد واكسن آنفلوآنزا

محمد كرباسي 
دبير گروه دانش و فناوري

  شروع هشتمين ماراتن برنامه نويسي تلفن همراه كشور
هشــتمين ماراتن برنامه نويســي تلفن همراه كشــور از ديروز 
)12مهر( و با حضور 200شــركت كننده در قالــب 75تيم 2تا 
4نفره از سراســر كشــور در محل صندوق نوآوري و شكوفايي 
رياســت جمهوري آغاز شــد. به گزارش روابط عمومي دانشگاه 
صنعتي شــريف، هدف اصلي از برگزاري اين رويداد شناســايي 
تيم هاي برنامه نويسي برجسته  كشور و شناسايي ايده هاي بكر و 
خالقانه و ورود اين تيم ها به بازار كار عنوان شده است. هشتمين 
ماراتن برنامه نويسي تلفن همراه كشــور تا فردا )دوشنبه( ادامه 
دارد و در پايان از بين 10تيم برتر، 3تيم به عنوان برنده نهايي اين 

مسابقه معرفي مي شوند.
  آرزوي مرگ براي ترامپ، ممنوع!

شــركت توييتر اقدام به حذف توييت هايی كرده است كه در آن 
براي دونالد ترامپ، رئيس جمهوري بيمار آمريكا آرزوي مرگ شده 
است. به گزارش گاردين، توييتر در اين خصوص بيانيه اي منتشر 
كرده اســت و توضيح داده، توييت هايي كه حاوي آرزو يا اميد به 
مرگ باشند و همچنين پيام هايي كه به وارد آمدن آسيب شديد يا 
بيماري مرگبار عليه شخصي ديگر اميد داشته باشند، اجازه انتشار 
نداشته و حذف خواهند شد. اين سياست از ماه آوريل اجرايي شده 

است و شامل حال تمامي كاربران مي شود، نه فقط ترامپ.«
  عطر با بوي سياره مشتري

يك شركت عطرسازي با الهام از سياره مشتري، عطري ساخته كه 
نوت آغازين آن آمونياك است. به گزارش ديلي ميل، در اين عطر، 
نوت هاي نامحسوسي از تخم مرغ گنديده و محصوالت شوينده اي 
به مشــام مي رســد و البته نوت اصلي آن بادام تلخ است. به طور 
علمي، اين عطر بوي ســولفيد هيدروژن و آمونياك را در بردارد. 
مقدار اندكي از اين تركيب و مواد مشــابه آن در اتمسفر مشتري 
وجود دارد. اين عطر كه »ژوپيتر« نام دارد، از روز 26 اكتبر به بازار 

عرضه خواهد شد و قيمت پيش فروش آن، 34دالر است.
  600زلزله در يك نقطه

منطقــه اي در نزديكــي شــهر »وســت مورلند« در جنــوب 
كاليفرنيــا طي چند روز گذشــته بيش از 600بار شــاهد وقوع 
زمين لرزه هاي گوناگون بوده است. به گزارش لس آنجلس تايمز، 
مراكــز لرزه نگاري، بزرگ تريــن زلزلــه را 4/9و كوچك ترين را 
1/1ريشتر گزارش كرده اند. در تعريف علمي، به اين نحوه از آرايش 

زمين لرزه ها، »ازدحام« )swarm( گفته مي شود.
  صفحه خود ترميم كننده براي آيفون

شركت اپل اختراعي را به ثبت رسانده است كه در آن نمايشگرهاي 
گوشي هاي تاشوي اين شركت قابليت خودترميمي خواهندداشت 
و درصورت ترك يا خــراش، از گرما براي ترميم خود اســتفاده 
مي كنند. به گزارش ديلي ميل، اگرچه اپل گوشــي  تاشو ندارد، 
اما اخيرا ثبت اختراعي داشــته است كه از آن با نام صفحه »خود 
ترميم كننده« )self-healing( نام برده شــده كه از اين قابليت 
مي توان در آيفون تاشو استفاده كرد. با اين وضعيت به نظر مي رسد 

كه اپل به زودي در فكر ارائه يك مدل تاشو خواهد بود.

پس از آنكه تعــدادي از 
شركت هاي صاحب نام و فناوري

با تجربه در توليد گوشي 
همراه به خاطر تحريم هــا از بازار ايران 
خداحافظي كردند، بحث توليد گوشي 
داخلي كه نخســتين بار 14سال پيش 
مطرح شــده بود، بار ديگر ســر زبان ها 
افتاد. اين بار محمد جواد آذري جهرمي، 
وزير ارتباطات از تخصيص 500ميليارد 
تومان اعتبار به 2اپراتور اصلي كشور خبر 
داد و اعالم كرد كه گوشــي هاي ايراني 
به صورت اقساط در اختيار كاربران قرار 
مي گيرد. اين خبر در حالي منتشر شد 
كه ناگهان كاربران ايراني شاهد رونمايي 
از 2مدل گوشي ســاخت داخل توسط 
صاايران در اواخر شهريور ماه بودند. اما 
آنچه تعجب برانگيز بود، شباهت عجيب 
اين گوشــي ها با يك برند ناشــناخته 
چيني به نــام UleFone بود. روزنامه 
همشهري آن زمان با به چالش كشيدن 
اين شباهت و طرح موضوع ري برند بودن 
يا مونتاژ اين گوشــي به ظاهر داخلي، 
فكت هاي الزم را ارائه كرد و خواســتار 

توضيح مسئوالن شد.
براســاس گزارش ها شــركت صنايع 
مخابــرات صاايــران )صما( بــا توليد 
 V6 2اسمارت فون جديد در مدل هاي
و V5 با برند ويرا )VIRA( قرار اســت 
به بازار موبايل بازگردد؛ گوشــي هايي 

كه اكنون مشخص شده 2مدل گوشي 
وارداتــي برنــد UleFone از منطقه 

شنژن چين هستند.

شفافيت و بازارسنجي
حاال معاون نــوآوري و فنــاوري وزير 
ارتباطات در گفت وگو با ايرنا به صراحت 
اعالم كرده اســت كه »اين گوشي ها به 
 CBU شكل كامل و اصطالحا به صورت
وارد كشور شده تا براي بازار آنها مطالعه 
صورت بگيرد«. البته اين موضوع مسبوق 
به سابقه است. به عنوان مثال، وقتي قرار 
است كه يك خودرو در كشور توليد شود، 
در ابتدا چند نمونــه كامل از آن خودرو 
وارد كشور مي شــود تا ميزان استقبال 
بازار بررسي شود، اما ســؤالي كه براي 
كاربران ايجاد شده، اين است كه چرا از 
ابتدا صادقانه به مردم اعالم نشده كه اين 
گوشي ها وارداتي و براي بررسي و مطالعه 

بازار است.

ســتار هاشــمي در عين حــال كه از 
ري برند بــودن ايــن گوشــي ها اظهار 
بي اطالعي مي كند، مي گويد: برندهاي 
زيادي هســتند كه طراحــي مورد نظر 
خود را به يك كارخانه مي دهند تا آن را 
توليد كند. با اين حال، كارخانه صاايران 
طبق يك برنامه 6ماهه بايد اين گوشي را 
به صورت CKD )كامال قطعه قطعه شده( 
توليد كند. او در مورد حساســيت مردم 
نسبت به توليد داخلي، مي گويد: مردم 
در برخي موارد خاطره خوشي از توليد 
داخلي ندارند، اما الزم است بر اين نكته 
تأكيد كنم كه اگر توليدكنندگان داخلي 
براساس زمانبندي كه براي آنها تعريف 
 شده كار را پيش نبرند، از حمايت هاي ما 

بهره مند نخواهند شد.
هاشمي با اشاره به اينكه دغدغه اصلي ما 
اين است كه اين كار در مدت زمان مورد 
اشاره به سرانجام برسد، ادامه مي دهد: 
در ادبيات توليد، حتي CBU نيز به عنوان 

100ثانيه خبر

گمانه زني هاي فني براي آيفون 1۳ قبل از آمدن 1۲

اپل هنوز از گوشي هاي آيفون 12خود به طور رسمي رونمايي 
نكرده  اما شايعات حاكي از آن است كه نمايشگر اين سري 
از گوشي هاي تلفن همراه اين شركت تغيير چشمگيري 
نكرده است. در چنين شرايطي، افشــاي اطالعاتي درباره 
نمايشگر و دوربين آيفون 13كه نشــان از ارتقاي اين دو 
سخت افزار دارد، براي عالقه مندان به آيفون اميدوار كننده 
اســت. شــركت Mizuho Securities كه يك شركت 
بانكي سرمايه گذاري ژاپني است پيش بيني خود را درباره 
آيفون13 خيلي زود و پيش از عرضه آيفون سري12 منتشر 
كرده است. همانطور كه »راس يانگ« متخصص برجسته 
نمايشگر ادعا كرده بود، مدل هاي Pro سال آينده تغييرات 

اساسي دارند، درست مانند آنچه امسال سامسونگ به گوشي 
Galaxy Note 20Ultra اضافه كرد. آنچه كه احتماال در 
 Pro سري آيفون13 تغيير خواهد كرد مانيتور در مدل هاي
اســت. يانگ مي گويد آيفون13پرو و آيفون13پرو مكس 
حداكثر با استفاده از فناوري LTPO داراي نرخ تازه سازي  
متغير هستند. به اين ترتيب لمس و انجام بازي ها سريع تر 
انجام مي شود. نسخه پايه با نام آيفون13 ميني از نمايشگر 
5/4اينچي بهره مي برد، مدل اســتاندارد داراي نمايشگر 
6/1اينچي و نســخه هاي پرو و پرو مكس نيز به ترتيب به 
صفحه نمايــش 6/1و6/7اينچي مجهز خواهند شــد. از 
مدت ها پيش شايعه شــده بود كه تغيير 120هرتزي در 
نمايشگر آيفون هاي 12درنظر گرفته شده است، كه به نظر 
كارشناسان شــركت اپل از ايجاد اين تغيير بزرگ در همه 
مدل هاي سري 12چشم پوشي خواهد كرد. با اين حال گفته 

مي شود گوشي هاي سري آيفون 13 نيز به نمايشگر 120 
هرتزي ProMotion مجهز مي شــوند كه احتماال شاهد 
استفاده از اين فناوري در گران ترين گوشي امسال اپل يعني 
آيفون 12 پرو مكس خواهيم بود. آيفون هاي13 احتماال 
شامل لمس يكپارچه هستند. همانطور كه يانگ توضيح داده 
است اين يعني تامين كننده نمايشگر به جاي خريد سنسور 
و كاشت آن روي صفحه، حسگر لمســي را روي اليه هاي 
OLED الگو قرار داده اســت. به اين ترتيب نمايشگرها 
نازك تر و هزينه ها كمتر شده است. تغيير قابل توجه ديگر 
شامل سنسور دوربين در آيفون13 ميني و آيفون13 است. 
اين يكي از مواردي است كه اپل در آيفون12 مكس از آن 
استفاده مي كند كه نشــان مي دهد يك پيشرفت بزرگ 
در دوربين ها براي هر 4مدل آيفــون13 وجود دارد. تمام 
مدل هاي آيفون13 از شبكه 5G زير 6گيگاهرتز پشتيباني 
مي كنند، با اين حال تنها نسخه هاي پرو قادر به پشتيباني 
از موج ميلي متري خواهند بود. گفته مي شود امسال تنها 

آيفون12 پرو مكس با اين فناوري وارد بازار مي شود.

توليــد تلقي مي شــود. توليدكنندگان تأييد چيني بودن گوشي هاي داخلي
كارشــان را با CBU آغاز مي كنند، بعد 
بــه ســمت SKD )نيمــه قطعه قطعه 
 CKD شده( مي روند و در مرحله آخر به

مي رسند.
معاون نوآوري و فناوري وزير ارتباطات 
همچنين با اشــاره بــه تعرفه هايي كه 
توليدكنندگان داخلي را متضرر مي كرد، 
مي گويــد: وزارت ارتباطات در ماه هاي 
اخير تعرفه واردات قطعــات موبايل را 
از 15درصد به 5درصــد كاهش داده تا 
براي توليد كننده داخلي مزيت اقتصادي 
ايجاد شود. هاشــمي همچنين شيوع 
ويروس كرونا را به عنوان يكي از عوامل 
كند شدن توليد گوشي همراه مي داند. او 
با اين حال، خبر از تخصيص تسهيالت 
700ميليارد توماني براي توليد گوشي 
داخلي داده است كه با اين رقم مي توان 
حدود 70هزار گوشــي توليــد كرد. اما 
نكته جالب توجه اين است كه براساس 
اين اعداد، هر گوشــي هزينه اي معادل 
10ميليون تومــان را به خود اختصاص 
خواهد داد. او در نهايت از شــركت هاي 
GLX، G+، ارگ جديــد، اورود و نارتب 
نام مي برد كــه در توليد گوشــي هاي 
هوشــمند، مودم و فيچرفون )گوشــي 

دكمه اي( فعال هستند.
هنوز اما مشخص نيست كه چرا به جاي 
برداشتن مشكالت براي واردات گوشي 
اصرار بر دادن وامــي كالن براي واردات 
كامل گوشــي با برند ناشناخته چيني، 
تغيير نام آن و فروش اقساطي آن توسط 
اپراتورها وجود دارد. چرا حداقل اين كار 
با برندهاي بيشتر شــناخته شده چين 

صورت نگرفته است؟

عمادالدين قاسمي پناه
خبرنگار

زهرا خلجي
خبرنگار

واكسن تا مهر باشد؟
نه. بســتگي به همه  گيري بيماري دارد. اثر 
محافظتي واكسن معموال يك ماه پس از تزريق 
خودش را نشــان مي دهد. اگر شما موجي از 
آنفلوآنزا در زمستان داشته باشيد همه دنيا 
همين واكسن را نياز دارند. به همين دليل اين 

واكسن تا پايان زمستان امسال كارايي دارد.
 شما پزشك هستيد و احتماال 
با اين مسئله مواجه شده ايد كه بسياري 
از افراد اطمينان عجيبي تنها به داروهاي 
خارجي دارند. درباره اين واكسن آنفلوآنزا، 
اثربخشــي و اعتبــار آن چطور صورت 
مي گيرد و نشان مي دهد به خوبي نمونه 

خارجي است؟
من اين مسئله را توضيح مي دهم و بايد آن را 
دقيق متوجه شد. سازماني مثل FDA آمريكا 
وجود دارد كه مثــال اين قدر تــوان دارد كه 
مي تواند هر محصول جديدي را ارزيابي كند. 
شــيوه ارزيابي هم اعالم مي كند كه محصول 
جديد براي تأييد چه تست ها و آزمايش هايي را 
پشت سرگذاشته است. بسياری از اين تست ها 
سختگيرانه اســت و پاس كردن آنها نفسگير 
به حساب مي آيد. كشــور ما خودش نمي آيد 
براي مثال تأييد يك واكسن يك متد و شيوه 
ارائه كنــد. روندهاي جهانــي و اينكه چطور 
يك موضوع بيوتكنولوژي تأييد مي شود مورد 
مطالعه قرار مي گيرد و اعمال مي شود. يعني 
متقاضي توليد بايد همين تســت ها را دقيقا 
پســت ســر بگذارد. به همين خاطر است كه 
محصوالت بيوتكنولوژي ما قدرت صادراتش 
از شيميايي ها بسيار بيشتر است. محصوالت 
بيوتك ما فوري مي تواند خيلي ســريع صادر 
شود. دليل آن هم همين سختگيري در حوزه 
محصوالت بيوتكنولوژي اســت و مشــتري 
خارجي هم می بيند كه همه مدارك مرتبط 
آماده شده است. تست های ما هم با تست هاي 
آمريكا يكسان است. شاهد اين ماجرا هم اين 
است كه اكنون در تركيه واحد توليدي ايران در 
حال توليد داروست. در روسيه ما جاي محصول 
آمريكايي را گرفتيم. يعني تســت مي كنند و 
مي بينند نمونه ايراني داروي بيوتك اثربخشي 
آن از نمونــه آمريكايي بهتر اســت و در عين 
حال ارزان تر هم تمام مي شود. وقتي 17كشور 
در حال اســتفاده از داروهــاي بيوتك ايران 
هستند كيفيت اين محصول و استانداردهاي 
بين المللي آن را نشــان مي دهد. كافي است 
كمي صبر كنيد و همه ببينند همين واكسن 

آنفلوآنزا چقدر مشتري در منطقه دارد.

   برنامه صادرات در آينده
قطعا  برای واكسن آنفلوانزا برنامه صادراتی وجود دارد. مصرف ايران 
در نهايت درباره اين واكسن 10 ميليون دوز است. توجيه ندارد شما خط 
توليد برای واكسن با فروش 10 ميليون تاسيس كنيد. بايد به بازار جهانی 
فكر كنيد.  در حال حاضر اكنون يك بازارسازی برای واكسن آنفلوانزا 
صورت گرفته كه هيچ سالی وجود نداشته است. در سال های گذشته 
وزارت بهداشت حداكثر ۲ ميليون واكســن وارد می كرد كه آخرش 
مقداری از آن هم باقی می ماند! اين وحشتی كه اكنون درباره تركيب 
آنفلوانزا و كوويد-1۹ ايجاد شده تقاضای اين واكسن را به شدت باال برده 
است. معلوم نيست كه سال های بعد هم اين تقاضا وجود داشته باشد. 
امسال در نهايت اين واكسن داخلی بتواند در مرحله اول 1.۵ ميليون دوز 

توليد شود اما مطالبه بازار خيلی بيشتر 
است. اصال در دنيا ظرفيت برای مطالبه 
فعلی وجود ندارد. آدم ســالم نيازی به 
زدن اين واكسن ندارد مگر اينكه كشور  
اين قدر غنی باشد كه بخواهد كل مردم 
خود را واكسينه كند. در دنيا هم اما اين 

طور نيست. هيچ شركتی برای اين ميزان توليد انجام نمی دهد چون در 
صورت مصرف نشدن ديگر برای سال بعد كاربردی ندارد. توليد واكسن 
داخلی ثابت می كند كه برای سال بعد توانايی توليد كل نياز كشور بدون 

نگرانی ارزی وجود دارد.

مصطفي قانعي، دبير ستاد زيست فناوري معاونت علمي رياست جمهوري در گفت وگوي اختصاصي با همشهري از جزئيات علمي توليد داخلي واكسن 
نوتركيب آنفلوآنزا گفته است
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کافه هــای تهران همزمان بــا پیک ســوم کرونا بدون 
کمترين محدوديت در حال فعالیت انــد. در کافه های 
دوست داشتنی شهر چه می گذرد و چرا بسیاری از مردم 
با وجود مخاطره انتقال کرونا از کافه نشینی دل نمی کنند؟

گزارش از حال و هواي کافه ها و کافه نشین ها در زمانه کرونا
خودبــاوري، آرامش، عشــق، تأيیــد و... القا کند. 
جامعه شناسي هم معتقد است ارتباط چشمي در 
جمع حاوي پیام هايي است که حس بودن در کنار 
اجتماع بزرگ را براي آدم هايي که وابسته به حیات 
اجتماعي هستند ارضا مي کند. آنقدر قوي که گاهي 

اين روند پاسخ فیزيولوژيكي بدن را به همراه دارد.
 گاهي تنهايي با دســتان بزرگش حلقه مي اندازد 
به دور گردن فريد 43 ساله. فرار از رخوت بي رحم 
تنهايي براي هر کســي قاعــده اي دارد. عده اي را 
مي کشاند به پارك و بوســتان ها تا با شنیدن قیل 
و قال بچه ها ســر دماغ آيند اما حــال بعضي ها در 
میان جمع ساکتي خوب مي شــود که يكديگر را 
نمي شناســند اما از شنیدن موســیقي کالسیک، 
نوشــیدن قهوه و تماشــاي آدم ها از پشــت قاب 

شیشه اي کافه لذت مي برند.
 بي خود نیســت که مثل قــارچ در مرکز پايتخت، 
کافه ها رشــد کرده انــد. اين ســبک زندگي حال 

خیلي ها را خوب مي کند.

كرونا و كافه 
زير چراغ اديســوني چهره فريد زردآفتابي اســت. 
ماســک ســفیدش هم به زردي مي زند همینطور 
پیراهن سفیدش. کارمند يک جايي است که دوست 
ندارد باشــد. ازدواج نكرده چون بــه قول خودش؛ 
»خودتان مي دانید ديگر گفتن ندارد.« او هم از کرونا 
مي ترســد هم از تنهايي. »از ترس کرونا به تنهايي 
)خانه( پناه مي برم. از ترس تنهايي به کرونا )کافه(«

فريد کافه رو ها را دوست دارد و احساس مي کند با 
آدم هايي که به کافه مي آيند اشــتراك هاي ذهني 
دارد: »انتخاب اين مكان براي استراحت، قرار کاري 
و حتي وقت گذراني کار هر کسي نیست. آدم هايي را 
مي شناسم که 100برابر من قهوه خور هستند اما در 
عمرشان يک بار هم به کافه نیامده اند به کافه رفتن 
يک سبک زندگي اجتماعي است شايد مثل سینما 
باشد همه فیلم تماشــا می کنند اما همه به سینما 

نمي روند.«
ساغر هم مانند فريد به آدم هاي اتفاقي اينجا وابسته 
است: »در کافه زندگي جريان دارد. آدم هاي مختلف 
مي آيند و مي روند. ســكوتش حرمــت دارد طبق 
قانون نانوشــته. حريم ها حرمت دارد. نگاه ها مثل 
کوچه و خیابان نیست. اينجا هر کس سعي مي کند 
واقعي ترين و معقول ترين رفتار را از خود نشان دهد.«

دل كندن سخت است
در عصر کرونا کافه ها هم بي رونق شــده اند اما نه به 
اندازه جاهاي ديگر. علتش هم آن است که خیلي ها 
نمي توانند دل از اين محیط گــرم بكنند. اين نوع 
زندگي اجتماعي اين روزها زير ســايه کرونا بسیار 

پرخطر شده. 
برخي اين عادت را ترك کرده اند اما گاهي يک دفعه 
به سرشــان مي زند و يک آن به خودشــان مي آيند 
که وسط کافه نشسته اند، قهوه ســفارش داده اند، 
دستان شان را حلقه کرده اند دور فنجان و از حرارت 
آن وجودشان گرم مي شــود. المیرا به قول خودش 
دانشجوي خانه نشیني اســت که همه زندگي اش 
به خاطر کرونا مجازي شده، درس خواندن، مهماني 
رفتن، سفر رفتن و همه و همه: »دست بردار نیست 
اين ويروس. آدم براي زنده ماندن، زندگي مي خواهد. 
گاهي به جان خودم مي افتم که زنده ماندن به چه 
قیمتي. دلم مي خواهد با کرونا روبه رو شوم تا ببینم 
حرف حســابش چیســت اما باز به خودم مي آيم و 

مي دانم موقتي است و بايد صبر کرد. هر وقت به سیم 
آخر مي زنم اينجا مي آيم . در کافه آرام مي شوم.«

نگاه ها سنگين نيست
کافه مي تواند جايي باشــد براي تعامل و آشــنايي 
بیشــتر. حتي در عصر کرونا. دور میــز دو نفره اي، 
 دو جــوان نشســته اند کــه نگاه شــان را از هــم

 مي دزدند. 
دوهمكار که احســاس مي کنند اگــر در کنار هم 
باشند آينده روشني در پیش خواهند داشت. مريم 
مي گويد: »طبق عرف بايــد در مكان هاي عمومي 
يكديگر را مالقات کنیم به نظــرم کافه امن تر از هر 
جايي اســت. چه به لحاظ وجود کرونا و چه از نظر 

نگاه عمومي. 
اينجــا مي توانیم آســوده صحبت کنیــم بي آنكه 
نگاه هاي سنگین آزارمان بدهد. واقعا جامعه ما نیاز 
به چنین مكان هايي دارد. جايي که بتوان فارغ از هر 
تعارف و نگراني در مورد زندگي آينده تصمیم گرفت 

و صحبت کرد.«
امید هم جزو کافه نشین هاست و پر گاليه از کرونا: 
»زياد به کافــه مي آيم و اين اواخــر به خاطر کرونا 
مجبور شــدم قید کافــه روي را بزنــم. حیف. چه 
شب هايي که مي توانستم اينجا باشم و واقعا دلتنگ 

کافه بودم اما اين ويروس الکردار امان نداد.«
بعید نیست که در کافه اي نیمه شب 3 نفر نقشه اي 
بزرگ روي میــز پهن کنند. تندتنــد حرف بزنند 
و ماسک هاي شــان مدام پر و خالي از هوا شــود. 
کافه دار خیابان جمهوري مي گويد اينها پاتوق شان 
همین جاســت نگاه به االن شــان نكن که با هم لج 
کرده اند و سر و کله مي زنند اما 10 دقیقه ديگر قربان 
صدقه هم مي روند: »قبــل از اين خیلي ها قرارهاي 
کاري شان را در کافه مي گذاشتند. عده اي مي آمدند 
کتاب مي خواندند و برخي با لپ تاپ شان مي آمدند 
اينجا کار انجام مي دادند اما حاال کمتر کسي جرأت 

مي کند بیش از اندازه در کافه وقت بگذراند.« 
کافي چي دوســت دارد در تونل زمان زندگي کند 
وقتي کرونا نبود سبیل ها را مي تاباند رو به باال. حاال 
که ماسک پوشش همه گیر شده کاله عجیب باراتايي 
پر از نقش ونگار گل و برگ به سر کرده. بي ترديد او 
نیز مي داند اينجا چشم  ها بیشــتر از هر جاي ديگر 

مي بینند.

همینطور يلخي و از ســر عادت نیســت. آدم ها به 
اينجا مي آيند تا جاني به روزمره شان بدمند. هدف 
نوشــیدن جرعه اي آب میوه شــیرين و يا کافئین 
تلخ نیست. سیگار دود کردن هم بهانه است. تعبیر 
بهترش شايد »فرار« باشــد. فرار از هیاهوي شهر، 
زندگي و همه ســازهاي ناکوك اطــراف به کنج و 
پناهي دنج. سلیقه شب ها بهتر است؛ سقف کافه ها 
تنها نقاطي در جهان هستند که به توماس اديسون 
وفادار مانده اند. چراغ هاي معروف به المپ اديسوني 
که رشته هاي زرد تابان در آن مي درخشد تاريكي 
شب را در کافه ها مي شكافد. شب بهتر است؛ کروناي 
لعنتي کمتر در پیاده رو ها قدم مي زند و هیوالهاي 
آهني گوشه خیابان خفه شــده اند و دودي ازشان 
بلند نمي شود. چرا کافه نشیني در شب بهتر است؟ 

»چون شهر نفس مي کشد...«

 تبادل آرامش
کاش مي شد اســمي از آن نبرد و وصف کافه ها را با 
چراغ هاي اديسوني، آدم هاي مسخ شده در قاب هاي 
چوبي، لذيذترين بوي سوختگي دنیا که همان قهوه 
اســت، ســبیل هاي تابانده کافه چي و لبخند هاي 
شكري اش و هزاران تصوير خواستني آغاز و ختم به 
خیر کرد. اما مي دانید که نمي شود اين ويروس در تار 
و پود زندگي مان تنیده شده و همه جا نام و نشانش 

هست حتي در کنج دنج خلوت کافه ها.
کرونا در همه کافه هاي تهران در باالدست نشسته. 
مشرف است به همه و با چشمان بادامي اش همه را 
زيرنظر دارد. او با کافه هــا و کافه روها چه مي کند؛ 

»آمده تا قرار هاي عاشقانه را کوفت مان کند...«
»چشــم ندارد حتي يک فنجان قهوه بي وحشت از 

گلوي مان پايین برود...«

» يک جاي آرام داشتیم آن هم ناآرام شد...«
»اگر لجباز است ما لجبازتريم. بچرخد تا بچرخیم. 
بیايد کافه، ما هم مي آيیم. ماسک مي زنیم و الكل ۷0 

درصد در چشمش مي پاشیم...«
»کساد کرد کار و بار کافه چي را...«

»دلم يک اجتماع بــزرگ مي خواهــد، بي کرونا، 
بي ماســک. مي دانــي چقدر دلــم بــراي آدم ها 
تنگ شــده!؟ کرونا پشــت ماســک همه را پنهان 

کرده...«
گفت: آدم ها، دلتنگي. اصال مي دانستید يک سري 
کافه رو ها هر روز، ساعت ها خود را در اين جغرافیاي 
ذره بیني حبس مي کنند تا آدم هايي که وارد کافه 

مي شوند را تماشا کنند.
علم روانشناســي مي گويد: ارتباط چشــمي بین 
افراد ناشــناس هم مي تواند احساسي مثل انگیزه، 

يف كافه نيست كرونا حر
محمد صادق 
خسروي عليا
روزنامه نگار

در عصر کرونا کافه هــا هم بی رونق 
شده اند اما نه به اندازه جاهای ديگر. 
علتش هم آن اســت کــه خیلی ها 
نمی توانند از کافه ها دل بكنند. حتی 
حاال که کافه نشینی زير سايه کرونا 
بســیار پرخطر شده اســت. برخی 
اين عــادت را موقتا تــرك کرده اند 
اما گاهی  يــک دفعه به سرشــان 
می زند و يک آن به خودشــان می 
آيند که وسط کافه نشسته اند ، قهوه 
سفارش داده اند، دســتان شان را 

حلقه کرده اند دور فنجان

2نوع آزمايش تشــخیصي 
بــراي ويــروس کرونا در 
دســترس اســت. يكــي 
آزمايــش  PCR  کــه بــا 
اســتفاده از فراينــدي به 
نــام »واکنــش زنجیره اي 
پلي مراز« مــاده ژنتیک يا 
RNA  ويروس را شناسايي مي کند. براي نمونه برداري 
براي انجام آزمايش يک سواب پنبه اي 15سانتي متري 
به درون هر دو سوراخ بیني )يا به ته حلق( فرو برده و 
براي 15 ثانیه حرکت داده مي شود. سپس اين نمونه 
به آزمايشگاه فرستاده مي شود. فرايند انجام آزمايش 
معموال 3 تا 4 ساعت طول مي کشــد و ممكن است 
چند روز بعد نتايج آن به دست شــما برسد. نوع دوم 
آزمايش  آنتي ژن يا آزمايش  ســريع تشخیصي است 
که پروتئین هاي اختصاصي روي ســطح ويروس را 
شناسايي مي کنند. پاسخ آزمايش آنتي ژن مي تواند 
15 تا 45 دقیقه پس از گرفتن نمونه داده شود. دقت 
هر يک از اين آزمايش ها به عوامل بســیاري بستگي 
دارد، ازجمله اينكه آيا نمونه گیري از بیمار به درستي 
انجام شده است يا نه. نتیجه آزمايش هاي PCR که 
معموال در آنها نمونه ها در آزمايشگاه آنالیز مي شوند، 
ممكن است تحت تأثیر شرايط نگهداري نمونه و ارسال 

آن به آزمايشگاه هم قرار گیرند.
نتايج اين آزمايش ها همچنین ممكن است تحت تأثیر 
زمان گرفتن نمونه و انجــام آزمايش هم قرار گیرند. 
براي مثال، اگر شما در همان روزي که ويروس به شما 
منتقل شده است، آزمايش دهید، به احتمال بسیار زياد 
آزمايش تان منفي خواهد بود، زيرا هنوز ذرات ويروسي 
به حد کافي در ترشحات بیني يا بزاق تان وجود ندارد تا 
قابل شناسايي باشند)موارد منفي کاذب(. اگر آزمايش 
چند روز پس از انتقال ويروس به شما يا چند روز پس 
از بروز عالئم در شما انجام شود، احتمال نتیجه منفي 

کاذب کمتر مي شود.
در مقابل اگر نتیجــه آزمايش مثبت باشــد، تقريبا 
مي توان مطمئن بود که فــرد دچار عفونت با ويروس 
کرونا اســت)احتمال نتیجه مثبت کاذب خیلي کم 

است(.
اما نتیجه منفي آزمايش هــاي کرونا آنقدرها قطعي 
نیســت. به خصوص احتمال مــوارد منفي کاذب در 
آزمايش هاي آنتي ژن )آزمايش سريع( بیشتر است. 
بنابرايــن اگر آزمايش آنتي ژن شــما منفي باشــد، 
پزشــک ممكن اســت براي اطمینان خاطــر انجام 
آزمايش PCR  را براي شــما تجويز کنــد تا نتیجه 
قطعي تري به دســت آيد. اگر دچار عالئمي شــبیه 
به عالئم بیماري کوويد-19 ناشــي از ويرس کرونا 
هستید، و آزمايش PCR شما منفي است، الزم نیست 
اين آزمايش را تكرار کنید، مگر اينكه عالئم تان بدتر 
شــود. اگر عالئم تان دارد بدتر مي شود با دکترتان يا 
مراکز بهداشتي محلي تماس بگیريد تا درباره انجام 
آزمايش هاي بیشتر به شما راهنمايي کنند. به هر حال 
حتي در چنین مواردي بايد خودتان را در خانه ايزوله 
کنید. هنگام تماس با ساير اعضاي خانواده تان ماسک 

بزنید و فاصله فیزيكي را رعايت کنید.

آزمايش هاي تشخیصي کرونا 
تا چه حد قابل اعتماد هستند؟

پزشک همشهری

علی مالئکه
روزنامه نگار و پزشک 
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 صحبــت پيک ســوم كرونا ديگر 
موضوعيت ندارد. افزايش مســتمر 
تعداد مبتاليان شناســايي شده و 
فوت افراد مبتال به كرونا كشــور را 
در وضعيت ســختي از نظر شيوع 
بيمــاري قرار داده اســت. به گفته 
قاسم جان بابايي، معاون درمان وزير 
بهداشــت، تنها در پايتخت روزانه 
500نفر روانه بيمارستان مي شوند. 
از ســوي ديگر، رئيس دانشــگاه 
علوم پزشکي ايران هم از درگيري 
105بيمارســتان پايتخت براي ارائه 
خدمات درماني بــه بيماران مبتال 
به كرونا خبر داده اســت. اتفاقي كه 
درصورت اســتمرار وضعيت كنوني 
مي تواند روند ارائه خدمات درماني 
به بيماران غيركرونايي را با اختالل 
روبه رو كند. چنين وضعيتي به خوبي 
نشان مي دهد توصيه هاي مشفقانه 

براي رعايت فاصله گذاري فيزيکي 
و ماندن در خانه چندان كارســاز 
نبوده و مردم حساسيت خود را براي 
رعايت پروتکل هاي بهداشــتي از 
دست داده اند. كاهش حساسيت هاي 
عمومي به موضوع ويروس سبب شده 
است وضعيت26استان كشور قرمز 
شود. كرونا ويروس در همه جا وجود 
دارد و مي تواند به سادگي از فردي به 

فرد ديگر منتقل شود.

 عملکرد منفعالنه
شــيب افزايشــي تعداد بيماران، 
درگيــري 35درصــد تخت هاي 
مراقبت هاي ويژه در بيمارستان ها و 
نيز فرسودگي شديد كادر درماني در 
كنار كمبود برخي نيازهاي بهداشتي 
در بيمارســتان ها باعث شده، دولت 
اعمال محدوديت ها و اجراي آن را به 

استان ها پس از تأييد وزراي بهداشت 
و كشور موكول كند. در اين باره برخي 
استان ها كه وضعيت شيوع بيماري در 
آنها قرمز بوده است سرعت عمل بااليي 
داشته اند تا بيماري را كنترل كنند. در 
اســتان مركزي تعطيلي يک هفته اي 
مدارس، دوركاري يک سوم كارمندان 
و تعطيلي برخي مراكز پرتجمع، اعمال 
19محدوديت در اســتان كرمانشــاه 
ازششــم مهرماه، اجراي تعطيلي يک 
هفته اي همه مراكز پرتجمع در استان قم 
و محدوديت هاي مشابه در استان هاي 
ديگر ازجمله اين اقدامات بوده است. 
با اين حال و با وجود ارائه نامه عليرضا 
زالي فرمانده ستاد مقابه با كروناي تهران 
به مســئوالن و درخواست براي اعمال 
محدوديت هاي بيشتر صرفا استانداری 
تهران بخشی از محدوديت های پيشين 
عمدتا درباره فعاليت مشاغل پرخطر را به 

تهران برگردانده است. اين در حالی است 
كه وضعيت تهران طبق آنچه مسئوالن 
وزارت بهداشــت می گويند، بحرانی تر 
از آن اســت كه با اين محدوديت های 
حداقلی از شيب تند ابتال و مرگ و مير 

آن كاسته شود.

