
كرونا چگونه تهران را فتح كرد

 درصد از مبتاليان 
 علت ابتاليشان را شركت در مهمانی ها 
 و نشست های جمعی 2هفته قبل 
 از ابتال و  26/8 درصد، مراجعه 
به مراكز درمانی اعالم كرده اند

درصــد كســانی كــه از بيمارســتان مرخص 
شده اند با حداقل يك نفر تماس داشته اند كه 

31.9درصد آنها بيمار شده اند

درصد فوتی هايي كه بيماری 
زمينه ای داشــته اند،  مبتال 

به فشار خون بوده اند 423/1

48/5
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گزارشهمشهريازنقشهپراكندگيشيوعكوويد-19درتهرانكهبراينخستينبارمنتشرميشود

روزهاي سياه دارو

خطر بازگشت  تفکری که 
تحریم  را نعمت می داند

پایان تحریم هاي تسليحاتيدرگفتوگوبارضانصری
حقوقدانبينالملل

همدستي آلودگي هوا و کرونا   
عليه سالمت شهروندان

روزهاياوجآلودگيهوايتهرانفرارسيده
وبااثراتمنفياشرويريه،ميتواندخيليهارادربرابركرونا

آسيبپذيرتركند

اگراينتصورغلطايجادشــودكه
مشکالتاقتصادیكشور»بهخاطر
برجــام«-ونهبهدليل»تضعيف
برجام«-ايجادشدهاست؛آنگاه
گرايشــیدركشــورغالب
خواهدشــدكهقطعنامه
شــورایامنيترا
كاغذپارهوتحريم
رانعمــتخواهد

دانست

گزارشميدانيهمشهريازسرگرداني
تعداديازبيماراندرناصرخسروبرايتهيهدارويكرونا

»ماموربازاراســت!«اصطالحيكهاينروزهادالالندارودر
ناصرخسروبهكارميبرند.اينقماشرانميتوانشناخت.شايد

اينگونهميگويندتاقيمتداروراباالببرند.بههرحال،تقاضابسياراستواينافراد
تاميتوانندبازارگرميميكنند،باهردوزوكلکي.
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 به یاد غالمعباس توسلي
 استاد پيشکسوت جامعه شناسي 

 برگزاري مراسم 
 عزاداري سالروز شهادت 

 امام رضا)ع(با حضور 
رهبر معظم  انقالب

موتورتوليد صنعتی  
روشن شد

 بازارها 
در انتظار 13 آبان

  ژيمناستيك، حتي 
براي زنان ايراني

تازهترينگــزارشوزارتصنعت،
معــدنوتجــارتنشــانميدهد
بهطورميانگينرشد28گروهاصلي
كاالهايصنعتيدر5ماهنخســت

امسال15درصدبيشترشدهاست

آياانتخابــاتآمريــکاروندبعدي
بازارهاراشکلميدهد؟

زنــان لبــاس ورزش وزارت
»ژيمناستيكبرايهمه«راتأييدكرد

يادداشت
عليرضا ميریوسفي؛  كارشناسسياستبينالملل

روز18اكتبر)2٧مهرماه(5سالازروزقبولبرجام
)adoption day(ميگذردومطابقپيوســتب
قطعنامه22٣1،محدوديتهايپيشبينيشــدهبــرايخريدوفروشاقالم
متعارفنظاميوهمينطورمسافرتبرخيافرادمرتبطومذكوردراينقطعنامه

رسماپايانميپذيرد.
صرفنظرازارزشباالياينموضــوعدرتقويتتواندفاعيكشــور،ارزش
سياسيوبينالملليرســيدنبهايننقطهنيزقابلتوجهاست؛اينکهبهرغم
تماميتالشها،تحريکات،بدعهديهاوفشــارها،يکيازسررسيدهايمهم
دستاوردهايمقاومتكشوردرمسيرپرفرازونشيبگذشتهفرارسيدهاستو