وضعيت به شدت نگران كننده در تهران
آنطور كه پيام طبرســي، رئيس بخش 
عفوني بيمارستان مسيح دانشوري به 
همشهري مي گويد، اكنون 5هزار بيمار 
مبتال به كوويد- 19در بيمارستان هاي 
تهران بستري هســتند كه براساس 
نرم هاي ســازمان جهاني بهداشــت 
12درصد از آنها احتماالً فوت خواهند 
كرد: »وجود 5هزار بيمار بستري كرونايي 
در بيمارستان هاي تنها يک شهر به معناي 
فاجعه است. در روزهاي آينده بايد شاهد 
شنيدن خبر فوت تعداد بسيار زيادي 
از اين تعداد بستري شده باشيم. ممکن 
است فوت شوندگان روزانه چند برابر 
شود. اين وضعيت قابل قبول نيست و 
نشان دهنده اين است كه ما دوره اوج 

بيماري را در پايتخت مي گذرانيم.«
طبرســي، وضعيت كنوني پايتخت را 
محصــول بي توجهي مســئوالن به 
توصيه ها و هشــدارهاي داده شده به 
آنها براي اتخاذ سياست هاي مناسب 
مديريــت در حوزه كنتــرل بيماري 
كرونا مي داند و معتقد است مسئوالن 
دولت   دســت به اقدامي جدي براي 
كنترل شــيب بيماري و جلوگيري از 
افزايش ابتالي مردم به بيماري بزنند: 
»اظهارنظرهايي كه از مســئوالن در 
شرايط كنوني مي شنويم كارساز نيست. 
ما از تصميم گيرندگان باالدستي نياز به 
دريافت مداوم توصيه و موعظه نداريم، 
شرايط به گونه اي است كه نيازمند انجام 

اقدامات قاطع براي كاهش شيب ابتالي 
افراد به بيماري های حداقلی هستيم.«  
او معتقد اســت، براي مهار وضعيت 
كنوني بايد تهــران با محدوديت يک 
ماهه روبه رو شــود و محدوديت های  
حداقلــی نمي تواند كمــک چنداني 
به كاهش مشــکالتي كه اكنون با آن 
روبه رو هستيم كند:»حداقل به اعمال 
يک ماه محدوديت نيــاز داريم. بايد 
محدوديت هاي كلي اعمال شود. بايد 
جاده هاي بين شهري و ترددها كنترل 
شود. مسافرت هاي داخل شهري بايد 
مانندكشورهايي كه محدوديت هاي 
سفت و سختي اعمال كردند به حداقل 
برسد تا بتوانيم بيماري را كنترل كنيم.«

ماسک زدن در اداره ها؛ بماند براي بعد
رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح 
دانشوري به همشهري مي گويد ما در 
بيمارستان مسيح دانشوري از بحران 
گذشته ايم و بيماري اكنون در باالترين 
حد خود قــرار دارد و بيشــتر از اين 
نمي تواند افراد را مبتال كند بنابراين، 
طرح برخي موارد مانند اينکه افراد بدون 
ماسک از خدمات اداري محروم شوند، 
موضوعي نيست كه بتواند گره گشاي 
شيوع بيماري باشد: »مردم مي دانند 
هنگامي كه شيوع بيماري باالست نبايد 
سر كار بروند. ماســک زدن هنگامي 
مفيد است كه بتوانيم فاصله فيزيکي 
را حفظ كنيم. در دوره كنوني كه در اوج 
بيماري هستيم تنها راه اين است كه در 
خانه بمانيم و در غيراين صورت در اين 
وضعيت حتي ماسک زدن هم كمکي 
به جلوگيري از ابتال به بيماري نمي كند.  
ما نيازمند تعطيل كردن فعاليت های 
اجتماعی، كاهش شديد ترددها دست 

كم برای يک ماه هستيم.«

محدودیت های حداقلی  در 
پایتخت قرمز

105بيمارستان پايتخت برای ارائه خدمات درمانی به مبتاليان 
كرونا درگير شده اند و رئيس بخش عفونی بيمارستان مسيح 
دانشوری می گويد دست كم 5هزار بيمار مبتال به كرونا تنها 
در بيمارستان های پايتخت بســتری هستند و هفته آينده 
ممکن اســت بســياری از آنها جانشــان را از دست بدهد

معاونت امنيتي انتظامي استانداري تهران آخرين جزئيات اعمال محدوديت هاي كرونايي در 
استان تهران براي يک هفته پيش رو را تشريح و ابالغ كرد. براساس اين ابالغيه پايتخت در هفته 
پيش رو از نظر فعاليت مشاغل پرخطرو  اجتماعات محدود مي شود. پيش از اين عليرضا زالي، 
فرمانده ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران در نامه اي به استاندار تهران خواستار تصميم 
قاطع و فوري براي اجراي تعطيلي دست كم يک هفته اي در تهران شده بود. تصميم استانداري 
تهران اما به نوعي بيشتر متوجه بخشي از مشاغل پرخطر است و طبق ابالغيه با توجه به اينکه 
سازمان هاي دولتي تعيين تکليف نشده و مورد توجه قرار نگرفته اند، علي القاعده همچنان 
اداره ها و سازمان هاي دولتي به فعاليت شان ادامه مي دهند درحالي كه در هفته گذشته خبرهاي 
زيادي درباره لغو دوركاري در تعدادي از اين سازمان ها منتشر شده بود. بازگشت به كار تعداد 
زيادي از كارمندان به ســازمان ها و اداره هاي دولتي كه عمال به عنوان يک رويه در عملکرد 
مديران بخش خصوصي هم تأثيرگذار است، نگراني هاي زيادي در شرايط كنوني تهران ايجاد 
كرده است. سهل گيري درباره بازگشايي در پايتخت در حالي ادامه دارد كه پزشکان ، پرستاران 
و كادر درمان، فشــار كاري فوق العاده اي را تجربه مي كنند. انوشيروان محسني بندپي، 
استاندار تهران هفته گذشته هم گفته بود كه در محدوديت هاي جديد مسئله لغو طرح 
ترافيک و دوركاري ديده نشده است و ابالغيه جديد هم فاقد توصيه هايي در اين باره است.

محدوديت هاي جديد
حميدرضا گودرزي در گفت وگو با ايسنا، درباره مصوبات ستاد ملي مديريت بيماري كرونا كه ديروز 
به دستگاه هاي اجرايي ملي ، استاني و نهادهاي عمومي غيردولتي ازجمله شهرداري هاي مستقر 
در استان تهران ابالغ شده است، گفت: در ابالغ روز شنبه با توجه به نامه نهم مهر ماه معاون امنيتي 
انتظامي وزارت كشور و رئيس كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي ستاد ملي مديريت بيماري كرونا 
مبني بر اعمال محدوديت به تفکيک استان و شهرستان هاي هدف محدوديت و تعطيلي برخي 
مراكز به مدت يک هفته از تاريخ 12 لغايت 1۸ مهر ماه از سوي ستاد ملي مديريت بيماري كرونا 
تمديد شده است. او افزود: در اين ابالغيه دانشگاه ها، مدارس، مدارس شبانه روزي، حوزه هاي 
علميه، آموزشگاه هاي فني و حرفه اي، زبان سراها و ساير آموزشگاه ها و كتابخانه ها، مساجد و 
مصلي ها، سينما، تئاتر و مراكز مشابه، موزه و باغ موزه ها، تاالرهاي پذيرايي، آرايشگاه هاي زنانه 
و سالن هاي زيبايي در اين يک هفته تعطيل خواهند بود. ممنوعيت برگزاري هرگونه مراسم 
اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و همايش ها، باشگاه هاي ورزشي، ورزش هاي پر برخورد ازجمله 
كشتي، كاراته، جودو و موارد مشابه، كافه، قهوه خانه ها و چايخانه ها، باغ وحش و شهر بازي ها، 
مراكز تفريحي آبي، استخرهاي سرپوشيده و باشگاه هاي بدنسازي و همچنين برگزار نشدن 

نمازجمعه در اين ابالغيه مورد تأكيد قرار گرفته است.

در تهران چه خبر است؟ 
جزئیات محدوديت ها  در هفته پیش رو اینسو

حميدرضابوجاريان 
خبرنگار
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 ارزي كه براي عده اي هست
 و براي عده اي ديگر نه!

پس از اعمال تحریم ها و خروج شركت هاي خارجي
 بازار براي تولیدكنندگان داخلي باز شده است

     قبــل از تحریم ها 
60 درصد بــازار لوازم 
خانگي كشــور در قبضه خارجي ها بود، اما پس از 
اعمال تحریم ها  یكباره بــا وجود تبلیغات فراوان و 
برندسازي چند ساله، این بازار خالي شد و برندهاي 
خارجي لوازم خانگي یكباره از بــازار ایران رفتند. 
تولیدكننده نیز در این 2 ســال، چندان حمایت 
نشد تا از این فرصت اســتفاده كرده و نفسي تازه 
كند. كم كم با همت تولیدكننــدگان و كمک هاي اندك دولتي در اقالمي 
مانند یخچال فریزر، ماشــین لباسشــویي، تلویزیون و اجاق گاز تولید را 
افزایش دادیم. در واقع در كنار تولید برنامه ریزي شده و معمول، بعضي ها 
كه محصوالت باكیفیت تر تولید مي كردند، توانستند 60 درصد جاي خالي 
شده بازار را كه تولید كننده خارجي ایجاد كرده بود، پر كنند. با این حال 
مشكالت ارز و تامین قطعات و مواداولیه باعث شد آنقدر كه احتیاج بازار بود، 
تولید رشد نكند. درحالي كه اگر شرایط براي تولیدكنندگان داخلي بهبود 
پیدا كند، نه تنها 60درصد جاي خالي تولیدكننده خارجي پر مي شود كه 

امكان صادرات هم به  وجود مي آید.
صنعت لوازم خانگي كشــور براي تولید كاال هیچ گونه مشكل تحریمي 
ندارد. امكان تولید هرگونه كاالي لوازم خانگي در كشــور با كیفیت باال 
وجود داشته و مشكلي در این باره نیست. قطعات به  واسطه صرفه اقتصادي 
از خارج وارد مي شــود، اگر صرفه اقتصادي در داخل وجود داشته باشد 
به راحتي مي توان این قطعات را تولید كــرد. صنعت لوازم خانگي متعلق 
به بخش خصوصي است و فعاالن این حوزه به  راحتي مي توانند تحریم ها 

را دور بزنند.
پس از اعمال تحریم ها و بحران ارزي در كشور بود كه واردات لوازم خانگي 
به داخل كشور ممنوع شد تا بتوان مدیریت ارزي بهتري در جامعه اعمال 
كرد. متأسفانه قبل از تحریم ها و اعمال ممنوعیت واردات، 60 تا 70 درصد 
بازار لوازم خانگي داخل در قبضه تولیدات شــركت هاي خارجي بود. این 
درحالي است كه بخش خصوصي تا 3 برابر نیاز بازار داخلي سرمایه گذاري 
و ظرفیت براي تولید لوازم خانگي در مملكت ایجاد كرده، اما شركت هاي 
خارجي با برندسازي، فرهنگسازي و تبلیغات بسیار گسترده توانسته بودند 

این بازار بزرگ را تسخیر كنند.
 پس از ممنوعیــت واردات كاالي لــوازم خانگي شــرایط بهتري براي 
تولیدكنندگان داخلي فراهم شد. آنها موفق شدند 60 تا 70 درصد بیش تر 
از برنامه تولید كاالهایي چون یخچال، فریزر و ماشین لباسشویي تولید 
كنند. این نشــان مي دهد كه اگر بازار داخلي در اختیار تولیدكنندگان 
ایراني قرار گیرد، ضمن بزرگ تر شــدن و رســیدن به مقیاس اقتصادي 
جدا از كاهــش قیمت ها مي تواننــد كیفیت كاالهاي خــود را با تقویت 
واحدهاي تحقیق و توسعه بنگاه هاي اقتصادي، رضایتمندي بیشتر مردم 
از محصوالت ساخت داخلي را فراهم كنند. متأسفانه با وجود تغییر ذائقه 
مصرف كنندگان به لوازم خانگي خارجي بر اثر تبلیغات گسترده و در عین 
حال ممنوعیت واردات این كاالها از سال گذشته هم اكنون بازار داخلي 
با پدیده بي رویه قاچاق مواجه شده است. با وجود همه این مشكالت، اما 
تولید لوازم خانگي به  لحاظ كمیت و كیفیت در كشــور از شرایط خوبي 

برخوردار است. 

یک هزار و 500 كارخانه تولید لوازم خانگي در كشور وجود دارد. چنین 
آمار و ارقامي شاید در دنیا بي سابقه باشد. فقط بیش از 200 كارخانه تولید 
یخچال در كشور احداث شده. وجود این تعداد كارخانه هم تهدید و هم 
فرصت است. تهدید از این جهت كه بیش از 3 تا 4 برند لوازم خانگي بیش تر 
نباید در كشور وجود داشته باشد و فرصت از این نظر كه رقابت هم اكنون 
بین تولیدكنندگان بسیار زیاد است بنابراین هر شركتي كه بخواهد در این 
بازار بسیار بزرگ ماندگار شــود با این همه تنوع تولیدكننده چاره اي جز 
ارتقاي كیفیت كاال ندارد. لوازم خانگي كه امروز در ایران تولید مي شــود 
خوشبختانه در بزرگ ترین هایپرماركت هاي اروپا و آمریكا در حال عرضه 
است. تولیدات ایراني چیزي از محصوالتي كه در سطح دنیا تولید مي شود 

كم و كسر ندارد.
متأسفانه چه در دوره تحریم و چه پیش از آن با قاچاق روبه رو بوده ایم. ارز 
كشور خارج مي شود. پولي كه باید به جیب تولیدكننده گذاشته شود، به 
جیب قاچاقچي مي ریزیم. متأسفانه آن عده كه پیش از تحریم، بازار را در 
دست داشتند، در این دوره نیز بیرون مرزها ایستاده اند و بازار ما را كنترل 
مي كنند. برندهاي خارجي دست از بازار ایران برنمي دارند. باید به شكل 
جدي با این معضل برخورد شود. اگر نمي توانیم مرزها را كنترل كنیم، بازار 
كه دست خودمان است. بهترین راه مبارزه با قاچاق حمایت از تولیدكننده 
است. هر جا تولید افزایش پیدا كند قاچاق محدود خواهد شد. این ارز كه 
از راه هاي آن كاالي قاچاق وارد كشور مي شود، متعلق به تولیدكننده اي 
اســت كه باید مواداولیه اش را خریداري و وارد كند. اما براي آن كار ارز 

هست و براي این كار ارز نیست.

نياز ارزي
عباس هاشــمي، دبیر انجمن صنایــع لوازم خانگي 
ایران در گفت وگو با همشــهري در مورد مشكالت 
تولیدكننــدگان صنعت لــوازم خانگــي مي گوید: 
» محدودیت هــاي ارزي بانک مركزي مشــكالت 
عمــده اي را در تامین مواداولیه و قطعــات وارداتي 

صنعت لوازم خانگي ایجاد كرده است«.
در صنعت لوازم خانگي به  طور میانگین بین 30 تا 35 
درصد اقالم وارداتي است و بقیه 65 تا 70 درصد بسته 

به پلتفرم واحدهاي تولیدي، بومي سازي  شده است.
هاشــمي مي افزاید: » براي واردات 30 درصد اقالم 
وارداتي لوازم خانگي، بانک مركزي با محدودیت هایي 
كه دارد نتوانسته تخصیص ارز انجام دهد و از مرحله 
ثبت ســفارش تا گرفتن تأییدیه گواهي ثبت آماري 
بانک مركزي چیزي حدود 2  ماه و نیم طول مي كشد 
كه زمانــي طوالني اســت. این موجب مي شــود تا 
برنامه ریزي ها بــراي تحقق بحث جهــش تولید و 
حفظ میزان تولید واحد ارز دچار نقصان شود«. وي، 
نیاز ارزي ســاالنه تولید لوازم خانگــي را بین 2/۱ تا 
۱/ 3 میلیارد دالر عنوان و تأكید مي كند: »وضعیت 
ارزي كشور به  گونه اي است كه صنایع باید به سمت 

داخلي سازي هرچه بیشتر حركت كنند«.

مشکالت تامين مواداوليه
از طرفي دیگر تامین مواداولیه داخلي با توجه به اینكه 
وزارت صمت اصرار بر عرضــه مواداولیه در بورس را 

دارد دچار مشكالتي است. دبیر انجمن صنایع لوازم 
خانگي ایران مي گوید: »ما در گذشته صحبت هایي 
را با وزیر وقت صمت داشتیم تا با توجه به حساسیت 
صنعت لوازم خانگي به  عنوان صنعت پیشران، تامین 
مواداولیه به خصوص بحث ورق فوالدي از سیســتم 
مچینگ بورس كه راه اندازي شــده بود، انجام شود. 
معامالت در ســامانه مچینگ بورس به قیمت پایه 
است و بین خریداران رقابتی برای خرید محصوالت 
موجود در این سامانه انجام نمی گیرد. اما متأسفانه بنا 
به دالیلي كه معاونت امور صنایع وزارت صمت و ستاد 
تنظیم بازار مي آورند، مي گویند كه مواداولیه از بازار 
آزاد به  دست تولیدكنندگان و واحدها مي رسد. واقعیت 
این است كه مشكل شان سیستم مچینگ نیست چرا 
كه همین مشكالت در یک سیستم بهین یاب و خود 
عرضه مســتقیم در بورس هم وجود دارد، علت این 
است كه آمارهاي تولید در استان ها و نبود هماهنگي 
بین سازمان هاي صمت 3۱ استان مي تواند سهمیه ها 
را به شــكل غیرواقعي درآورد و آنها بتوانند از بورس 
بگیرند و بازار آزاد هم نه از طریق واحدهاي تولیدي از 
طریق واسطه هایي كه نقدینگي دارند و خرید مي كنند 
هدایت شود.  با شــرایط موجود واحدهاي صنعتي 
50 درصد مواداولیه داخلي )مواد پتروشیمي و ورق 
فوالدي كه بیشتر مورد نیاز صنعت لوازم خانگي است 
و درصد كمي از مس( را مي توانند از بورس یا مچینگ 
تامین كنند و 50 درصد مابقي از بازار آزاد در حال تهیه 
است. لذا ما جلسه اي را با فوالد مباركه هم داشتیم و 

با هم توافق كردیم تا واحدهاي تولیدي صنایع لوازم 
خانگي بتوانند از طریق مچینگ یا عرضه مســتقیم 
توسط فوالد مباركه در قالب بورس، مواد فوالدي را 
دریافت كنند. اما متأســفانه وزارت صنایع اصرار بر 

این دارد كه عرضه الزاما فقط از طریق بورس باشد«.

نگران كاهش توليد در 6  ماه دوم
علیرضا محمدي دانیالــي، مدیرعامل گروه صنعتي 
ناب اســتیل نیز در گفت وگو با همشهري مهم ترین 
مشــكالت تولیدكنندگان لوازم خانگــي را تغییر 
لحظه اي نرخ ارز عنوان مي كند و مي گوید: »تامین 
نشدن ارز از سوي بانک مركزي و تغییر روزانه قیمت 
مواداولیه از مهم ترین مشكالت ماست كه گریبانگیر 
تولید شــده اســت«. وي در مورد رونــد تولیدات 
مي افزاید: » تولید ما در 6  ماه اول نسبتا رضایت بخش 
بوده اما در 6  ماه دوم اگر براي حل مشكالت موجود 
اقدامي از سوي مســئوالن دولت انجام نگیرد شاهد 
كاهش تولیدات خواهیم بود. ما االن در تامین ورقه 
فوالد ضد زنگ مشــكل داریم چون وارداتي است و 
مشكالت حمل و كشتیراني و تحریم ما در تامین این 

مواد را دچار مشكل كرده است«.
 اگر چه هفته گذشته وزیر جدید برای وزارت صمت 
از مجلس رای اعتماد گرفــت ولی در این مدت نبود 
وزیر براي وزارتخانه خود مشكل ساز شده و وضعیت 
بالتكلیفي آن هم در این شرایط اقتصادي بسیار ضربه 
زننده  بود. دانیالي همچنین مي گوید: » بانک مركزي 
هم جزیره اي عمل مي كند و مي خواهــد نرخ ارز را 
كنترل كند و تمام این موارد ما را به ســمت كاهش 
تولید سوق داده است. ســازمان حمایت نیز 5 قلم 
كاال )یخچال، یخچال فریزر، گاز، تلویزیون و ماشین 
لباسشویي( را قیمت گذاري كرده است اما اگر نرخ ارز 
تغییر یابد و مواداولیه گران شود باید قبول كنند كه 
قیمت گذاري تغییر یابد. تولیدكنندگان تمایل دارند 
كه تولید برایشان ارزان تر تمام شود تا بتوانند ارزان تر 
عرضه كنند ولي متأسفانه در عمل این اتفاق نمي افتد. 
بخشــي از فروش محصوالت ما مربوط به هتل ها و 

رســتوران ها بود كه به  دلیل كرونا اكنون با كاهش 
فروش در این بخش مواجه شده ایم. ما تا االن تعدیل 
نیرو نداشتیم افزایش نیرو نیز داشتیم اما با اطالعاتي 
كه من دارم تمام تولید كنندگان صنعت لوازم خانگي 

براي 6  ماه دوم نگران هستند«.

كسي پاسخگوي ما نيست
سلطان حســین فتاحي، مدیرعامل گروه صنعتي 
امرسان نیز در گفت وگو با همشهري در مورد مشكالت 
تولیدكننــدگان صنعت لــوازم خانگــي مي گوید: 
»بزرگ ترین مشــكل صنعت مــا تصمیم گیري ها 
درخصوص بخش تولید كارشناسانه نیست. چرا یک 
وزارتخانه باید حدود 7  ماه بدون وزیر باشد؟ چرا بانک 
مركزي كه جایگاهش باید سیاستگذاري پولي و مالي 
كشور باشد و روي مسائل ارزي كشور نظارت داشته 
باشد و اجازه ندهد ارزش پول ملي كشور پایین بیاید، 
در جایگاه عملیاتي قرار بگیرد؟ این موارد موجب شده 
تا كارها به هم بپیچد چــون بانک مركزي اطالعات 
كاملي در مورد تولید كنندگان ندارد. شاید نمي دانند 

كه اگر ۱0 قطعه اي كه یــک تولیدكننده براي خط 
تولیدش مي خواهد همزمان نرسد موجب مي شود 
تولید دچار وقفه شود. من به  عنوان یک تولید كننده 
نوعي وقتي به بانک مركزي مراجعه مي كنم نمي دانم 
كه باید با چه كســي صحبت كنم چون مسئولي كه 
پاسخگوي ما باشد وجود ندارد. متولي صنعت وزارت 

صنعت است نه بانک مركزي«.
وي در مورد تامین مواداولیــه داخلي نیز مي گوید: 
» براي خریــد ورق هاي فــوالدي از طریق مچینگ 
بورس معامالت را انجام مي دهیــم كه براي ما بهتر 
است. كارخانه هایي كه تولیدات زیاد دارند مواداولیه را 
در ابعاد خاصي مصرف مي كنند. یعني ما به فرض براي 
در یخچال ورق فوالدي با ابعاد 60 سانتي متري نیاز 
داریم اما اگر بخواهیم در بورس برویم باید یک متري 
بخریم كه 40 ســانت آن پرت مي شود. این است كه 
بهترین حالتي كه براي تولیدكنندگان بزرگ است این 
است كه در مچینگ خرید كنند. ما به فوالد سفارش 
مي دهیم و این شركت هم ســر تاریخ به ما تحویل 
مي دهد. ما كل سفارش ها را از مچینگ تهیه مي كنیم 
و ضخامت هایي كه در مچینگ وجود ندارد از بازار آزاد 
تهیه مي كنیم. براي تهیه مواداولیه به اجبار باید 30 تا 

40 درصد را از بازار آزاد تهیه كنیم«.
مدیرعامل گروه صنعتي امرسان علت 8 درصدي 
افزایش تولید امســال در قیاس با ســال گذشته 
كارخانه اش را ذخیره مازاد مواداولیه از سال گذشته 
مي داند و پیش بیني مي كند با اتمــام این مواد، با 
كاهش تولید مواجه خواهد شد. وي در مورد قیمت 
گذاري هاي سازمان حمایت از مصرف كنندگان و 
تولیدكنندگان مي گوید: »براساس فرمول تعریف 
شده سازمان حمایت ما مي توانیم قیمت تمام شده 
را براساس فاكتورها و براساس خریدهاي داخلي و 
خارجي در سیستم ثبت كنیم. در نهایت با حساب 
ارزش افزوده، مي توانیم بین ۱5 تا 20 درصد روي 
قیمت محصوالت بكشــیم و قیمت گــذاري و به 
سامانه ۱24 اعالم كنیم كه مشكلي در این خصوص 

وجود ندارد«.

جهش 3 تا 11 برابري قيمت لوازم خانگي
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  قيمت گذاري هاي تكليفي 
در كنار بحث تامين ارز و مواداوليه داخلي كه واحدها را دچار مشکل كرده، دخالت هاي سازمان حمایت 
از مصرف كنندگان و توليدكنندگان به اصرار ستاد تنظيم بازار و قيمت گذاري هاي تکليفي بدون در 
نظر گرفتن واقعيت هاي موجود )افزایش نهاده هاي توليــد از مواداوليه گرفته تا افزایش هزینه هاي 
توليد و افزایش نرخ ارز( و الزام كردن واحدها به رعایت آن و خطاب قرار دادن واحدهایي كه رعایت 
نمي كنند به  عنوان واحد متخلف، در این شرایط جز اینکه به فرایند مواداوليه و افزایش توليد آسيب 
مي زند، نتيجه مثبت دیگري در پي نخواهد داشت. عباس هاشمي، دبير انجمن صنایع لوازم خانگي 
این موارد را جزو اساسي ترین مشکالتي عنوان مي كند كه توليدكنندگان به طور مستقيم در شرایط 

تحریم با آن درگيرند.

پرونده هاي تخلف در صنعت لوازم خانگي 
در سال99 چه وضعیتي دارند؟

گفت وگو با اكبر پازوكي، رئیس 
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي

  سرپرســت اداره كل روابط عمومي 
تعزیرات: متخلفان بــازار لوازم خانگي 
در سال جاري 178ميليارد ریال جریمه 

شده اند

39پرونده احتکار 
روي ميز تعزیرات

بعضی ها كاالي خارجي خود را 
به فروشگاه ها مي فروشند 

بازار لوازم خانگي بدون حضور 
برندهاي خارجي چگونه مي گذرد؟

اواخر سال  ۱395 ارزش بازار لوازم خانگي در 
ایران به گفته محمدرضا غزنوي، سخنگوي 
كانون انجمن هاي لوازم خانگي ایران 20هزار 
میلیارد تومان اعالم شــد كه سهم برندهاي 
خارجي از این میزان ۱5هزار میلیارد تومان 
بود. امضاي برجام و ورود شركت هاي خارجي 
به ایران براي ســرمایه گذاري و از سرگرفتن 

كسب وكار به رونق این بازار دامن زد. 

بدقولي توليد كننده 
ايراني در غياب رقيب 

خارجي

حقوق دو ماهت را بده، يك دست قابلمه ببر!جهيزيه چند؟
 بررسی های روزنامه همشهری نشان می دهد حداقل هزینه تهیه جهیزیه

 20 میلیون و هزینه متوسط آن 96 میلیون  تومان است
این روزها تالش براي خراب نشدن لوازم زندگي و حفاظت دقیق از آنها 

دغدغه مردم شده است

روزگاری وقتی قرار بود دختر و پسری به خانه بخت بروند، بزرگان فامیل به جوان ترها توصیه می كردند كه زندگی را 
سخت نگیرند و با اندك داشته هایشان شروع كنند. این نسخه پیچیدن های پا به سن گذاشته های فامیل تا همین چند 
سال پیش كه قیمت دالر روزانه باال نمی رفت و تحریم ها شدت نگرفته بودند، قابل اجرا بود و اگر دختر و پسر جوانی توان 
مالی خریدن یک جهیزیه پر و پیمان را نداشتند به جای آن می توانستند شادی های زندگی شان را به خرید نیازهای اولیه 

زندگی با كمترین قیمت ها گره بزنند اما امروز دیگر خبری از حداقل ها با كم ترین قیمت نیست. 

نوشته »االن یک شغل خیلي رونق پیدا كرده؛ صافكار لوازم خانگي.« راست نوشته. همسایه روبه رویي مان بعد 
از سفر چندروزه آمده بود خانه و در بدو ورودش با بوي بدي مواجه شده بود. در نبودش یخچال خراب و خاموش 
شده و بو گرفته بود. مي گفت: »وقتي فهمیدم یخچال خراب است فقط دودستي زدم توي سرم. در این گراني 
خدا خدا مي كردم تعمیرشدني باشد. مثالً چطور مي خواستم یک یخچال فریزر دیگر جایگزینش كنم؟ تعمیركار 

آمد و وراندازش كرد و این طرف و آن طرف رفت و گفت فقط ترانس برق سوخته است! «

چالش ارز و تأمين مواداوليه 
هاشمي، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگي ایران: با شرایط موجود واحدهاي صنعتي 
50 درصد مواداولیه داخلي را مي توانند از بورس تامین كنند و 50 درصد مابقي از 

بازار آزاد در حال تهیه است

تولیدكنندگان صنعت لوازم خانگي درباره مشكالت این روزهاي كسب و كارشان چه مي گویند؟

   این روزها براي توليدات داخلي كشور به ویژه صنعت لوازم خانگي روزهاي سخت و طاقت فرسایي است. 
مشکالت توليدكنندگان روزبه روز بيشتر مي شود و برخي واحدهاي توليدي به سمت كاهش و توقف توليد 
در حركتند. كساني هم كه هنوز طاقت آورده اند و دچار كاهش توليد نشده اند به این علت است كه از ذخيره 
مواداوليه سال گذشته استفاده مي كنند و هنوز كفگيرشان به ته دیگ نخورده است. محدودیت تامين و تخصيص ارز به اقالم وارداتي مورد نياز توليد در 
صنعت لوازم خانگي، وضعيت واحدها را بحراني كرده و نبود قوانين تسهيل كننده و حمایتگر از سوي وزارتخانه اي كه بيش از شش  ماه سکاندار  نداشت، 

موجب شده تا دست توليد از همه طرف بسته باشد و به نگراني هاي توليدكنندگان بازار لوازم خانگي دامن بزند.

قیمت كاالهاي ضروري خانگي از سال 96 تاكنون چقدر تغییر كرده است؟
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این شماره

 براي واردات 30 درصد 
اقالم وارداتــي لوازم 
خانگي، بانک مركزي 

بــا محدودیت هایي كه دارد نتوانســته 
تخصیص ارز انجام دهد و از مرحله ثبت 
ســفارش تا گرفتن تأییدیه گواهي ثبت 
آماري بانک مركزي چیزي حدود 2  ماه و 
نیم طول مي كشد كه زماني طوالني است. 
این موجب مي شود تا برنامه ریزي ها براي 
تحقق بحث جهش تولید و حفظ میزان 

تولید واحد ارز دچار نقصان شود

حميدرضا غزنوي 
سخنگوي انجمن تولیدكنندگان لوازم خانگي

خدیجه نوروزي 
روزنامه نگار
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شيوا نوروزي
روزنامه نگار

خانگی لوازم 

این شماره

پرونده هاي تخلف در صنعت لوازم خانگي در سال99 چه 
وضعيتي دارند؟

39پرونده احتكار روي ميز 
تعزيرات

سرپرست اداره كل روابط عمومي تعزيرات: متخلفان بازار لوازم 
خانگي در سال جاري 178ميليارد ريال جريمه شده اند

جديدترين آمار منتشر شــده از ســوي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( نشــان مي دهد كه از بيــن 26كاالي منتخب 
صنعتي، توليد 16كاال بين 1.4تا 159درصد افزايش داشــته و 
ماشــين لباسشــويي و انواع تلويزيون در رتبه هاي دوم و سوم 
بيشترين افزايش تيراژ توليد قرار دارند. براساس اين آمار در 4ماه 
نخست امسال بيشــترين افزايش توليد در صنعت لوازم خانگي 
مربوط به ماشين لباسشويي و انواع تلويزيون است كه توليدشان 
با 70.4و 61.2درصــد به ترتيب به 290هزار و 400دســتگاه و 
341هزار و 500دستگاه رسيده است. توليد اين دو محصول در 
مدت مشابه سال گذشــته 170هزار و 400دستگاه و 211هزار 
و 800دستگاه بوده اســت. توليد يخچال فريزر نيز در اين مدت 
با افزايش 12.4درصدي از 446هزار دســتگاه در 4ماه نخست 
سال گذشــته به 501هزار و 100دستگاه در مدت مشابه امسال 
رسيده اســت. افزايش توليد، يعني عرضه به اندازه كافي است، 
اما اينكه چــرا قيمت ها روند صعودي دارنــد و روزبه روز گران تر 
مي شوند، براي مردم سؤال است. كيوان گردان، مديركل صنايع 
برق و الكترونيك وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت وگو با 
خبرگزاري ها معتقد است: لوازم خانگي از سوي توليدكنندگان و 
خريداران احتكار مي شود، چراكه ميزان توليد با ميزان نصب در 
منازل تطابق ندارد. وقتي ميزان نصب كمتر اســت به اين معني 
است كه يا كاال در انبارها مانده و يا افرادي لوازم خانگي را خريده  و 
در منازل احتكار كرده اند. البته اين گفته گردان در حالي است كه 
مردم به عنوان آسيب ديدگان اصلي نابساماني بازار لوازم خانگي، 
مدت هاست به دليل ســير صعودي قيمت ها توان خريد ندارند و 
شواهد نشان مي دهد آمار خريد از ابتداي امسال به شدت پايين 
آمده است. از سوي ديگر به گفته دست اندركاران توليد، مشكالت 
تامين مواداوليه - چه داخلي و چه وارداتي- به ويژه از ابتداي امسال 
شرايط توليد را براي توليدكنندگان ســخت كرده و هزينه هاي  
آنها را افزايش داده اســت. توليدكنندگان علت افزايش توليد در 
6 ماه نخست سال را ذخيره مواداوليه از سال گذشته مي دانند و 
پيش بيني كرده اند در 6 ماه دوم سال با اتمام مواداوليه و مشكالت 
تامين مجدد آن، با كاهش توليد مواجه خواهند شــد. بسياري 
از توليدكنندگان لوازم خانگي هم اكنــون با حدود نيمي از توان 
توليد فعاليت مي كنند و از طرف ديگر راغب به فروش محصوالت 
خود هستند و مي خواهند بازار را در اختيار داشته باشند. در اين 
آشفته بازار شايد بايد دالالن را عامل اصلي احتكار در بازار و عامل 

اصلي گراني ها عنوان كرد.

پرداخت جريمه 178ميليارد ريالي از سوي متخلفان
دالالن با هدف كسب ســود بيشــتر رو به احتكار لوازم خانگي 
آورده اند و باعث افزايش قيمت كاذب در اين بازار شــده اند. آنها 
اقدام به نگهداري غيرمجاز لوازم خانگــي در انبار كرده اند تا در 
فرصتي مناسب و با قيمتي باالتر آن را به فروش برسانند، اما در 
اين بين نظارت و رسيدگي به اين موارد در راستاي حفظ حقوق 
مصرف كنندگان و عرضه كنندگان لوازم خانگي از سوي اتحاديه 
لوازم خانگي، بازرسان سازمان تعزيرات حكومتي و معاونت نظارت 
بر اماكن پليس امنيت عمومي تهران در حال انجام است، چراكه 
هرگونه نگهداري در انبار و عرضه نكردن لوازم خانگي در بازار يا 
فروش آن به قيمت بيش از حد مصوب و اقداماتي نظاير آن، اخالل 
در بازار و جرم محسوب مي شود و با آن برخورد خواهد شد. محسن 
عسكري، سرپرست اداره كل روابط عمومي و تشريفات سازمان 
تعزيرات حكومتي كشــور، در گفت وگو با همشهري به اقدامات 
انجام شده در ســال جاري اشــاره مي كند و مي گويد: »از تاريخ 
27خردادماه لغايت 4مهرماه امســال تعداد 2هزار و 472گشت 
مشــترك براي نظارت بر لــوازم خانگي انجام شــده و 6هزار و 

184مورد بازرسي صورت پذيرفته است«.
در اين بازه زماني تعداد يك هزار و 796پرونده وارده و يك هزار و 
333پرونده مختومه با موضوع لوازم خانگي داشته ايم كه از اين 
پرونده ها تعداد 39پرونده با موضــوع احتكار، 15پرونده اخفا به 
قصد گرانفروشي، 747پرونده گرانفروشي و 1063پرونده مربوط 
به ساير تخلفات بوده است. عسكري با بيان اين اطالعات مي افزايد: 
»متخلفان جمعا در ايــن پرونده ها 178ميليــارد ريال جريمه 
شده اند«. كاالهاي احتكارشده شامل كاالهاي كمياب نظير انواع 
يخچال و يخچال فريزر، كولر گازي، ماشين لباسشويي، ماشين 
ظرفشويي و... است. سرپرســت اداره كل روابط عمومي سازمان 
تعزيرات مي گويد: »سازمان تعزيرات به عنوان مرجع رسيدگي به 
تخلفات آمادگي الزم براي همكاري با دستگاه هاي نظارتي براي 

برخورد با تخلفات در حوزه لوازم خانگي را دارد«.

قاچاق به صرفه نيست
تعداد فروشگاه هاي اينترنتي كه براي عرضه لوازم خانگي قاچاق 
در سراسر كشور فعاليت دارند كم نيستند و از ماشين لباسشويي، 
ظرفشويي، جاروبرقي، تلويزيون ال سي دي و ال اي دي گرفته تا 
كولر گازي و اسپيلت و ظروف آشپزخانه در برندهاي مطرح دنيا از 
ال جي، سامسونگ، بوش گرفته تا اجنرال و سوني در اين صفحات 
مجازي به چشم مي خورند. اما گويي انبارهاي اين فروشگاه ها نيز 
تا حدودي خالي هســتند و در ارائه برخي لوازم خانگي خارجي 
موجودي ندارند. در تماس با چندين فروشگاه عرضه قاچاق كاال 
متوجه شديم كه واردات قاچاق در شرايطي كه با افزايش نرخ ارز 
و كاهش پول ملي مواجه هستيم برايشان به صرفه نيست. بخشي 
از كاالهاي لوازم خانگي در قالب ته لنجي و كوله بري وارد كشور 

مي شود و آماري از ميزان قاچاق در دست نيست.

جهیزیه چند؟
بررسی های روزنامه همشهری نشان می دهد حداقل هزينه تهيه جهيزيه 20 ميليون، هزينه 

متوسط آن 96 ميليون و هزينه تهيه يك جهيزيه الكچری به 970 ميليون تومان می رسد

روزگاری وقتی قرار بود دختر و پسری 
به خانه بخت بروند، بزرگان فاميل به 
جوان ترها توصيه می كردند كه زندگی 
را سخت نگيرند و با اندك داشته هايشان شروع كنند. اين نسخه 
پيچيدن های پا به سن گذاشــته های فاميل تا همين چند سال 
پيش كه قيمت دالر روزانه باال نمی رفت و تحريم ها شدت نگرفته 
بودند، قابل اجرا بود و اگر دختر و پسر جوانی توان مالی خريدن 
يك جهيزيه پر و پيمان را نداشــتند به جای آن می توانســتند 
شــادی های زندگی شــان را به خريد نيازهای اوليــه زندگی با 
كمترين قيمت ها گره بزنند اما امروز ديگر خبری از حداقل ها با 
كمترين قيمت نيست. امروز برای تهيه يك جهيزيه حداقلی بايد 
20 ميليون تومان هزينه كرد و اگر خانواده ای بخواهد با خط كش 
جهيزيه متوسط زندگی را آغاز كند، بايد روی هزينه 96 ميليون 
تومانی حساب كرده باشــد. در رابطه با حداكثر هزينه های تهيه 
جهيزيه نمی توان نقطه پايانی گذاشت؛ چرا كه هر فرد متمولی با 
توجه به سبك زندگی و سليقه اش می تواند اين فهرست را طويل  
و گران تر كند. در رابطه با هزينه های يك جهيزيه بايد اين نكته 
را گوشزد كرد كه تعريف حداقل، متوسط و حداكثر در ذهن افراد 
متفاوت اســت اما ما تالش كرده ايم با توجه به عرف جامعه اين 

فهرست را به سرانجام برسانيم.

20 ميليون تومان؛ حداقل هزينه جهيزيه
برای تهيه اين فهرســت تالش كرده ايم تا حداقل های الزم برای 
شــروع يك زندگی دو نفره با توجه به ارزان ترين برندهای موجود 
در بازار را مدنظر داشته باشيم. براســاس اجناس موجود در بازار 
بايد گفت كه حداقل هزينه يخچال فريزر 4 ميليون تومان اســت 
و يخچال پس از مبل در جايگاه گران ترين كاالی فهرســت خريد 
جهيزيه حداقلی قرار می گيرد؛ چرا كه برای خريد يك دست مبل 
بايد 5 ميليون تومان هزينه كرد.  برای كاالهايی مانند اجاق گاز و 
جاروبرقی به ترتيب بايد يك ميليون و همينطور 600 هزار تومان در 
نظر گرفت. ماشين لباسشويی هيوندای، سرويس چينی دوازده نفره 
ايرانی، تخت خواب هر كدام در كمترين قيمت به مبلغ يك ميليون 
و 500 هزار تومان در بازار به فروش می رسند. فرش و تلويزيون در 

صورت ماشينی بودن فرش و انتخاب تلويزيون ايرانی، هر كدام با 
هزينه 2 ميليون و 500  قابل تهيه هستند. وسايلی مانند سرويس 
قابلمه، قاشق و چنگال، اتو و قوری و كتری، ميز تلويزيون و سرويس 
آشــپزخانه هم جزو ملزومات يك جهيزيه هستند كه به ترتيب با 
قيمت های 500، 700، 204، 200، 139 و 200 هزار تومان در بازار 
فروخته می شوند. در مجموع بايد گفت كه برای خريد 15 كاالی 
حداقلی ترين جهيزيهـ  از نظر كميت و كيفيتـ   در شرايط كنونی 

بازار نزديك به 20 ميليون تومان هزينه الزم است.

96 ميليون تومان؛ هزينه يک جهيزيه متوسط
در فهرست يك جهيزيه متوســط باز هم رده گران ترين اجناس 
به ترتيب به مبلمــان و يخچال تعلق می گيــرد. يخچال و فريزر 
جی پالس 16 ميليون تومان و يك دست مبل راحتی  20 ميليون  
از هزينه خريد جهيزيه را به خود اختصاص می دهند. ماشــين 
لباسشــويی ميديا با قيمت 9 ميليون تومانی، ماشين ظرفشويی 
روميزی 8 ميليون و 500 هزار تومانــی، تختخواب 6 ميليونی، 
سرويس 12 نفره خارجی 5 ميليونی، فرش 5 ميليونی، تلويزيون 
جی پالس 5 ميليونــی و ماكروفر 4 ميليونی به فهرســت خريد 
جهيزيه متوســط جای می گيرند. اجــاق گاز، جاروبرقی و ميز 
ناهارخوری نيز جزو آن دسته وسايلی هســتند كه با 2 ميليون 
تومان و همچنين سرويس قابلمه ايرانی و قاشق و چنگال، غذاساز 
هر كدام با يك ميليون و 500 هزار تومان امكان خريدشان وجود 
دارد. در رده بعدی كاالهايی با قيمت يك ميليون تومان و ارزان تر 
مانند جاروشــارژی چينی 120 هزارتومانی، قوری و كتری 450 
هزار تومانی، اتوبخار سام  475 هزارتومانی، بخارشوی سايا 800 
هزار تومانی و همچنين چرخ گوشت يك ميليونی، سرخ كن500 
هزار تومانی، زودپر 320 هزار تومانی و چای ساز 330 هزار تومانی 
قرار می گيرند. البته در اين ميان نبايد اجناســی مانند سرويس 
آشپزخانه، آبميوه گيری، سينما خانگی چينی و ميز تلويزيون هر 
كدام به قيمت 500،830، 900 و400 هزار تومانی را فراموش كرد.

اگر فردی بخواهد براســاس اين فهرست متوسط جهيزيه خريد 
كند بايد در نظر داشته باشد كه برای 27 قلم كاال، نزديك به 96 

ميليون پول الزم دارد.

970 ميليون تومان؛ هزينه يک جهيزيه الکچری؛ شايد هم 
بيشتر

برای نوشتن از باالترين هزينه تهيه جهيزيه بايد يك پايان باز را 
انتخاب كرد، چرا كه افراد با تمكن مالی می توانند به اين فهرست 
كاالهای بيشتر و حتی قيمت های باالتری اضافه كنند و به راحتی 

نمی توان نقطه پايانی برای اين فهرست در نظر گرفت.
براســاس قيمت  كاالهای موجود می توانند به يك فهرســت در 
برگيرنده 30 كاال با قيمت 971 ميليون و 850 هزار تومان رسيد. 
فهرست حداكثر هزينه خريد جهيزيه را می توانيد در جدول زير 

مشاهده كنيد.

نلو
ينا

ن ا
سي

/ ح
ری

شه
هم

س: 
عك

فرش دستباف جفت، 
200 ميليون تومان

ميز ناهارخوری 75 
ميليون تومان

ساندبار جی بی ال 
25 ميليون تومان

ماشين لباسشويی 
بوش 33 ميليون تومان

تختخواب 20 ميليون 
تومان

زودپز دوقلو دبليو ام 
اف 9 ميليون تومان

جارو برقی 8 ميليون 
تومان

چرخ گوشت 8 ميليون 
تومان

اتو پرسی ژانومه
8 ميليون و 500 هزار تومان

سرخ کن دلونگی 
10 ميليون و 500 هزار تومان

آبميوه گيری چيادو
17 ميليون و 400 هزار 

تومان

مايكروويو سامسونگ
15 ميليون و 500 هزار 

تومان

غذاساز کنوود 
12 ميليون و 800 هزار 

تومان

چای ساز فلر
5 ميليون و 600 هزار 

تومان

سرويس آشپزخانه 
يک ميليون و 800 هزار 

تومان
ميز تلويزيون به همراه 
شلف ديواری و ويترين
7 ميليون و 500 هزار 

تومان

وسايل برقی و اضافه 
آشپزخانه   )مانند 

باربيكيو، قهوه ساز و...( 
100 ميليون تومان

سرويس قاشق و 
چنگال 60 پارچه کاراجا
28 ميليون و 400 هزار 

تومان

تلويزيون
55 اينچ هوشمند

 ال جی
40 ميليون تومان

سرويس پخت و پز 18 
پارچه شفر

18 ميليون و 700 هزار 
تومان

جاروشارژی هوشمند ويومی
16 ميليون و  500 هزار تومان

سرويس 12 نفره لوکس 
18 ميليون و800 هزار تومان

يخچال سايدبای سايد 
ال جی 92 ميليون تومان

بخارشو کرشر
21 ميليون و 600 هزار تومان

قوری و کتری يک ميليون 
و 750 هزار تومان

ماشين ظرفشويی بوش
36 ميليون تومان

اجاق گاز ايندزيت
36 ميليون تومان

سطل برابانتيا 
2 ميليون و 100 هزار تومان

پخش کننده خانگی 12 
ميليون و 400 هزار تومان

 مبل
 90 ميليون تومان

چشم هاي نگران اين روزها نگاه خود را روي بازار ارز و سرمايه 
قفل كرده اند. ســير صعودي قيمت ارز و روند نزولي شاخص 
بورس چنان همه را مبهوت خود ساخته كه كسي توجه چنداني 
به ديگر بازارهاي متاثر از بحران اقتصادي ندارد. شــايد به اين 
دليل كه اولويت كنوني بسياري از مردم، يافتن راهكاري براي 
جلوگيري از بي ارزش شدن سرمايه اندكي است كه در اختيار 
دارند. در چنين شــرايطي خريد لوازم خانگي، خريد پوشاك 
يا فرش يا مبلمان اولويت خــود را در ميان مصرف كنندگان از 
دست مي دهند. بازار لوازم خانگي مشابه ديگر بازارهاي كشور 
تحت تأثير تحريم هاي اقتصادي، نوســانات شديد قيمت ارز، 
همه گيري كرونا، محدود شدن واردات كاال و قطعات، كاهش 
توان خريد مردم و بحران اقتصادي قرار گرفته است و به گفته 
فروشندگان، به ورطه ركود افتاده است. اما همزمان و با وجود 
اينكه ركود بازار و نبود خريــدار كاالهاي خانگي در هفته هاي 
اخير منجر به كاهش 10 تا 13 درصدي قيمت لوازم خانگي شده ، 
اما قيمت اقالم موجود در اين بازار نسبت به سال هاي گذشته 
جهشي چند برابري داشته است. اكبر پازوكي، رئيس اتحاديه 
لوازم خانگي روز هشتم شهريور 99 نوسان قيمت در بازار لوازم 
خانگي تحت تأثير مشكالت موجود در تامين ارز و مواداوليه را 
بديهي اعالم كرد. او با ابراز نگراني از ركود بيشتر بازاري كه از قبل 
با كاهش تقاضا مواجه شده در ايام محرم، اعالم كرد هيچ كس 
نمي تواند وضعيت فرداي بازار لوازم خانگي را پيش بيني كند. 

جهش 3 تا 11 
برابري قيمت 
لوازم خانگي

قيمت كاالهاي ضروري
 خانگي از سال 96 تاكنون
چقدر تغيير كرده است؟

نگاهي گذرا بر قيمت ضروري ترين كاالهاي اساسي خانگي از 
سال 1396 تا به امروز ردپاي جهش خيره كننده قيمت ها را در 
اين بازار به خوبي آشكار مي كند. اين جهش قيمت تنها شامل 
برندهاي خارجي و رايجي مانند ال جي و سامسونگ كه تا پيش 
از افزايش قيمت ها و حتي پس از آن در ميان خريداران محبوبيت 
بااليي داشتند نيست و برندهاي ايراني هم جهش قيمت قابل 
توجهي را تجربه كرده اند. كمبود قطعات و تامين نشدن ارز، تورم 
و ديركرد در افزايش دستمزدها در واحد هاي توليدي همگي بر 
افزايش بيش از 40درصدي قيمت برندهاي مختلف لوازم خانگي 
تأثيرگذار بوده است. براي دنبال كردن ردپاي افزايش قيمت ها، 
نوسان و افزايش بهاي تعدادي از لوازم خانگي الكترونيكي كه 
از اقالم ضروري مورد نياز هر خانه و خانواده  اســت را در طول 
4 سال گذشــته دنبال كرده ايم. نمونه هاي انتخاب شده از 2 
برند پرطرفدار ال جي و سامسونگ و برند ايراني اسنوا انتخاب 
شده اند. قيمت  كاالها ميانگين بوده و ممكن است متناسب با 
نوع فروشگاه، خدمات پس از فروش و امكانات در زمان خود با  
10تا 15 درصد اختالف برآورد شده باشند اما به خوبي مي توانند 
سير تكامل جهش قيمت ها را به نمايش بگذارند. به دليل ناموجود 
بودن بعضي مدل ها در بازار سعي شده تا حد امكان مدل هاي 

شبيه به هم انتخاب شوند.
مقايسه ارقام حدودي ثبت شده در وب سايت هاي فروش كاالهاي 
خانگي نشان مي دهد برند ايراني اسنوا از سال 96 تا به امروز جهش 
قيمت 6 تا  12برابري را تجربه كرده است. باالترين نرخ جهش به 
محصوالت گروه سرمايشــي، يخچال و فريزر تعلق دارد كه تقريبا 
9 برابر گران تر شده است. كم ترين تغيير جهش نيز به محصوالت 
صوتي و تصويري، تلويزيون ال اي دي تعلق دارد كه تقريبا 3 برابر 
افزايش يافته است. در بخش برند هاي خارجي اما با جهش بيشتري 

مواجه مي شويم.

سميرا رحيمی
روزنامه نگار

يخچال سايد باي سايد
جهش 4 برابري

سال 96.................................. 8 ميليون و 25 هزار تومان
سال 97............................ 19 ميليون و 200 هزار تومان
سال 98...........................  24 ميليون و 900 هزار تومان
سال 99................................................. 32 ميليون تومان

ماشين لباسشويي
WM-821NW مدل 8 کيلويي

جهش 8 برابري
سال 96............................... 2 ميليون و 745 هزار تومان
سال 97............................... 6 ميليون و 215 هزار تومان
سال 98............................... 8 ميليون و 980 هزار تومان
سال 99............................ 16 ميليون و 500 هزار تومان

 VN3320- جاروبرقي مدل
جهش 8 برابري

سال 96...................................................  560 هزار تومان
سال 97................................................ يك ميليون تومان
سال 98..........................  يك ميليون و 999 هزار تومان
سال 99............................... 4 ميليون و 600 هزار تومان

تلويزيون ال اي دي مدل 49اينچي
جهش 8 برابري

سال 96..............................  2 ميليون و 279 هزار تومان
سال 97..............................  3 ميليون و 300 هزار تومان
سال 98................................  7 ميليون و 200هزار تومان
سال 99.................................................  16ميليون تومان

يخچال سايد باي سايد
جهش 7 برابري

سال 96....................  4 ميليون و 800 هزار تومان
................  12 ميليون و 950 هزار تومان سال 97
...................  19 ميليون 200 هزار تومان سال 98
................  35 ميليون و 500 هزار تومان سال 99

ماشين لباسشويي
J1477 مدل 7 کيلويي 

جهش 5 برابري
سال 96....................  2 ميليون و 535 هزار تومان
.................... 4 ميليون و 600 هزار تومان سال 97
......................................... 8 ميليون تومان سال 98
.....................................  13 ميليون تومان سال 99

queen-18 جاروبرقي مدل
 جهش 11برابري

سال 96.........................................  349 هزار تومان
........................................  673 هزار تومان سال 97
................  يك ميليون و 960 هزار تومان سال 98
........................................  4 ميليون تومان سال 99

تلويزيون ال اي دي مدل 49 اينچي
جهش 4 برابري

سال 96..................... 2 ميليون و 465 هزار تومان
...................  3 ميليون و 900 هزار تومان سال 97
....................  6 ميليون و 600 هزار تومان سال 98
.....................................  12 ميليون تومان سال 99

يخچال فريزر  دوقلو
جهش 9 برابري

سال 96....................  2 ميليون و 579 هزار تومان
.....................................  24 ميليون تومان سال 99

تلويزيون ال اي دي 49 اينچي
جهش حدودا 3 برابري

سال 96....................  2 ميليون و 570 هزار تومان
....................  7 ميليون و 500 هزار تومان سال 99

اجاق گاز سري رومينا
جهش حدودا 5 برابري

سال 96.................  يك ميليون و 105هزار تومان
...................  5 ميليون و 200 هزار تومان سال 99

ماشين لباسشويي 6 کيلويي
جهش 6 برابري

سال 96................  يك ميليون و 275 هزار تومان
...................  8 ميليون و 395 هزار تومان سال 99

20200H جاروبرقي مدل
جهش 6 برابري

سال 96.........................................  411 هزار تومان
...................  2 ميليون و 800 هزار تومان سال 99

نورا عباسی
روزنامه نگار
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غلبه بر اعتياد خريد
 در بازار فعلي چطور بايد لوازم خانگي را انتخاب كنيم

و آن را بخريم؟ 

در بازار فعلي، با توجه به تحريم ايران و باال رفتن ارزش دالر، شايد 
خريدكردن چندان راحت نباشد. از سوي ديگر تنوع و گستردگي 
لوازم خانگي باعث مي شود لزوم داشتن آن وسيله خريداري شده، 
گاهي از اولويت خارج  شــود و دســت به انتخاب هايي بزنيم كه 
چندان در زندگي برايمان كارآمد نيســت. به همين دليل الزم 
است قبل از خريد حتما از قانون مقايسه استفاده كنيد و عملكرد، 
اندازه، كاربرد و كيفيت آنها را درنظر بگيريد. براي شناخت بهتر از 
لوازم خانگي از مزدك مهرابي، از كارشناسان اين حوزه و صاحب 
فروشگاه لوازم خانگي كمك گرفته ايم. او به ما آموزش مي دهد كه 

براي هر خريد بايد به چند فاكتور مهم توجه كرد.

گول بازار را نخوريد1 
همه ما مي دانيم كه خيلي از لوازمي كه چند سالي است 
گوشه خانه هايمان افتاده، ممكن است در سال هاي ديگر 
هم مورد اســتفاده قرار نگيرد. اين نوع خريد به آن دليل صورت 
گرفته كه خريدار بدون توجه به شــيوه زندگــي و اطالع الزم از 
نيازهاي خود، با تبليغات دست به خريد شــده است. از آنجا كه 
هر صاحب كااليي براي فروش كاالي خــود بايد در مردم ايجاد 
نياز كند، از اين رو اين تصور را به وجود مي آورد كه براي راحتي، 
بايد از آن محصول بهره برد. گاهي نيز در تبليغات يك محصول به 
ضعف خريدار در اعتياد به خريد كردن، توجه كرده و از اين ويژگي 
سوء استفاده مي كند. پس الزم اســت گول بازار را نخوريد و روي 

نيازهايتان متمركز شويد.

بنا به سبك زندگي خود خريد كنيد2 
هر زندگي نياز به وســايل خاص خود دارد. مثال كساني 
كه شاغل هستند شــايد به دليل وقت كمتر، از ماكروفر 
استفاده كنند يا ساندويچ ساز بخرند. اما الزم نيست همه يك نمونه 
از اين كاال را در خانه داشته باشند. به چرخ گوشت، چرخ خياطي و 
لوازمي نگاه كنيد كه سال ها گوشه خانه خاك مي خورند. در زندگي 
امروز كمتر كسي وقت براي خياطي يا چرخ كردن گوشت دارد. پس 
خانواده ها بهتر است براي خريد جهيزيه به نياز خود نگاه نكنند، 
بلكه به زندگي امروزي جوانان نگاهي بيندازند. شايد الزم باشد به 
جاي اين وسايل كه هيچ گاه توسط زوج جوان استفاده نمي شود، 
برايشان ماشين ظرفشويي بخرند. پس سبك زندگي شما ممكن 

است نيازهاي تازه اي ايجاد كند. به زندگي خودتان نگاه كنيد.

برچسب مصرف انرژي را نگاه كنيد3 
يكي از مواردي كه هنگام خريد لوازم خانگي بايد به آن 
توجه كنيد ميزان بهره وري انرژي در آنهاست. درواقع 
بايد بتوانيد در اين باره مقايسه كنيد و دست به انتخاب بزنيد. بعضي 
از لوازم خانگي از برق استفاده مي كنند و بعضي از گاز. به طور كلي 
گاز منبع ارزان قيمت تر و مقرون به صرفه تري براي شما به حساب 
مي آيد. وسايل گرمايشي بسياري هستند كه از منابع گازي استفاده 
مي كنند و كارايي بسيار خوبي دارند؛ مثل خشك كن، آبگرمكن و 
بخاري. در لوازم برقي نيز برچسب انرژي اطالعات الزم را به تفصيل 
در اختيار شــما قرار مي دهد. اگر به اين موضوع توجه نكنيد بايد 

هر ماه مبلغ بيشتري براي قبض هاي برق خود پرداخت كنيد.

به اندازه خانه و قدرت وسيله فكر كنيد4 
به اندازه و ابعاد لوازم خانگي در زمان خريد توجه كنيد. 
مخصوصا امروزه كه اندازه خانه ها كوچك تر شده و در 
دكوراسيون آشپزخانه فضايي توكار براي قرارگيري لوازم خانگي 
معين شده اســت. اگر هنگام خريد لوازم خانگي به ابعاد و اندازه 
آنها توجه نداشته باشيد قطعا در چيدمان و جا به جايي اين وسايل 
دچار مشكالتي جدي مي شويد. از سوي ديگر بايد ميزان انرژي 
مصرفي دستگاه تان را با ابعاد و اندازه وسيله خود مقايسه كنيد. 
مسئله ديگري نيز كه مهم است، ميزان سرعت وسيله در جريان 

و انتقال انرژي است.

بدون فاكتور و ضمانت نامه از فروشگاه خارج نشويد5 
قبل از خريد با فروشنده محصول صحبت كنيد و از او 
مشــورت بگيريد. از كارايي اين محصول به طور كامل 
اطالع كسب كنيد و سؤاالت خود را از فروشنده بپرسيد. از داشتن 
ضمانت نامه كاال مطمئن شويد و به فاكتور خريد خود توجه كنيد. 

بدون فاكتور خارج نشويد.

به صداي لوازم برقي و لرزش آن اهميت دهيد6  
در رابطه با خريد لوازم خانگي بايــد به نكته ديگري هم توجه 
كنيد؛ ســروصدا. صداي اضافي در بعضي از لوازم خانگي مثل 
ماشين لباسشويي و ماشين ظرفشويي آسايش و آرامش خانواده را به هم 
مي ريزد. لوازم خانگي كم صداتري را انتخاب كنيد. حتما جارو كردن 
خانه با صداي كم جاروبرقــي لذتبخش خواهد بود. پس هنگام خريد 

لوازم خانگي درصد سروصداي آنها را با يكديگر مقايسه كنيد.

به  خودمان اعتماد كنيم7  
هم اكنون با وجود تحريم ها شــرايط بازار چندان مساعد 
نيست. باال رفتن قيمت لوازم خانگي خارجي خريداران 
را به ورطه خريد كاالي قاچاق و بدون گارانتي هم كشانده است. 
اما درنظر داشته باشــيم كه در ايران محصوالت با كيفيتي توليد 
مي شود و گاهي سابقه و خوشنامي بعضي از اين محصوالت باعث 
شده فروشــندگان هم فقط آن كاالها را پيشنهاد كنند. مثال گاز 
ايراني از پيشنهادهاي هميشگي فروشندگان است يا محصوالت 
پارس خزر خصوصا در آرام پز، پلوپز و... . مخالفت بي دليل و لجبازي 
باعث مي شود نه تنها توليد كشور آســيب ببيند كه محصوالت 
كم كيفيت به شكل قاچاق، هم به مصرف كننده آسيب برساند و 

درست كار نكند و هم چرخه توليد را ناقص و شكسته كند.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

خانگی لوازم 

این شماره

 بدقولي توليد كننده ايراني
در غياب رقيب خارجي

بازار لوازم خانگي بدون حضور برندهاي خارجي چگونه مي گذرد؟

اواخر ســال  1395 ارزش بازار لوازم خانگي در ايران به گفته 
محمدرضا غزنوي، سخنگوي كانون انجمن هاي لوازم خانگي 
ايران 20هزار ميليارد تومان اعالم شــد كه ســهم برندهاي 
خارجي از اين ميزان 15هزار ميليارد تومان بود. امضاي برجام 
و ورود شــركت هاي خارجي به ايران براي سرمايه گذاري و از 
سرگرفتن كسب وكار به رونق اين بازار دامن زد. سهم كاالهاي 
خارجي تا همين چند ماه پيش نيز در بازارهاي ايران قابل توجه 
بود و سال گذشــته بيش از 75درصد از بازار 30هزار ميليارد 
توماني لوازم خانگي در اختيار برندهاي خارجي بود. اما خروج 
آمريكا از برجام، از ســرگيري تحريم هاي شــديد اقتصادي و 
خروج شركت هاي خارجي از ايران و پس از آن آغاز همه گيري 
كرونا منجر به بي ارزش شــدن پول ملي، افزايش مهارنشدني 
نرخ ارز، تامين نشــدن قطعات و وارد نشدن كاالهاي خارجي 
شــد و در نتيجه، همه اينها باعث افزايش قيمــت كاالها در 
بازارهاي مختلف ازجمله بازار كاالهاي خانگي شد. با اين همه 
در چنين شرايط ركود و اوج گرفتن قيمت ها، برندهاي خارجي 
همچنان توانسته بودند تا 60درصد از بازار لوازم خانگي ايران 
را در دست داشته باشند. محمد رضا غزنوي در اواسط شهريور 
مشكالت موجود بر سر راه شــركت هاي ايراني براي پركردن 
خأل 60درصدي كه با خروج شركت هاي خارجي در بازار لوازم 
خانگي ايجاد شده است را يكي از داليل كمبود كاال در اين بازار 
اعالم كرد. به گفته او، همه شركت هاي ايراني توانايي توليد و 
عرضه لوازم خانگي جايگزين محصوالت خارجي را ندارند و از 
سوي ديگر تامين مواداوليه و قطعات براي توليد اين محصوالت 

خود به مشكلي بزرگ تبديل شده است.
از سوي ديگر، كيوان گردان، مديركل صنايع برق و الكترونيك 
وزارت صمت، به تازگي عمق ساخت لوازم خانگي در كشور در 
شرايط تحريم ها را 60درصد اعالم كرده است و مي گويد توليد 

كاالهايي مانند يخچال و فريزر به نسبت سال گذشته 13درصد 
و توليد تلويزيون 63.5درصد افزايش داشــته اســت. اما اين 
افزايش توليد و افزايش قيمت كاالهاي خارجي لزوما به كاهش 
محبوبيت لوازم خانگي خارجي در بازار منجر نشــده است و 
حتي بســياري از مصرف كنندگان، در جست وجو براي يافتن 
برند خارجي محبوبشان قرباني سودجويي متقلبان مي شوند. 
در اين ميان فروشندگان اصلي لوازم خانگي در بازار تهران هم 
دل چندان خوشي از توليدكنندگان ايراني ندارند و آنها را مقصر 

افزايش نجومي قيمت ها و ركود بازار خود مي دانند.
يكي از فروشگاه هاي واقع در امين حضور درباره حجم كاالهاي 
خارجي موجــود در بــازار مي گويد: تقريبا ديگــر هيچ باري 
از برند هــاي خارجي وجود نــدارد و هرچه در بازار هســت، 
ته مانده هاي انبار فروشگاه هاي مختلف است. اگر كاالي خارجي 
جديدي هم وجود داشته باشد گارانتي ندارد. به گفته مسئول 
اين فروشــگاه، كاالي تقلبي چنداني در بازار وجود ندارد، اما 
بعضي از فروشندگان به دليل كمبود كاالي خارجي، كاالهاي 
آسيب ديده يا قر شده را صافكاري و تعمير مي كنند و با قيمت 

نو به خريدار مي فروشند.
فروشــنده اي ديگر با رد كردن ادعاي ركود بازار لوازم خانگي 
مي گويد: از 4ســال پيش تا بــه حال قيمت كاالها رشــدي 
300درصدي داشته است. او در مورد كاالهاي تقلبي خارجي 
مي گويد: اين نوع از كاالها بيشــتر از بانه يا شــوش خريداري 

مي شوند و در بازار اصلي بسيار انگشت شمارند.
يكي ديگر از فروشــگاه هاي بزرگ لوازم خانگي در امين حضور 
مي گويد: نوسان شديد قيمت ارز، آنها و خريداران را سردرگم 
كرده  است. مسئول اين فروشگاه مي گويد: برندهاي خارجي در 
بازار به صورت محدود وجود دارند و همين محدوديت باعت شده 
تا برندهاي ايراني بدون وجود رقيب براي ما گربه رقصاني كنند، 
بار ندهند يا قطره چكاني بار بدهند تا بــا هربار تحويل جنس، 
قيمت ها را باالتر ببرند. اين فعال بــازار لوازم خانگي مي گويد: 
باالرفتن قيمت ارز باعث شده ما براي فروش يا نفروختن كاالها 

سردرگم باشــيم. مثال اگر كااليي را االن بفروشيم و 500هزار 
تومان روي آن سود ببريم، وقتي بخواهيم همان كاال را جايگزين 
كنيم بايد 500هزار تومان بيشــتر پرداخت كنيــم و در واقع 
گويي سودي نكرده ايم؛ وضعيتي كه هم به ضرر ما و هم به ضرر 
مشتري است. او مي گويد: كاالهاي خارجي تقلبي در اين شرايط 
بيشتر نشده اند، اما مردم بيشتري به خاطر ارزان قيمت تر بودن 
اين كاالها طمع مي كنند و براي خريد فريب كانال هاي بانه را 
مي خورند. در بازار تهران كاالي تقلبي وجــود ندارد و اگر هم 

باشد بسيار محدود و زيرزميني است.
فعال ديگري در بازار كاالهــاي خانگي معتقد اســت با آغاز 
موج گراني و جهش قيمت ارز، بازار نســبت به ســال گذشته 
40درصد ضعيف تر شــده اســت. او نيز معتقد است كاالهاي 
خارجي به صورت محدود در بازار وجــود دارد، اما محدوديت 
اين كاالها نيست كه بازار را با مشكل مواجه كرده است. مسئول 
اين فروشــگاه مي گويد: بزرگ ترين ضربــه را توليد كنندگان 
ايراني به بازار و مشتريان وارد مي كنند، زيرا قيمت هاي خود را 
به صورت مداوم باال مي برند؛ مثال از اول سال تا به حال 5 تا 6بار 

قيمت هاي خود را افزايش داده اند. همچنين دليل ديگر ركود 
و ضعف بازار از نظر اين فعال بازار لوازم خانگي، نوسان قيمت 
ارز است، زيرا تأثير مســتقيم بر بازار كاالهاي خانگي و به ويژه 
كاالهاي خارجي دارد. به گفته اين فعال بــازار لوازم خانگي، 
كاالهــاي تقلبي كه به اســم كاالهاي خارجي به مشــتريان 
فروخته مي شــود تحت تأثير كمبــود كاالي خارجي افزايش 
پيدا نكرده است. اما به نظر او سوءاستفاده از توان خريد پايين 
مردم بيشتر شده است. بيشترين موارد تقلب كاال با برند هاي 
بوش و ال جي است، زيرا محبوبيت بيشتري بين مردم دارند. 
افراد سودجو وقتي مي بينند قيمت يك قلم جنس از برند بوش 
40ميليون تومان است، متوجه حاشيه سود باالي آن مي شوند، 
پس كااليي مشــابه، اما بي كيفيت را با برند و بسته بندي بوش 
به قيمت 24ميليون تومان مي فروشند، درحالي كه ارزش آن 
كاال كمتر از 10ميليون تومان است. مدير اين فروشگاه واقع در 
بازار تهران معتقد است 30درصد از اين افراد سودجو در تهران 
فعاليت دارند و مابقي آنها در ديگر شــهرها، به ويژه شهرهاي 

مرزي فعال هستند.

سميرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار

با تقلب، يكي را به من انداخته اند.«
هانيه از خاطره بدي كه درباره خراب شدن اتوي برقي 
خانه شــان دارد مي گويد؛ »با برادرم رفتيم خيابان 
جمهوري تا اتــو بخريم. با ديــدن قيمت ها برق از 
سرمان پريد. فكر هم نمي كنم اگر صبر كنيم و حتي 
اگر قيمت دالر هم كاهــش يابد، ديگر اين قيمت ها 
مثل سابق شــود. تا به حال ياد ندارم چيزي ارزان 
شده باشد. يك اتو بخار فيليپس شده است 2ميليون 
تومان و اتو بخار بــوش 2ميليون و 500هزار تومان. 
تازه فروشنده مي گفت اينها قيمت قبل است! و اگر 
نخريم بعدا بايد  2برابر پول بدهيم.« او ادامه مي دهد: 
»اصال اينها چيست كه من مي گويم؟ قاشق و چنگال 
مگر چيست كه يك سرويس آن 2 تا 3ميليون تومان 
قيمت دارد؟ يك سرويس پخت وپز هشت پارچه تفال 
6ميليون تومان است؛ يعني حقوق 2ماهت را بده يك 

دست قابلمه بخر!«.

بازار دست دوم فروشــي نيز در اين ميان داغ است؛ 
يعني مردم در مرحله اول سعي مي كنند لوازم زندگي 
را سالم نگه دارند و اگر ديگر چاره اي نبود، خيلي ها به 
سراغ خريد لوازم دست دوم مي روند. حتي بررسي ها 
نشان مي دهد در موارد زيادي براي خريد جهيزيه نيز 
به دست دوم فروشي ها مراجعه مي شود. حتي خيلي از 

مردم قدرت خريد اجناس ايراني را نيز ندارند.

ارزان كرديم، خريدار نيامد
يكي از فروشندگان لوازم خانگي در گفت وگوي تلفني 
با همشهري با بيان اينكه مردم ديگر لوازم خانگي را از 
سبد خريدشان خارج كرده اند، مي گويد: »بازار، خالي 
است. با وجود آنكه قيمت ها را در بعضي موارد حتي 
ارزان تر هم كرده ايم، خريداري وجود ندارد. مشكل 
فقط كرونا نيست. مشكل درآمدهاي مردم است. االن 
همه تا جايي كه بتوانند سعي مي كنند لوازم خود را 
خوب نگه دارند و در بدترين حالت اگر خراب هم شد، 

آن را تعمير و دوباره استفاده كنند«.
يك فروشــنده ديگر نيــز به خبرنگار همشــهري 
مي گويد: »االن دغدغه مردم قيمت كره و تخم مرغ 
اســت. مردم حتي براي خورد و خوراك روزانه شان 
هم مشكل دارند. طرف با خودش مي گويد حاال لوازم 
خانگي بوش نداشته باشم، آسمان به زمين نمي آيد. 
بيشــتر لوازم خانه در انبارهايمان دپو شده است و 
فقط روزها مي آييم مغــازه و تقريبا هر روز بيكاريم. 
خيلي از مغازه هاي لوازم خانه تغيير شــغل داده اند 
يا به طور كل فروش را تعطيل كرده اند. بعيد مي دانم 
اين مشكالت در كوتاه مدت حل شود. قيمت دالر هر 
روز باالتر مي رود و همين اجناس از قبل مانده را نيز 

نمي توانيم بفروشيم«.
 

خريد اجباري لوازم ايراني
اما يكي از فروشندگان لوازم خانگي از اينكه مردم به 
سمت خريد لوازم خانگي ايراني گرايش پيدا كرده اند، 
خوشحال است؛ »حداقل توليد و فروش اين اجناس 
بهتر شده است. من در مغازه ام بيشتر اجناس ايراني 
دارم و فروش آنها از ســابق هم بهتر است. خيلي از 
خريداران جهيزيه، كل لوازمشان را از ما و از برندهاي 

ايراني تهيه مي كنند.«
اما مشــتريان ديدگاه متفاوتي دارند، حميده، زني 
ميانســال كه به گفته خودش 3ســال پيش براي 
دخترش جهيزيه خريده بــود، مي گويد: »آن موقع 
مي گفتم چقدر همه  چيز گران است و وحشت كرده 
بوديم. حاال را كه مي بينم مي فهمم آن موقع شرايط 
نسبت به امروز عالي بود! خدا به جوان ها رحم كند. 
نمي دانم چطور مي خواهند زندگي شــان را شروع 

كنند«.
او درباره تمايلش نسبت به خريد لوازم خانگي با برند 
ايراني مي گويد: »هميشه تبليغ مي كردند كه لوازم 
خانگي ايراني بخريد. باالخره موفق شــدند و حاال 
مردم به اجبار به سمت لوازم ساخت داخل كه ارزان تر 
هستند روي آورده اند. اما اين لوازم نه كيفيت الزم را 
دارند و نه اينكه ســازندگان آنها به رضايت مشتري 
اهميت مي دهند. خدمات پــس از فروش ندارند يا 
اگر هم داشته باشــند با هيچ ترفندي نمي توانيد از 
اين خدمات استفاده كنيد. حتي پس دادن اجناس 
كه در دنيا بسيار جا افتاده است، در اينجا شبيه يك 

شوخي است«.

نوشته: »االن يك شــغل خيلي رونق پيدا كرده؛ 
صافكار لوازم خانگي.« راســت نوشته. همسايه 
روبه رويي مان بعد از سفر چندروزه آمده بود خانه 
و در بدو ورودش با بوي بدي مواجه شــده بود. در 
نبودش يخچال خراب و خاموش شــده و بو گرفته 
بود. مي گفــت: »وقتي فهميــدم يخچال خراب 
است فقط دودســتي زدم توي سرم. در اين گراني 
خدا خدا مي كردم تعميرشــدني باشد. مثاًل چطور 
مي خواستم يك يخچال فريزر ديگر جايگزينش 
كنم؟ تعميركار آمد و وراندازش كرد و اين طرف و 
آن طرف رفت و گفت فقط ترانس برق سوخته است! 
آن قدر خوشحال شدم كه گفتم هر چه مي خواهد 
به او مي دهم، اما خدا خيــرش بدهد فقط هزينه 
رفت وآمدش را گرفت و رفت. يعني اگر اتفاقي براي 
يخچال مي افتاد من چه مي كردم؟ ديگر يخچال يكي 
از لوازم ضروري زندگي هم هست، مثال لباسشويي 
نيســت كه بگويي خب لباس هايم را با دســت 
مي شويم. بدون يخچال كه نمي شود!« با نگاهي به 
قيمت ها مي توان متوجه شد كه نگراني او بي دليل 
نبوده است. مدل هايي از يخچال و فريزر سامسونگ 
در بعضي فروشگاه ها شده است 77ميليون تومان 
و يكي از مدل هاي سايدباي سايد ال جي 92ميليون 
تومان. يخچال و فريزر ايراني امرسان هم 18ميليون 
تومان است و بعضي مدل هاي يخچال و فريزر ايراني 
ديگر يعني اسنووا هم تا قيمت 35ميليون تومان به 

فروش مي رود.