هنوزديپلماسيچندجانبهوبرجامفرصتكافيبرايايفاينقشدارد.
حقيقتايناســتكهاكثرتحليلهاواقداماتگروههاوطرفهايضدايراني
طي4ســالگذشــتهمعطوفبهنابوديبرجاموازبينبردنهرگونهامکان
تداومديپلماســيومحدودكردنقدرتمانورايراندرعرصهبينالملليبوده
اســت.هرچنداينگروههاوافراددرتحليلهايفريبکارانهخودوبراياقناع
سياستمدارانزودباوروتازهبهدورانرسيدهآمريکايي،ادعاميكردندسياست
فشارحداكثريدرمدتيكوتاهايرانرابهزانودرآوردهومجبوربهتسليمكامل
خواهدكرد،وليخوداينافرادبهبيپايهبودنادعاهايشانواقفبودندوبيش
ازهرچيزبرتحريكافکارعموميايرانبرايخروجازبرجامحســابويژهاي
بازكردهبودند.بااينحالدورانديشــيوصبرراهبرديايران،محاسباتاين
گروههارابههمزدوبعدازناكاميآمريکادرمتقاعدكردنســايركشورهاي
شــورايامنيتبرايتمديدمحدوديتهايهســتهايوهمينطوربينتيجه
ماندناقداماينكشوربرايبازگرداندنتحريمهايسازمانملل،اينگروههاي
ضدايرانيبــهمهمالتيمثلدرخواســتمحاصرهدرياييايــرانونظايرآن

روآوردهاند.
واقعيتايناســتكهايرانطيدهههاودرواقعسدههايگذشتهايندرس
راآموختهكهبيشازهرچيزبايدبرقابليتهايدفاعيداخليمتکيباشــدو
امنيت،كاالييخريدنيازخارجازكشورنيست.بههمينخاطر،صنايعدفاعي
ايرانعمدتابوميوداخليسازيشدهوبانهايتبهرهورياقتصاديوحداقل
نيازبهخارجازكشورطراحيشدهاند،بااينحالرفعمحدوديتهايسازمان
مللميتوانددرتقويتاينصنايعبوميوپيشرفتهدفاعيكمكموثريكند

كهبهمذاقرژيماسرائيلودشمنانايرانخوشنميآيد.
مهمترازايــنتحول،تقويــتدلگرميوخوشبينينســبتبهنقدشــدن
سررســيدهايبعديوپيشبينيشدهدربرجام،شــامللغومحدوديتهاي
موشکيدرسال2٠2٣ومهمترازآنخروجهميشگيموضوعهستهايايران

ازدستوركارشورايامنيتدرسال2٠25است.
عالوهبراينهــاوصرفنظرازنتيجهانتخابــاتآمريکا،ايندســتاورد،پيام
سياسيويژهاينيزبهســکاندارانآتيسياستاينكشــورخواهدفرستاد.
اگرآمريکاتصميمبهبازگشــتبهديپلماســيوبرجامبگيرد،پشــتيباني
يکپارچهبينالملليازادامهاجرايبرجاموسررســيدهايپيشبينيشــده
درآن،اينموضوعراتســهيلخواهدكردواگرتصميمبهادامهروندتقابليو
ظالمانهكنونيبگيرد،قطعاباانزواودشواريبيشتردراقداماتيکجانبهخود

مواجهخواهدبود.
باتوجهبــهتماميايــنمالحظات،ميشــودگفــتلغــومحدوديتهاي
تســليحاتيدر2٧مهرماه،نهتنهايــكپيروزيبزرگبــرايمقاومتملت
ايران،بلکهيكدســتاوردمهمبرايچندجانبهگراييوتقويتديپلماســي

جهانيخواهدبود.

 روز بازگشت
به چندجانبه گرایي
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2صفحه10

نتايجيكپروژهتحقيقاتيكهبهسفارشكميته
سالمتشوراياسالميشهرتهرانوتوسطمركزجامعه

مطالعاتشهرداريتهرانانجامشدهومجريآن
دكترحميدسوري،استاداپيدميولوژيدانشگاهعلومپزشکي
شهيدبهشتياستوحکايتازناموفقبودنسياستهاياجرايي
دركنترلاپيدميكوويد-19داردوجزئياتتازهايازچگونگي

شيوعكرونارادرتهراننشانميدهد.
اينمطالعه،مربوطبه14فروردينتا14تير،كهجزئياتشيوع
ويروسونقشــهحركتآنرادرتهرانبررســيكرده،براي
نخستينبارمنتشرميشودونشــانميدهدكه٣منطقه6،4
و19بيشترينمواردابتالراداشــتهاند.بيشترينعلتابتالي
افرادبهدليلمراجعهبهمراكزدرمانيبودهوشايعترينبيماري
زمينهايدرافرادموردمطالعه،بيماريهايقلبي-عروقيبوده
است.اينمطالعهنشــاندادهكهدردورهموردبررسي،ميزان