خاطره تلخ خراب شدن لوازم خانه
مركز آمار ايــران مي گويد تورم شــهريور در گروه 
كاالهاي بادوام كه شامل لوازم خانگي هم مي شود، 
11درصد بوده اســت. و اين فقط نرخ تورم يك ماه 

است و اين افزايش قيمت هر ماه تكرار مي شود.
حاال ديگر آدم ها در صفحات اجتماعي شان راهكار 
مي دهند كه چطور لوازم خانگــي را نگه داريم كه 
خراب نشوند و شــعارهايي مي دهند شبيه به اينكه 
»بهترين محافظت، استفاده درست است«. حق هم 
دارند؛ مثال ماشين لباسشويي 3ميليون توماني 3سال 
پيش، حاال شده است 24ميليون تومان! يعني 8برابر! 
فريبا چندوقت پيش عزمش را جزم كرد تا ماشين 
لباسشــويي خانه اش را بعد از ســال ها عوض كند؛ 
»وقتي قيمت ها را ديدم شــوكه شدم و فهميدم كه 
نمي توانم مثل يك آدم عادي بروم مغازه و ميليون ها 
تومان پول بدهم و يك ماشــين لباسشويي به خانه 
بياورم. پس تصميم گرفتم از يك كانال تلگرامي كه 
دائما تبليغ فروش لوازم خانگي از شهر بانه را مي كرد 
و قيمت هايش بسيار معقول بود، خريد كنم. مثال قرار 
بود لباسشويي ال جي برايم بياورند، اما وقتي آوردند 
و در خانه آن را باز كرديم متوجه شديم لباسشويي از 
يك برند ايراني است كه به جاي ال جي به ما انداخته 
بودند و داخل كارتن تقلبي ال جي گذاشته و رويش 
هم برچسب و اسم تقلبي ال جي را زده بودند. خيلي 
پيگير شدم تا پولم را پس بگيرم و ماشين لباسشويي 
را پس بدهــم، اما راه به جايي نبردم. جاي تأســف 
دارد كه كالهبرداران از ناتوانــي مالي مردم چنين 
سوءاستفاده مي كنند. من لباسشويي ساخت داخل 
را اگر مفت هم مي دادند نمي خواستم! حاال به اجبار و 

شبنم سيدمجيدي
روزنامه نگار

با برادرم رفتيم خيابان جمهوري تا 
اتو بخريم. با ديــدن قيمت ها برق از 
ســرمان پريد. فكر هم نمي كنم اگر 
صبر كنيم و حتي اگر قيمت دالر هم 
كاهش يابد، ديگر اين قيمت ها مثل 
سابق شود، تا به حال ياد ندارم چيزي 

ارزان شده باشد

فروشندگان و خريداران لوازم خانگي درباره وضعيت اين بازار چه مي گويند؟

حقوق دو ماهت را بده، يك دست قابلمه ببر!
اين روزها تالش براي خراب نشدن لوازم زندگي و حفاظت دقيق از آنها دغدغه مردم شده است
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بازار لوازم خانگي ايراني گرم شــده اســت. تورم، 
تغييرات نرخ ارز، تحريم هــا، ممنوعيت واردات و... 
دست به  دست هم داده اند تا بازار لوازم خانگي توليد 
داخل با استقبال بيشتري مواجه شود. كاالهاي وارداتي يا قاچاق هستند كه 
پيگيري اصالت و درخواست گارانتي براي آنها غيرممكن است يا با قيمت هاي 
نجومي در بازار عرضه شده اند كه كمتر كسي مي تواند براي خريد خانه خود 
بر اين گزينه ها حساب كند اما به  نظر مي رسد ازاين فرصت به درستي استفاده 
نشده است. تنها 6 شركت لوازم خانگي داخلي در بازار سرمايه حضور دارند و از 
بين اين 6 شركت تنها يك شركت همه مواداوليه خود را از داخل كشور تامين 
مي كند و 5 شركت ديگر براي توليد به واردات نياز دارند و در واقع براي تامين 
نياز داخل، با شعار توليد ملي، ارزبري مي كنند. اين شركت ها در اين روزها با 
مشكالت تامين مواداوليه مواجه شده اند و قيمت  محصوالتشان پابه پاي نرخ 

ارز باال رفته است.
از سوي ديگر از آنجا كه بازدهي ســهم ها عموما در اين گروه پايين است؛ چرا 
كه در مقايسه با شركت هاي بزرگ سودآوري بســيار كم تري دارند و همان 
سود واقعي را هم با درصدهاي پايين تري بين سهامداران خود توزيع مي كنند. 
پربيراه نيست اگر بگوييم بررسي همين بازدهي ها اقبال سهم هاي اين گروه را 
براي نشستن در پرتفوي سهامداران كاهش مي دهد. براي مثال لخزرـ  لوازم 
خانگي پارس خزرـ   با ثبت سود واقعي 4365 ريال و توزيع سود نقدي 1500 
ريال، 34,3 درصد سود كسب كرده شركت را بين سهامداران توزيع كرده است. 
يا مثال نماد لبوتان با شناسايي ســود واقعي 793 ريال به ازاي هر سهم بين 
سهامداران خود 75,6 درصد، يعني 600 ريال، توزيع كرده است. آلبسا – لوازم 
خانگي آبسال- هم به ازاي هر ســهم 1368ريال سود واقعي شناسايي كرده 
است كه از اين مقدار تنها 300 ريال را توزيع نقدي كرده است؛ 21,9درصد. 
وتوشهـ  پارس توشهـ  هم ســود واقعي 966 ريال را شناسايي و با توزيع سود 

270 ريال به ازاي هر سهم، 27درصد سود شركت را توزيع كرده است.
اما آيا در همه اين سال ها، حضور توليدكنندگان داخلي در حوزه لوازم خانگي 
به همين اندازه كمرنگ بوده است؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد بدانيم كه 
از ابتداي راه اندازي بورس بعد از انقالب، 15 شركت توليدكننده لوازم خانگي 
وارد اين بازار شده اند. اسامي آنها هم به گوش خيلي از ما آشناست. ايران پويا، 
جنرال، توليد بهمن، يخچال سازي لرستان، ارج و... اما عمر همه آنها كوتاه بود 
و سهامداران بسياري را متضرر كرد. از سال 75 تا سال 86، 8 شركت به تدريج 
از بازار سرمايه خارج شــده اند و خروج آنها براي همه سهامداران اين نگراني 
را ايجاد كرده كه چه تضميني وجود دارد كه با خريد سهام هايي از اين گروه 
متضرر نشويم؟ اگر كارخانه هاي ايراني ورشكست بشوند و اين 6نماد باقي مانده 
در بازار سرمايه هم متوقف شوند، چه بر سر سرمايه ما مي آيد؟ اين در حالي 
است كه توليدكنندگان اين حوزه مي توانستند از شرايط كنوني نهايت استفاده 
را كنند و اين تهديد همگاني را براي خود تبديل به فرصت كرده و جاي خود 

را در بازار سرمايه پيدا كنند.

سهم اندك لوازم خانگي در بورس 
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آوين آزادي 
خبرنگار

زهره پدرام نيا
كارشناس بازار سرمايه

بعضى ها كاالي خارجي خود را به فروشگاه ها مي فروشند  نگاه

كمتر كسي مي توانست اين روزها را تصور كند؛ 
روزهايي كه يخچال سايد باي سايد سامسونگ، 
جاروبرقي ال جي يا ماشــين لباسشــويي بوش 
در بازار پيدا نمي شود و اگر فروشــگاهي هم چندتايي از اين كاالها پشت ويترين 
شيشه اي خود گذاشته، قيمت هاي سرسام آوري براي آنها درنظر گرفته است. هرچه 
بازار تعميرات داغ تر مي شود، بازار فروش رو به كسادي و سردي مي رود؛ كمتر كسي 
از پس خريد لوازم خانگي نو برمي آيد. توليدكنندگان داخلي اين كاالها مي گويند 
در شرايط سختي  به كار مشغولند و واردكننده ها مي گويند جنس نيست كه بياوريم، 
همه راه ها روي ايران بسته است. اكبر پازوكي، رئيس اتحاديه لوازم خانگي معتقد 
است تا زماني كه به توليدكننده ارزش داده نشــود، اوضاع در اين بازار بهبود پيدا 

نخواهد كرد.
هم اكنون وضعيت بازار لــوازم خانگي چگونه 
است، خريد و فروش و عرضه و تقاضا به چه شكل پيش 
مي رود؟ قيمت برندهايي مثل سامســونگ، ال جي و... 
به شكل سرســام آوري باال رفته و كمتر فروشگاه هايي 

محصوالت اين برندها را موجود دارند... .
وضعيت بازار خوب نيســت، دليل آن هم گرانــي مواداوليه 
و اختالف بين توليد و عرضه اســت. تحريم ها كه آغاز شــد، 
خيلي ها فهميدند كه ديگر كاالي خارجي وارد ايران نمي شود. 
شركت هايي كه امروز هستند و به مردم خدمات ارائه مي كنند 
هم در زمان ورود اين كاالها به مملكــت، بايد مي رفتند در 
وزارت صمت و تعهد مي دادند كه خدمات بعد از فروش اين 

برندها را ارائه دهند.
 اگر اين خدمات بعد از فــروش نبود، اجازه وارد كردن كاال را 
هم به وارد كننده نمي دادند. در ســال 96 كه تحريم ها اجرا 
شد، مصرف لوازم خانگي در كشــور طبق چيزي كه آقايان 
مي گويند، بيش از 3ميليارد دالر بوده كــه از اين 3ميليارد، 
حدود يك ميليارد آن توليد داخل و 2ميليارد آن آمار مربوط 
به واردات بوده است. هم اكنون با بسته شدن راه و تخصيص 
ندادن ارز و در اولويت قرار ندادن لوازم خانگي به اين دليل كه 
كاالي تجملي محسوب مي شود، اين توليد كننده بوده كه بايد 
طي اين 2ســال خود را به اختالف 2ميليارد دالر مي رسانده 
است كه با نبود مواداوليه يا گران بودن آن و اختصاص ندادن 
ارز دولتي به توليدكننده، در اين 2ســال با بي ثباتي قيمت 

مواجه شديم.

 بنابراين به دليل كمبود اين كاال هاست كه قيمت 
اين برند ها باال رفته است؟ اگر از سال 96 اين كاالها وارد 
نمي شوند، پس چطور امروز در بعضي فروشگاه هاي شمال 

تهران با قيمت هاي نجومي وجود دارند؟ 
ببينيد! ايــن كاال ها با برند هــاي مورد نظر شــما ديگر وارد 
نمي شوند. بله، نبود كاال باعث افزايش قيمت شده است و اين 
يك قيمت ثبت شده رســمي نيست، چون به طور مثال ما در 
هيچ سامانه اي سايد باي سايد 250ميليوني نداريم. از 2سال 
پيش لباسشــويي بوش وارد نمي شــود. اين تعدادي هم كه 

مي بينيد از خانه هاي مردم به مغازه ها رسيده است.

منظورتان را نمي فهمم؛ يعني مردم لباسشويي 
بوش خود را به مغازه دار مي فروشند تا مغازه دار آن را دپو 

كند و به قيمت «نو» به خريدار بفروشد؟ 
بله. البته همه اين كاالها كهنه نيستند. خيلي از آنها از جعبه 
بيرون نيامده اند. ماجرا اين است كه وقتي در سال 96 نرخ ارز 
افزايش يافت، كســي كه مي خواست براي دخترش جهيزيه 
بخرد، زود تر از موعد شــروع به خريد كرد و تقاضا بيشتر از 
حد استاندارد شــد و اين تقاضا ها وارد انباري هاي مردم شد؛ 
بنابراين درحالي كه از 2ســال و نيم پيش ال جي و بوش وارد 
نمي شود، كسي كه قبال اين برند ها را خريده است، در سامانه 
124 قيمت ها را نگاه مي كند و قيمت را در بازار هم بررســي 
مي كند و زماني كه اختالف قيمت را مي بيند، مي گويد: من 
كه نمي توانم با اين تغييرات قيمت باقــي جهيزيه را بخرم، 

اين يخچال را در بازار مي فروشــم و به جاي آن تماما كاالي 
ايراني مي خرم.

يعني همه كاال هايي كه پلمب و باز نشده در بازار 
موجود هستند، ازخانه هاي مردم مي آيند؟ 

90درصد آنها از خانه هاي مردم مي آيند. در تمام شغل ها اعم 
از طال و مســكن هم به همين ترتيب است. اين همه مسكن 
كه ساخته شــده و فروش نرفته و اجاره داده نشده، مال من 
و شماست؟ صاحب آنها يك سري افراد سودجو هستند. چه 
كساني مي رفتند براي خريد سكه يك ميليون و نيمي ثبت نام 

مي كردند؟ 

پس اينجا هم ســوداگري به جان بازار افتاده 
است... .

بله. افرادي هســتند كه نقدينگي هاي خاصي دارند و با اين 
نقدينگي ها به هر جا كه به نفعان باشد وارد مي شوند و فرقي 
نمي كند كه ارز باشد، مسكن باشــد يا طال و لوازم خانگي يا 
حتي موبايل، آيا االن شما موبايل 50ميليوني خريد و فروش 
مي كنيد؟ چه كسي گوشي 50ميليوني داشت كه صبح اعالم 
كردند چنين گوشي هايي ديگر وارد نمي شود؟ اين را فراموش 
نكنيد ما كاسبان خرج يوميه خود را به روز در مي آوريم. يك 
كاسب، نه محتكر مي شــود و نه دالل، چون تمام زندگي اش 
همان مغازه اش است، بايد به روز بخرد و به روز بفروشد، چون 
ارتزاق زندگي اش از آن مغازه اســت. امروز مي توانيم بگوييم 

كه كاسب ها نقدينگي شان را هم از دست داده اند و 20سال 
به عقب برگشته اند. من در ســال 96 با 100ميليون سرمايه 
حداقل مي توانستم 20تا سايد بخرم، 20تا لباسشويي بخرم، 
20تا ظرفشــويي بخرم، 50تا جارو برقي بخرم، درحالي كه 
امروز با 100ميليون فقط مي توانم 3يخچال سايد بخرم. آيا 
من مي توانم مغازه ام را پر از كاال كنم و 3سال در خانه ام بخوابم 
كه بگويم لباسشويي 260هزار توماني ايراني 7ميليون شده 
است و حاال آن را بفروشــم؟ اگر چنين كنم هزينه زندگي ام 

را از كجا بياورم؟ 

آقاي پازوكي! چه آينده اي بــراي بازار لوازم 
خانگي متصور هستيد؟ تا كي قرار است قيمت ها در اين 
بازار روند صعودي را طي كند و كمبود قطعه و... در بازار 

وجود داشته باشد؟ 
 تا زماني كه دولت دست توليد را نگيرد و به توليد كننده بها 
ندهد، من كاسب هيچ كاري نمي توانم انجام دهم. مضاف بر 
اينكه ارزش پول ملي تقويت نمي شود، بيكاري از بين نخواهد 
رفت؛ ما يك زنجيره هستيم؛ از مواداوليه، بعد توليد و بعد هم 
توزيع. يك كارخانه توليد لــوازم خانگي كه 3هزار نيرو دارد، 
اگر امروز تعطيل شود، چه باليي بر سر يك اجتماع مي آيد. 
هر خانواده را كه 3نفر حساب كنيد، چند هزار نفر مي شود؟ 
دولت فقط بايد به فكر توليد باشد و مواداوليه ارزان فراهم كند 
و رقابت بين توليدكننده ها ايجاد شود تا بازار از اين سردرگمي 

نجات پيدا كند.

گفت وگو با اكبر پازوكي (رئيس اتحاديه 
فروشندگان لوازم خانگي ) درباره وضعيت 

عجيب بازار لوازم خانگي در سال 99

لوازم خانگی
اين شماره

منهجهديجنساپب
اخبادنامنمكاو
هياركاماخعوكر
ولييويزنربست

رپكداتسدادعت
يلگنجراقولال
قروهالاديدانق
امغيركناترجشم
يراشفلدبحاصره

قدصرثكاليدنق
وبمابزاينريج
ودتزوكهلدنگن
حرطمتاوموطسرا

شيامنهفاكسنسي
ياسرتنالكزيمت

جد         ول 8054

80
53

ره  
ــا

مـ
ل ش

د       و
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقي:
1- عالمت زير حرف- مونس- 

كامپيوتر قابل حمل
2- ســتون بدن- شــهري در 

استراليا- تهيدست
3- مســجد نجف اشــرف- 
سركش و نافرمان- شبيه عقيق

4- رواج دادن- سحر و افسون- 
روكش

5- رايزن- غنيمت شمرده
6- نازل شده در مكه- تيري كه 
با كمان اندازنــد- گرفتن حق 

به طور تمام و كمال
7- رفت وآمد- پيك كاغذي- 

رمان اميل زوال
8- ساز هفت بند- فيزيك دان 
آلماني و واضع نظريه كوانتوم- 

حشره اي خونخوار
9- كاالبرگ- زشت- تكيه كالم 

درويش
10- خوش تركيب- پوســت 

دانه گندم- خارج قسمت
11- رفتن به حرم- مشاور

12- بــرادر- ســرد و خنك- 
كامل كردن

13- از عناصــر مغذي- انعام- 
رشته كوهي كه آسيا را از اروپا 

جدا مي كند
14- رياكاري- برگزيدن نفرات 
حاضر توسط سرگروه ها براي 
تشكيل تيم هاي جداگانه- نور 

كم
15- عــوض و بــدل كردن- 
اســبابي در باشــگاه پرورش 

اندام- ستاره
  

عمودي:
1- بهت و حيرت- لقب رستم 

دستان- تمرين
2- جادوگــر- از ورزش هــاي 

تيمي- مقابل بيداري
3- مأيوس- همســايه كلمبيا 

و برزيل
4- گردهمايي- كفش راحتي 

سبك- دوستي
5- شهرســتاني در اســتان 
اصفهان- خبرگــزاري ايتاليا- 

شهد
6- بخشــش، عطا- كليساي 
قديمــي اصفهــان- از آالت 

موسيقي
7- مكمل زيبايي رو- حشره اي 
شبيه ملخ- درســت دانستن 

سخن
8- بحر- براي تسكين درد روي 
عضو آسيب ديده مي گذارند- 

پسر گودرز در شاهنامه
9- همنشــين- حمل ونقــل 
نيرو ها به وســيله هلي كوپتر- 

پروردگار
10- بانگ و فرياد- هوس ها- 

خوردن

11- پيغمبر- اهل سنت بودن- 
پدر كيخسرو

12- چاي خارجي- برشته شده 
و سوخاري- سرپرستي حضرت 

مريم(س) را برعهده داشت
13- كوچك ترين پسر حضرت 

يعقوب(ع)- سراب
14- ورزشي رزمي- ميوه عرب- 

زمان آغازين
15- صفت سحرخيز- بي بصيرت-  

طرف

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3763
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

384917562
691235874
275486319
857142693
469358127
132679485
923561748
518794236
746823951

متوسط
4  6   9  7  
 3     6 9  
  8  5    1
7 1  2      
         
     5  2 6
2    4  8   
 9 1     6  
 4  7   3  2534781962

286934157
791625834
657149283
128376495
349258671
873492516
465817329
912563748

ساده

متوسط

456319278
137482695
928657431
719264583
562831947
384975126
273146859
891523764
645798312

سخت
3  4  1 7    
   2   8   
     6  1  
  7      3
 6   5   2  
1      4   
 2  5      
  8   4    
   8 2  9  1

ساده
         
2  6  3  1  7
7   6  5   4
6 5      8 3
 2 8    4 9  
3 4      7 1
8   4  2   6
4  5  1  3  9
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  قيمت هاي چندگانه در بازارهاي گچساران
در گچساران هر مغازه قيمت دلخواه خود را براي كاالها تعيين مي كند 
و اگر كسي قيمت كاالها را نداشــته باشد به راحتي مبالغ هنگفت از 
مشــتري دريافت مي كنند، مثال قيمت يك آنتن در حدود 90 هزار 
تومان است اما يكي از مغازه داران به قيمت 110 هزار تومان مي فروشد، 
ديگري 85هزار تومان، يكي ديگر 120هزار تومان و... و هيچ نظارتي 

بر عملكرد مغازه داران نيست. 
مرداني از گچساران 

  براي خريد خانه تا نبيره هايمان بايد قسط بدهند
با يك حساب سرانگشتي و تورم روزمره حساب كرده ام كه با درآمد ما 
براي خريد خانه همه تا نوه و نتيجه بايد 352سال روي هم كار كنيم، 
شــايد نبيره مان بتواند چند متر آن هم از نوع مســكن مهر 99ساله 
بخرد! اين چگونه كمكي است كه مسئوالن مي كنند و اسمش را هم 

مي گذارند تسهيالت!
فرامرز فتاحي از تهران

  قلع و قمع درختان كردستان را جدي نگرفته اند
چند ماه است كه قاچاقچيان الوار در حال قلع و قمع كردن درختان 
جنگل هاي كردستان هستند. مردم استان از اين موضوع بسيار نگران 
هستند و مسئوالن اســتاني تاكنون اقدامات مؤثري انجام نداده اند. 
از سازمان حفاظت محيط زيست كشور تقاضاي رسيدگي و بررسي 

جدي موضوع را داريم.
صالتي از سنندج

  پرونده استخدامي چند سال اخير را بررسي كنند
بعد از كشفيات گســترده مدارك جعلي، از مسئوالن انتظار مي رود 
نسبت به بررســي پرونده هاي استخدامي ســال هاي اخير هم اقدام 
كنند و كساني را كه با مدرك قالبي استخدام شده اند به مردم معرفي 

و مجازات كنند. غيراز اين باشد كشف مدارك جعلي ارزشي ندارد. 
كشاورز از تهران 

  ورودي شهرك فرهنگيان را به جاي اول بازگردانند
مسدود شدن مسير ورودي شهرك فرهنگيان از سمت ميدان عاشورا 
در همدان اهالي اين منطقه را با مشكالت عديده اي مواجه كرده كه 
ازجمله آن طوالني شدن مســير ورودي به شهرك است كه البته بر 
مبناي مصوبه اخير شــوراي ترافيك شهرستان صورت گرفته است. 
اين در حالي اســت كه با اجراي اين مصوبه مسير رانندگان تاكسي و 
ون هاي خطوط مسافربري 5. 5 كيلومتر اضافه شده است . از مسئوالن 

عالي تقاضاي داريم مسير ورودي را به جاي سابق خود بازگردانند.
قشيمي از همدان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان...........................

ارسال پيام كوتاه خوانندگان......................................
02123023337
02123023916

با مردم

@bamardom_hamshahri   ................................ تلگرام با مردم

انگيزه: تفريح
متهم بازداشت شده، 25ساله، سابقه دار و تازه داماد است. او ديروز براي تحقيق به شعبه 
پنجم دادسراي ويژه سرقت منتقل شد و وقتي پيش روي بازپرس علي وسيله ايرد 

موسي قرار گرفت مدعي شد كه براي تفريح دست به سرقت زده است.

چند سرقت با اين شگرد انجام داده اي؟
فقط همين يك مورد بود. تازه شروع كرده بودم و هنوز به دومي نرسيده دستگير شدم.

مي خواستي با ماشين سرقتي چه كار كني؟
من و همدستم فقط به خاطر تفريح و سرگرمي دســت به سرقت زديم. هيجان سرقت را دوست 

داريم. من خودم شاغلم و در شركت بيمه كار مي كنم و درآمدم بد نيست.
همدستت چه كسي است؟

با او دو، سه روز قبل از سرقت آشنا شدم. براي تفريح رفته بودم به يكي از بوستان هاي جنوب تهران 
كه در آنجا با وي كه مهران نام دارد آشنا شدم. سر صحبت را كه باز كرديم متوجه شدم سابقه دار 
است. كلي درباره زندان و اين حرف ها صحبت كرديم و بعد نقشه كشيدم كه ماشين سرقت كنيم. 
قرار شد به عنوان مسافر سوار ماشين هاي مسافركش شويم و بعد ماشين هايشان را سرقت كنيم و 

چند روزي با آن در خيابان ها دور بزنيم و بعد هم رهايشان كنيم.
چرا همدستت همراهت نبود؟

2 روز اول ماشين دست او بود. اما روز سوم ماشين را به من داد كه گير افتادم.
چرا راننده را كتك زديد. او كه مقاومت نكرده بود؟

مي خواستيم بترسد و شكايت هم نكند.
قبال به چه اتهامي دستگير شده بودي؟

سال94 به اتهام سرقت ماشين دستگير شدم و 6ماهي در زندان بودم. اما بعد از آن ديگر سمت دزدي 
نرفتم. از زندان رفتن وحشت داشتم و مي خواستم درست زندگي كنم. اما نمي دانم چرا دوباره وسوسه 

شدم و تصميم به دزدي گرفتم. از زندگي تكراري خسته شده بودم و دلم هيجان مي خواست.

گو
ت و

گف

 مرد جواني كه 17سال پيش بر سر يك 
اشــتباه مرتكب جنايت و در دادگاه به داخلي

قصاص محكوم شــده بود، حاال براي 
فراهم كردن مبلغ درخواســتي اوليــاي دم و فرار از 

مجازات قصاص 17روز زمان دارد.
به گزارش همشهري، آن چيزي كه امروز اصغر تاوانش 
را پس مي دهد، محصول اشــتباه بزرگي اســت كه 
سال82 مرتكب شــد. او كه آن زمان 30سال داشت، 
ســوار بر موتورســيكلتش از يكــي از خيابان هاي 
شهرستان شوشتر در اســتان خوزستان مي گذشت 
كه ناخواسته با يك خودرو تصادف كرد. راننده خودرو 
كه از اين حادثه ناراحت شــده بود، به اصغر اعتراض 
كرد و در ادامه ماجرا به درگيري لفظي كشــيده شد. 
وقتي كار باال گرفت، راننده خودرو از ماشــينش يك 
چوبدســتي بيرون آورد و به سوي اصغر حمله كرد و 
در اين كشمكش پسر جوان چوب را از راننده گرفت و 
با آن ضربه اي به او زد. با اينكه در اين درگيري هر دو 
طرف ضرباتي به يكديگــر وارد كرده بودند، اما ضربه 
چوبي كه اصغر زده بود، باعث شكســتگي جمجمه 
طرف مقابل شد. مرد فورا به بيمارستان انتقال يافت 
و تحت درمان قرار گرفت اما شرايط طوري بود كه به 
كما رفت. او مدام سطح هوشــياري اش كاهش پيدا 
مي كرد تا اينكه ســرانجام بعد از 17روز روي تخت 

بيمارستان جانش را از دست داد.

11سال زندگي مخفيانه
اصغر فكرش را هم نمي كرد ضربــه اي كه به راننده 
خودرو زده دردسرساز شود اما وقتي كه فهميد او فوت 
شده، از ترس فرار كرد و به مكان نامعلومي گريخت. از 
همان زمان بود كه تحقيقات پليس براي دستگيري او 
آغاز شد. او هنگام فرار هيچ ردي از خود به جا نگذاشته 
بود. به همين دليل تا مدت ها پليس نتوانســت از او 
سرنخي پيدا كند اما خانواده مقتول همچنان پيگير 
پرونده و دستگيري قاتل بودند. هيچ كس نمي دانست 

قصاص مرد همسركش 
٤ سال بعد از جنايت

مردي كه در مقابل چشمان دخترش همسرش را به قتل رسانده و 
به قصاص محكوم شده بود، در محوطه زندان رجايي شهر به دار داخلي

مجازات آويخته شد.
به گزارش همشهري، صبح 28 آذر 95 جنايتي هولناك در آپارتماني حوالي غرب 
تهران رخ داد. مأموران پليس وقتي به محل حادثه رفتند، زني 35ساله را ديدند 
كه خون آلود مقابل در ورودي افتاده بود و كمي آنطرف تر شوهر وي روي مبل 
درحالي كه چاقو به دست داشت، نشسته بود. مرد جوان خودزني كرده و شكمش 
زخمي بود. دختر 12 ساله آنها كه شاهد درگيري پدر و مادرش بود به شدت گريه 
مي كرد و وحشت زده بود. در اين شرايط  زن جوان به بيمارستان منتقل شد، اما 
به دليل خونريزي شديد جانش را از دست داد. شوهر وي در بازجويي ها گفت: 
چند ماه مي شد كه با همسرم و خانواده اش، به دليل اختالفات خانوادگي، درگيري 
داشتم. حتي چندين بار كه اختالف ما باال گرفت، تصميم به طالق گرفتيم، اما 
همسرم تهديد مي كرد كه مهريه 1360ســكه اي اش را به اجرا مي گذارد. براي 
همين من بي خيال جدايي مي شدم. وي گفت: ساعت 7صبح روز حادثه همسرم 
مرا بيدار كرد و با لحن بدي از من خواست به سركار بروم. باز با هم درگير شديم 
كه نفهميدم چه شد كه با چاقو او را به قتل رساندم. پس از آن  قصد خودكشي 

داشتم، اما زنده ماندم.
متهم 39ساله اما در ادامه تحقيقات ادعاي عجيبي مطرح كرد و مدعي شد كه 
جنون دارد. او گفت: روز حادثه احساس كردم كه امواج منفي دارد و صدايي در 
مغزم مي گفت بايد او را به قتل برسانم تا امواج از بين بروند، حتي متوجه گريه هاي 
دخترم هم نشدم و وقتي به خودم آمدم كه كار از كار گذشته بود. اظهارات وي در 
حالي بيان مي شد كه متخصصان پزشكي قانوني پس از بررسي هاي تخصصي 

اعالم كردند كه وي هنگام جنايت از لحاظ روحي سالم بوده است.
مرد همسركش در ادامه صحنه قتل را بازسازي كرد و پس از تكميل تحقيقات، 
در دادگاه كيفري يك استان تهران پاي ميز محاكمه رفت. اولياي دم براي وي 
درخواست اشد مجازات كردند و حكم قصاص مرد همسركش صادر شد و به تأييد 
قضات ديوان عالي كشور رسيد. پس از آن، پرونده براي انجام مقدمات اجراي حكم 
به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران فرستاده شد. در اين شرايط، هيأت 
صلح و سازش تالش براي گرفتن رضايت خانواده مقتول را آغاز كرد، اما آنها اصرار 
به اجراي حكم قصاص داشتند و به اين ترتيب مرد همسركش چند روز قبل در 

محوطه زندان رجايي شهر پاي چوبه دار رفت و قصاص شد.

تفنگ محيط بان، جان خودش را گرفت

دستگيري زورگير خشن در تعقيب و گريز پر ماجرا

جواني كه 17سال قبل مرتكب 

قتل شده، براي نجات از چوبه 

دار 17روز مهلت دارد

زورگير حرفــه اي وقتي ســوار بر 
خودروي سرقتي بود و پليس را در 
تعقيب خود ديد با حركات مارپيچ 
و خطرناك قصد فرار داشت، اما در 
نهايت با شليك پليس و تخريب چند 
خودرو توسط مأموران دستگير شد.

به گزارش همشهري، ششم مهر ماه 
مردي با ســر و صورت خــون آلود 
قدم در يكي از كالنتري هاي تهران 
گذاشــت و گفــت در دام 2زورگير 
گرفتار شده است. وي توضيح داد: 
من با ماشــين تيبايم مسافركشي 
مي كنم و ساعتي قبل حوالي ميدان 
آزادي 2مرد جوان از من خواستند 
به صورت دربستي آنها را به شهريار 
برسانم. پيشنهادي كه براي كرايه 
دادند وسوسه انگيز بود و آنها سوار 
ماشينم شدند. اما حوالي سعيد آباد 
اين دو مرد با چاقــو تهديدم كردند 
و از من خواســتند هرچه پول دارم 
بــه همراه مــدارك ماشــين را در 
اختيارشــان قرار بدهم. آنها تهديد 
كردند كه اگر تسليم نشوم مرا به قتل 
مي رسانند و جســدم را در بيابان ها 

رها مي كنند.
شاكي ادامه داد: من تسليم شدم و 
200هزارتومــان پولي كه همراهم 
بود به همــراه مدارك ماشــينم را 
بــه دزدان دادم، اما آنهــا مرا تا حد 
مرگ كتك زدنــد و درحالي كه از 
شدت درد به خودم مي پيچيدم در 
بيابان مرا از ماشين به بيرون پرتاب 
كردند. پس از آن به سختي خودم را 

به جاده اصلي رساندم و از رانندگان 
خودروهاي عبوري كمك خواستم.  
بعد راننــده زخمي پــس از طرح 
شكايت راهي بيمارستان و همزمان 
تالش مأمــوران براي شناســايي 
دزدان خشن شروع شــد. تا اينكه 
3 روز بعد يعني عصــر نهم مهرماه 
يكي از سارقان شناســايي شد. آن 
روز مأموران پليس در حال گشتزني 
در بزرگراه آيت اهلل سعيدي بودند كه 
به خودروي تيبايي مشكوك شدند. 
مأموران به استعالم شماره پالك آن 
پرداخته و متوجه شدند اين خودرو 
3روز قبل سرقت شده است. آنها به  
خودرو نزديك شده و دستور ايست 
دادند، اما سارق به جاي توقف، پايش 
را روي پدال گاز گذاشت تا هر طور 
شده از دست مأموران فرار كند. او با 
حركات مارپيچ سعي داشت از دست 
پليس فــرار كند و در اين شــرايط 
مأموران براي بــه دام انداختن وي 
دست به تيراندازي زدند. آنها ابتدا 
چند تير هوايي شليك كردند و بعد 
الستيك هاي خودرو را نشانه گرفتند 
تا اينكه موفق شدند هر 4چرخ تيباي 
سرقتي را پنچر كنند. همين مسئله 
باعث شد راننده تعادلش را از دست 
بدهد و بعد از تصادف با چند خودرو 
وارد پياده رو شــود. در اين شرايط 
مأموران موفق شدند وي را دستگير 
كننــد و با اعتــراف او به ســرقت 
خودروي شــاكي، تحقيقات براي 

دستگيري همدستش ادامه دارد.

با پيداشدن جسد محيط بان 48ســاله در ساختمان 
اداري پارك ملي بمو، تحقيقات براي كشف راز مرگ او 
آغاز شده است. اين مرد با گلوله اي كه از سالح خودش 
شــليك و به چانه اش اصابت كرده، جانش را از دست 
داده و اين حادثه زماني رخ داده كه هيچ كس جز او در 

ساختمان حضور نداشته است.
به گزارش همشــهري، عصر جمعه گذشــته يكي از 
محيط بانان پارك ملي بمو در حوالي شيراز، پس از چند 
ساعت ماموريت در كوه هاي منطقه، براي استراحت 
به مركز پارك ملي برگشــت. او اما به محض ورود به 
داخل ساختمان با صحنه هولناكي روبه رو شد. يكي از 
محيط بان ها به نام سيدابراهيم قطب در حالي كه گلوله 
صورتش را متالشــي كرده بود روي صندلي نشسته 
و با صــورت روي تختي افتاده بود كــه كنار صندلي 

بود. مرد محيط بــان با ديدن اين صحنــه ماجرا را به 
اورژانس، مسئوالن پارك ملي بمو و پليس خبر داد و 
طولي نكشيد كه ساختمان پر شد از مأموران پليس و 
محيط بانان ديگر. هيچ كس نمي دانست چه اتفاقي رخ 
داده اما همه شواهد از اين حكايت داشت كه محيط بان 
ميانسال زماني كه روي صندلي نشسته و تفنگش در 
دستانش بوده با شليك گلوله از تفنگ خودش جانش 

را از دست داده است.

حادثه يا خودكشي 
در بررسي صحنه حادثه تنها فرضيه هايي كه مورد نظر 
قرار گرفت، شليك اشــتباهي يا خودكشي بود. اما آيا 
محيط بان 48ساله انگيزه اي براي خودكشي داشت؟ 
يكي از همكاران او در گفت وگو با همشهري مي گويد: 

متوفي از حدود 9سال پيش وارد محيط باني شده بود. 
او پيش از آن دامپزشــك بود و در اين سال ها يكي از 
نيروهاي حرفه اي و وظيفه شناس محيط باني به شمار 
مي رفت. من او را از نزديك مي شناختم و به نظرم امكان 

ندارد كه خودكشي كرده باشد.
وي ادامه مي دهــد: ابراهيم )متوفــي( روز حادثه به 
ساختمان پارك ملي بمو آمده بود كه راهي ماموريت 
شبانه شود. او شب قبلش هم شيفت شب بود. حتي روز 
سه شنبه گذشته با نقشــه زيركانه اي كه كشيده بود 
باعث شده بود كه يك شكارچي غيرمجاز را در منطقه 

دستگير كنيم.
وي مي گويد: روز حادثه هم وقتي ابراهيم به ساختمان 
آمد، كامال سرحال بود. حتي موقع ناهار با بچه ها شوخي 
مي كرد و مثل هميشه روحيه  بااليي داشت و به بقيه 

بچه ها هم روحيه مي داد. حوالي ســاعت6 بعدازظهر، 
بيشتر همكاران براي استراحت يا ماموريت رفته بودند 
و ابراهيم خودش را آمــاده مي كرد كه راهي ماموريت 
شــود. پيش از آن يكي ديگر از محيط بان ها كه قرار 
بود با ابراهيم راهي ماموريت شود گفت كه مي خواهد 

مقداري آب براي پركردن آبشخوارها به ارتفاعات ببرد 
و بعد از آن با تعدادي نيروي ديگر برمي گردد تا همگي 
براي ماموريت شبانه راهي ارتفاعات شوند. او كه رفت، 
متوفي در ساختمان تنها و منتظر بود كه همكارانش 
برسند و راهي ماموريت شوند تا اينكه پس از ساعت6 
بعدازظهر وقتي يكي ديگر از همــكاران از ماموريت 
برگشت با جسد غرق خون او روبه رو شد. حاال هم من 
و بقيه همكاران حدس مي زنيم كه ابراهيم زماني كه 
منتظر بقيه محيط بان ها بوده، احتماال داشته سالحش 
را تميز مي كرده كه در همين هنگام گلوله شليك شده 
است؛ چراكه با توجه به شــناختي كه از وي داشتيم 
و روحيه  بااليي كــه روز حادثه داشــت، امكان ندارد 
خودكشي كرده باشد. براساس اين گزارش، پس از مرگ 
محيط بان ميانسال كه متاهل و داراي همسر و فرزند 
است، مديركل حفاظت محيط زيست استان فارس نيز 
اعالم كرد كه تحقيقات براي مشخص شدن علت دقيق 

حادثه ادامه دارد.

تكذيت قتل ناموسي در كنگان
به دنبال انتشار خبر قتل دختري دانش آموز به دست برادرش در شهر 
بنك از توابع شهرستان كنگان، پليس از خودكشي اين دختر خبر داد 
و جنايت ناموســي را تكذيب كرد. به گزارش همشهري، در روزهاي 
گذشته خبري در برخي از شبكه هاي اجتماعي انتشار يافت كه از قتل 
دختري دانش آموز توسط برادرش در شهرستان كنگان استان بوشهر 
حكايت داشــت. در اين خبر آمده بود كه قاتل بر سر مسائل ناموسي 
خواهر نوجوانش را خفه كرده است. روز گذشته اما فرمانده انتظامي 
شهرستان كنگان قتل ناموســي را تكذيب كرد و گفت: 3 روز پيش 
خبري مبني بر خودكشي دختر نوجواني به مركز فوريت هاي پليس 
اعالم شد كه تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي به همراه مقام قضايي در 
محل حادثه حضور يافتند. در بررسي هاي اوليه، معاينه جسد و محل 
وقوع خودكشي، هيچ گونه عالئمي دال بر وقوع قتل در بدن اين دختر 
نوجوان و همچنين در محل حادثه مشــاهده نشد و جسد وي براي 

يافتن علت تامه فوت در اختيار پزشكي قانوني قرار گرفت.

اصغر بعد از فرار به تهران رفته و به طور مخفيانه زندگي 
مي كند. او از ترس دســتگيري بــا هيچ كس ارتباط 
نداشت و به عنوان كارگر ســاده در ساختمان ها كار 
مي كرد. او 11سال تمام به دور از چشم پليس در تهران 
به زندگي مخفيانه اش ادامــه داد. ديگر فكرش را هم 
نمي كرد كه مأموران در تعقيبش باشند اما سرانجام 
ســال 93 پليس به اطالعاتي درباره مخفيگاه اصغر 
در تهران دست پيدا كرد و او در عملياتي غافلگيرانه 

دستگير شد.

فقط قصاص
به دنبال تكميل تحقيقات در دادسرا پرونده به دادگاه 
كيفري يك استان خوزستان فرستاده و اصغر به اتهام 
قتل عمد محاكمه شــد. اولياي دم در جلسه دادگاه 
گفتند كه در همه اين سال ها براي محاكمه و مجازات 
قاتل لحظه شماري كرده اند و فقط قصاص مي  تواند آنها 
را به آرامش برساند. در اين جلسه اصغر بار ديگر آنچه 
را كه در درگيري اتفاق افتاده بود، توضيح داد و گفت 
كه چوبدستي كه با آن ضربه مرگبار را به مقتول زده، 
براي مقتول بوده اســت. او گفت: باور كنيد قصد من 
قتل نبود و در همه اين سال ها لحظه درگيري جلوي 
چشمانم است و پشيمانم كه چرا عصباني و با راننده 

خودرو درگير شدم.
با وجود ابراز ندامت اصغر و با درخواســت اولياي دم، 
قضات دادگاه مرد جوان را گناهكار تشــخيص دادند 
و حكم قصاص وي صادر شــد. اين رأي مدتي بعد در 
ديوان عالي كشور نيز مهر تأييد خورد تا همه  چيز براي 

مجازات اصغر آماده شود.