كشندگيبيماريدرمواردبستري12.٣درصدبودهاست.
اينتحقيقرامركزمطالعاتشهرداريتهرانبهسفارشكميته
سالمتشورايشهرتهرانبامشاركتگروهيازمتخصصانبه
سرپرستيدكترحميدسوري،اپيدميولوژيست،انجامدادهاست.
براساساينمطالعه،دردورهزمانياعالمشده،51هزارو548مورد
مراجعهو48هزارو٣9٣موردپذيرشوبستريبهدليلابتالبه
كرونادربيمارستانهايتحتپوشش٣دانشگاهعلومپزشکي
تهران،ايرانوشــهيدبهشتيبررسيشــدهاست.همچنين
اطالعات1122موردترخيصشــدهكهتستشانمثبتشده
بود،باتماستلفني،جمعآوريشد.نتايجنشانميدهدميزان

كشندگيبيماريدرمواردبستري12.٣درصدبودهاست.ازميان
افرادمثبت،5٠هزارو59نفر،يعني٧6.2درصد،بهبودپيداكرده
و٧6٧نفرباقيماندهتازمــانجمعآورياطالعاتتحتدرمان
بودند.ميانگينسنيبيماران5٧.٣سالوبيشتريندرصدموارد
فوتدرگروهسنيباالي8٠سالبود.اگرنسبتبهبوديافتهها
وفوتشــدههارادرايندادههامحاسبهكنيم،بيشتريندرصد
بهبوديدرگروهســني٣٠تا4٠ســال)89.1درصد(و2٠تا
٣٠ساله)88.8درصد(وبيشتريندرصدمرگدربستريشدگان
تستمثبتدرگروهسنيباالي8٠سال)28.2درصد(وگروه
سني٧٠تا8٠سال)18.8درصد(ديدهشدهاست.يافتههانشان
ميدهد،درنيمهارديبهشتامسال،روندنزوليدرسيرمواردابتال
بهبيمارياتفاقافتاده،اماباافزايشمواردابتالبعدازاينتاريخ،
تهرانواردپيكدوماپيدميشد.مواردرخدادهمرگهمتقريبااز

الگويابتالطيزمانپيرويميكند.

 به سرفه توجه کنيد!
ناهيدخداكرمي،رئيسكميتهسالمتشورايشهرتهران،به
همشــهريميگويدكهقبلازاينمطالعه،تحقيقديگرياز
اولاسفندتا14فروردينانجامشــدهبود.بعدازآندرمطالعه
جديدحركتويروساز14فروردينتا14تيربررســيشــد.

دربررســيدوم،برخيازدادههاتغيير
كردهبودبهطوريكهدرمطالعهقبلي،

ويروسدربرخيمناطقشــايعتربودكــهدرمطالعهدومبا
اطالعرسانيانجامشدهازشيوعشكمشد.

سارس کووید-2نوعي جدید از کروناویروس 
اســت که قباًل در انســان دیده نشده است. 
این بيماري با نــام کووید-19به عنوان بيماري 
جهانگير )پاندمي( اعالم شده است. این اپيدمي 

حاد، پيش رونده و تهدیدکننده است و بعد از آنفلوآنزاي اسپانيایي سال 
1918هيچ اپيدمي تا این اندازه نتوانسته جان بشر را تهدید کند. نخستين 
مورد اپيدمي در ایران آخر بهمن 1398ثبت شــده و از آن زمان تاکنون 
حدود 30هزار نفر تنها در کشور ما قرباني گرفته است. سهم کالنشهرها از 
بار بيماري  کروناویروس جدید باال بوده است به طوري که براي مثال بيش از 
40درصد این مرگ ها تنها در کالنشهر تهران یعني جایي با جمعيتي حدود 
17درصد جمعيت کل کشور رخ داده اســت. اگر بار ناشي از این اپيدمي را 
نه تنها براساس مرگ بلکه سهم بستري در بيمارستان ها، ابتال، مراجعه به 
مراکز بهداشتي درماني و هزینه هاي تحميلي مستقيم و غيرمستقيم درنظر 
بگيریم، موضوع مدیریت اپيدمي در کالنشهرها از اهميت ویژه تري نسبت 
به کل کشور برخوردار خواهد شد. کالنشهرهابه واسطه تراکم نسبي باالتر 
جمعيت، تحرکات بيشتر جمعيتي، حضور بيشتر مهاجران موقت و دائمي، 

پيچيدگي ها و تنوع رفتارها و شيوه هاي زندگي مردم، 
همينطور مرکزیت بيشتر امکانات بهداشتي درماني 

شانس مواجهه بيشــتري را براي ابتالي افراد به اپيدمي هایي ازاین دست 
فراهم مي کند. 

دکتر حميد سوري
استاداپيدميولوژيدانشگاهشهيدبهشتي

ادامه در 
صفحه12
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منطقه4 در ميان مناطق 
22گانه تهران بيشترين 

تعداد  ابتال  را  دارد  

تشنگان واردات
بيشترينحجموارداتمواداوليهبه
ايرانمتعلقبهچهموادیاستواز

كدامكشورها؟

13

عراق دهه 1990؛ 
مرگ تدريجي 
زيرتيغ تحريم

استفادهآمريکاومتحدانشازابزار
تحريمعليهعــراقدردهه199٠
ويرانيزيرســاختهاياقتصادي
واجتماعياينكشــوررابهدنبال

داشت

19

 سال های تحول
در طراحی گرافيك
ويژهنامهطراحیگرافيكايراندر

دهه1٣4٠

نقشه توزيع موارد ابتال به كوويد-19 در مناطق 22گانه تهران
به ازای هر 100هزار نفر )از فروردين تا پايان تيرماه(

24 تا 1640 تا 1024 تا 016 تا 10

درصــد از بيماران قبل 
از ابتال حداقــل يك بار 
ســفر خــارج از اســتان 

داشته اند

50
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ادامه در 
صفحه 7

امروز پس از گذشــت  
5سال از برجام به رغم گفت و گو

تالش هــاي دولــت 
آمريكا ســرانجام در نخســتين 
ايســتگاه لغو تحريم هــا، تمامي 
تحريم هاي تسليحاتي ايران لغو شد. 
برجام از 2سال قبل و با خروج آمريكا 
از آن، در وضعيت بي ثبات قرار گرفته 
و شايد تثبيت لغو تحريم ها بتواند 
تنفسي دوباره به جان برجام باشد. 
رضا نصري، حقوقداني بين المللي 
است كه از حاميان توافق هسته اي به 
شمار مي رود. او وضعيت فعلي برجام 
را نه به خاطر ضعــف توافق، بلكه 
به دليل شكل گرفتن يك وضعيت 
استثنايي در آمريكا قلمداد مي كند و 
معتقد اســت بايد مراقب بازگشت 
تفكري بود كه ديپلماسي را سازش 
غيرعزتمندانه و تحريم را كاغذپاره و 
نعمت مي داند. مشروح گفت وگوي 
همشــهري با نصــري را در ادامه 

مي خوانيد.

آقاي نصري! به نظر شما 
توافق با ترامپ آســان تر است يا 
بايدن؟  به عبارت ديگر به نظر شما 
انگيزه بايدن بــراي توافق با ايران 

بيشتر است يا ترامپ؟
اگر فرض را بر ايــن بگذاريم كه تيم 
سياســت خارجي ترامپ و رويكرد او 
نسبت به ايران در دور دوم همين تيم 
و رويكرد كنوني باقــي خواهد ماند، 
به نظرم توافــق با بايدن بــراي ايران 
قطعاً آسان تر خواهد بود. درهرحال، 
بايدن با يــك ســيگنال مثبت - كه 
همان بازگشــت به برجام اســت - 
اعالم حضور كــرده و علناً اعالم كرده 
معتقد است سياست فشار حداكثري 
شكست خورده است. درواقع، مواضع 
متعادل تر و متعارف تر او نســبت به 
ايران هم تا كنــون به گونه اي بوده كه 
نگراني و انتقادات شــديد البي هاي 
وابســته به اســرائيل )مانند مؤسسه 
FDD( را در پي داشــته؛ به نحوي كه 
بازوهاي رسانه اي اين سازمان ها علناً 
براي شكست بايدن به شدت فعاليت 
مي كنند. در ضمن، بايدن نســبت به 
عربستان سعودي موضع تندتري دارد 
و وعده داده سياســت آمريكا نسبت 
به عربستان و جنگ يمن را بازنگري 
خواهد كرد و در اين راستا ارزش هاي 

خود را قرباني فروش اسلحه و دريافت 
نفت نخواهد كرد! مضاف بر اين، بايدن 
غالباً نزديك به جرياني در دســتگاه 
سياســتگذاري كالن آمريكا بوده كه 
معتقد به فاصله گرفتن از آسياي غربي 
- پس از ايجاد نوعي همزيستي ميان 
ايران و عربستان  - و چرخش به سمت 
شرق آسياســت. اگر رابطه او با امثال 
نتانياهو و جناح تندروي اسرائيل نيز 
شــباهتي به رابطه اوباما با آنها داشته 
باشد، اين فاكتور نيز نكته مثبتي است 
كه مي تواند در تعامــل ميان تهران و 