17روز حياتي
با وجود قطعي شــدن حكم قصاص خانواده اصغر از 

يك سو و خيران منطقه از ســوي ديگر براي نجات او 
از چوبه دار دست به كار شدند. نخســتين اقدام آنها 
دلجويي از اولياي دم و مذاكره براي جلب رضايت شان 
بود. وقتي پافشــاري هاي خيران ادامه پيدا كرد، آنها 
اعالم كردنــد درصورتي كه تا آخــر مهرماه ديه يك 
ميليارد توماني به آنها پرداخت شود، از قصاص اصغر 
صرف نظر مي كننــد. آنها گفتند بعــد از اين مهلت 
حتي يك روز هم صبر نخواهنــد كرد و قطعا حكم را 
اجرا مي كنند. با وجود اينكه گذشــتن آنها از قصاص 
تصميم مهمي بود، اما فراهم كردن يك ميليارد تومان 
ديه كاري نبود كه از عهده خانواده اصغر برآيد. با اين 
حال، خانواده او چوب حراج به دارايي ناچيزشان زدند 
و چند خير نيز پيشقدم شدند تا ديه يك ميلياردي را 

فراهم كنند.
مريم كارگر دستجردي، يكي از خيراني كه پيگير اين 
پرونده است، در اين باره به همشهري مي گويد: اصغر 
ناخواسته مرتكب قتل شده و در 17سال گذشته روزها 
و شب هاي سختي را پشت سر گذاشته و به اندازه كافي 
تنبيه شده است. فراهم كردن ديه يك ميلياردي كار 
دشواري است كه تاكنون با كمك خيران توانسته ايم 
840ميليون تومان فراهم كنيم اما هنوز 160ميليون 
ديگر كم داريم و فقــط 17روز فرصت داريم و اولياي 
دم گفته اند اگر اين پول فراهم نشــود، حكم را اجرا 

مي كنند. 
او ادامه مي دهد: مادر اصغر از غصه پسرش دق كرد. در 
آخرين روزهاي زندگي اش با او صحبت كردم و گفتم 
با كمك چند نفر به دنبــال گرفتن رضايت اولياي دم 
و پرداخت ديه هســتيم. او كه بيمار بود، مدام اشك 
مي ريخت و دعا مي كرد و بدون اينكه آزادي پسرش 

را ببيند، فوت شد.

 تاوان سخت
 يك اشتباه
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گزارش همشهري از داليل استقبال مردم از 
سريال هاي شبكه نمايش خانگي  پيشخوانآنها فقط مي خواهند سرگرم شوند

تسليمظواهر

حاصلعدمتوازن

درباره ســريال هاي عامه پسند و موجي 
كه اين اواخر در شــبكه نمايش خانگي 
بــه راه افتــاده، تقريبا ايــن اجماع بين 
منتقدان، مخاطبان و اهل سينما وجود دارد كه كيفيت اين آثار چندان 
مطلوب نيســت و در مواردي حتي بسيار مبتذل، متكي بر كليشه ها، 
سرهم بندي شده و داراي قصه هايي هستند كه بيش از اينكه انسجام 
روايي و ارزش محتوايي داشته باشند، سوژه هاي اينستاگرامي و جذاِب 
عامه پسند را ســر هم كرده اند و داراي چند خط ديالوگ هنجارشكن 

كنجكاوي برانگيز براي حساس كردن شــاخك هاي جامعه و تصاوير 
خوش آب ورنگ از رفاه و روابط تودرتو هســتند. اين ضعف آشــكار و 
عمومي نياز به بحث و اثبات و استدالل ندارد. موضوع اصلي اين است 
كه در شبكه خانگي تيراژهاي ميليوني، رقم هاي ميلياردي و ميل به 
سرمايه گذاري در اين حوزه نشــان مي دهد كه حتما عرضه و تقاضا 
توازني دارند كه چنين تمايلي براي ورود بــه اين عرضه وجود دارد و 
مخاطب هم بخشي از خوراك ســرگرمي و تفريحش را در اين چرخه 
معيوب پيدا مي كند. نكته اينجاســت كه در 4دهــه اخير در محيط 
فرهنگي ما هرگز توازن وجود نداشته، يعني ويترين متوازني پيش روي 
مخاطب قرار نگرفته اســت. در يك محيط فرهنگي متوازن همچنان 
كه آثار با ارزش ســينمايي و تلويزيوني، تئاترهاي جدي و آثار ادبي 
مهم و تفكربرانگيز را داريد، به همان نسبت آثار عامه پسند، كانال هاي 
مخصوص سرگرمي صرف، سيرك و در كل خوراك فرهنگي بي نياز 
از تفكر داريم.  ما توازن فرهنگي  در كشور نداريم، چون دو سر طيف 

قيچي شده؛ نه آثار جدي سينمايي داريم، نه آثار كالسيك مان را بازيابي 
مي كنيم، نه تئاتر جدي و پرمغز و پرمحتوايي داريم كه در جامعه موج 
ايجاد كند و از آن سر طيف، نه كانال ها و جريان هاي مؤثري داريم كه 
سرگرمي صرف عرضه كنند. در طول چند دهه براي همه چيزمان بديل 
ساخته ايم و سعي كرده ايم كپي همه چيز را بسازيم و خودمان عرضه 
كنيم و اين براي سال ها رويكرد فرهنگي مان در كالن ترين سطوح بوده 
است. اين وضع در ســينما و تلويزيون ما هم وجود دارد. در همه جاي 
دنيا اين توازن و تنوع محيطي كمك مي كند به اينكه هيچ چيز ناگهان 
عرصه را در اختيار خودش نگيرد و عرصه هاي ديگر را كم رنگ نكند؛ 
يعني همانطور كه 10درصد فضا اختصــاص دارد به كارهاي جدي، 
10درصد هــم به كارهاي عامه پســند اختصاص دارد. در كشــور ما 
همه چيز موجي است، در واقع ما فرهنگ و هنر موجي داريم. يك كار 
كه مي فروشد، پشت سرش كارهاي ديگر ساخته مي شود و بعد اين به 
چشم مي آيد. آن وقت ناظران مي پرسند در ايران چه خبر است كه همه 

دارند سريال هاي بي ارزش و كم محتوا مي بينند؟ و اين نشانه اضمحالل 
و فروپاشي فرهنگي است. اين قضيه به نظر من ريشه در آن عدم انسجام 
دارد و شايد بهتر باشد با تغيير در سياست هاي كلي و رويكرد كنترلي كه 
مخصوصا مديران ارشد خيلي سفت وسخت به آن پايبندند و با تعديل 
اين سختگيري، اجازه بدهيم فضا چندصدايي بشود. كارهاي عامه پسند 
و جدي سهم خودشان را از ويترين بگيرند و توازن فرهنگي ايجاد بشود. 
طبيعتا در اين صورت سهم هر يك از اين جريان ها كه همگي هم براي 
جامعه اي سالم الزم هســتند، به اندازه خواهد بود و شاهد اين تشتت 
و بي تناسبي و آشــفتگي فرهنگي نخواهيم بود. به اين ترتيب، وضع 
آنقدر زننده نخواهد شد كه سريال هاي بي ارزش و مبتذل داعيه دار و 
پرچم دار بشوند و عكس هايشان از دروديوار آويزان شود و آنهايي كه 
عرصه فرهنگ برايشان جدي است، آزار ببينند يا احساس خطر كنند و 
بعد بخواهند جلويش را بگيرند. راهكار گريز از اين موقعيت محدوديت 

بيشتر نيست، ايجاد تنوع و رواداري و آزادي بيشتر است.

انتظاميفعالًرفتنينيست
درحالي كه در چندروز گذشته اخبار متفاوتي درباره تغييرات مديريتي در 

رأس هرم سازمان سينمايي منتشر شــد، يك گفت وگوي تلويزيوني از سينما
حسين انتظامي، موضوع اين جابه جايي ها را الاقل تا اطالع ثانوي منتفي 
كرد. به گزارش همشهري، رياست سازمان سينمايي ضمن تأييد انتخابش به عنوان رايزن 

فرهنگي جمهوري اســالمي ايران در اتريش تأكيد كرد: رفتن من حتمي اســت اما نه 
حاالحاالها و اين موضوع در ســال آينده انجام خواهد شــد و فعال با قدرت در سازمان 
سينمايي به وظايفم عمل مي كنم. انتظامي همچنين با اشاره به انتخاب دبير جشنواره 
فيلم فجر به اهميت برگزاري جشنواره فيلم در موعد مقرر دهه فجر اشاره كرده و گفته: 
دبير سابق جشنواره مايل به ورود به عرصه تهيه كنندگي بود و دبير جديد هرچند به عنوان 
نيروي رسمي سازمان صداوسيما نتوانســته قرارداد حضورش در سازمان سينمايي را 

تمديد كند اما به عنوان دبير، جشنواره را سرپرستي خواهد كرد.

»چشــم كارگردان« منبع نمونه اي درباره  
كارگرداني و بازيگري است. به جرأت مي توان 
ادعا كرد كه چشــم كارگردان، از آن دسته 

كتاب هاي نادر است كه دانشجويان تئاتر، آن را در تمام دوران تحصيل 
و فعاليت حرفه اي شــان به عنوان يك مرجع راهنما در كنار خود حفظ 
خواهند كرد. چشم كارگردان حاصل نيم قرن تجربه  آموزشي و كارگرداني 
نويسنده  آن اســت. از نظر جان آهارت، تئاتر ابزار كارآمد و مؤثري براي 
مواجهه  زنده  ملت ها با تاريخ و فرهنگ گذشته و اكنون خود است و اين 
كتاب در دفاع از ارزش هاي معنوي و انســاني و درك متقابل در سطوح 

ملي و جهاني است.
نكته  مهم درمورد اين كتاب، وجود مشابهت هاي آشكار ميان دغدغه هاي 
نويسنده   با دغدغه ها و دل نگراني هاي منتقدان و صاحب نظران تئاتر معاصر 
كشورمان اســت. درواقع، خواننده كتاب چشم كارگردان به رغم فاصله  
جغرافيايي فرهنگيـ  سياسي بعيدي كه 2سرزمين را از هم جدا مي كند، 
درمي يابد كه نگرش انتقادي جان آهارتـ  كه خود از چهره هاي درخشان 
و صاحب نام تئاتر ملي آمريكاستـ  نسبت به مسائل آكادميك و آموزشي 
تئاتر كشــورش تفاوت چنداني با دغدغه هاي فعــاالن و منتقدان تئاتر 
امروز ما در مورد كيفيت، محتوا و روش هاي آموزش تئاتر در دانشگاه ها 
و آموزشگاه هاي خصوصي كشــورمان ندارد. به عبارت ديگر، چنان كه 
خوانندگان پيگير اين كتاب مشاهده خواهند كرد، جان آهارت، تقريباً 
در همان زمينه هايي در مورد تئاتر كشورش نگران است كه طي بيش از 
يك دهه اخير، موضوع بحث هاي انتقادي و نگراني هاي صاحب نظران تئاتر 
كشورمان بوده و چه خوب است كه در خأل فضاي تعاملي و گفت وگويي در 
ميان اهالي تئاتر كشورمان، هنرآموزان، دانشجويان، فعاالن و اساتيد تئاتر 
ما، راهكارهاي برون رفت از بحران هاي تئاتر كشور خود را از زبان يك استاد 
صاحب نظر فعال در گوشه  ديگر جهان بشنوند و از آن، پشتوانه گفتماني 
مناسبي براي هم انديشــي و چاره جويي درباره  مسائل تئاتر كشورشان 
فراهم كنند. اگرچه در ظاهر امر، محور انتقادهــاي جان آهارت درباره  
تئاتر اين روزگار آمريكا را جريانات به اصطالح آوانگارد حاكم بر تئاتر آن 
كشور تشكيل مي دهد، اما به زعم وي، اين جريانات با انكار آشكار نقش 
اجتماعي و فرهنگساز تئاتر در جامعه ، آن هم تحت لواي انواع تظاهرات 
نوجويانه، زمينه هاي ايجاد گسســت و عدم انسجام فرهنگي در جامعه 
آمريكايي را فراهم كرده استـ  كه شايد قرار گرفتن فردي چون دونالد 
ترامپ بر مصدر امور اين كشور را بتوان يكي از مظاهر آن تلقي كردـ  اما 
با كمي دقت متوجه نقاط اشتراك آشكاري ميان نقدهاي او با انتقادهاي 
صاحب نظران و منتقدان تئاتر خودمان در مــورد هويت باختگي تئاتر، 
حداقل در يك دهه  اخيركشورمان و قطع ارتباط آن با دغدغه ها و مسائل 
واقعي جامعه مخاطبان ايراني مي شويم. مشابهت غيرقابل انكار بخش 
اعظم گرايشات و تمايالت نوظهور اجرايي سرشار از جلوه هاي تظاهرآميز 
بصري در تئاتر اين روزگار ما با جرياني كه به شدت مورد انتقاد جان آهارت 
در تئاتر آمريكاست، گوياي واقعيت هاي پرسش برانگيز بسياري است كه 
درك و گره گشايي از آنها، مستلزم گفت وگو و دستيابي به فهم مشترك 

علمي از شرايط و دقت در مباحث طرح شده در اين كتاب است.
وقتي جان آهارت در توصيف كتابش مي گويد: »اين كتاب، براي كساني 
نوشته شده است كه احساس مي كنند تئاتر مي تواند زندگي ما را تغيير 
بدهد.« ترديدي نيست كه او نگاه رايج درخصوص تئاتر در كشور خود را، 
آن  هم در اواخر قرن بيستم و ابتداي هزاره سوم، به پرسش گرفته است. 
درحقيقت، جان آهارت با اين سخن آشكارای كنايه آميز خود، داليل و 
ريشه هاي فرهنگي و هنري وضعيت نابهنجار زندگي فكري، اجتماعي و 
سياسي آمريكاي معاصر را در تســليم بي چون و چراي تئاتر معاصر آن 
كشور به ظواهر و بي محتوايي آن يافته است؛ همان گرايشي كه طي يك 

و نيم دهه اخير در تئاتر ما تسلط كامل پيدا كرده است.
از آنجا كه الگوي نظام آموزش دانشگاهي و منابع و شيوه هاي آموزشي 
رايج در آموزشگاه هاي خصوصي ما، به نوعي ناخواسته و پنهان، برگرفته 
از تجربه هاي رايج در آمريكاســت، جــا دارد هرچه زودتــر، از طريق 
مطالعه و بهره گيري از تجربه هاي نويســنده  اين كتاب و نيز، از طريق 
فراهم كردن تريبوني براي نقد و بررســي محتــواي آن، تا فرصت باقي 
است، به سنجش واقعيت هاي تئاتر معاصرمان، بررسي چرايي گرايش 

روزافزون نســل هاي جوان ما به جلوه هاي 
صوري و فردمحورانه  نمايشــيـ  اجرايي 
)مشــابه آنچه مورد انتقاد جان آهارت در 
تئاتر آمريكاست( و آسيب شناسي گفتماني 
و تخصصــي واقعيت هاي مبتالبــه تئاتر 
كشورمان بپردازيم. مترجم اين كتاب نيز 
با درك و تأييد همين ضــرورت بوده كه 
ترجمه  آن را براي جامعــه  ايراني ضروري 

تشخيص داده است.

كتابي كه از قطع ارتباط تئاتر با مسائل واقعي جامعه مي گويد
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دادهاست.

آنتونياشركاء
منتقد سينما

به طور كلي فكر مي كنم سريال 
پديده اي است كه در اين سال ها 
در كل دنيا رايج شده و اين فقط 
خاص ايران و سريال هاي ايراني نيست. هم اكنون سريال هاي 
خارجي زيادي هستند كه در ايران دست به دست مي گردند. 
قصدم تأكيد بر اين نكته است كه در همه جهان از سريال ها 
استقبال مي شود، خصوصا در اين دوره كرونا كه امكان تماشاي 
فيلم در سالن هاي سينما كمتر شده و  مردم ترجيح مي دهند 
هر چه مي بينند، در داخل خانه هايشــان ببينند. سريال ها 
جذابيت هاي خودشان را دارند؛ هر لحظه كه بخواهيد مي توانيد 
به تماشاي آنها بنشينيد و دنبال شان كنيد، يا قسمتي را كه 
ديده ايد مجددا ببينيد و خالصه مثل قصه دنباله داري است 
كه چند وقتي به صورت پياپي بشنويد يا بخوانيد و اين براي 
مخاطب جذاب است. بنابراين فارغ از اينكه محتواي سريال ها 
چه هست، نفس سريال های شــبكه خانگی در اين روزگار 

جذابيت هاي خودش را دارد.
من ســريال هايي را كه اخيرا در شبكه نمايش خانگي پخش 
شده اند، كمابيش ديده ام و مي بينم، مثل »دل«، »هم گناه«، 
»كرگدن« و »آقازاده«. در نگاهي كلي، زن در اين سريال ها در 
همان جايگاهي هست كه مرد هست. يعني اينكه اين نيست 
كه زن ها به شــكل مشهودي بيشــتر از مردها تحقير شوند. 
مثال در سريال »دل«، اگر شخصيتي مثل »رستا« يا »رابي« 
مورد توجه و عالقه مردان بسياري هستند كه در زندگي سر 
راهشان قرار گرفته اند، در مقابل مردي هم داريم مثل آرش 
)با بازي حامد بهداد( كه او نيز عشــاق بســياري دارد و همه 
مي خواهند خودشان را به او برســانند. بنابراين، اين نيست 
كه اين موضوع فقط خاص زنان باشد. در »دل« كه اخيرا هم 
تمام شــده، بحث تجاوز به عنف مطرح مي شود كه طرح اين 
موضوع به خودي خود خوب است، فارغ از اينكه اين تجاوز به 
واكنش هايي منجر مي شود كه حتي شايد به نظر ما حماقت بار 
بيايد. به عبارتي سريالي ساخته شده درباره تجاوزي كه به جاي 
اينكه از طريق شــكايت و دادخواهي مسير طبيعي خودش 

را طي كند، بي جهت بغرنج شــده و زمان زيادي را صرف آن 
كرده تا دامادي كه بايد روز اول ايــن موضوع را مي فهميده، 
در آخر ماجرا را بفهمد. روند ســريال و كندي آن، غيرواقعي 
و مصنوعي بودن فضاها، الكچري بودن لوكيشن ها به سبك 
سريال هاي تركيه اي، نوع ديالوگ ها و حتي شكل رابطه آدم ها 
مورد نقد است. همچنين به منفعل بودن زنان در اين سريال 
نيز نقد وارد است و با اينكه به نظر مي رسد تحصيالتي دارند 
و در سطوح باالي اجتماعي هســتند، ولي درواقع آدم هايي 
هســتند كه يا اختياري از خودشــان ندارند يا مثل »رستا« 
به شــكل بالهت واري متوجه حقايق نيستند و نمي دانند در 
ابتدايي ترين حالت ها چه واكنش هايي از خودشان بروز دهند؛ 
يا مثل »آوا« بدجنس انــد و توطئه هايي مي چينند كه بعيد 
است در واقعيت چنين اعمالي از كسي سربزند و كسي عليه 
نزديك ترين عزيزانش چنين كارهايي كند. و اما مثال در سريال 
»هم گناه« با كاراكترهاي خاص تري از زنان روبه رو هستيم و 
جنس روابط در اين سريال با همه متفاوت و نامأنوس بودن اما 
قابل باور هستند. كال در »هم گناه« زناني راه پيدا كرده اند كه 
شايد در اطراف خود با آنها آشنا هستيم اما هرگز در سينما يا 
سريال نديده بوديم. و اين يكي از نقاط قوت اين سريال است. 
مثل زني كه با پسري به مراتب جوان تر از خود ازدواج مي كند، 
دختري كه براي تغيير جنسيت در مقابل خانواده مي ايستد، 
دختري كه مي كوشد با پيوستن به خانواده اي بزرگ، كمبودها 

و تنهايي هاي خود را جبران و پركند.
در سينما تنوع بيشتري داريم؛ خصوصا در سينماي هنروتجربه 
كه رنگ بندي متنوع تري از زنان حاضر در جامعه ديده مي شود 
كه اين نويدبخش بازنمايي جسارت بار و واقعي تري از جامعه 
ماســت. زن ها فقط زناني نيســتند كه در خانه نشسته اند و 
منفعل اند و حركتي از آنها سر نمي زند و فقط منتظرند ببينند 
مردشــان چه كار مي كند. با آگاهي و تدبير، نقش مؤثري در 
محيط اطراف خود دارند. چيزي كه در سريال ها كمتر ديده 
مي شود. اما اينكه چرا مردم اين سريال ها را دنبال مي كنند، 
به دليل جذابيت هايي است كه در آنها وجود دارد. بايد اميدوار 
بود كه سطح انتظار مردم فراتر از اينها برود و مردم هر سريالي 
را صرفا به اين جهت كه سرگرمي خوبي است و بازيگران مورد 

عالقه شان در آن بازي مي كنند، تماشا نكنند.

زناندرجستوجويهويتيمتفاوت نظريه »شهرزاد قصه گو« و جذابيت 
سريال هاي داستاني

نظريه اي كه من براي پاسخ به اين سؤال كه چرا 
ســريال ها حتي اگر محتواهاي بسيار ضعيف و 
بي ارزش داشته باشند، باز براي تماشاگران جذاب 
هستند  ساخته ام، نظريه »شهرزاد قصه گو« است. همانطور كه در »هزارويك 
شب«ـ  كه يكي از مباني و پايه هاي داستان نويســي مدرن در غرب استـ  
خوانده ايد، شهرزاد محكوم به مرگ اســت، اما جذابيت قصه هاي تودرتويي 
كه هر شب تعريف مي كند، باعث مي شود كه شاه براي اينكه بقيه داستان را 
بشنود، يك شب ديگر به او مهلت حيات دهد؛ تا اينكه سرانجام شهرزاد پس 
از به پايان رساندن قسمت هزار و يكمين سريال داستاني كه تعريف مي كند 
از مرگ رهايي مي يابد. راز جذابيت ســريال ها به عنوان فرمي نمايشــي در 

همين جاست: كنجكاوي پايان ناپذير براي مطلع شدن از بقيه ماجرا.
نظريه ديگر كه مي تواند توضيح دهنده علت جذابيت سريال ها باشد، نظريه 
پنجره است. از آنجا كه توالي زماني سريال هاي امروزي با توالي زماني حوادث 
زندگي خود تماشاگر يكسان است، باخبر شدن از اتفاقاتي كه در يك خانواده 
ديگر )اعضاي خانواده قهرمان ســريال( در فاصله زماني مســاوي با فاصله 
زماني واقعي اي كه بر تماشاگر و اعضاي خانواده اش گذشته، پس از چندي 
به عادت روزانه خانواده تبديل مي شود. مخاطب هر روز يا هر هفته داستان 
زندگي قهرمانان آشناي سريال را تعقيب مي كند؛ درست مثل اين است كه 
هر هفته يا هر روز با تلفن از حوادث نزديك ترين بستگانش مطلع مي شود 
يا از خانم هاي همســايه درباره حوادث زندگي ســاير خانواده هاي ساكن 
ساختمان خبر مي گيرد. تماشاي منظم ســريال درست مثل اين است كه 
كسي هر روز در ساعت معيني از پنجره به گذران زندگي همسايه اش نگاه 
كند. سريال همزمان با زندگي مخاطبش جلو مي رود و قسمت هاي خالي 
زندگي او را پر مي كند و به زندگي او همان هيجاني را مي بخشد كه مخاطب با 
گفت وگو درباره زندگي نزديكان يا همسايگان به دست مي آورد. البته جذابيت 
ســردرآوردن از بقيه ماجرا )نظريه شــهرزاد قصه گو( و جذابيت همزماني 
زندگي مخاطب و ســريال )نظريه پنجره( تنها علل جذابيت ســريال هاي 
داستاني نيست. سريال هم مثل فيلم سينمايي يك قالب سينمايي است؛ 
بنابراين تمام جذابيت هاي محتوايي و شــكلي كه در آثار سينمايي ديده 
مي شود در سريال ها هم مي تواند به كار گرفته شود. سريال ها معموال از قواعد 
فيلم هاي عامه پسند پيروي مي كنند، هرچند امكان پذير است كه در قالب 

سريال، فيلم هاي ارزشمند هنري هم ساخته شود. البته سريال هاي خوب 
نمي توانند زياد طوالني باشند. يكي از علل به ابتذال كشيده شدن سريال هاي 
عامه پسند، كش دادن غيرمنطقي داستان براي طوالني كردن بيهوده سريال 

و سود بيشتر است.
اين پرسش پيش مي آيد كه سريال، هنر است يا سرگرمي؟ به هرحال يادمان 
باشد كه از چشــم اكثريت مخاطبان، فيلم و سريال سرگرمي است، نه هنر. 
فيلم براي گروه كوچك تر روشنفكران هنر است، نه همه مخاطبان؛ بنابراين 
سريال هاي بد و بي محتوا هم ممكن است مورد استقبال قرار گيرد. براي اغلب 
مخاطبان مهم نيست كه داستان فيلم و سريالي كه مي بينند چقدر انسجام 
دارد و واقع بينانه است. اگر شخصيت ها بانمك باشند يا به اندازه كافي عواطف 
خانوادگي را تحريك كنند و اشك و خنده را باهم درآميزند و اگر هنرپيشگان 
خوش چهره، صحنه آرايي زيبا و ديالوگ ها شــيرين و بامزه باشند، مخاطب 
احتماالً توجهي به انسجام و واقع گرايي محتوا نشان نمي دهد؛ زيرا مي خواهد 
سرگرم شود و لحظه هاي شادي داشته باشــد. در آثار عامه پسند حتي آثار 
عامه پســند خوب، زيبا نمودن بر واقع گرايي مقدم اســت؛ مثال در سريال 
»هركول پوآرو« كه اتفاقا از تلويزيون ايران هم پخش شده است، خيابان هاي 
لندن، اتومبيل هاي در حال گذر و لباس هاي زيباي شخصيت هاي اصلي كه 
اغلب از طبقه اشراف هستند، در ســال هاي آغاز قرن بيستم آنچنان تميز و 
براق هستند كه در كنار هم ضيافتي براي چشم فراهم مي آورند. اما ما از اسناد 
تاريخي مي دانيم كه در آن دوران، خيابان ها سنگفرش يا خاكي و جاده هاي 
بيرون شــهر همه خاكي و تاريك بودند و چون هواي انگلستان اغلب باراني 
است، بيشتر اوقات اتومبيل ها گلي بودند و گاه در جاده ها در گل مي ماندند 
)اصطالح گل گير اتومبيل، مربوط به آن دوره اســت(؛ بنابراين اتومبيل ها و 
همچنين لباس هاي مردم نمي توانسته است هميشه تميز و براق باشد. البته 
فرار از واقعيت در اين سريال چندان قابل توجه نيست. شكل افراطي زيبانمايي 
دروغين را در سريال هاي مبتذل تركيه اي مي توان ديد. در اين سريال ها حتي 
لباس هاي كلفت ها را مزون هاي اســتانبول طراحي مي كنند و دكوراسيون 
داخلي پالتوها براي جلب توجه خانم هاي تماشاگر بسيار متنوع و زيبا طراحي 
شده است. تماشا و بحث درباره لباس هاي خانم هاي هنرپيشه اين سريال ها 
يكي از جذابيت هاي آن براي خانم ها )يعني اصلي ترين گروه مخاطبان آنها( 
بوده است. به طوركلي بايد گفت جذابيت آثار نمايشي براي تماشاگر موضوع 
بسيارپيچيده اجتماعي است و از محتوا و ارزش هاي هنري فيلم و سريال فراتر 
مي رود؛ بنابراين نمي توان از روي ارزش هاي هنري و محتوايي فيلم و سريال، 

ميزان استقبال از آن را حدس زد.

تقدمزيبانماييبرواقعگرايي

گزارش

پرويزاجاللي
جامعه شناس
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 ترامپ در بيمارستان؛
افزايش مبتاليان در كاخ سفيد 

دونالد ترامپ، يك روز بعد از اعالم ابتاليش به كرونا، با هلي كوپتر از كاخ 
سفيد به يك بيمارستان نظامي در واشنگتن منتقل شد تا بحراني كه 
قلب سياست آمريكا را هدف گرفته عميق تر شود؛ اين البته تنها نگراني 
در واشنگتن نيست و افزايش تعداد مبتاليان در حلقه نزديكان ترامپ، 

نگراني درباره عميق تر شدن بحران را افزايش داده است.
به گزارش سي ان ان، صبح ديروز، ابتدا خبر ابتالي كلين كانوی مشاور 
كاخ سفيد و بيل استپين، رئيس ســتاد انتخاباتي ترامپ اعالم شد. 
در همين روز، آزمايش كروناي مايك لي و تام تيليس ســناتورهاي 
جمهوريخواه كنگره هم مثبت اعالم شــد. اين دو نفر، آخر هفته در 
مراسم معرفي نامزد ترامپ براي ديوان عالي شركت داشتند. رسانه ها 
با بررسي اين موارد اعالم شده گفته اند كه همين مراسم، باعث شيوع 
ويروس كرونا بين حلقه نزديكان ترامپ بوده است. از آنجا كه ترامپ 
در روزهاي اخير در مناظره انتخاباتي با جو بايدن رقيب دمكرات خود 
در انتخابات رياست جمهوري پاييز شركت كرده بود، بايدن و همسرش 
هم آزمايش كرونا دادند كه تســت آنها منفي بود. تست مايك پنس، 
معاون رئيس جمهور آمريكا هم كه براساس قانون درصورت ناتواني 
ترامپ در اجراي وظايفش جانشين او خواهد شد، همچون همسرش 

منفي شده است.

در مورد بيماري رئيس جمهور آمريكا، اتفاقات بسيار سريع روي داده 
است و همين، راه تحليل هاي متفاوت را باز كرده است. ترامپ كه از 
ماه ها پيش بحران كرونا را كوچك مي شــمرد و ماه ها طول كشيد تا 
قانع شود ماسك بزند، جمعه رسما اعالم كرد كه آلوده شده است. در 
نخستين واكنش ها، تيم پزشكي كاخ سفيد اعالم كردند كه او عاليمي 
خفيف و ماليم و كمي تب دارد. اما بعدا انتقال او به يك بيمارستان، 
آن هم درحالي كه آلودگي در ميــان دولت و نزديكان رئيس جمهور 

قربانيان بيشتري مي گيرد، روايت اوليه را به كلي به چالش كشيد.
ساعاتي پيش از انتقال ترامپ به بيمارستان، دكتر  شان كانلي دكتر 
مخصوص رئيس جمهور آمريــكا در بيانيه اي اعــالم كرد كه حال 
رئيس جمهور خوب اســت و نيازي به دريافت اكســيژن ندارد و به 
توصيه پزشكان، استفاده از داروي رمدســيوير را شروع كرده است. 
اين دارو، زمان بهبود بيماران را كاهــش مي دهد. عالوه بر اين، تيم 
پزشكان ترامپ از دارويي تركيبي كه ايمني بدن را افزايش مي دهد 
هم استفاده مي كنند. اين داروي تجربي به تأييد سازمان غدا و داروي 
آمريكا نرسيده و انتشار خبر استفاده از آن، با واكنش هاي متفاوتي 
مواجه شده است. قرص روي، ويتامين دي، فاموتيدين، مالتونين و 

آسپرين ديگر داروهاي تجويزي براي ترامپ هستند.
كانلي همچنين گفته كه پس از مشورت با متخصصان در بيمارستان 
نظامي والتر ريد و دانشگاه جان هاپكينز، به اين نتيجه رسيده است 
كه ترامپ بايد به بيمارســتان نظامي منتقل شود. در همان ساعات، 
ترامپ در تويير نوشــت: »فكر مي كنم اوضاع مرتب اســت. از همه 

متشكرم. عشق. «
اين در حالي است كه عصر ديروز رسانه هاي آمريكايي به نقل از منابع 
خود نوشتند كه ترامپ 48 ساعت حياتي پيش رو دارد و هنوز خطر 

كامال رفع نشده است. 
صحبت هاي عصر ديروز كانلي درباره اينكه 72 ساعت از زمان ابتالي 
ترامپ گذشته اما جنجالي شد و خبرنگاران با اشاره به صحبت هاي او 
اين مسئله را پيش كشيدند كه در اين صورت، ابتالي ترامپ چهارشنبه 
شب قطعي شده نه پنجشنبه شــب. كانلي در صحبت هايش تالش 
كرد اين گاف را رفع و رجوع كند.  تصميم گيــري براي اعزام ترامپ 
به بيمارستان، تنها چند ساعت بعد از آنكه كانلي گفته بود ترامپ و 
همسرش مالنيا در كاخ ســفيد باقي خواهند ماند، نشانه اي از تغيير 
اساسي در استراتژي درماني رئيس جمهور به شمار مي رود. بستري 
ترامپ در بيمارســتان، آن هم در شــرايطي كه امكانات پيشرفته 
پزشكي در كاخ ســفيد وجود دارد، گمانه زني درباره ميزان وخامت 
حال او را افزايش داده است. او مسن است و اضافه وزن دارد و همين 
عوامل او را در زمره بيماران با ريسك باال قرار مي دهد. تصاويري كه 
از سوار شدن ترامپ به هلي كوپتر رئيس جمهوري منتشر شده نشان 
مي دهد كه او با پاي خودش و بدون مشــكل سوار هلي كوپتر شده و 
براي خبرنگاران دست تكان داده اســت. اما در فضايي كه اطالعات 
درست كمي از كاخ ســفيد درباره وضعيت ترامپ منتشر مي شود، 
رسانه ها سؤاالت بي پاسخ زيادي را مطرح كرده اند. سنت كاخ سفيد 
اين اســت كه درصورت بيماري رئيس جمهور، رئيس تيم پزشكي او 
مرتبا با رسانه ها درباه شرايط رئيس جمهور صحبت مي كند، اما اين 
بار خبري از اين كار نبوده و بازار گمانه زني ها داغ است. گفته مي شود 
اين پنهانكاري، ادامه رونــد رويكرد دولت ترامپ با مســئله بحران 
كروناســت. آنها مدت ها اين بحران را كوچك شمردند و حتي متهم 
شدند كه در آســتانه انتخابات، مي خواهند از آن بهره سياسي ببرند. 
رسانه هاي آمريكايي در اين شرايط، اين سؤال را مطرح كرده اند كه اگر 
رئيس جمهور و همسر او هر روز تست كرونا داده اند، چطور ممكن است 
كه كسي از ابتالي آنها در همان روز مطلع نشده باشد. گفته مي شود 
كه ترامپ چند روز نشانه داشته و بعد از آنكه مشخص شده آزمايش 
هوپ هيكس مثبت بوده، به يك سفر انتخاباتي در نيوجرسي هم رفته 
اســت. همين كار هم با انتقادهاي زيادي مطرح است چون براساس 
پروتكل ها، اگر كسي متوجه شــود يكي از افراد نزديكش نشانه هاي 
ابتال به كرونا را دارد بايد خود را دو هفته قرنطينه كند. ترامپ و تيم او، 
نه تنها بعد از ديدن نشانه هاي هوپ هيكس، اين كار را نكرده اند كه به 
ميان مردم هم رفته اند. برخي كارشناسان، ترامپ را به خاطر اين رفتار 

به بي مسئوليتي متهم كرده اند.

انتخابات آمريكا
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وضعيت دونالد ترامپ و جو بايدن در نظرسنجی ها طي 6 ماه گذشته

يك هفته پس از آغاز دور تــازه درگيري ها بر 
سر منطقه مورد مناقشه قره باغ، با گلوله باران 
شهر استپاناكرت )خان كندي(، مركز قره باغ از 
سوي نيروهاي جمهوري آذربايجان، شهروندان 
ارمني ساكن اين شــهر در حال فرار هستند. 
همزمان، آذربايجان گفته كه توپخانه ارمنستان 
شــهرهاي هم مرز با قره باغ را بمباران كرده و 
باعث كشتن غيرنظاميان شده است. به گزارش 
الجزيــره، وزير خارجه ارمنســتان از آمادگي 
كشورش براي گفت وگو با ســازمان امنيت و 
همكاري اروپا جهت برقراري آتش بس مجدد 
در منطقه مورد مناقشه قره باغ خبر داده است. 
در مقابل، جمهوري آذربايجان تأكيد كرده تا 
زماني كه كنترل منطقه قره باغ را كه در 3دهه 
گذشته در اختيار جدايي طلبان ارمنستان بوده، 

به دست نگيرد، جنگ را متوقف نخواهد كرد. 
اين موضع آذربايجان، ديروز براي چندمين بار 
مورد حمايت رئيس جمهور تركيه قرار گرفت. 
145هزار نفر در منطقه قره باغ زندگي مي كنند. 
در ســمت نيروهاي ارمني بيــش از 200نفر 
كشته شده اند. در ســمت آذربايجان، آماري 
در مورد تلفات نيروهاي نظامي منتشر نشده 
اما گفته مي شود 19غيرنظامي كشته شده اند.