واشنگتن تأثير خوبي داشته باشد.
درهرحــال، مجموع مواضــع بايدن، 
وعده هــاي انتخاباتــي او، تعلقــات 
سياســي و خاســتگاه فكري اش - و 
همچنين توقعــات و محذوريت هاي 
بين المللــي اش - در رابطــه با ايران 
و منطقــه، غالباً با رويكــردي كه در 
سال هاي اخير ترامپ و تيم افراطيون 
او اتخاذ كردند، تفاوت هاي مهمي دارد 
و اين تفاوت هــا ظرفيت هايي را براي 
تعامل بــا دولت او براي ايــران ايجاد 

مي كند.
ترامــپ مي گويد بعد از 
يك ماه با ايــران توافق مي كند؟ 
به نظر شــما اهميت توافق با ايران 
براي ترامپ، آن هم پس از انتخابات 

چيست؟
ترامپ همــواره مي خواهــد خود را 
فردي نشان دهد كه قادر به دستيابي 
بــه موفقيت هاي تاريخي  اســت! در 
2سال گذشــته، او نتوانست  با وجود 
وعده هاي جنجالي و ادعاهاي خود با 
اعمال سياست فشار حداكثري ايران 
را به پاي ميز مذاكره بكشاند و به اين 
موفقيت نمايشي نائل شود؛ يعني، با 
وجود تبليغات فراوان، نه تنها سياست 
فشــار حداكثري او به اهــداف اعالم 
شده - يعني تحديد برنامه هسته اي 
ايران، پايان فعاليت موشكي و تضعيف 
جايگاه ايران در منطقه - منجر نشد، 
بلكه در عمل نتيجه معكوســي نيز به 
بار آورد؛ به همين خاطر براي پوشاندن 
اين شكســت و تحريف كارنامه خود، 
آقاي ترامپ دستيابي به اين موفقيت 
تاريخي را موكول به يك مــاه بعد از 
انتخابات كرده است. امروز روايت او از 
كارنامه  خود اين است كه در دوره اول 
رياست جمهوري اش ، ايران را از نفس 
انداخته و در دوره دوم ايران را از پاي 
درخواهد آورد و وادار به تمكين خواهد 
كرد كه اين صحبت ها بيشــتر جنبه 

تبليغاتي و انتخاباتي دارد.

تحليل شما از سياست 
خارجي بايــدن در قبــال ايران 

چيست؟
بايدن اعالم كرده به برجام بازخواهد 
گشــت و سپس آن را ســكويي براي 
مذاكرات جديد يا تكميلي با ايران قرار 
خواهد داد. البته از همين االن جناح 
تندرو در دســتگاه سياست خارجه 
آمريكا و البي هاي اســرائيل به شدت 
در تالش هســتند تا راه بازگشــت او 
به برجام را - با بنا كــردن ديواري از 
تحريــم و ايجــاد موانع سياســي، 
حيثيتي و حقوقي - مســدود كنند. 
آنها مي خواهند هزينه هرگونه تعامل 
ديپلماتيك با ايران را چنان باال ببرند 
كه بايدن از مبــادرت به آن منصرف 
شود و ناگزير مسيري را ادامه دهد كه 
امروز ترسيم شده است. از سوي ديگر، 
بايدن به داليل حيثيتي، سياســي و 
بين المللي نمي توانــد روي ريلي كه 
جريان تندرو در دولت ترامپ برايش 
چيده اند، حركت كند و الزم است يك 
گسست و انفصال عميق را ميان خود 
و دوره ترامپ در محضر جامعه جهاني 

به نمايش بگذارد.
از اين رو، معتقدم بايدن قصد دارد در 
دوران پساترامپ، بازگشت به برجام 
را به عنوان نماد بازگشت به عقالنيت 
در واشنگتن به نمايش بگذارد و آن را 
دستمايه ترميم روابط آمريكا با اروپا و 
متحدان و جلــب حمايت بين المللي 

قرار دهد.
پيامي كه در اين ميان مهم اســت به 
او در فضاي رســانه اي منتقل شود، 
اين اســت كه بــراي بايدن دشــوار 
خواهد بود تداعي گر تغيير و گسست 
با گذشــته باشــد؛ اگــر بخواهد به 
تخريــب غيرقانوني اقتصــاد ايران و 
دستاوردهاي غيرانساني و غيرقانوني 
فشار حداكثري در دوران شوم ترامپ 
به مثابه يك حربه مذاكراتي نگاه كند.