تلفات جنگ قره باغ از 200نفر گذشت

آيا اين شيوه شما 
براي انجام وظايف تان است 
يا اين روش از جاي ديگري سياستگذاري شده 
است؛ مثال از وزارت خارجه اتريش. اين رويكرد 

از كجا مي آيد؟
خب، قبل از هر چيز، مــن نماينده رئيس جمهوري 
اتريش در ايران هستم. ماموريت من اين است كه در 
ايران، روابط اتريش را با همه بخش هاي جامعه ايران 
و در همه سطوح، مديريت كنم. مي توان گفت كه اين 
دكترين كلي ماست. ماموريت همه سفراي اتريش 
در ايران اين گونه است. ما هميشــه به روابطمان با 
ايران به صورت بلندمدت فكر كرده ايم؛ بنابراين من 
بايد روابط را به گونه اي هدايــت كنم كه هم به نفع 
مردم كشور خودم باشد و هم به نفع مردم ايران. اگر 
فقط به دنبال منافع شركت ها، نهادها و سازمان هاي 
خودمان باشيم، چنين رابطه اي هرگز عمر طوالني 
نخواهد داشــت. ما با ايران 700 سال رابطه مستند 
داريم كه 500ســال از اين مدت به همكاري ميان 
2كشور سپري شده اســت. بيش از 160سال هم از 
عمر روابط ديپلماتيك ميان 2طرف مي گذرد. زماني 
كه به اين رابطه طوالني مدت نگاه مي كنيد، مي بينيد 
كه دليلش اين است كه ما هميشه به دنبال يك رابطه 

برد-برد بوده ايم.
اگر دوستي از شــما بخواهد 5مقصد 
منتخب خودتان در ايران را نــام ببريد، كدام 

شهرها را انتخاب مي كنيد؟
سؤال سختي است. اگر از من بپرسيد مثال در حوزه 
فعاليت هاي معدني كدام مناطق جاي كار دارد يا يك 
شركت اتريشي در فالن حوزه توليدي با كدام منطقه 
مي تواند كار كند، راحت تر مي توانم جواب دهم. خب، 
اصفهان و شيراز هميشه در قلب من هستند. اصفهان 
واقعا زيباست. تخت جمشــيد و نكروپليس )نقش 
رستم( تاريخ زنده اين كشور هستند. بايد بگويم واقعا 
تمام استان هايي كه رفته ام به شكلي در ذهن من اثر 
خود را گذاشته اند. هركدام طبيعت، تاريخ، فرهنگ و 

ويژگي هاي خودشان را دارند.
قبل از اينكه به تهران بياييد، در مورد 

اين شهر چيزي مي دانستيد؟
خيلي كم. مي دانيد، ديپلمات هاي اتريشــي وقتي 
براي ماموريت خارج درخواســت مي دهند، اغلب 
فهرستي از كشــورهاي مختلف را به ترتيب اولويت 
به عنوان مقصــد موردنظر خود انتخــاب مي كنند. 
من فقط براي يك كشور درخواست دادم و آن ايران 
بود. من در 12 كشور سفير بوده ام. در سال 2017با 
خودم فكر كــردم كه خب، مــن در دهه 50عمرم 
هستم، االن بايد يك كار ويژه و متفاوت انجام دهم. 
به فكر اين افتادم كه به ايران بيايم. بايد وزير خارجه 
را قانع مي كــردم كه من همان فرد مناســب براي 

سفارت در ايران هستم و موفق شدم.
و شــما به ايران آمديد. كدام بخش از 

زندگي تان در تهران جذاب تر بوده است؟ 
راستش اصال فكرش را هم نمي  كردم در تهران تا به 
اين حد درگير كار ديپلماتيك شــوم. ايران هميشه 
در صدر اخبار بوده اســت؛ هم در اين 3سال و اندي 
و هم در 40تا 50سال گذشته. هفته يا روزي نيست 
كه خبري از ايران در رسانه هاي جهان مخابره نشود. 
خب، اين باعث مي شود شما به عنوان سفير هميشه 
در پايتخت خودتــان ديده شــويد. از طرف ديگر، 
معنايش اين است كه كار ديپلماتيك در تهران، يك 
كار 7روز هفته و 24ساعت شــبانه روز است. اين را 
فقط اينجا تجربه كردم. در تمام ســاعات شبانه روز، 
هم براي كشور خودت و هم براي كشور ميزبان بايد 
در دسترس باشي. خب، چنين كاري انرژي زيادي 

مي طلبد.
در مــورد زندگي شــهري در تهران 

چطور؟
تهران يك شهر سرزنده است. 15ميليون تن جمعيت 
دارد. اين تقريبا دوبرابر كل جمعيت اتريش اســت. 
فرهنگ در اين شــهر زنده اســت. همين امروز من 
بازديدي از بنياد رودكي داشتم. بارها در تاالر وحدت 
به تماشــاي كنسرت نشســته ام؛ كنسرت هايي كه 
ساعت 9تا 9:30شب تازه آغاز مي شود و تا نيمه شب 
ادامه دارد. اين ســاعت ها در اروپــا چندان معمول 
نيست. فرداي كنســرت با چشــمان قرمز سر كار 
مي آيم، اما واقعا ارزشش را دارد. پيش از شيوع كرونا، 
شروع كرده بودم به رســتوران گردي. رستوران هاي 
تهران واقعا فوق العاده هســتند؛ حتــي در وين هم 
نمي توان شبيه برخي رستوران هاي تهران را پيدا كرد. 
كيفيت غذا، سرويس و محيط رستوران ها باوركردني 
نيست؛ هم رستوران هاي مدرن و هم رستوران هاي 
سنتي. ســاختمان هاي قديمي تهران كه بازسازي 
شده اند و در اختيار عموم قرار گرفته اند، واقعا جذابند. 
بعضي  از آنها كه كافه شــده اند و فضايي براي كتاب 

خواندن هم دارند، جذابيت شان دوچندان است.
از سيستم حمل و نقل عمومي استفاده 

مي كنيد؟
بله، حتما. سيستم مترو در تهران بسيار عالي است. 
قبل از شيوع كرونا، من و همسرم زياد از مترو استفاده 
مي كرديم. متروي تهران دسترسي به نقاط مختلف 
شهر را راحت كرده و هنوز هم در حال توسعه است. 
خطوط ويژه اتوبوســراني هم فوق العاده است. سال 
گذشته يك بار من و همسرم تصميم گرفتيم مسير 
تجريش تا فــرودگاه امام خميني را بــا مترو برويم. 

تجربه جالبي بود.
بخش نه چندان خوشايند زندگي در 

تهران براي شما چه بوده است؟
خب، ترافيك. روزهايي هســت كه مثال 3جلسه در 
نقاط مختلف تهــران دارم و بعد حســاب مي كنم 
مي بينم 6ساعت در ماشين بوده ام. اخيرا شايد شرايط 
بهتر شده باشــد، اما واقعا اگر بخواهم سؤال شما را 
جواب بدهم بايد بگويم ترافيك. به سختي مي شود 

براي رسيدن به جلسات برنامه ريزي كرد.

اگر بخواهيد در شهر قدم بزنيد، معموال 
كجاها مي رويد؟

خانه ما نزديك تجريش است. من و همسرم خيلي 
وقت ها پياده تا ميدان تجريش مي رويم. بازار تجريش 
خيلي جذاب اســت. هروقت مهماني داشــته ايم، 
تجريش و بازار و امامزاده دوست داشــتني كنار بازار 
برايش جالب بوده است. دربند و دركه زياد مي رويم. 
پياده تا سعدآباد هم زياد رفته ايم. كاخ موزه نياوران 
هم مي رويم، اما با ماشــين. مي دانيــد، تهران جزو 
معدود پايتخت هاي دنياســت كه يك رشــته كوه 
درست در مقابل شهر كشيده شده است. آخر هفته ها 
به راحتــي و در كمترين زمان ممكــن مي توان كوه 
رفت. در مركز شهر، قطعا انتخاب ما پارك هنرمندان 
است. خيابان وليعصر هم براي پياده روي خيلي جاي 

خوبي است.
در صحبت هايتان به شيوع كرونا اشاره 
كرديد. شــيوع ويروس چطور زندگي شــما را 

تحت تأثير قرار داده است؟ 
ما جزو معدود ســفارتخانه هايي بوديم كه طي اين 
مدت كار را تعطيل نكرديم. آن دسته از همكاراني كه 
به خاطر سن باال يا بيماري آسيب پذير بودند را به خانه 
فرستاديم، اما سفارتخانه هميشه فعال بوده است. با 
شيفت بندي ســعي كرديم كارها را پيش ببريم. در 
دوره اي براساس دستورالعملي كه در تهران صادر شد، 
بخش كنسولي تعطيل شد، اما در مجموع فعاليت ما 
ادامه داشته و ارتباط ما با وزارت خارجه ايران هميشه 
برقرار بوده است. وزارت خارجه دروازه ورود ما به هر 

بحثي است. قبل از اينكه در مورد سفرهاي استاني 
صحبت كنيم، فراموش كردم كه بگويم همه اينها با 
همكاري خوب وزارت خارجه ايران امكان پذير شده 
است. هيچ كدام از اينها بدون همكاري وزارت خارجه 

امكان پذير نبود.
زندگي خانوادگي شما در تهران چطور 

در جريان بوده است؟
من 5فرزند دارم. همه آنها بزرگ شده اند. گاهي به ما 
سر مي زنند و مدتي پيش ما مي مانند. 2تا از آنها چند 
وقت قبل در تهران عمل جراحي داشتند. عمل خيلي 
ســختي نبود، اما واقعا بايد بگويم كه پيشرفت هاي 
پزشكي در ايران خارق العاده است. كيفيت خدمات 
پزشــكي در تهران با وين برابري مي كند. موزه هاي 
تهران بسيار جالب هســتند؛ موزه جواهرات و كاخ 
گلستان. بارها با خانواده به موزه هاي تهران سرزده ايم. 
طبيعت تهران واقعا ديدني اســت. يك بار به دماوند 
صعود كرده ايم. به هــر حال، دماوند هــم به نوعي 
بخشي از تهران است. تعدادي از كوهنوردان اتريشي 
و  تعدادي از سفراي اتحاديه اروپا هم با ما بودند. سفر 

شگفت انگيزي بود.
در طول مدتي كــه در تهران زندگي 
كرده ايد، چه تغييراتي در شــهر ديده ايد؟ چه 
در مورد زندگي شــهري، چه مديريت شهري و 

توسعه شهري.
بايد بگويم در تهران شــاهد مدرنيزاســيون سريع 
بوده ام. استفاده از تكنولوژي هاي مدرن در زندگي 
شهري در تهران بسيار مشهود است. خريد آنالين 
بسيار رشد كرده اســت. خيلي چيزهايي كه اينجا 
وجود دارد، در كشور ما اصال امكان پذير نيست؛ بس 
كه قوانين و مقررات دست و پاگير وجود دارد. انقالبي 
كه در حــوزه تكنولوژي هاي اطالعاتــي و ارتباطي 
در اينجا رخ داده، بســيار قابل توجه اســت. گاهي 
به شركت هاي اتريشــي مي گويم اين اپليكيشن يا 
آن اپليكيشــن را ديده ايد؟ چقدر راحت مي شــود 
خريد كرد، يا چيزي را به جايي فرســتاد. در اطراف 
تهران از يك كشاورز ســيب زميني خريديم، خيلي 
راحت دســتگاه پوز را آورد و كارت كشيديم. ايران 
در اين حوزه ها خيلي جلوتر از بسياري از كشورهاي 
اروپايي ازجمله كشور خود من است. به اعتقاد من، 
اقتصاد ايران در يك مســير دگرگوني بسيار سريع 
قرار دارد؛ دگرگوني از يــك اقتصاد تجارت محور به 
ســمت يك اقتصاد توليد محور. بخش خدمات در 
ايران به سرعت در حال رشد است. ايران ظرفيت آن 
را دارد كه به قدرت اقتصادي منطقه تبديل شود. در 
بسياري از حوزه ها، اين اتفاق افتاده، اما منظور من 
خيلي فراتر از اينهاست. شركت هاي جوان در حوزه 
استارتاپ ها شگفتي آفرين بوده اند. اين درست همان 
حوزه اي است كه من مي خواهم اتريش در آن از ايران 
بياموزد؛ از اين نسل جوان سرزنده ايراني بياموزد. اين 
بخش در آينده مي تواند به بخش هاي ديگر اقتصاد 
ايران كمك كند تا مدرنيزه شوند، بهره وري بيشتري 
داشته باشند و به شركت هاي قابل رقابت با بهترين  
شركت ها در جهان تبديل شوند. بخش صنعت ايران 
هنوز نيازمند پوســت اندازي در اين زمينه هاست. 
در انقالب تكنولوژيك در حــوزه فناوري اطالعات 
و ارتباطات، بدون شــك ايران يكي از كشــورهاي 

پيشرو بوده است.
در وين، دوچرخه ســواري بخشي از 
فرهنگ مردم و جزو زندگي روزمره  است. فرهنگ 
دوچرخه ســواري در وين و تهران چقدر باهم 

فاصله دارد؟ 
خب، در اين مورد شباهت هاي زيادي داريم. شهردار 
تهران به شدت به توســعه فرهنگ دوچرخه سواري 
متعهد است و اين براي من خيلي جالب بوده است. 
در تهران مثل وين، در برخي خيابان ها مسير تردد 
دوچرخه ساخته شــده و اين قطعا به اســتفاده از 
دوچرخه كمك مي كند. همين كمپين سه شنبه هاي 
بدون خــودرو كه من هــم چندباري همــراه آقاي 

حناچي به آن پيوسته ام، ابتكار بسيار بجايي است.
به نظر شما اين كمپين موفق هم بوده 

است؟
چراكه نه! همه شــهردار را مي بيننــد كه هفته اي 
يك بار سوار دوچرخه مسيري را ركاب مي زند. پير و 
جوان هم همراه او مي آيند. به نظر من حركت آقاي 
حناچي در كمپين سه شنبه هاي بدون خودرو خيلي 
شجاعانه بوده است. خب، او مي خواهد الگويي براي 
مردم باشد. وقتي يك بار يا 2بار در سال چنين كاري 

مي كنيد، مي شود گفت فقط براي پز سياسي است، 
اما وقتي يك سال تمام روزهاي سه شنبه دوچرخه 
ســوار مي شــويد، يعني حرفي براي گفتن داريد. 
خيلي ها ممكن است بگويند ژست سياسي است. نه 
در اينجا، در اروپا هم همين حرف ها را ممكن است 
بزنند. اما پشتكار آقاي حناچي براي من خيلي مهم 
بوده اســت. من خودم يك بار براي ديدن شهردار با 
دوچرخه رفتم. راســتش از اينجايي كه من و شما 
نشسته ايم تا دفتر شــهردار در مركز شهر را ركاب 
نزدم، اما واقعا جايي در مركز شــهر از ماشين پياده 
شدم و با دوچرخه تا دفتر شــهردار رفتم. من فكر 
مي كنم هر دو شــهر وين و تهران در ترويج فرهنگ 

دوچرخه سواري در مسير درست قرار دارند. 
در اداره تهــران، مديريت شــهري 
انسان محور اســاس برنامه ريزي ها قرار گرفته 
است. به نظر شــما ويژگي هاي چنين رويكردي 

چه بايد باشد؟
خب، به اعتقاد من اين يك رويكرد جامع به مديريت 
شهري است. من در گزارشي، اين رويكرد شهرداري 
تهران به برنامه هاي توسعه اي شهر را به وين گزارش 
كرده ام. ايــن تجربــه مي تواند براي مــا هم مفيد 
باشد. اينكه شــما افراد ذي نفع را در برنامه ريزي ها 
دخيل بدانيد، معنايش اين اســت كه شما براي آنها 
برنامه ريزي مي كنيد. اينكه از مردم بپرســيد شما 
از من چــه مي خواهيد؟ از مــن مي خواهيد چطور 
اين كالنشــهر را اداره كنم؟ ايده اي كه از دل شــهر 
بيرون بيايد و كارشناسي شود و در نهايت به سمت 

اجرا برود، موفق خواهد بود. نبايــد فراموش كنيم 
كه در اين ميان، ثابت قدم بودن رمز موفقيت است. 
اينكه امســال يك رويكرد را در پيش بگيريم و سال 
ديگر، رويكردي ديگر، خب، درنهايت مي شود همان 

سياسي كاري هايي كه ديگران انجام مي دهند.
به اعتقــاد من، شــهردار تهران يك سياســتمدار 
به معناي معمول آن نيست؛ معماري است كه اكنون 
اداره شهر را در دست گرفته است. مي دانيد، معماري 
هسته اصلي زندگي شــهري است؛ آن نوع معماري 
كه پيش از هر چيز به فكر ســالمت شــهروندانش 
باشد. اگر از من بپرســند در چارچوب اين مديريت 
انسان محور، توصيه شما براي اداره كالنشهري مثل 
تهران چيست، مي گويم مرزهاي تهران را دريابيد. 
بايد مشخص شود حد آخرين بناي شهري كه ساخته 
مي شــود، كجاســت؛ يعني بدانيم كجا شهر تمام 
مي شــود و كجا طبيعت آغاز مي شود. باالخره يك 
جايي اين شهر بايد تمام شــود. مردم تهران از نظر 
رواني نياز دارند بدانند كجا از شهر خارج مي شوند 
و كجاســت كه ديگر وارد طبيعت مي شوند. مثال از 
نظر من، آخرين ايستگاه مترو بايد نقطه پايان شهر و 
نقطه آغاز طبيعت اطراف تهران باشد؛ نه اينكه تازه به 

منطقه اي برسيم كه نيمه توسعه يافته است.
مي دانيم كه شــركت هاي اتريشي با 
وجود تحريم ها همچنان در ايران حضور دارند. 
اين شركت ها در چه حوزه هايي فعاليت مي كنند؟

كامال درست است. 2سال قبل اگر از من مي پرسيديد 
مي گفتم 500شركت اتريشي در ايران حضور دارند 
يا در پروژه هايي در ايران همكاري مي كنند. البته اين 
تعداد شــركت از نظر تئوري كماكان حضور دارند؛ 
ليكن به دليل مشكالت حال حاضر فعاليت آنها بسيار 
محدود شده اســت. با وجود اين، برخي پروژه هاي 
بزرگ ادامه يافته و به سرانجام رسيده اند. تصفيه خانه 
بزرگ فاضالب شــهر شــيراز در  ماه مرداد توسط 
رياســت محترم جمهور، آقاي روحاني افتتاح شد. 
اين پروژه از نظر محيط زيستي براي كل شهر شيراز 
و شهروندان اين شهر مفيد بود. در اين بين همكاري 
در يك حوزه ديگر نيز شكل گرفت؛ توسعه همكاري 
در زمينه درمان با پالسماي خون به منظور مقابله با 
بيماري كرونا. اين همه بيانگر پويايي روابط اقتصادي 
ايران و اتريش و انعطاف پذيري اين روابط با توجه به 

چالش هاي موجود است.
اشــاره كرديد كــه از عمــر روابط 

ديپلماتيك ايران و اتريش 160سال مي گذرد.
دقيقا 162سال.

براي مــن اين نكته جالب اســت كه 
اتريش هميشــه در ايران حضور داشته است؛ 
آخرين كشوري بوده كه رفته و  نخستين كشوري 
بوده كه آمده است. بعد از برجام، رئيس جمهور 
اتريش نخســتين رئيس جمهور اروپايي بود كه 
با يك هيأت بزرگ سياســي-تجاري به تهران 
سفر كرد. اتريش تا پيش از بحران كرونا، هرگز 
پروازهاي خود به تهــران را متوقف نكرد. چه 
چيزي اســت كه باعث دوام روابط ميان2كشور 

شده است؟
سؤال بســيار خوبي اســت. وقتي به ايران آمدم، در 
وين از من مي پرســيدند آن چيزي بود كه تصورش 
را مي كردي؟ بايد بگويم حضــور من در ايران، تماما 
همراه با حس آشنايي بود. ببينيد من به كشورهاي 
مختلفي سفر كرده ام كه در مقايســه با ايران از نظر 
جغرافيايي شباهت بيشتري به اتريش دارند، اما آن 
حس آشــنايي را هيچ وقت از آن كشورها نگرفته ام. 
مفاهمه بين 2كشــور و 2ملت ما بسيار باالست. يك 
چيز جالب و ساده به شما بگويم؛ اينكه مثال ما و شما 
شوخي هايمان شــبيه هم است. ممكن است در يك 
كشور ديگر شــما لطيفه اي تعريف كنيد و آن طرف 
فقط به شما نگاه كند، اما ما و شما به چيزهاي شبيه به 
هم مي خنديم. به اعتقاد من، فقط همراهي و مفاهمه 
ميان 2ملت اســت كه مي تواند 500سال همكاري 
ايجاد كند. در قرن 16و 17ميــالدي، خيلي قبل از 
آنكه روابط ديپلماتيك بين 2كشــور وجود داشته 
باشد، هيأت هاي اتريشي به ايران رفت وآمد داشتند و 
برخي تا يك سال در ايران مي ماندند. نخستين ارتباط 
مستند ميان 2كشور، مربوط به سال 1318ميالدي 
است كه دولت اتريش يك هيأت شناسايي به ايران 
فرستاد. ماموريت اين هيأت، بررسي تأثير حمله مغول 
به ايران بود. اين هيأت با گزارشــي جامع به اتريش 
بازگشت، اما خب، مثل خيلي از گزارش هايي كه سفرا 
مي نويســند و در پايتخت هايشان خوانده نمي شود، 
اين گزارش هم هيچ وقت خوانده نشد. چند سال بعد، 
مغول ها در قلب اروپا بودند و حدود يك سوم جمعيت 
اروپا را قتل عام كردند. در مجموع، روابط 2كشــور را 
كه بررســي مي كنيد، مي بينيد كه اتريش هيچ وقت 
نخواسته نگاهش را به ايران تحميل كند و هميشه يك 
رابطه برد-برد و برابر ميان 2كشور وجود داشته است 

كه همين رمز طوالني بودن روابط ماست.

به اعتقاد من اقتصــاد ايران در يك 
مسير دگرگوني قرار دارد؛ دگرگوني از 
يك اقتصاد تجارت محور به سمت يك 
اقتصاد توليد محور. شركت هاي جوان 
در حوزه استارت آپ ها شگفتي آفرين 
بوده اند. اين درست همان حوزه اي 
اســت كه من مي خواهم اتريش در 
آن از ايران بياموزد؛ از اين نسل جوان 

سرزنده ايراني بياموزد

طي 3 ســالي كه در تهران زندگي 
كرده ام، شــاهد مدرنيزاســيون 
ســريع آن بــوده ام. اســتفاده از 
تكنولوژي هاي مــدرن در زندگي 
شــهري در تهران بســيار مشهود 
اســت. خريد آنالين بســيار رشد 
كرده اســت. خيلي چيزهايي كه 
اينجا وجود دارد، در كشور ما اصال 

امكان پذير نيست
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گفت وگو با سفير اتريش درباره حضورش در ايران و زندگي در پايتخت
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خانه داري شغل نيست... پس چيست؟ 
اين را هنوز كسي نمي داند. يعني تمام 
مدت وقتي داري زمين را مي سايي و 
كمرت را خم كرده اي زير مبل ها تا 

گرد و خاك و سياهي را با دستمال 
نمدار آغشته به مواد پاك كننده 
تميز كنــي و كتــف و گردنت 

به شدت گرفته اســت و كمي به خاطر بوي مواد شوينده 
سرفه مي كني، بايد فكر كني خانه داري چيست؟

حاال كه كرونا هم هست و اگر يك روزهايي مي توانستي 
غذايي از رســتوران تهيه كني كه كمتر پــاي اجاق گاز 
بايستي؛ ديگر ممكن نيســت. با وضع نابسامان اقتصاد، 
به عنوان زن خانه دار فشــار بيشــتري را بر شــانه هايت 
احساس مي كني و بيشتر حواست به دخل و خرج خانه 
است؛ موقع خريد نيازهاي روزانه، به قيمت ها بيشتر توجه 
مي كني و به موجودي كارت بانكي و اين استرس مرگ آور 
كه آيا تا آخر ماه دوام خواهي آورد؟ آموزش آنالين هنوز در 
ابتداي راه است. وظيفه ديگر زنان در اين اوضاع به دوش 
كشيدن بار آموزش و كمك به فرزندان است. ضدعفوني 
كاالهاي خريداري شده و بهداشت خانه و چه و چه و چه...
خانه داري، مثل شــغل هاي ديگر هم نيست. اتيكت هم 
ندارد. يعني چيزي نيســت وقتي كه رفتي مطب دكتر 
سرت را باال بگيري و با افتخار بگويي كه بنده 24ساعت 
در خدمت خانه و خانواده  هســتم و االن به شما مراجعه 
كرده ام تا از درد شغل 24ســاعته ام شكايت كنم. تنگي 
كانال هاي دست، خار پاشنه و گردن، آرتروز مچ دست و 
زانو و مهم ترين آنها كمردرد... و با اين حجم كار نمي داني 

چرا خانه تميز نمي شود...

راستيازبيمهزنانخانهدارچهخبر؟
در آذرماه ســال 1387مصوبه اي از ســوي هيأت مديره 
ســازمان تامين اجتماعي صادر و مقرر شــد؛ خانه داري 
مشمول مقررات بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار 
گيرد و به اين ترتيب بيمه تامين اجتماعي زنان خانه دار 
براساس ضوابط بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تعيين 

و به مرحله اجرا درآمده است، البته با شرايطي خاص...
اما زنان كارمند خانه دار وضعيت سخت تري دارند. اينكه 
كارمند باشي و به خاطر شغلت غيبت چند ساعته از خانه، 
داســتان را كمي پيچيده مي كند. در چنين شــرايطي 
 بايد وظايف  خود را خيلي ســريع تر و تند وتيز تر انجام 
دهي... در ضمن اگر كودكت بيمار شــود يا غذا خوب از 
كار در نيايد به خاطر اينكه شــغل ديگري داري شماتت 

خواهي شد.
اين چند سال  هم در كشور ما تفكراتي حتي در بين زنان 
سياستمدار و نمايندگان مجلس وجود دارد و داشته كه 
زن وظيفه اصلي اش خانه داري و مادري است و اينكه چه 
معني دارد زن شغل ديگري داشــته باشد و زنان توصيه 
و تشويق مي شــوند كه در خانه بمانند و نقش اجتماعي 
خويش را فراموش كنند. اما به قول دكتر داور شيخاوندي، 
جامعه شــناس، فرهنگ كه دســتورپذير نيست و اين 
مسائل فرهنگي را نمي شود با دستور تغيير داد. فرهنگ 
روند خود را طي مي كند. دوم اينكه ما در سرزمين كهن 
ايران، در طول هزاران سال زنان فعال داشته ايم. زنان پا 
به پاي مردان در مزارع و محيط هاي كاري كار كرده اند و 
نقش هاي اجتماعي و اقتصادي داشته اند و نمي شود اين 

نقش را كمرنگ كرد.
باز برســيم به خانه داري؛ خانه داري مثل همه   چيزهاي 
تكراري جهان گاهي لذت بخش، گاهي فرساينده است؛ 

مثل خود زندگي.
 يعني خوشي و ناخوشي با هم دارد. مثاًل وقتي يك پياز 
داغ طاليي درست مي كني يا تركيب ساالدي تازه  را كشف 
مي كني، گيسوان دخترت را مي بافي، دچار لذت عجيب و 

غريبي مي شوي كه به آن دور و تسلسل مي ارزد.
به هر حال روشن نگه داشــتن اجاق گاز خانه براي بوي 
غذاهاي دلپذير... دست كشــيدن به ملحفه هاي تميز و 
زيبا كه بوي نويي مي دهنــد، پرده هايي كه با باد پاييزي 
موج مي گيرند، شــنيدن يك موســيقي خوب، خواندن 
يك داستان زيبا و ســبز شدن يك سانســورياي ديگر 
براي ساختن اكسيژن بيشــتر... اصاًل مهم نيست كسي 
خانه داري را شغل بداند يا نداند. مگر زندگي شغل است؟ 

نه نيست... زندگي زندگي است.

يكم:رياكاري واكنشي است كه در بنيان سالمت فردي و 
سازوكار اجتماع پويا، ناپسند و مذموم تلقي مي شود. ممكن 
است اين عارضه در فرد، گروه يا طبقه اجتماعي نمود حاصل 
كند و در دوره اي جامعه بــه آن گرفتار  آيد. اصوال رياكاري، 
نوعي پرده پوشي و كتمان اصل »خود« است. گريز را سبب 
مي شود. در پي قوام بخشيدن و بارآوري »غير خود« است. 
جست وجوي منفعتي را در سر مي پروراند كه فرسنگ ها با 

آنچه شايســتگي و »حق« به ارمغان مي آورد فاصله دارد. در واقع، رياكاري فردي و 
اجتماعي يا اكتسابي است كه به مرور شكل مي گيرد، پرورانده مي شود، قوام مي گيرد 
و سرانجام حربه مي شــود يا في البداهه تحت تأثير يك اتفاق دامنه دار زير چهره اي 

موجه خود را آشكار مي كند.
دوم: زادگاه طبيعي رياكاري اجتماعي اســت آلوده به انواع فسادهاي ريز و درشت 
اقتصادي و نابهنجاري هاي فرهنگي. نقطه ثقل و پايداركننده رياكاري دسترســي 
حيله گرانه به منفعت است و ديگر اسباب خودنمايي غيرمشروع. اگر آب رونده باشد 
و گل آلود نباشــد، حتی به هزار زحمت، ماهي فراچنگ نمي آيد. نابساماني جامعه 
به طور خودكار راه بر بازرسان ســالمت دروني افراد و مناديان قوانين بهداشت روان 

وي مي بندد.
سوم: ترديدي نيست كه سجاياي فردي يا جمعي زاييده محيط است و پاسخ محيط 
نيز بر مدار اعتال و ديگرشــدن تبيين مي شود. به يقين مشكل اصلي از گريزان شدن 
از هنجارها ريشه مي گيرد. چرايش عوامل بســياري احضار مي كند. بذر رياكاري در 
بي توازني رشــد مي كند: از بي توازني در تقســيم ثروت هاي همگاني و بي توازني در 
استعدادهاي فردي تا بي توازني در جايگاه ها و به كارگرفتن مواهب و امكانات عمومي. 
معروف است كه زيست ماهي قزل آال در محيط آبي نشانگر تضمين استفاده انساني آن 
آب است. با اين نظر، مي توان نتيجه گرفت: اجتماع بيمار، جامعه رياپرور، نامتوازن و 
نابهنجار، به طور طبيعي و ضروري روانپزشك و روانشناس و روان درمان و متخصص 
اعصاب و روان بســياري دارد. درمانگري اين جماعت اغلب موقتي و آسپريني است. 
درچنين سازوكاری شايد بتوان به فرد رياكار حق داد: »راست مي گويد، براي زندگي 

است.«
براي مبارزه با رياكاري درمان قاطعي متصور نيســت، جز تغيير بنيادي و تدريجي 
زيرساخت ها و نيز روساخت هاي اجتماعي. در گام نخست بايد از هرنظر به شكوفايي 
اقتصادي اهميت وافــر داد و همنوا با آن مشــق فرهنگي كرد: كارهــاي بنيادي و 

بي چشمداشت.
چهارم: از كودكي مدام به ما گوشــزد و حقنه مي شود: خواهي نشوي رسوا همرنگ 
جماعت شو! رنگ جماعت چه رنگي است. مسلما سفيد و شفاف نيست. تكليف او كه 
نمي خواهد همراه و هم عيار جامعه و جماعت آن شود چيست؟ دورادور پيداست كه يا 
بايد نابود شود يا بگريزد. و اين آغاز فاجعه انساني است. فاجعه اي نه آغشته به خونريزي 
و تشنج و زد و خورد. اتفاقي كه به درجازدن منتهي مي شود و بيشتر مواقع عقبگرد 
اجتماعي رهاوردش است. فاجعه آنگاه رخ مي نمايد كه بيماري رياكاري اندك اندك 
مسري شود و هنجاري متعارف و قابل قبول به نظر  آيد. هنگامي كه عزاي دسته جمعي 
تبديل شود به جشن و سرور. در چنين وانفسايي ديگر ريا و رياكار و رياكاري ناپسند 
و نكوهيده نيست. فضيلت است و ســزاوار تكريم. چنين است كه مي شود به آساني 
نواي شوم زنگ و ناقوس فروپاشــي و ويراني را شــنيد؛ ديگر فرصتي براي مقابله و 

جهت گيري هاي تدافعي با هدف ديگر شدن نيست.

در زمان پادشاهان صفوي رفته رفته تهران شهرت 
پيدا كرد و  آبادي و رونق اين شــهر به ويژه در دوره 
سلطنت شاه طهماسب اول آغاز شد. شاه طهماسب 
اول، به علت وجود آب هاي گوارا و باغ هاي فراوان و 
شكارگاه هاي مناسب اطراف شهر، تهران را دوست 
 داشت و به مرور در اين محل به سكونت هاي تقريباً 
طوالني پرداخت، به حدي كه دستور داد دور شهر 
برج و باروي مقاوم و بناهاي تازه و كاروانسراهايي 

در داخل آن بنا كنند.

ساختمحلههاواماكن
شــاه عباس اول تا چنــد وقت به پيروي از شــاه 
طهماسب به    آباداني تهران همت گماشت و دستور 
داد باغ بزرگي به نام چهار باغ در تهران بســازند و 
ساختماني براي سكونت موقتي خاندان سلطنتي 
بنا كنند. ســال 1200هجري قمري تهران براي 
نخستين بار توسط آغا محمدخان قاجار به عنوان 
پايتخت انتخاب شد. در زمان آغا محمدخان قاجار 
تنها به ساختن عمارت تخت مرمر اكتفا شد، اما در 
دوره فتحعلي شاه محله هاي جديد و ساختمان هاي 
تازه اي در تهران ســاخته شد كه از آن جمله بناي 
مسجد سيدعزيز اهلل، مدرســه مروي، قصر قاجار، 
نگارســتان و الله زار را مي توان نام بــرد. در زمان 
محمد شاه، محله اي به نام عباس آباد در جنوب بازار 
و يك باغ و ساختمان بزرگ تر نيز به نام عباس آباد 
در شمال تهران )عباس آباد كنوني(و محله ديگري 
به نام محمديه ساخته شد و آب رودخانه كرج را به 
وسيله نهري به تهران منتقل كردند. عالوه بر اينها، 
ساخت باغ داووديه )محله فعلي داووديه( و بخشي 
از بناي مسجد جمعه و بازار بين الحرمين ازجمله 
آثار زمان محمد شــاه اســت. در زمان سلطنت 
ناصرالدين شاه به همت اميركبير تأسيساتي مثل 
مدرسه دارالفنون، بازار امير، بازار كفاش ها و سراي 
امير پديد آمد. سال 1275هجري قمري نيز براي 

نخستين بار براي تهران نقشه تهيه شد.

كتاب »بيــا وانمود 
كنيم هيــچ اتفاقي 
نيفتــاده اســت« 
نوشته جني الوسن 
با ترجمه ســامان 
شــهركي از سوي 
نشــر خزه منتشر 

شد.
جني الوســـون از 
بيمــــــــاري هاي 

جسمي و روحي مثل رماتيسم مفصلي، 
افســردگي، اضطــراب، اختــالل شــخصيت 
دوري گزين و وسواس فكري عملي رنج مي بُرد؛ 
اما ظاهراً مجموعه اين دردهــا براي او مضحك 
بود و از هــر درد، دليلي بــراي خنديدن بيرون 
مي كشــيد. نمونه اش، كتاب »بيا وانمود كنيم 
هيچ اتفاقي نيفتاده اســت« كــه او در آن، همه  
مصايب و مشــكالتش را به طنازانه ترين شكل 
ممكن روايت كرده اســت. در واقع، خاطرات او 
در اين كتاب از كودكي و زندگي خانوادگي اش، 
دلتان را مي شكند. ممكن است در مواردي روح 
شما را هم آزار دهد، اما در نهايت خنده را بر لبتان 

جاري مي كند.
»بيا وانمود كنيم هيچ اتفاقي نيفتاده اســت« با 
عنوان فرعي »خاطرات نســبتاً حقيقي« سال 
2012به چاپ رسيد و در آوريل همان سال، رتبه 
نخست پرفروش هاي نيويورك تايمز را تصاحب 
كرد. ضمن اينكه برنده جايزه بهترين كتاب طنز 
سال از سوي مخاطبان سايت گودريدز شد. عالوه 
بر اينها مورد استقبال نويســندگان و نشريات 
ادبي قرار گرفت. چنان كه جن لنكستر، نويسنده 
آمريكايي درباره آن نوشــت: »جني الوســون 
آزار دارد. شــديداً هم آزار دارد! اميدوارم وقتي 
مشغول خواندن اين كتاب هستيد و مي خنديد، 

به خودتان آسيب نزنيد!«
كيتلين موران روزنامه نگار و نويسنده انگليسي 
هم به جني الوســون لقب »ملكه پرحرفي هاي 

خوشمزه« را داد.
»بيا وانمود كنيم هيچ اتفاقي نيفتاده است« در 
304 صفحه، با بهاي 45 هزار تومان از سوي نشر 

خزه عرضه شده است.

به گفته پژوهشگران، شب بيداري براي بيماران مبتال به ديابت نوع2 بسيار مضر 
است. پژوهشگران دانشگاه لستر بريتانيا در مطالعه بيماران مبتال به ديابت نوع 2 
دريافتند افرادي كه شــب دير مي خوابند و صبح دير از خواب بيدار مي شــوند و 
كمتر ورزش مي كنند، سالمت شان در معرض خطر بزرگي قرار دارد. به گزارش 
ساينس، دكتر  جوزف هندسان ، سرپرست تيم تحقيق، در اين مورد مي گويد: فهم 
اينكه چطور مدت زمان خواب مي تواند بر فعاليت فيزيكي تأثير گذارد، مي تواند 
به اشخاص ديابتي در كنترل سالمت شــان كمك كند. اشخاص مبتال به ديابت 
)Diabetes( بايد سبك زندگي سالمي داشته باشند و ورزش كنند. افرادي كه 
دير به رختخواب مي روند 56 درصد كمتر از اشــخاص سحرخيز مبتال به ديابت، 
ورزش مي كنند كه براي سالمت شان مضر است. ورزش براي هر شخصي، ازجمله 
اشخاص مبتال به ديابت، مهم است، چراكه به حفظ وزن سالم و فشارخون كمك 

مي كند و ريسك بيماري قلبي )heart disease( را كاهش مي دهد.

رانندگان ايراني و راكبان موتور سيكلت هيچ محدوديتي براي حمل بار با خودرو سواري، 
وانت و موتور سيكلت قائل نيستند. نگاهي به وضعيت حمل بار توسط موتورسيكلت ها 
در مركز شهر تهران بيندازيد. عمال مصداق شهر هرت كه در ضرب المثل ها شنيده ايم 
در اينجا ديده مي شــود. هر موتوري با هر مقدار بار كه بتواند از هر مسيري كه مايل 
باشد در حال تردد است، ورود ممنوع، بار با ارتفاع زياد، حمل 14الستيك خودرو با 
موتورسيكلت، همزمان عبور از چراغ قرمز و راندن موتور با يك دست و در حال صحبت 

كردن با موبايل. اين همه تخلف به طور همزمان قطعا بايد در گينس ثبت شود.

اگر به سايت »Planet Patrol« ناسا در راستاي كشف و رمزگشايي از سياره هاي 
فراخورشيدي بپيونديد، مي توانيد خود را يك دانشمند افتخاري ناسا بناميد. به 
 ،»Planet Patrol« گزارش آي اي، از همين حاال مي توانيد از طريق وب سايت
وب سايت جديد ناسا كه به جست وجوي سياره هاي خارج از منظومه شمسي يا 
همان سيارات فراخورشيدي اختصاص داده شده است، به ناسا بپيونديد و با كشف 

سياره هاي فراخورشيدي جديد، »دانشمند افتخاري« ناسا شويد.

فريباخانينقد و نظر
داستان نويس و روزنامه نگار

طهران قديميادداشت مجيدروانجو
ويتريننويسنده و روزنامه نگار

دست فرمان

سالمت

دانستنی

پارهشدناليهمحافظمغز
نيويورك: بنا به بررسي پزشــكان كه نتيجه آن در ماهنامه 
 JAMA Otolaryngology–Head( انجمن پزشكي آمريكا
Neck Surgery &( منتشر شده، آزمايش ابتال به ويروس 
كرونا يك زن آمريكايي را در معرض عفونت مغزي قرار داده 
است. به گفته پزشكان، ممكن است تست ابتال به كرونا براي 
اين فرد به درستي انجام نشده باشد. اليه محافظ مغز اين زن 
آمريكايي كه حدود 50 سال دارد، در جريان انجام آزمايش 

ابتال به ويروس كرونا پاره شده است.

بلندترينپرچينطبيعيجهان
اسكاتلند: پرچيني شامل درخت ها و گياهان كه بلنداي آن 
به 30متر مي رسد، در اسكاتلند ساخته شد. به گزارش آديتي 
ســنترال، اين پرچين طبيعي كه با استفاده از 1745گياه و 
درخت ساخته شده، در فهرست ركوردهاي جهاني گينس 
هم ثبت شــد. صاحب خوش ذوق اين پرچين 6هفته براي 
كاشــت اين گياهان و درخت ها وقت صرف كرده اســت و 
روزانه به طور ميانگين 3ســاعت براي رسيدگي به آنها وقت 

صرف مي كند.