فكر مي كنيد اگر بايدن 
رئيس جمهور شــود بــه برجام 

برمي گردد؟ با چه شرايطي؟
در اينكه بايدن قصــد دارد به برجام 
بازگردد، ترديدي نيســت، اما اينكه 
پس از بازگشــت به برجــام چگونه 
مي خواهد از مقبوليــت بين المللي و 
ظرفيت هاي پديدآمــده در رابطه با 
ايران اســتفاده كند، جاي تامل دارد؛ 
يعني كيفيــت بازگشــت آمريكا به 
برجام و جهت گيري هاي متعاقب آن 
موضوعي اســت كه از جانب تهران از 
نظر سياسي و حقوقي نياز به مديريت 

دارد. شــخصاً معتقدم ايران بايد ابتدا 
از بازگشــت بايدن به برجام، البته با 
رعايت برخي شرايط، استقبال كند؛ 
ســپس در حد ممكن آن دســته از 
تعهدات برگشت پذير خود در برجام را 
تا حد سلب فرصت توسل به اسنپ بك 
توســط دولت بايدن به اجرا بگذارد و 
ســپس زماني كه موضوع مذاكرات 
تكميلي مطرح شــد، شــرايط خود 
را به طــرف مقابل ابــالغ و احياناً در 
 جهت تعليق تنش هــا يا نوعي ِدتانت

 )Détente( با آمريكا حركت كند.
به عنوان مثــال، اگر بايــدن بخواهد 
مسئله سياست هاي منطقه اي ايران 
را پيش بكشــد، ايران نيز مي تواند او 
را به ترغيــب دولت هــاي منطقه به 
مذاكره مستقيم با تهران در چارچوب 
طــرح صلح هرمز ســوق دهــد. اگر 
بايدن موضوع تمديد محدوديت هاي 
هســته اي و مقوله موسوم به بندهاي 
غــروب )Sunset provisions( را 
پيش كشــيد، تهران مي تواند متقاباًل 
بحث تحديد دائمي برنامه هســته اي 
عربســتان، خلع ســالح اســرائيل، 
پيوستن آن به ان.پي.تي و قرار گرفتن 
فعاليت هسته اي تحت نظارت آژانس را 
به عنوان يك شرط بيان كند. همچنين 
اگر مســئله فعاليت هاي موشــكي، 
موضوع محدوديت هاي تسليحاتي يا 
بهانه هاي ديگر به ميان آمد، ايران نيز 
مي تواند موضوعاتــي از قبيل فروش 
ســالح به منطقه، خــروج نيروهاي 
آمريكايــي از خليج فــارس، خروج 
آمريكا از عراق، محاكمه عامالن ترور 
سردار ســليماني و دريافت خسارت 
بابت تحريم هــاي غيرقانوني دوران 
ترامپ و دريافت ضمانت هاي ديگر را 
پيش بكشد. درهرحال، اگر مي پذيريم 
ايران به يك قدرت بزرگ تبديل شده، 
الجرم بايد بپذيريم الزم است ايران نيز 
مانند يك قدرت بزرگ همچون چين 
و روسيه بر ســر مولفه هاي امنيتي و 
هژمونيك با ســاير مدعيان به نوعي 
توازن و تفاهم برسد؛ يعني همانطور 
كه چين و روسيه بر سر اين مولفه ها 
با رقباي آمريكايي و غربي خود مدام 
در حال تعامل و ايجاد توازن هستند، 
ايران نيــز بايد در چنين كســوتي  با 
قدرت هاي رقيب به نوعي توازن برسد. 
گزينه ديگر، گزينه جدال فرسايشي و 

مستقيم  تقابل 
اســت كــه با 

توجه به توان تخريبي طرفين به نفع 
هيچ كس نيست. 

نكته روز

 سخنان رئيس جمهوري درباره صلح امام حسن)ع( در نشست اخير 
هيأت دولت با واكنش تند منتقدانش در جناح راســت روبه رو شده 
است، جمعي او را به تحريف و مصادره به مطلوب تاريخ متهم مي كنند و 
جمعي ديگر هتاكی را تا آنجا پيش برده اند كه خواستار اعدام او شده اند.

رئيس جمهور چهارشنبه پيش در جلســه هيأت دولت گفت: » امام 
حســن)ع( امام صلح و پيوند بود، ايشان امامي بود كه با ايجاد وحدت 
براي حفظ اساس اسالم، گام برداشــت. وقتي برخي از اصحاب امام 
حســن)ع( آمدند با زبان معترضانه كه چرا صلح كرديد، چرا پيمان 
را امضا كرديد، حضرت فرمودند، جامعه اسالمي كه فقط شما ۱0 نفر 
نيستيد، شما 20 نفري كه اينجا نزد من آمديد كه فقط دنياي اسالم 
نيستيد. من در مسجد رفتم براي مردم سخنراني كردم و ديدم اكثريت 
قاطع جامعه صلح مي خواهند و وقتي كه مردم اين را مي خواهند، صلح 
را انتخاب مي كنم. اين راه امام مجتبي)ع( اســت. امام مجتبي)ع( به 
ما مي آموزد كه مرد جنگ باشــيم به روز جنگ و مرد صلح باشيم به 
روز صلح. اگر در روز صلح، جنگيديم و در روز جنگ، صلح كرديم، هر 
دو خطا و اشتباه است. به موقع بايد بايستيم و بجنگيم و به موقع بايد 

صلح كنيم«.
ســخنان روحاني در كمترين زمان ممكن خبر ســاز و اين اظهارات 
كنايه وار او به تجديد نظر در روابط بين ايران و آمريكا تعبير و تفسير 
شد. حسن روحاني پيش تر درباره صلح و ضرورت به كارگيري آن براي 
خروج از بن بست هاي ايجاد شده سخن گفته بود كه بازهم محل نقد 

قرار گرفته بود.
پيش تر تعبير مقام معظم رهبري درباره صلح امام حسن)ع( كه آن را به 
نرمش قهرمانانه تعبير كرده بود سبب شكل گيري بستري شد كه برجام 
در آن متولد شد اما در 2سال اخير با بدعهدي آمريكا به محاق فرو رفت.

 اگرچه در اين ميدان عمدتا صاحب نظران وابسته به جبهه اصالحات 
صلح و به تعبيري رسيدن به تفاهم با آمريكا را براي حل مشكالت عمدتا 
اقتصادي تحميل شده اصلي ترين راه خروج شرايط حاضر مي دانند، 
چنانچه عبداهلل رمضان زاده، ســخنگوي دولت اصالحات در حساب 
شخصي اش در توييتر نوشــت: »پيامبر اكرم)ص( هيچ گاه دعوت به 
صلح را رد نكرد. امام حســن)ع( صلح را پذيرفت چون اكثر پيروانش 
خواهان جنگ نبودند. امام رضا)ع( واليتعهدي مامون را پذيرفت براي 
حفظ مذهب و پيروان. امام خميني)ره( مدبرانه قطعنامه را پذيرفت 
براي اينكه جان مردم و خاك ايران را حفظ كند. صلح يك ارزش است.«

يا در نمونه اي ديگر علي مطهري، فرزند شهيد مطهري و نماينده سابق 
مجلس نيز در صفحه توييترش نوشــت:»من مذاكره با آمريكا را در 
شرايط فعلي به صالح كشور نمي دانم اما معتقدم اظهارنظر هر ايراني 
خصوصا رئيس جمهور در اين مورد بايد آزاد باشد و نبايد موجب توهين 
و تهديد شود. اينكه مقام رهبري مخالف مذاكره هستند مانع اظهارنظر 

ديگران نيست.«

ديوار يكدست تقبيح صلح 
 اما به رغم حمايت چهره هاي شناخته شده اصالح طلب واعتدالگرا از 
مواضع روحاني، تقبيح اظهارات روحاني از سوي صاحب نظران جريان 
راســت چنان بزرگ و موج ســاز بود كه محفلي براي ديده شدن ابراز 

ضرورت صلح باقي نگذاشته است.
اصولگرايان طي 4روز گذشــته به صورت مستمر و متوالي با يادآوري 
بدعهدي آمريكا در برجام و تحميل و بازگرداندن تحريم هاي بانكي، 
نفتي و دارويي به كشور كه سبب بروز مشكالت جدي، نابساماني بازار 
ارز و طال و كوچك شدن سفره هاي مردم شده، يكدست مقابل روحاني 
و اظهارات او ايستاده اند و او را به ضعف در عملكرد، تحريف و مصادره به 