كشفالرويشبيهدرخت
ماداگاســكار: يك عكاس حيات وحش عكســي از يك 
الرو نوعي شب پره گرفته كه نشــان مي دهد اين الرو براي 
استتار روی درخت مانند بخشي از درخت است. به گزارش 
آديتي ســنترال، ديويد ويلر، عكاس اين تصوير مي گويد: تا 
وقتي كه حشــره از داخل اين الرو براي بيرون آمدن تكان 
نخورده بود، به هيچ وجه متوجه آن نشدم، پس از تشخيص 
اين الرو شمار زيادي از آنها را يافتم كه روي درخت، هم رنگ 

و هم بافت تنه درخت شده بودند.

زبالهخواريفيلها
سريالنكا: چند فيل گرسنه به محل انباشت زباله ها در شرق 
سريالنكا حمله كردند. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، اين 
فيل هاي خشــمگين باعث فرار كارگرها شدند و به سرعت 
شــروع به خوردن زباله ها كردند. پس از انتشار اين تصاوير، 
كارشناس هاي حيات وحش علت حمله فيل ها به اين منطقه 
را از ميان رفتن پوشش گياهي و در نتيجه بي غذا ماندن گله 
فيل ها اعالم كردند. به گزارش شــاهدان عيني، شــمار اين 

فيل ها به 25 تا 30 مي  رسيد.

اگرخانهداريشغلنيست،پس
چيست؟

بياوانمودكنيمهيچاتفاقيآبگواراوشكارگاههابازخوانييكمكانيسممخرب
نيفتادهاست

تأثيرشببيداريبرديابتنوع2

تخلفاتهمزمانرانندههايخودرووراكبانموتور

دانشمندافتخاريناساشويد

حميدضياييپرور
 روزنامه نگار

بيش از 140سال پيش در چنين روزي كودكي به دنيا 
آمد كه بعدها او را به ســمت هاي گوناگونــش در ادوار 
و حكومت هاي متوالــي قاجار تا پهلوي مي شناســند. 
ميرزا حســن مســتوفي الممالك، جداي از خوشنامي 
در ميان گروه ها و احزاب گوناگــون دولت ايران وجهه 
انساني متمايزي داشــت. براي نمونه درحالي كه اسكار 
شيندلر)تاجر و صنعتگر آلماني( توانسته بود با استفاده 
از ثروتش جان 1200نفر را در جنگ جهاني دوم نجات 
دهد، مســتوفي الممالك در جريان قحطي بزرگ ايران 
)ســال 1297( با فروش امالك خود، جان 16هزار نفر 

را نجات داد. او كه در سال 1318 )مصادف با 1280 هجري خورشيدي( براي تحصيل به 
اروپا رفته بود، 7سال بعد و پس از پيروزي انقالب مشروطه به دعوت ميرزا علي اصغرخان 
امين السلطان به ايران بازگشت. او سپس جمعيتي به نام مجمع انسانيت تشكيل داد و به 
همراه محمد مصدق به فعاليت سياسي پرداخت. ســمت هاي سياسي او متوالي و تقريبا 
بي وقفه بود. در هفدهم ارديبهشت 1287 محمدعلي شــاه او را به وزارت جنگ منصوب و 
به مجلس معرفي كرد. 15روز پيش از به توپ بســتن مجلس شوراي ملي از وزارت جنگ 
اســتعفا داد. مدتي دوباره وزير جنگ و مدتي وزير دربار احمدشــاه بود. در ســال 1288 
هجري خورشيدي در نخســتين كابينه محمد ولي خان تنكابني به وزارت ماليه منصوب 
شد. مستوفي الممالك نخستين بار در تير 1289 فرمان نخســت وزيري دريافت كرد و با 
ورود ناصرالملك نايب السلطنه به ايران در بهمن 1289 اســتعفا داد. او بار ديگر در پنجم 
ربيع الثاني 1333 )اسفند 1293( نخست وزير شــد اما عمر دولتش به 20روز هم نكشيد 
و استعفا داد. 4 ماه بعد مجددا از احمدشاه فرمان تشكيل كابينه گرفت و براي سومين بار 
نخست وزير شد. ســرانجام او با نخســت وزيري در دوره پهلوي اول نشان داد هيچ دولتي 

نمي تواند از بهره بردن از تجربه هاي او صرف نظر كند.
مستوفي 6 شــهريور 1311 در نزديكي امامزاده قاسم شميران، به دليل سكته قلبي 

درگذشت.

ميرزاحسنمستوفيالممالكوفهرستشيندلري
16هزارنفرهاش

زادروز
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سند

 گرفتاري هاي 
اصالحات ارضي 

اصالحات ارضي ساختار سنتي كشاورزي ايران را به هم زد به صورتي 
كه اربابان با توجه به قانون اصالحــات ارضي، زمين هاي مرغوب را 
براي خود نگه داشتند و زمين هايي كه بهره وري كمتري داشتند را به 
كشاورزان واگذار كردند. جدا از اين نظر، درگيري ميان كشاورزان و 
برخي از اربابان و كشاورزان خرده مالك با دولت بر سر اصالحات ارضي 
تا سال هاي سال ادامه يافت. در سند اول، كشاورزي بابت قرار گرفتن 
زمينش در اصالحات ارضي شكايت برده و در دومي كشاورز ديگري 

به برادر شاه نامه نوشته و از ظلم ارباب گاليه كرده است.

سیاستمدار

امضاي ننگ
عباسقلي گلشاييان كه تا 

25اسفند 1338، نماينده مجلس 
سنا بود

  حميدرضا محمدي  �����������������������

از  گلشــاييان  عباســقلي 
چهره هايي در عصر پهلوي است 
كه شايد در سراسر عمر سياسي 
خود فعاليت چندان مهمي نكرده 
باشــد اما همان برهه اي كه در 
جايگاه وزير دارايي در كابينه 
محمد ساعد مراغه اي، پاي ميز 
مذاكره نشســت و آن قرارداد 
نفتي را به امضا رســاند، براي 
هميشه در تاريخ معاصر ايران 

برجاي ماند�
ماجــرا اما به پــس از معاهده 
29آوريل 1933كه »بين دولت 
شاهنشاهي ايران و كمپاني نفت 
انگليس و ايران محدود« امضا 
شد، برمي گردد� براين اساس، 
دولت در 29مهر 1326، از سوي 
مجلــس پانزدهــم، مكلف به 
استيفاي حقوق ايران از شركت 

نفت ايران و انگليس شد�
به همين منظور، ِسر نِويل َگس 
)Sir Neville Gass(، مأمــور 
تام االختيار اين شــركت شد� 
او نخســتين بار، هشــتم تا 
بيســت ويكم مهر 1327و بعد، 
بهمــن همان ســال، يعني در 
بحبوحه ترور شــاه به تهران 
آمد و اين بار گلشاييان، مأمور 
مذاكره شده و سرانجام قرارداد 
در 11  ماده، در 26تير 1328به 
امضا رســيد� ازجمله مواردي 
كه تغيير يافــت، آن بود كه در 
يكي از بندهاي ماده 10 قرارداد 
اصلي، »حق االمتياز ســاالنه 
به مبلغ 4شلينگ براي هر تُن 
نفتي كه براي مصرف داخلي در 
ايران به فروش برسد يا از ايران 
صادر شود«، بود و در متمم، »از 
4شلينگ به 6شلينگ براي هر 
تُن نفتي كه براي مصرف داخلي 
در ايران به فروش برســد يا از 
ايران صادر شــود ترقي داده 

خواهد شد«�
امضــاي قرارداد، كار دســت 
گلشــاييان داد و تصويبش تا 
دولت رزم آرا طول كشــيد تا 
مجلس شــانزدهم، يكشنبه 
26آذر 1329، عهدنامه »گس 
- گلشــاييان« را براي هميشه 
از دور خارج كرد؛ جلســه اي 
كه دكتر مصــدق در آن گفته 
بود: »اگر خود را نماينده ملت 
مي دانيد راهي براي شــما جز 
استيفاي كامل حقوق ملت ايران 
از راه ملي كردن صنايع نفت در 
تمام ايران وجود ندارد« و وقتي 
نخست وزير شد، گلشاييان را از 

تمام مشاغل كنار گذاشت�

مردانی كه سند گرفتند 
اصالحات ارضي و دوران تازه در روستا هاي ايران 

گزارش  دوم

  محمدصادق جنان صفت  ������������������������������������������������
 كتاب ارزشــمند »مالك و زارع در ايران« نوشــته »ا. ك. 
س. لمتون« پژوهشگر و سياستمدار انگليسي، كامل ترين 
كتاب درباره مناسبات زمين داري زراعي در ايران است. اين 
پژوهشگر برجسته به درســتي مي نويسد، شناخت زندگي 
ايرانيان تا ورود صنعت بــه ايران، از مســير توزيع زمين و 
مناسبات ارباب-رعيتي ممكن است. پژوهش هاي پرشمار 
درباره اراضي زراعي نشــان مي دهد، نظام سياسي ايران نيز 
در دهه هاي پيش از اصالحات ارضي از تملك اراضي زراعي 

تبعيت مي كرد.
سابقه درازي دارد 

اصالحات ارضــي از زمان هاي خيلــي دور در ايران مطرح 
بود. حتي در زمان نهضت مشروطه، بودند گروه هايي مانند 
اجتماعيون عاميون و بعد هم حزب دمكــرات كه صراحتاً 
از اصالحات ارضي و تقســيم اراضي ميان كشاورزان دفاع 
مي كردند. زماني كه رضاشاه به قدرت رسيد به رغم آنكه تالش 
كرد ايران را به ســوي جامعه متجدد سوق دهد اما در عين 
حال ســعي كرد براي خود امالك وسيعي را دست و پا كند 
به طوري كه هنگام استعفايش از مقام سلطنت در سال 1320 
به يكي از بزرگ مالكان كشور تبديل شده بود. البته آن زمان 
مالكيت اراضي كشاورزي يكي از عالئم تشخص و اشرافيت 
بود به طوري كه حتي تجار بزرگ نيز براي كسب تشخص به 

خريد اراضي روي مي آوردند.
تغيير مناسبات زمين داری 

اصالحات ارضي يا همان الغاي مناسبات ارباب-رعيتي يك 
انقالب واقعي در ايران آن دوره به حساب مي آيد و مناسبات 
زمين داري را تغيير داد.  پيش از اصالحات ارضي، 50 درصد 
از زمين هاي كشاورزي در دست مالكان بزرگ بود، 20 درصد 
تحت نظر اوقاف، 10 درصد زمين ها نيز متعلق به محمدرضا 
پهلوي بود و 20 درصد باقي مانده به كشاورزان تعلق داشت. 
اصالحات ارضي در ايران با تصويــب قانون در تاريخ 19دي 
1340 آغاز شــد و با رفراندوم 6بهمن 1341 به مرحله اجرا 
درآمد. اصالحات ارضي در سه مرحله انجام شد: در مرحله 
نخست تعيين شد كه هيچ مالكي بيش از يك ده نداشته باشد. 
مازاد زمين ها و ده ها مي بايد به كشاورزاني كه در آن زمين ها 
به بهره برداري مشغول بودند، فروخته شود. با فروش سهام 
كارخانجات دولتي، ترتيب بازپرداخت بهاي زمين ها به مالكان 
فراهم شــد. در مرحله دوم صاحبان زمين هاي استيجاري 
مي بايد يا به تقسيم درآمد حاصل از اجاره بپردازند يا براساس 
قراردادهاي اجاره، زمين ها را به كشاورزان بفروشند. به عبارت 
ديگر، مالكان موظف شدند كه يا ملك كشاورزي خود را براي 
30سال به كشــاورزان اجاره نقدي دهند يا آن را با توافق به 
آنها بفروشند. بدين ترتيب، حداكثر مالكيت زمين  در دست 
يك مالك بسيار محدود شد. امالك موقوفه عام نيز براساس 
درآمد آن زمين به اجاره درازمدت 99 ســاله به كشاورزان 

واگذار شد. در مورد موقوفات خاص، متوليان مجبور به فروش 
آنها به دولت و تقسيم آن بين كشــاورزان شدند. در مرحله 
ســوم، مالكاني كه ملك خود را اجاره داده بودند، براساس 
قانون اصالحات، مجبور به فروش آن به كشــاورزان شدند. 
بدين ترتيب بسياری از كشاورزان ايران صاحب زمين شدند.

داليل و پيامدهاي سياسي
چرا اصالحات ارضي رخ داد؟ يك ديدگاه اين است كه رژيم 
سقوط كرده پهلوي و نيز نظام سياسي آمريكا كه ديگر به طور 
رسمي راهبردي ترين شريك رژيم وقت بود، براي جلوگيري 
از انقالب دهقانان، به روش مائوئيستي و نيز براي خلع سالح 
گروه هاي روشنفكري، و نيز گروه هاي چپگرا و ماركسيستي، 
درباره رسيدگي به فقرا برنامه اصالحات ارضي را اجرا كردند. 
همچنين پژوهشگران مي گويند اين اقدام براي سلب قدرت 
سياسي از زمين داران بزرگ انجام شــد تا راه ورود دولت به 
روستاها كه ارباب ها در آنها حكومت مستقل داشتند، باز شود. 
انجام اصالحات ارضي عالوه بر اينكه گروه هاي سياسي چپ 
را در موقعيت دشواري قرار داد، گروه هاي ملي گراي ايراني را 
نيز وادار كرد در دفاع از اين اقدام بيانيه صادركنند. محمدرضا 
پهلوي كه تا آن زمان در ميان روســتائيان محبوبيت قابل 
اعتنايي نداشــت، در ميان ميليون ها روستايي و دهقان كه 

صاحب زمين شدند، مقبوليت پيدا كرد.

 داليل و پيامدهاي اقتصادي 
برخي از پژوهشگران كه بيشتر در بستر سياسي انديشه هاي 
چپ، زاده و رشــد كرده اند مي گويند بــراي تامين نيروي 
كار ارزان صنايع كارخانه هاي در حال تاسيس پرشمار در 
پهنه سرزمين، نياز به كارگر ارزان بود و با اصالحات ارضي 
شمار قابل اعتنايي از كساني كه هيچ زميني به آنها نرسيد 
به شــهرها مهاجرت كردند تا نيروي كارگــري مورد نياز 
پديدار شــود. برخي نيز باور دارند جاري كردن مناسبات 
سرمايه داري در روستاها مالكيت سرمايه داري، جايگزين 
مالكيت اربابي شــد. پس از اصالحات ارضي شرايط براي 
تاسيس تعاوني هاي توليد و شركت هاي سهامي زراعي كه 
گفته مي شــود الگوبرداري از رژيم زمين در اسرائيل و نيز 
كشورهاي سوسياليســتي بود، هموار شد. تجميع اراضي 
يكي از راهبردهاي نهادهاي تاسيس شده پس از اصالحات 
ارضي بود و نيز تاسيس شركت هاي بزرگ كشت و صنعت نيز 
در دستور كار قرار گرفت. كشت و صنعت هاي بزرگ دولتي 
مثل كشت و صنعت مغان، جيرفت و... كشت و صنعت هاي 
خصوصي پرشمار در ايران با راهبرد تجاري كردن كشاورزي 
احداث شــد. با اجراي مرحله نخســت اصالحات ارضي تا 
پايان 1356تعداد 4475روســتا و 883مزرعه ششدانگ، 
13847مزرعــه كمتر از ششــدانگ و 3642مزرعه كمتر 

از ششــدانگ ميان يك ميليون و617هزار خانوار دهقاني 
تقســيم شــد. در مرحله دوم نيز يك ميليون و 218زارع 
براساس روش فروش و 15هزار دهقان نيز براساس تقسيم 
زمين صاحب زمين شدند. شمار خانواده هاي ساكن روستا 
كه پس از اصالحات ارضي صاحب زمين شدند به 50درصد 
مي رسد. در نتيجه اصالحات ارضي نسبت بهره برداري هاي 
ملكي از 33درصد به 93درصد و سهم آنها از مساحت اراضي 

از 26درصد به 90درصد رسيد.
داليل و پيامدهاي اجتماعي 

پيش از اصالحات ارضي ارباب و مباشران و حقوق بگيران 
از ارباب كه به نوعي يك ارتــش كوچك بودند راه را براي 
ابراز وجود رعيت بسته بودند و مناسبات نوين اجتماعي 
به روستاها راه نداشــت. حتي حضور شايد ناكارآمد سپاه 
دانش، سپاه بهداشت و نيز كارمندان شركت هاي سهامي 
زراعي نگاه روستانشينان به زندگي را تغيير داد و به مرور 
در روستاهاي بزرگ تر مراكز بهداشتي و درماني و آموزشي 

پديدار شد.
پژوهش بيشتر

درباره اصالحات ارضي و نتايج آن بيشتر از همه گروه هاي 
چپ و نيز مخالفان رژيم پهلوي پژوهش كرده اند و به نظر 

مي رسد شايد حاال با نگاه تازه بايد به اين مقوله نگريست.

عكس: سرجيوالرين يک پسر روزنامه فروش در شب عروسی شاه و ملكه به كاسبی خود مشغول است

ســه روايت وجود دارد كه همگــي در يک نقطــه به هم 
مي رسند؛اردشير زاهدي� روايت اول؛ شاه در 1337به پاريس 
مي رود و در سفارت ايران با گروهي از دانشجويان هم صحبت 
مي شود؛يكي از آنها با جسارت زياد از شاه سؤال و جواب مي كند 
و همين باعث آشنايي اين دو با يكديگر مي شود� در آن موقع 

اردشير زاهدي، مدير دانشجويان خارج از كشور بود�
روايــت دوم؛ فرح بــه تهــران مي آيد و به دليــل فعاليت 
چپ گرايانه اش در فرودگاه، پاســپورتش ضبط مي شود� او با 
واسطه اي نزد اردشير زاهدي، مدير دانشجويان ايراني خارج از 

كشور مي رود تا مشكلش حل شود� زاهدي پس از حل موضوع، 
وي را به ميهماني در خانه اش در حصارك كرج كه شاه نيز حضور 
دارد دعوت مي كند� در آنجا فرح توســط دخترشاه، شهناز و 

دامادش اردشير زاهدي به شاه معرفي مي شوند�
روايت سوم؛ اشــرف پهلوي مي گويد از خانواده ديبا، فردي 
دندانپزشک دربار بود و او خواهرزاده اش، فرح كه در فرانسه 
تحصيل مي كرد را به اردشير زاهدي معرفي مي كند تا همسر 

شاه شود�
جدا از روايت هاي ديگر كه تا حدود زيادي افسانه اي است به نظر 

مي رسد كه فرح ديبا دانشجوي رشــته هنر از دانشگاه هاي 
فرانسه در يک شرايط خاص و غيرقابل باور از نظر ازدواج به شاه 
معرفي شده است و او در سال هجدهم سلطنت بدون وليعهد و با 
دو ازدواج ناموفق و در تكاپوي ازدواج، فرح را يک گزينه بسيار 
مناسب ديده است؛ شاه به فرهنگ فرانسوي عالقه داشت و 

فرح از نظر فرهنگي متاثر از فرانسه�
شاه پيش از فرح به دنبال ازدواج با خاندان سابق پادشاهي 
ايتاليا بود� پرنسس ماريا گابريال، دختر پادشاه سابق ايتاليا، 
نامزد اصلي اين وصلت بود� حتي شــاه با شــاهزاده خانم 

ايتاليايي به يک تعطيالت هم رفت اما جدا از مسئله مذهب سيندرال
كه در قانون اساسي ايران مشكلي جدي براي پادشاه ايجاد 
مي كرد، يک ماجراي خاله زنكي خانوادگي باعث شــد كه 
پرنسس گابريال از ازدواج با محمدرضا منصرف شود� از قرار 
معلوم آنطور كه در خاطرات حسين فردوست آمده است، 
همسر عبدالرضا پهلوي از برادران شاه، در خلوت رازهايي 
از خانواده سلطنتي ايران از جمله خلقيات مادر و خواهران 
شاه، اشرف و شــمس پهلوي را بيان مي كند كه پرنسس 
ايتاليايي به هراس مي افتد به صورتي كه رابطه اش با شــاه 

ايران را قطع مي كند�
شاه و فرح خيلي زود با هم عقد كردند� در ماه تولد شاه يعني 
آبان ماه� يک سال بعد در آبان ماه 39نخستين فرزند پسر 
شاه – وليعهد بعدي ايران يعني رضا – به دنيا آمد و دقيقا در 
سال نوزدهم سلطنت پهلوي، شاه ايران پس از عمري تكاپو و 
تالش به وليعهدي رسيد كه آرزويش را داشت� همين مسئله 
جايگاه فرح پهلوي را نزد افكار عمومي ايران و دســتگاه 
پهلوي به عنوان مادر وليعهد ايران باال برد به صورتي كه در 
مراسم تاج گذاري ســال 1346، قانون اساسي ايران تغيير 
كرد و فرح پهلوي تا سن قانوني به عنوان نايب السلطنه ايران 
درصورت فقدان شاه منصوب شــد� اين مسئله در تاريخ 
ايران بي سابقه بود� عمده كارهاي فرح پهلوي در سال هايي 
كه تا سقوط سلطنت در ايران پي گرفت مسائل فرهنگي و 
اجتماعي بود كه بسياري از آنها ازجمله جشن هنر شيراز 
براي رژيم پهلوي بحران ساز شد� از سوي ديگر از نگاه برخي 
از اعضاي سازمان امنيت شــاه ازجمله پرويز ثابتي، معاون 
امنيت داخلي ساواك، فرح دربار و نهادهاي وابسته را پر از 
افراد چپي مخالف سلطنت كرد� شاه و فرح در دهه 50شمسي 
رابطه خوبي با هم نداشتند و فرح تنها به عنوان مادر وليعهد 
مورد توجه شاه قرار داشــت� در خاطرات اميراسداهلل علم 
از محارم خاص شــاه ايران، خاطرات متعددي از دعواهاي 
خانوادگي و اخم و قهرهايي كه ميان شاه و فرح وجود داشت، 

عنوان شده است�

 فرح پهلوي چگونه 
زن سوم شاه ايران شد؟
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محمدرضا و كار ناتمام پدر 
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رضاخان، »خان« نبود، قزاق بــود و پهلوي تنها 
سلســله اي در تاريخ پادشــاهي ايران شد كه از 
زمين داري به سلطنت نرسيد. همه سلسله هاي 
پادشاهي قبلي از هزاران سال قبل تر، فئودال هايي 
بودند كه قــدرت را از زميــن مي گرفتند. زمين 
به آنها پول و رعيت و در نتيجه ســرباز و نيروي 
نظامي مي بخشيد و آنها به همين اتكا، زمين هاي 
بيشتري تصاحب مي كردند و قلمرو و قدرت شان 
را گسترش مي دادند. سلســله هاي پادشاهي در 
ايران وقتي قدرت زمين را زير سم اسبان خود از 
ياد مي بردند و در كاخ ها پناه مي گرفتند، ازسوي 
زمين دار ديگري - ولو از سرزميني ديگر - سرنگون 
مي شدند و اين چرخه براي هزاران سال تكرار شد.

ماجراي رضا ميرپنج قزاق اما داستان ديگري بود. 
او قدرت را از زمين نگرفت و زمان اين بخت را به او 
داد كه به قدرت برسد. همين شد كه پس از كسب 
قدرت، تازه به فكر زمين داري افتاد. اگر پيش از اين 
يك خان، اين بخت را داشت كه روزي شاه شود، 
رضاشاه اول به شاهي رسيد و بعد در تكاپوي خان 
شــدن، زمين هاي زيادي را تصاحب كرد. شايد 
همين كمبود موجب شد اصرار بورزد كه خان را به 
اسمش بچسباند و شايد اين طعنه ديگراني بود كه 
اين نقيصه را به رخ او مي كشيدند؛ يا شايد اين كه 
او در زمان سلطنت به فئودال هاي بزرگ مناطق 
مختلف ايران همچون فرمانفرما يا شيخ خزعل 
ســخت مي گرفت و هركدام را به ســرعت ازبين 
مي برد، به همين عقده مربوط باشد، هرچه بود، 

رضاخان، خان نبود، خان شد.
محمدرضا كه قلدري پدر را هم نداشت، تا حدود 
دو دهه پس از سلطنت فرصت نيافت حقارت هاي 
گذشــته را ترميم كند. پس از كودتا، وقتي تازه 
اعتماد بــه نفس پيداكرد در پــي كار ناتمام پدر 
افتاد؛ اما در مســيري ديگر. او نه مي خواســت و 
 نه مي توانست كه با زور ســرنيزه زمين دار شود، 
از اين رو به تدبير عوام گرايي، قدرت فئودالي را از 
خان ها گرفت تا هم آن چرخه هزاران ســاله را از 
كار بيندازد، هم كمبود ديگري را جبران كند كه 
هيچگاه به آن نرسيد؛ محبوبيت. اصالحات ارضي 
براي محمدرضا، يك تير و چند نشان بود كه البته 
شــايد چندان به هدف ننشست. رعيت هايي كه 
صاحب زمين شــدند و دعاگوي »اعليحضرت«، 
وقتي نتوانستند روزي سابق را از زمين بگيرند، به 
حاشيه شهرها آمدند و كمتر از دو دهه بعد، »شاه 

رفت« را جشن گرفتند.

یادداشت 1
گزارش اول
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دوره سلطنت پهلوي اول، دوره اي تاريك براي حوزه هاي علميه بود؛ 
علما در دوره پهلوي اول در مجموع رويكــردي محافظه كارانه اتخاذ 
كرده بودند و تنها تالش شان صرف بقا و عدم اضمحالل حوزه هاي علميه 
 شده بود. بعد از روي كار آمدن پهلوي دوم، اوضاع كمي بهتر شد. نوپا 
بودن حكومت و جوان بودن شاه، سبب شــد تا دست و پاي روحانيت 

براي رسالت اصلي اش يعني تبليغ دين بازتر شود.
در همان سال ها بود كه ميرزا  علي اكبر برهان فرصت را غنيمت شمرد و 
به تهران آمد. ميرزا علي اكبر، سال ها در نجف و قم به تحصيل علوم ديني 

پرداخته بود و بنا داشت از فضاي نسبتاً باز پيش آمده استفاده كرده به 
تبليغ و ترويج امور ديني بپردازد. روش ميرزا علي اكبر برهان، تفاوت 
زيادي با روحانيون هم عصرش داشت. او به منبر و تدريس قانع نبود بلكه 
رسالت اصلي خودش را تربيت جوانان و نوجوانان مي دانست. به همين 
جهت اقدام به تأسيس چندين مدرســه و مسجد كرد. مسجد لر زاده، 
حوزه علميه برهانيه و مدارس دخترانه و پســرانه برهان از مهم ترين 
فعاليت هاي شيخ علي اكبر برهان به شمار مي رود. مدرسه برهانيه را حتي 
شايد بتوان نخستين نمونه  مدارس مذهبي اي دانست كه تالش مي كرد 

تا دانش آموزاني متدين و مذهبي تحويل جامعه بدهد.
هيئت نوباوگان دبســتان برهانيه و هيئت برهانيه مســجد لر زاده، از 

نخســتين هيئت هاي مذهبي تهران بودند كه با كمك شيخ علي اكبر 
برهان راه اندازي شدند. او گاهي خود در اين جلسات سخنراني مي كرد 
و گاهي هم از طلبه ها و اســتادان مدرســه علميه اش، برهانيه دعوت 
مي كرد تا در هيئتي كه با همت دانش آموزان مدرسه اش تشكيل شده 
بود سخنراني كنند. روحيه تربيتي او به قدري تأثيرگذار بود كه سال ها 
بعد، شاگردانش نيز مهم ترين كرسي هاي تربيت ديني و حتي سياسي 

را به دست گرفتند.
شيخ علي اكبر برهان در سال 1338در مكه از دنيا رفت، اما خط فكري او 
توسط شاگردانش، شيخ احمد مجتهدي، آقا مجتبي تهراني، محمدرضا 
مهدوي كني، شيخ علي سعادت پرور و شيخ حسين انصاريان ادامه يافت.

مؤسس مدارس 
نمونه  مذهبي

 شيخ علي اكبر برهان در مكه
 ديده از جهان فروبست

چهرهاول
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نقاشي از رم
اولين هنرمند ايراني حاضر در دوساالنه ونيز 

زنان

ستایش یگانه     �����������������������������������������������������������

ده ســاله بود كه منظــره اي از درختــان كاج حياط 
خانه شان كشــيد و پدرش با ديدن دســت تواناي او 
تصميم گرفت برايش معلم خصوصي نقاشــي بگيرد. 
منصوره حسيني در سال 1305 در تهران به دنيا آمد و 
عالقه اش به نقاشي باعث شد در سال 1328 از دانشكده 
هنرهاي زيباي دانشگاه تهران ليسانس نقاشي بگيرد. 
هنوز دانشــجوي ســال آخر بود كه آثارش در انجمن 
فرهنگي ايران و انگليس به نمايش درآمد. سپس براي 
ادامه تحصيل رخت سفر بست و به آكادمي هنرهاي رم 
ايتاليا رفت و چنان استعداد و مهارتي از خود نشان داد 
كه در سال 1335، به  عنوان نخستين هنرمند ايراني، به 
نمايشگاه جهاني دوساالنه ونيز راه پيدا كرد. اما اين تازه 
اول كار يك تازه نفس بود. سال بعد يكي از گالري هاي 
شــهر رم 19 اثر او را به نمايش گذاشت و بعد از مدتي 
يكي از آثارش در نمايشــگاه هنرهاي فيگوراتيو شهر 
فروزينونه ايتاليا حســابي مورد توجه قرار گرفت. در 
ســال 1337 در نمايشگاه »نقاشان آســيايي در رم« 
شركت كرد. ســال 1338، هم درسش تمام شد و هم 
از مسابقه ثبت زيبايي هاي ُرم، مسابقه نقاشي از مناظر 
شهرستان جوواني كامپانو و نمايشگاه ملي هنر معاصر 
»الهام از حيات نبات« جايزه گرفت. همان سال، جوايز و 
آموخته هايش از مكتب نقاشي رم را در چمدان ريخت 

و به وطن مراجعت كرد. در بازگشت به وطن، با اهداي 
نشان درجه 3 هنري، از افتخارآفريني هايش در خارج 
از كشور قدرداني شد. افكار و نگاهش به هنر و نقاشي 
را تنها روي بوم منعكس نمي كرد و از ســال 1346 در 
روزنامه »اطالعات« با اسم مستعار »دكتر اسد« شروع به 

نوشتن نقد نقاشي كرد. زندگي منصوره حسيني بيش از 
هر چيز با رنگ و طرح و نقاشي آميخته بود و شايد بشود 
گفت هنر تنها مونسش بود. به همين دليل نبايد تعجب 
كرد زماني كه در سال 1391 پيكر بي جانش در خانه اش 

پيدا شد،  15 روزي از مرگش مي گذشت.

بازتاب مناقشه مرزي ايران و عراق در مطبوعات خارجي
 ايران همزمان با درخواست مذاكره با عراق، استحكامات نظامي در »اروند رود« را تقويت مي كند

مطبوعاتخارجی

بحران عشاير در خوزستان 
گمرك خرمشهر به زور متوسل شد

دورازمركز

تهران

  مرضيه ثمره حسينی  ��������������������������������������

در اواخر سال 1337، اداره گمرك خرمشهر به منظور 
توسعه خود، عشاير را ملزم به فروش نخيالت تحت 
تملك خود كرد. پس از خريداري نخيالت، گمرك به 
عشاير فرصت داد تا زمان اجراي طرح توسعه و تعيين 
محل جديدي براي اســكان، كماكان در آن اراضي 
بمانند. در تابستان سال 1338، پس از آنكه خبرهايي 
مبني بر واگذاري نخيالت از ســوي اداره گمرك به 
دو فرد متمول به گوش عشــاير رســيد، آنها حاضر 
به ترك اراضي نشدند. ســرانجام، اداره گمرك براي 
خلع يد عشاير به زور متوسل شد و آنها را از نخيالت 
بيرون كرد. عشاير خرمشهر در اعتراض به اين اقدام 
گمرك، عريضه اي خطاب به شاه نوشتند و خواستار 
بازپس گيري امالك خود شدند؛ »معلوم شد گمرك 
منظورش توسعه محل گمرك نيست، بلكه اين امالك 
ما را به دو نفر به نام عبدالعزيــز فاضلي و عبدالكريم 
فيصلي كه دو نفر متمول باشند، واگذار نمود و فوراً 
درصدد برآمدند كه ما را از محل آبااجدادي خودمان 
بيرون كنند، آن هم با ســرنيزه كه باالخره با قدرت 
و زور و ســرنيزه ما را تارومار كردند كه عده اي از ما 
تحميل بر جامعــه و جمعي بالتكليــف و دربه در و 
متواري شده و چند نفر معدودي كه قدرت مالي شان 
اجازه مي داد، محل سكنايي براي خود تهيه كردند«.

وزارت گمركات در پاسخ به اداره كل بازرسي كه پيگير 
اعتراض عشاير خرمشهر بود، اعالم كرد: »زمين مورد 
اشاره شاكيان جزو اراضي اداره گمرك خرمشهر است 
كه از طرف اداره خالصه به گمرك واگذار شده است«. 
وزارت گمركات در ادامه اذعان مي كند كه خانه هاي 
احداثي عشــاير »با رضايت صاحبان آن خريداري 
و موجبي براي شــكايت نخواهد بــود، مگر اينكه 
نامبردگان قصد داشته باشند به استناد وجود چندين 

نخل، اراضي گمرك و خالصه را تملك نمايند«.
منبع: اسناد آرشيو ملي ايران، پرونده 240/26649.
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روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ 30دســامبر 1959)8دي 1338( يكي از مطالب خود را به اخبار 
پيرامون اختالفات مرزي ايران با عراق اختصاص داد و تيتر زد: »ايران درها را براي مذاكره بر ســر 
مناقشه باز مي گذارد«. اين روزنامه زير تيتر خود در اين باره نيز نوشت: ايران خواستار مذاكره با عراق 
يا خواهان مطرح كردن اختالفات مرزي خود با عراق در يك اجالس بين المللي اســت. دولت ايران 
با لحني مقتدرانه اعالم كرده اســت كه كامال از به حق بودن مواضع قانوني خود در زمينه اختالفات 
مرزي با عراق مطمئن است. از همين رو خواهان بحث و مذاكره در اين زمينه به طور مستقيم با عراق 
يا خواهان مطرح كردن مواضع ايران درباره اختالفات مرزي با اين كشور در اجالسي بين المللي است. 
با وجود اعالم اين مواضع از ســوي دولت ايران، تا كنون هيچ يك از اين دو كشور براي مذاكره درباره 
اختالفات مرزي زمينه چيني و اعالم آمادگي نكرده است. يكي از داليل اين امر نبود ارتباط سياسي 
ميان دو كشور ايران و عراق است، ايران و عراق در هيچ كدام از پايتخت هاي خود سفارت ندارند و در 
اين شرايط نمي توان انتظار گشايش سياسي درباره اختالفات مرزي اين دو كشور داشت. همزمان 
نيز گزارش هايي مبني بر تقويت استحكامات نظامي ايران در شط العرب)اروندرود( رودخانه مرزي 
ميان ايران و عراق انتشار يافته است. گزارش هاي مطبوعاتي همچنين حكايت از آن دارد كه شهرهاي 
بندري آبادان و خرمشهر در كرانه شط العرب تبديل به قلعه هاي نظامي شده اند كه هر زماني احتمال 
وقوع يك حمله از آنها وجود دارد. ارتش ايران اعالم كرده است كه فعاليت هاي نظامي در اين منطقه با 
مانورهاي روتين عادي مرتبط است. ناظران نيز اعالم كرده اند كه ايران هم اكنون يك گردان توپخانه 
و يك گردان ضد هوايي به منطقه مرزي با عراق منتقل كرده اســت. بر اســاس گزارش ها، وضعيت 
كشتيراني در شط العرب )اروند رود( همچنان عادي است و كشتي ها در بندرهاي ايران و بندر بصره 

عراق پهلو مي گيرند.

تمرين صدارت 
   شروان اميرزاده     ����������������������������������������������������������������������������������������������������

علي اميني صدارت تمرین مي كند و ستوني از مطالبات معوقه مردم در صفحه 
دهن  كجي هفته نامه تهران مصور كه نصرت اله شيفته مي نوشت�

فکاهی

سه راه یوسف آباد/ تقاطع خيابان حافظ و استاد شهریار پایيز 1338

 روزهاي تلخ 
براي سلطان قلب ها

ده پيروزي و ده ها شكست

جمال رهنمایی������������������������������������������������������������������������������

بعضی ها ايــن روايــت را تعريــف می كنند كه در زمســتان ســال 
1338محمدعلي فردين كه حاال 28ساله شده بود، هنگامي كه در صف 
سينما به او بليت نرسيد و پشت در ماند، به صورت اتفاقي توسط اسماعيل 
كوشان، تهيه كننده و كارگردان سينما كه از روي چهره، فردين را شناخته 
بود، به داخل سينما دعوت شد و فيلم را تماشا كرد. اما اين همه ماجرا نبود. 
در همان شب كوشان به او پيشنهاد بازيگري در فيلم » چشمه آب حيات « 
را داد و اين سوپراستار سينماي ايران وارد نخستين شب كاري خودش در 
سينماي ايران شد. او در طول 19سال بازيگري تا سال 1361در 69فيلم 

نقش هاي به ياد ماندني ايفا كرد.
فردين تا قبل از اين كشــتي گير پرافتخاري نيز بــود. چندبار قهرماني 
كشوري در هر دو رشته آزاد و فرنگي و مدال نقره مسابقات جهاني سال 
1332را در كارنامه ورزشي خود داشت اما آسيب ديدگي و برخي مسائل 
حاشيه اي دنياي كشتي كه هيچ كس آنها را به زبان نمي آورد، او را در اوج 

شكوفايي از اين صحنه بيرون راند.
او پس از انقالب نيز در ايران ماند و براي ادامه زندگي روي پرده نقره اي 
ســال ها جنگيد اما موفق نشــد. آخرين فيلم فرديــن »برزخي ها« به 
كارگرداني ايرج قــادري بود. اموال فردين نيز ســال ها پيش از مرگش 
مصادره شــد. در پرونده آدم هاي موفق و مشهور، چند پيروزي بزرگ و 
صدها شكســت خرد كننده وجود دارد. اين ماجراي زندگي ستاره هاي 
بزرگي است كه اطراف خود مي بينيم. مسير زندگي آنها شكست هايي را 

به خود ديده كه حتي تصور آن هم براي ما دشوار است.
تاب آوري در رودخانه خروشــان زندگي كه هر روز مي تواند شناگر را با 
صخره اي سخت آشــنا كند، ماهيت اين جريان خروشان و تن نحيف 
شناگران آن است. اروين يالوم درباره معناي زندگي و نحوه مواجه شدن با 
آن در كتاب »روان درماني اگزيستانسيال« مي گويد: دريافته ام كه نزديك 
شدن به معناي زندگي بايد غيرمستقيم باشد. آنچه ارزشمند است، آغاز 
درگيري با مسئله است. بايد در رودخانه زندگي غوطه ور شد و اجازه داد 
پرسش )ها( راه خود را بپيمايد. درباره تمايل ما به شنا در رودخانه زندگي 
از ما نظرخواهي نمي شود. ما درباره مكاني كه به دنيا مي آييم، زماني كه 
به دنيا مي آييم و كســاني كه ما را به دنيا مي آورند و كودكي ما را شكل 
مي دهند، كوچك ترين حق انتخابي نداريم و زماني متوجه زنده بودن 
خودمان مي شويم كه يك روز، در يك جاي اين رودخانه خروشان غوطه ور 
هستيم و تنها روي آب ماندن، شنا كردن و نفس كشيدن كاري است كه 
برايمان باقي مانده است. فردين در جنوب تهران، در يك خانواده فقير و در 
سال هايي كه ايران در آشوب و قحطي و جنگ به سر مي برد به دنيا آمد اما 
شناگر خوبي بود. بارها به صخره هايي برخورد كه نفسش را بريدند. اما او از 

شنا كردن بازنايستاد و تا آخر خودش را روي آب نگه داشت.
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در اين سال نويسنده تازه نفســي پا به صحنه ادبيات داستاني ايران 
گذاشت. احمد اعطا كه قبال تعدادي از داستان هايش را در مجله »اميد 
ايران« چاپ كرده  بود، مجموعه داستاني با نام »مول« را منتشر كرد. با 
درخشش احمد اعطا كه بعدها كتاب هايش را با نام احمد محمود منتشر 
مي كرد، نسل جديد داستان نويسان ايران پا به عرصه ادبيات داستاني 
ايران گذاشتند. مول، مجموعه داستاني بود كه سايه  هدايت و چوبك 
بر سر آن ســنگيني مي كرد. محمود هنوز صدا و نگاه منحصر به فرد 
خود را پيدا نكرده  بود و نگاه غالب داستان ها بيهودگي و تاريكي بود. 

شخصيت ها هم مستقل و هنرمندانه پرورش نيافته  بودند و تنها بازتاب 
چهره نويسنده در آن زمان بودند. در آن سال، كسي نمي دانست كه 
نويسنده اين مجموعه ناپخته، بعدها يكي از بزرگ ترين رمان نويسان 
ادبيات داستاني ايران خواهد شد. »مردي كه در غبار گم شد« نخستين 
و تنها كتاب داستاني شاعر معروف معاصر ايران، نصرت رحماني بود. 
اين اثر كه ابتدا به صورت پاورقي منتشر شده بود، داستاني زندگينامه اي 
بود كه در 28يادداشت  روزانه روايت مي شــد. حوادث داستان حول 
عشق ناكام و درگيري قهرمان با اعتياد مي گذشت. تصوير اجتماعي اي 
كه رحماني از جامعه روايت مي كرد، يادآور محمد مسعود مرحوم بود 
اما خبري از عصبيت و ستيز مســعود نبود و جاي آنها را مواد مخدر و 

نشئگي گرفته  بود. روحيه شكست خوردگي پس از كودتا هنوز دست 
از سر نويسندگان و روشنفكران برنداشته بود و هر كدام براي مواجهه 
با اين شكست، راه حلي در داستان هايشان روايت مي كردند. عده اي 
از نويســندگان به تاريخ ايران پناه برده  بودند و از دل آن، افسانه هاي 
قديمي را بازآفريني مي كردند. ارسالن پوريا در قالب داستاني، افسانه  
آرش كمانگير را روايت مي كرد. »آرش شيوا تير« كه زباني شاعرانه و 
حماسي داشت، ايران پس از شكست از افراسياب را توصيف مي كرد؛ 
آرش براي نجات ايران از خدايان اوستايي مدد مي گرفت و براي ايران 
جان مي داد. جور ديگر واكنش به دوران شكســت، رويكرد انحطاط 
بود؛ رويكرد نويســندگاني كه نه راه دلمردگي را مي رفتند، نه در پي 

تاريخ ايران براي بازيابي غرورشــان بودند. آنها به خاطر سرخوردگي 
از فضاي جامعه، در پي آزادي جنســي در آثارشان مي رفتند و آثاري 
كه مي آفريدند، كپي هاي دســت چندم آثار غربي اين چنيني بود كه 
ماندگاري چنداني نداشتند؛ مانند مهين توللي كه با مجموعه داستان 
»سنجاق مرواريد« زندگي بي بند وبار زني را با جزئيات روايت مي كرد. 
اثر ديگر اين چنيني، رمان »قوس و قزح« از نوراهلل خرازي )نوري( بود. 
نوري در آثارش از علي دشتي تقليد مي كرد و سعي داشت آزادي هاي 
باب روز غربي را در برابر زندگي سنتي شرقي قرار دهد، اما چيزي كه در 
واقع شكل مي گرفت تعداد زيادي صحنه هاي روابط جنسي بدون فرم 

چشمگير يا مضموني ارزشمند بود.

نويسنده هاي جوان به عرصه ادبيات 
داستاني ايران وارد شدند

سال تازه رسيده ها 

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

سيحون در سه ضلعي رياضيات، نجوم و شعر
آرامگاه خيام؛ مزاري كه در بهار گل افشان مي شود

غروب قمر
قمرالملوك وزيري در فقر در گذشت 

معماری

اقتصاد

يك سال، يك خبر 

   احسان بهرام غفاري      ������������������������������������������������������������������

»ديشــب قمر مرد. آن بلبل سرگشته ســحرآفرين از قلمرو عالم 
شيدايي ربوده شد.«  

اينها جمالت راديو بود كه خبر از مرگ قمرالملوك وزيري مي داد. 
جنازه او را صبح جمعه به امامزاده قاســم فرســتادند تا روز شنبه 
تشييع او صورت گيرد. اگرچه راديو از مردم و هنرمندان خواست 
كه شركت كنند اما جز مرتضي ني داوود، حسين تهراني، بديع زاده 
و ذبيحي و تعدادي از مردم كه تعدادشــان جمعــا به 20نفر هم 
نمي رسيد، هيچ كس نيامد و غريبانه او را در ظهيرالدوله دفن كردند. 
كيهان نوشت: »از اين همه خواننده و نوازنده و هنردوست، حتي يك 
نفر به  خود زحمت نداد كه قدم رنجه كند و نيم ساعت سر جنازه يا 
مزار قمر بيايد. پس دوستي ما دروغ است و اين حرف هايي كه راجع 

به تشويق هنر و هنرمندان مي زنيم، خود آنها را باور نداريم«. 
قمر تمام زندگــي اش را وقف مردم كرد و هرچه درآمد داشــت به 
نيازمندان مي داد. اواخر، تنها در يك رستوران، براي ساعت 11شب 
به بعد به او صحنه داده بودند؛ زماني كه تعدادي مســت و اليعقل 
به دنبال خوشگذراني بودند و چون اجراي قمر، اعتراض شان را در 
پي داشت، او را جواب كردند. قمر تا آخرين روزهاي عمرش در بستر 
فقر و بيماري ماند. جعفر شهري مي نويسد: »دچار بيهودگي و از همه 
بدتر، فقر شديد بود. سپاس نامه هنري او در يك تخته قالي نخ نما، 
يك آينه غبارگرفته و بستر محقري در وسط اتاق كه خود در ميان 

آن دراز كشيده بود، تمام زندگي او بود«.

دو طال و ديگر هيچ
كشتي ايران، در نخستين مسابقات جهاني كه در تهران برگزار شد، با دو طال 

به عنوان سوم جهان دست پيدا كرد 

  جواد نصرتي  �������������������������������������������������������������������������������

بعد از درخشــش در المپيك ملبورن، انتظارها از تيم ملي كشتي 
ايران بسيار باال رفته بود و بسياري اميدوار بودند نخستين ميزباني 
ايران در رقابت هاي جهاني كشتي به نخستين قهرماني تيم ايران در 
اين رقابت ها منجر شود اما به جز غالمرضا تختي و امامعلي حبيبي 
كه كاري به جز قهرماني بلد نبودند، بقيه تيم يك نااميدي كامل بود.

اين رقابت ها، در حالي برگزار شد كه نسل طاليي كشتي ايران در 
دهه طاليي 30، در اوج آمادگي بود و كسب ميزباني، تنها توقع ها 
را باال بــرد. نتايج درخشــان در المپيك قبلي، مــردم را با چيزي 
جز قهرماني راضي نمي كرد اما ايران خوش شــانس بود كه تختي 

و حبيبي را داشــت. همه اميدها، در 2طالي پهلــوان تهران و ببر 
مازندران خالصه شد و ايران در جدول مدالي، بعد از شوروي و تركيه 
سوم شد. در جدول امتيازي، به جز شوروي و تركيه، حتي بلغارستان 
هم بهتر از ايران بود. اين ناكامي در حالي به دست آمد كه عالوه بر 
ميزباني، تيم ملي كشتي ايران آماده سازي بسيار خوبي هم داشت 
و با تيم هاي تركيه و بلغارستان در تهران بازي هاي دوستانه برگزار 
كرده بود. حبيبي در اين رقابت ها كه در استاديوم ثريا )كه بعدها به 
نام شهيد حيدرنيا تغيير نام داد( در مسابقه تاريخي واختناگ باوادزه 
چنان با قدرت بود كه ناخواسته دنده حريف خود را شكست و تختي 
هم تا فينال، همه حريفانش را ضربه فني كرد. حريف بلغاري هم در 

فينال، ترجيح داد مسابقه را نيمه كاره بگذارد.

ورزش

 

مملكت آدم هايي را الزم دارد كه يك قدم برمي دارند 
كانون فيلم زير نظر فرخ غفاري شروع به  كار كرد

روزي با قباد شيوا درباره راديو و تلويزيون ملي ايران، جشن 
هنر و... گفت وگو مي كردم. در ميانه هاي صحبت جمله اي 
گفت كه تا به امروز در ذهنم مانده؛ »فرخ غفاري شــوخي 

نبود.« 
در آغاِز نوشــتِن اين متن، اين جمله رهايم نمي كرد. شيوا 
راست مي گفت؛ فرخ غفاري شوخي نبود و سينماي ايران را 
دگرگون كرد. تأثير او در جريان فرهنگي ايران دهه1340 
مشهود و مثال زدني است. درست در آغاز اين قرن متولد شد، 
يك دهه بعد با خانواده به بلژيك سفر كرد و يك دهه بعد از 

آن، از دانشگاه گرونوبل در فرانسه سر درآورد.
ميانه هاي دهــه1330 بــود و مطبوعات از لــزوم برپايي 
تشــكيالتي به  منظور نگهداري، ســاماندهي، آماده سازي 
و عرضه و نمايش آثار ســينمايي مي گفتنــد. فرخ غفاري 
دست پرورده سينماتِك هاي دنيا بود و رؤياي ايجاد چنين 
چيزي در ايران او را رها نمي كرد. وي در گفت وگو با سعيد 
نوري در كتاب »روزگار فرخ« ماجراي راه اندازي كانون فيلم 
را چنين روايت مي كند: »من به محض آنكه به ايران رسيدم، 
با اين مسئله مواجه شدم كه جوانان و حتي افراد پا به سن 
گذاشته، عاشق سينما و فيلم هستند اما ويژگي هاي فيلم 
و ســينماي خوب را نمي دانند؛ به اين دليل احساس كردم 
واجب است جايي ايجاد شــود كه يا پيش از نمايش فيلم و 
يا پس از آن در بحثي كه به وجود مي آيد افراد سينماشناس 
فني - از قبيل افرادي كه اين فيلم ها را ساخته اند يا افرادي 
كه مي دانند اين فيلم ها چگونه تهيه شــده اند - بيايند و با 
مردم عالقه مند هنر بحث كننــد؛ به اين دليل همانطور كه 
اشاره كردم، در فرانسه مرتب به سينماتك مي رفتم و پس 
از عزيمت به ايران، ايده آن را مطرح كردم. هنگامي كه ايده 
كانون فيلم از سوي من مطرح شــد، متوجه شدم كه عده 
زياد ديگري نيز تشنه چنين كاري  هستند. ايده را مدون  و 
قوانينش را مشخص كرديم و به ثبت رسانديم و به اداره كل 
هنرهاي زيبا رفتيم«.  در آن دوران بيشتر سالن هاي سينما 

خصوصي بود و كانون فيلم جاي ثابتي نيز نداشــت. به اين 
ترتيب فعاليت هاي آنها در مكان ها و ســالن هاي گوناگون 
آغاز شــد. فيلم ها يكي پس از ديگري نمايش داده مي شد 
و بحث و نظر و رد و بدل كردن عقايد شــكل گرفت؛ همان 
چيزي كه غفاري به دنبال آن بود. كانون فيلم در سال1352 
به »فيلم خانه  ملي ايران« تغيير نــام داد. پس از يك وقفه 
طوالني به  سبب تالطمات سياسي كشــور، از سال1363 
با تدوين برنامه هاي مختلف، فيلم خانه جان تازه اي يافت و 
به عنوان يك مركز اطالع رساني، با هدف نشر و عرضه فرهنگ 
ســينمايي، جايگاه خود را بازيافت. براي مطالعه بيشتر در 

اين باره  مي توان به 2كتاب گفت وگو با فــرخ غفاري - »از 
سينماتِك پاريس تا كانون فيلم تهران« پرويز جاهد و روزگار 

فرخ سعيد نوريـ  رجوع كرد.
نوشته را با جمله هايي از فرخ غفاري به پايان مي رسانم. 

»مملكت، آدم هايي را الزم دارد كه يــك قدم برمي دارند. 
دوره هايي كه نيروهاي فرهنگي و هنري به داليل مختلف 
قدمي برنمي دارند دوره هاي اتالف وقت اســت. آدمي پير 
مي شــود و مي ميرد و هيچ كاري نكرده است. يك بار من به 
اين مسئله فكركردم كه در ميان جمعيت ايران چه ميزان از 

نيروهاي خالق و كارآمد حرام مي شوند؟«

معراج قنبري

   عليرضا احمدي    ��������������������������������������������������������������������
 اقتصاد ايران در سال 1338نيز مانند 3-2 سال قبل ترش در مسير 
گســترش همكاري هاي مالي با كشورهاي ســرمايه داري حركت 
مي كرد كه با توســعه صنعتي و عمراني نيز همــراه بود. برهمين 
اســاس در فروردين ماه بانك تجارتي ايران و هلنــد آغاز به كار كرد 
و در ارديبهشــت ماه نيز قرارداد بازرگاني جديد ميان ايران و ايتاليا 
امضا شــد. در هفتمين روز از خرداد هم قرارداد دريافت 73ميليون 
دالر وام راهســازي بين ايران و بانك بين المللي توسعه و عمران در 
واشنگتن منعقد شد. مدت وام 17ســال و بهره آن 6درصد بود. در 
مردادماه بهره برداري از كارخانه برق آلســتوم آغاز و در شهريور نيز 
عمليات ساخت راه آهن گرگان – بندرشاه )بندر تركمن( شروع شد. 
كارخانه سيمان دورود هم در همين ماه آغاز به كار كرد. روند گشايش 
طرح هاي زيرساختي در مهرماه نيز ادامه يافت و كارخانه جيپ فعاليت 
خود را آغاز كرد. همچنين دراين ماه بانك توسعه صنعتي و معدني 
ايران با يك ميليارد ريال سرمايه اصلي و 2ميليارد ريال سرمايه اماني 
افتتاح شد. در بهمن ماه، روز بعد از افتتاح كارخانه قند فريمان، قانون 
تحصيل 25ميليون دالر از آمريكا تصويب و چند روز بعد موافقتنامه 
اجرايي و تفصيلي استفاده از كمك بالعوض آمريكا به منظور ساختن 
راه آهن شرفخانه - قطور، در تهران مبادله شد. اين خط راه آهن، ايران 
را به تركيه متصل مي كرد. دراين ميان در آخرين روزهاي اســفند، 
يكي از مهم ترين اخبار اقتصادي ســال در رسانه ها منتشر شد كه 
در آينده بسياري از تحوالت كشور را تحت تأثير قرار داد؛ 21اسفند 
اليحه اصالحات ارضي كه ازسوي جمشيد آموزگار، وزيركشاورزي 
دولت اقبال، به مجلس شوراي ملي )كه اكثريت آن را مالكان تشكيل 
مي دادند( تقديم شده و از چندي قبل مورد بحث و گفت وگو بود، با 

اصالحاتي مورد تصويب قرار گرفت. براساس اين قانون كه تاحدودي 
منافع مالكان را درنظر مي گرفت، هر مالك مي توانست تا 400هكتار 
زمين آبي يا 800هكتار زمين ديم را براي خود نگاه دارد. اين قانون 2 

بار ديگر در دولت هاي اميني و اعلم تغيير كرد.

از برق آلستوم تا سيمان دورود
همكاري هاي مالي ايران با كشورهاي سرمايه داري گسترش يافت

 به انتخاب 
عبدالرضا نعمت الهی

آگهی

سعيد برآبادي     �����������������������������������������������������������������������������
به تماشاي برجسته ترين اثر هوشنگ سيحون و يكي از مهم ترين يادگاران 
معماري پهلوي دوم خوش آمديد؛ اينجا آرامگاه حكيم عمر خيام است؛ 
جايي كه يكي از نوادر مهم علم، الهيات، رياضي، نجوم و البته شعر ايران 
به خواب رفته و براي پاسداشت ياد و نام او، سال 1338، هوشنگ سيحون 
دست به كار ساخت يك آرامگاه مي شود. درباره اين اثر سخن فراوان است 
و قطعا در اين حجم و جاي كوچك، هرچه گفته شود، باز اهميت و جايگاه 
اين بنا را روشن نمي كند. اما شايد بتوان به جزئياتي اشاره كرد كه پيش تر 
كمتر به آن اشاره شده است. ويژگي افرادي كه به هر دليلي سعي مي كنند 
به معماري اصيل ايراني از دريچه اي متفاوت بنگرند، نوعي وابستگي شديد 
به دنياي اعداد، نوعي عرفان منتسب به شرق كشور، بازي با خط فارسي و 
از همه مهم تر، رمز و راز و استعاره است. سيحون شكل ساده اي از خيمه و 
كاله درويشي را در اين اثر به تجسم درآورده؛ خيمه يادآور شغل اجدادي 
شاعر است و كاله درويشي نمادي از فلسفه خيام در دنياي شاعرانه اش. 
بنا 22متر ارتفاع دارد و بر ده پايه ســاخته شــده كه همگي معنايي در 
رياضيات و فلســفه خيام دارد. نبايد از ياد برد كه خيام منجم نيز بوده 
است و اگر به سقف بنا بنگريد، ستاره اي مي بينيد كه از تركيب هندسي 
يال ها و ستون ها به وجود آمده.هوشنگ سيحون خود درباره اين اثر گفته 
است:»روي هم رفته مجموعه آرامگاهي خيام در يك حال و هواي شاعرانه 
با درختان تنومند در اطرافش ساخته شد و همانطور كه خواست خود 

خيام بوده، كاماًل باز است و مزارش در بهاران گل افشان«.
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4صفحــه

مکتب ابوالحسن

نثر

نجفی تقاطع دانشگاه و حوزه عمومی بود

علي اكبر شيرواني �����������������������������������������������������������������������������

 ابوالحسن نجفی در فرانسه تحصیالتش را در رشته زبانشناسی تکمیل 
می کرد تا یکی از مؤثرترین چهره های ادبی پنجاه ســال بعد از این ایام 
کارش را شروع کند. نجفی تقاطع دانشــگاه و حوزه عمومی بود و همان 
اندازه که در فرهنگستان های زبان شهرتی داشت، در میان نویسندگان 
و روشنفکران حرفش خریدار داشت و به قدری که در دستور و فرهنگ 
زبان کوشیده بود، عمدتاً با ترجمه هایش، در مسائل سیاسیـ  اجتماعی 
ردی به جا گذاشته بود. شیوه نجفی در نثروزبان دستوری و قواعدی بود 

و نقش او حفظ و حراست از زبان و ادب فارسی است؛ آن هم در دوره ای 
که تحوالت چشمگیر، به زبان مجال نوسازی روز به روز را نمی داد. ناگفته 
پیداســت دیوار بلند حفاظت از زبان، گاهی راه بر نوآوری ها می بست و 
همین، سال ها بعد محل نقد و اشکال به کارها نجفی شد و مناقشاتی ایجاد 
کرد. اما پرورده های مکتب ابوالحسن نجفی، آثارش، اصرارش و میراثش 

بزرگ تر از نقدهاست. 
»مالحظه بفرمایید، من مردم دنیا را به سه دسته تقسیم می کنم. آن هایی 
که خیلی پول دارند، آن هایی که اصاًل ندارنــد و آن هایی که مختصری 
دارند. دسته اول می خواهند آنچه را که دارند حفظ بکنند؛ نفعشان در این 

است که وضع موجود را به همین صورت که هست نگه دارند. دسته دوم 
می خواهند آنچه را که ندارند به دست بیاورند؛ نفعشان در این است که 
وضع موجود را از میان بردارند و وضع دیگری که برای آنها مفید باشد به 
وجود آورند. این دو دسته واقع بین اند؛ اشخاصی اند که می شود با ایشان 
کنار آمد. اما دسته سوم می خواهند نظام موجود را درهم بریزند تا آنچه را 
که ندارند به دست بیاورند و در عین حال می خواهند نظام موجود را حفظ 
کنند تا آنچه را که دارند از دستشان نگیرند. بنابراین آن چیزی را که در 
خیال از بین می برند در عمل حفظ می کنند، یا برعکس آن چیزی را که به 

ظاهر حفظ کرده اند در عمل از بین می برند. خیال پرست اینها هستند.«

هوا سرد بود و دانه هاي 
ريز برف مي باريد

دو تشييع نيما در ۱۳۳۸ و ۱۳۷۲ و 
مشايعت كنندگان اندك و بسيار 

��������������������������������������������������������������   مرتضي كاردر

ساعت ۲ بامداد چهارشــنبه ۱۳ دي ۱۳۳۸ نيما 
يوشــيج بر اثر ذات الريه در 6۲ سالگي زندگي را 
بدرود مي گويد� روز بعد پيكر او در امامزاده عبداهلل 

شهرري به خاك سپرده مي شود�
سيروس طاهباز مي نويسد: »)پنجشنبه ۱4 دي ماه 
۱۳۳۸( صبح خودم را به مســجد قائم در خيابان 
سعدي شمالي رساندم� هوا سرد بود و دانه هاي ريز 
برف مي باريد��� تعداد وداع كنندگان به 50 تن هم 
نمي رسيدند� من فقط خليلي ملكي و جالل آل احمد 
و نصرت رحماني را مي شــناختم� جز عاليه خانم و 
چند خانم مسن ديگر، خانمي سراپا سياه پوش هم 
بود كه بعدها فهميدم فروغ فرخزاد است«� سياوش 
كسرايي، اميرهوشنگ ابتهاج )سايه(، احمد شاملو 
و احمدرضا احمدي نيز ديگر شــاعران حاضر در 

تشييع نيما بوده اند�
شمار تشييع كنندگان نيما اندك است� رسانه هاي 
عمومي چيز زيادي از درگذشــت او نمي نويسند� 
تنها گزارش باقي مانده گزارشي است بدون نام كه 
در اطالعات هفتگي منتشر مي شود با عنوان »شعر 

نو روبان سياه بسته است«�
   

نيما در يكي از نامه هاي خود نوشته بود: »من كاماًل 
به موفقيت خود اميدوارم و پيش چشــم مي بينم 
آينده اي را كه با موي ســفيد و قيافه پيري، اطفال 
هدايت شده مملكت گرداگرد مرا گرفته اند و مردم با 
روي بّشاش به من و مقدار خدمت و زحمت من نگاه 
مي كنند«� او در زمان حيات خود موفق شده بود نام 
خود را به  عنوان پيشواي شعر نو ثبت كند� پيرواني 
از ميان نخبگان و شاعران جوان پيدا كرده بود كه 
مرجعيت و استادي او را قبول داشتند و سبك او را 
در شعر ادامه دادند� اما عمر نيما آن قدر دراز نبود كه 
اقبال عمومي مردم به شعرهاي خود را ببيند� با اين 
همه او همواره به راهي كه آغاز كرده بود، باور داشت 
و مي دانســت »آنكه غربال به دست دارد، از عقب 
كاروان مي آيد« و مي دانست روزي خواهد رسيد كه 

مجسمه او را خواهند ساخت�
نيما دكتر محمد معين و بعد ابوالقاسم جنتي عطايي 
و جالل آل احمد را به شرطي كه هر دو با هم باشند، 
متولي انتشار آثار خود كرده بود� اما عماًل كسي كه 
متولي انتشــار آثار نيما مي شود، سيروس طاهباز 
است كه ۲ سال پس از درگذشت نيما كوشش براي 
گردآوري و تصحيح آثار او را آغاز و همه عمر را وقف 
گردآوري و تصحيح و انتشار شعرها و نوشته هاي 
نيما مي كند� هر چه پيش تر مي آييم،  ارزش و اهميت 
كار نيما بيش تر معلوم مي شود� زمانه، چنان كه نيما 
پيش بيني كرده اســت، كار خود را مي كند و سكه 
شعر نو به نام نيما يوشيج ضرب مي شود و هيچ گاه 

از رونق نمي افتد�
  

نيما وصيت كــرده بود كه پيكــر او در يوش دفن 
 شود� پيكر به  طور موقتي در امامزاده عبداهلل دفن 
مي شــود� ســال ها مي گذرد و وصيت نيما زمين 
مي ماند� سرانجام گروهي از دوستداران و بستگان 
او مسئول انتقال كالبد نيما به يوش مي شوند� پيكر 
نيما در ۲5 شهريور از تاالر وحدت تهران تشييع 
مي شود� شراگيم تنها فرزند نيما براي تشييع پدر 
به ايران مي آيد� در ۲6 شهريور ۱۳۷۲ نيما در خانه 
پدري اش در يوش به خاك سپرده مي شود� ديگر 
شمار تشييع كنندگان اندك نيست، هم تاالر وحدت 
آكنده از جمعيت است و هم كوچه هاي سنگالخي 
روستاي ييالقي دورافتاده اي به نام يوش كه نام نيما 

آنجا را جاودانه كرده است�

»گلوبند« به جاي »ُقپه«
ساخت ترانه »پرستو« به یاد سرهنگ سخایي

موسيقی

  ندا زندي   ������������������������������������������������������������������������������������������������������

محمود، احمد و مرتضي عظیمي زواره اي را مي توان برادران تأثیرگذار عرصه نشر 
نامید. احمد با سرمایه گذاري در تاسیس نشر »نیل« مؤثر شد، مرتضي با تاسیس 
نشر »آذر« و محمود با تاسیس کتابفروشي »دهخدا« در سال 1338. محمود 
عظیمي، استاد دانشگاه تهران و از دوستان دکتر فاطمي و دکتر مصدق بود که 
پس از کودتاي 28 مرداد تدریس را رها کرد و به نشر و فروش کتاب روي آورد و 
کتابفروشي دهخدا را ابتدا در خیابان فخررازي افتتاح کرد و بعدها با نقل مکان 
به روبه روي دانشگاه، به همسایگي کتابفروشي هاي »طهوري« و »چهر« رفت. 
محمود عظیمي در دوران حیاتش آثاري همچون »تاریخ اقتصادي و اجتماعي 
ایران«، »تاریخ روســیه«، »تاریــخ فرهنگ اروپا«، »زمینه جامعه شناســي«، 
»شناسایي و هستي«، »فلسفه تاریخ«، »کلیات تاریخ عمومي«، »یادگار عمر« 
و... را به چاپ رساند. کتابفروشي دهخدا با مرگ محمود عظیمي تعطیل شد و 
فرزندانش نیز گرفتار دعواي ارث و میراث شده، قید ادامه حیات کتابفروشي را 
زدند و در نهایت پس از 13 سال کتاب هاي در انبار مانده را به کتابخانه مجلس 
بخشــیدند. باراني، خزر، صائب، فراهاني، فروغي، کانون دنیا و هنر، محمدي، 
مرجان، مکتب الصدوق، آرمان و یساولي از کتابفروشي ها و نشرهاي تاسیس شده 

در همین دهه هستند که آثار عمومي، مذهبي و ادبي به چاپ مي رساندند.

  حافظ روحاني  ��������������������������������������������������������������������������

شاه جوان سرخوش از موفقیت کودتا، در سال 1332به ایران 
بازمي گردد و حاال براي تثبیت قدرتي که تازه به دســت آورده 
به افرادي وفادار نیــاز دارد؛ مهرداد پهلبد یکي از آنهاســت. 
ریاست اداره کل هنرهاي زیبا به او مي رسد که در ساختماني 
کوچك، کنار هنرستان هنرهاي زیباي پسران در کوچه تنکابِن 
پیچ شمیران تهران مستقر اســت. اما این اداره کوچك که در 
سال 1328ذیل وزارت فرهنگ تأســیس شد و یك سال بعد 
به اداره کل ارتقا یافت، در آذر ماه سال 1343به وزارت فرهنگ 

و هنر تبدیل مي شود و مهرداد پهلبد به مقام وزارت مي رسد.
با نام عزت اهلل مین باشــیان به دنیــا آمد ولي بعــد از ازدواج 
جنجالي اش با شــمس پهلوي، خواهر شاه، نامش را به مهرداد 
پهلبد تغییر داد. همین ازدواج که با حاشیه و شایعات فراوان هم 
همراه بود، باعث شد تا نفوذي در دربار پیدا کند. همین ازدواج 
باعث شد که نامش را هنوز بیشتر به عنوان همسر شمس پهلوي 
ببرند تا نخستین وزیر فرهنگ و هنر ایران. با این حال مهرداد 
پهلبد تقریباً 14ســال وزیر فرهنگ و هنر باقي ماند تا نام این 

وزارتخانه با نام او پیوند بخورد.
 با جدي شــدن جنبش هاي مردمي و تزلزل شاه، او نیز مانند 

بسیاري که زندگي شان وابســته به خاندان پهلوي بود، ایران 
را ترك کرد تا محســن فروغي براي مدتي بســیار کوتاه وزیر 
فرهنگ و هنر دولتي فروپاشیده شود. مهرداد پهلبد تا همین 2 
سال پیش، مرداد ماه سال 1397، تا سن 101سالگي هم زنده 
بود و تا آخرین لحظه هم نامش انگار زیر سایه خاندان پهلوي 

قرار داشت.

»كيهان« به دنبال خوانندگاني در سراسر كيهان
آغاز انتشار »کیهان اینترنشنال«

مطبوعات

 محمدناصر احدي    ���������������������������������������������������������������������

روزنامه کیهان که در سال 1321منتشر شد، با هدایت مصباح زاده، 
به یك مؤسسه مطبوعاتي معتبر و رقیب اصلي مؤسسه مطبوعاتي 
اطالعات بدل شــد. کیهان نیز همچون اطالعــات، رفته رفته بر 
وسعت کارش افزود و با استفاده از تجهیزات نوین چاپ و تربیت 
نیروهاي حرفه اي، انتشار نشریات مختلفي را در دستور کار قرار 
داد. در 1329، »کیهان هوایي« که روزنامه اي ویژه ایرانیان خارج 
از کشور بود منتشر شد. سپس، در نیمه دوم 1334، هفته نامه اي 
ویژه  معلمانـ  که در آن زمان فرهنگیان نامیده مي شــدندـ  به 
نام کیهان فرهنگي از راه رســید که البته انتشــارش در خرداد 
1335متوقف شد. مجله کیهان ورزشــي که قدیمي ترین مجله 
ورزشي ایران است، با حمایت مصباح زاده از 2 روزنامه نگار جوان 
آن سال ها، یعني صدرالدین الهي و کاظم گیالن پور، در 18 آذر 
1334، به قیمت 3ریال و در 12 صفحه به دست ورزش دوستان 

رسید. 
کیهــان در ســال 1335با انتشــار مجله کیهــان بچه ها طیف 
مخاطبانش را تا کودکان و نوجوانان وسعت داد و سبك جدیدي 
از روزنامه نــگاري را بــراي مخاطبان کم سن وســال بنیاد کرد. 
مصباح زاده خواب هاي دور و درازي براي مؤسســه اش دیده بود 
و مي خواست »کیهان« در سراســر کیهان خواننده داشته باشد؛ 
به همین دلیل در سال 1338، روزنامه سیاسيـ  خبري »کیهان 
اینترنشنال« به زبان انگلیسي از ســوي این مؤسسه مطبوعاتي 

منتشر شد. فروغ اعظم اتحادیه، همسر مصباح زاده، صاحب امتیاز 
و مدیرمســئول این روزنامه بود و در مقاطــع مختلف تد هالي، 
ویلیام هري دالفــورس، دکتر کاظم زرنگار، ســردبیري آن را بر 
عهده داشتند. کیهان اینترنشنال که بعدها به »کیهان انگلیسي« 
معروف شــد، براي مدتي ضمیمه اي هفتگي نیز منتشر مي کرد. 
پس از انقالب، معصومه ابتکار به مدت 2سال سردبیري این روزنامه 

را برعهده داشت.

فیلم جوانانه خسرو پرویزي تصویري اسنادي از دورانش به دست مي دهد
ورود فردين در سال بي ستاره ها سينما 

  سعيد مروتي �����������������������������������������������������������������������������

سینماي فارســي با تمام فراز و نشیب ها و دشــواري ها به راهش ادامه 
مي دهد. پس از سال ها تالش، پیگیري ها براي کاهش عوارض شهرداري 
به نتیجه رسیده و نتیجه اش را مي توان در افزایش تولید و اکران فیلم ها 
مشاهده کرد. از 16 فیلم ایراني اکران شــده در سال 37 به 27 فیلم در 
سال 38 مي رسیم. البته هنوز سینماي فارسي در حال آزمون و خطاست 
و رسیدن به آنچه پسند عمومي خوانده مي شود، کار ساده اي نیست. در 
اواخر دهه 30، سینماي فارسي راه هاي متنوعي را براي کشاندن تماشاگر 
به ســینما امتحان مي کند. موضوع پول زیاد و ثروت اندوزي، به عنوان 
دغدغه اي براي مخاطب اغلب فقیر، مسئله مهمي است و این دغدغه حتي 
به نام فیلم ها هم راه پیدا مي کند که یا ثروت اندوزي را هدف قرار داده اند 
)چك یك میلیون توماني/ساالر عشقي، مي میرم براي پول/ مهدي رئیس 
فیروز، داماد میلیونر/ ساالر عشقي، یا بي پولي، آسمون جل/نصرت اهلل 

وحدت(. سال 38 سال ورود فردین به سینماي فارسي است. عضو تیم 
ملي کشتي و نایب قهرمان مسابقات جهاني استانبول 1957، به توصیه 
ناصر ملك مطیعي، نقش اول »چشمه آب حیات«)سیامك یاسمي( را 
بازي مي کند. نخستین فیلم فردین خیلي در گیشه موفقیت آمیز عمل 
نمي کند.  از سال 38 فیلمي که بیشــتر در یادها مي ماند و بعدها به آن 
ارجاع داده مي شود »بي ستاره ها« ست؛ فیلم ارزان و جمع و جوري که 
کاري به مناسبات سینماي فارســي ندارد و با گوشه چشمي به نهضت 
نئورئالیسم ایتالیا ساخته شده است. خســرو پرویزي، خبرنگار ستاره 
سینما، با سرمایه اندك بابکن آودیسیان، فیلمي با حضور گرشا، سپهرنیا 
و متوسالني مي سازد که هنوز به شــهرت و محبوبیت گروهشان)سه 
تایي ها( نرسیده اند. 24 ساعت پرسه زني بي ســتاره ها در خیابان هاي 
تهران تصویري اسنادي از پایتخت در انتهاي دهه 30 به دست مي دهد؛ 
روح جوانانه حاکم بر فیلم و لحن و پرداخت ساده و بي پیرایه اش نقطه 

تمایزي را رقم مي زند که در فیلم هاي بعدي سازنده اش تکرار نمي شود.
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همسايه طهوري و چهر
آغاز به کار انتشارات دهخدا 

نشر

شعر

  حسين عصاران   ������������������������������������������������������������������

اگر از داســتان هاي برســاخته در اطراف ترانه »مرا ببوس« 
بگذریم، ترانه »پرستو« را مي توان یکي از نخستین ترانه هاي 
بعد از مشروطه دانســت که با ســویه هاي اعتراضي نسبت 
به یك اتفاق سیاســي مشخص، ســاخته و اجرا شده است؛ 
سرگرد محمود ســخایي، رئیس شــهرباني کرمان، به عنوان 
یکي از افســران وفادار به دکتر مصــدق در روزهاي کودتاي 
مرداد1332 در کرمان به طرز فجیعي مثله شــد. چند سال 
بعد و با آغاز خوانندگي منوچهر سخایي )برادر کوچك سرگرد 
سخایي( این امکان براي او و سیروس آرین پور )مترجم، شاعر 
و جامعه شــناس ملي خواه( فراهم شد که به یاد سرگرد، ترانه 

پرستو را ساخته و پرداخته کنند.
 ایــن ترانه براي نخســتین بار در ســال1338 بــا آهنگ و 
ویلن نوازي عطــاءاهلل خرم و تغییر مصــراع »هنوزم ُقپه هات 
مونده لب طاقچه« به »گلوبند طــالت مونده لب طاقچه« در 

رادیو اجرا شد.

يك وزارتخانه، يك وزير
ریاست مهرداد پهلبد بر اداره کل هنرهاي زیبا

تجسمی

در تئاتر دهقان خبري از حساب و کتاب نیست 
ماليات بي ماليات تئاتر 

  مهرداد رهسپار   ������������������������������������������������������������������������

در تابستان ســال 1338دولت اعالم مي کند که همه بازیگران یا 
به عبارتي »هنرمندان محبوب« باید مالیات بپردازند، در غیراین 
صورت بازداشت و روانه زندان خواهند شد. این خبر ولوله اي میان 
بازیگران الله زار، به خصوص تئاتر دهقان مي اندازد. این بازیگران 

که اغلب از »تئاتر تهران« هستند و به قول امروزي ها از بازیگران 
»پولساز«، با پوشیدن لباس راه راه زندانیان، با پرداخت مالیات به 
زبان طنز و شــوخ طبعي مخالفت مي کنند. در عکس ها به ترتیب 
علي تابش، اصغر تفکري، وحدت و قنبري را مي بینیم که مقابل 
دوربین گزارشگر تهران مصور آمده اند و شیرین زباني آنها هم در 

کنار عکس شان منتشر شده است.

علی تابش با آهنگ كوچه باغی 

وحدت با لهجه اصفهانی

تفكری رئيس بند هنرمندان در زندان موقت

قنبری)ميرزاجعفرخان(
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