مطلوب تاريخ اسالم متهم مي كنند.
اتهامي كه سبب ورود مشابه اين جريان و ارگان هاي رسانه ا ي اش به 
اظهارات روحاني شده است. از روزنامه هاي شناخته شده جريان راست 
همچون كيهان، جوان و خراسان گرفته تا صاحب نظران سياسي كه 
همگي در نكوهش موضع رئيس جمهور يكصداشده و او را به تحريف 

تاريخ و ماجراي صلح امام حسن)ع( متهم مي كنند.
در اوج اين واكنش ها اما ادعاي مجتبي ذوالنوري، رئيس كميسيون 
امنيت ملي وسياست خارجي در قبال رئيس جمهوري قابل توجه بود. او 
در حساب توييتري خود نوشت: »جناب روحاني اگر براي توجيه مذاكره 
با دشمن، علت صلح امام حسن)ع( بامعاويه راخواست اكثر مردم از امام 
ذكر مي كنيد! امروز اكثريت قاطع ملت ايران به كمتر از عزل و مجازات 
شما راضي نمي شوند؛ با منطق شما، رهبر انقالب بايد دستور دهند هزار 

بار شما را اعدام كنند تا دل مردم عزيز راضي شود.«

بحث تاريخي بي فايده است
در ميان همه واكنش هاي صورت گرفته اما نگاه رسول جعفريان، رئيس 
كتابخانه تخصصي تاريخ اسالم و ايران به بحث صلح و جنگ از همه قابل 
تامل تر بود. بيراه نيست اگر آن را نسخه خروج از قيل و قال هاي حاميان 
و نافيان ضرورت صلح در شرايط علي دانست، او در البه الي مباحث 
توييتري كه به سخنان روحاني صورت مي گرفت در حساب شخصي اش 
در اين شبكه اجتماعي نوشت: اگر حكومتي سازوكار مشروع و مقبول 
داشته باشد، هر زمان مطابق مصالح ملي و اخالقي مي تواند براي صلح 
يا مبارزه تصميم بگيرد. براي هر دوی آنها ادله كافي هست. اينكه اين 
زمان بايد چه كرد، بســته به مصلحت انديشي منبعث از صالحديدي 

است كه نهادهاي قانوني خواهند داشت. بحث تاريخي بي فايده است.

محمدرضا عارف، رئيس بنياد اميد ايرانيان بــا بيان اينكه اصالح طلبان 
به خاطر برخي ناكارآمدي هاي دولت كه به سرمايه اجتماعي اصالحات احزاب

ضربه زد حاضر به عذرخواهي هستند، گفت: دولت فعلي تنها مقصر برخي 
ناكارآمدی ها نيست و تحريم هاي ظالمانه و عمليات رواني كه در داخل كشور عليه دولت 

شكل گرفت در شكل گيري اين ناكارآمدي ها مؤثر بوده است. 
او كه در ديدار با جمعي از فعاالن سياسي و مدني شهرستان ري سخن مي گفت، افزود: 
انتظار بود دولت هايي كه بعد از اتمام دوره اصالحات زمام امور را بر عهده مي گيرند روند 
آغازشده در دولت اصالحات را ادامه مي دادند تا شــاهد پيشرفت هاي بيشتري باشيم 
ولي نه تنها پيشــرفتي در كار نبود بلكه هم در دولت آقــاي احمدي نژاد و هم در دولت 
آقاي روحاني شاهد عقبگردهاي زيادي در شاخص هاي مختلف بوديم. در دولت آقاي 
احمدي نژاد ساختارها نابود شد در دولت آقاي روحاني هم با جزيره اي عمل كردن شاهد 

وضعيت فعلي كشور هستيم.
مهم ترين فرازهاي سخنان عارف در اين ديدار به نقل از اميدنامه به شرح زير است:

  روند فعلي كه ممكن است حتي با حسن نيت هم باشد، پيشرفت كشور دور از دسترس 
است. مشكالتي همچون فقر، تبعيض و نابرابري و تهديدها عليه ايران افزايش پيداكرده 

است و حتي خطر تحريف اسالم و آرمان هاي انقالب نيز وجود دارد.

   مردم به خاطر برخي ناكارآمدي ها و وضعيت معيشتي كه با آن دست به گريبان هستند 
گاليه هاي بحقي از مســئوالن دارند و به همين دليل و هم به خاطر رد صالحيت هاي 
گســترده صورت گرفته و هم به دليل نوع رفتار جريانات سياسي در انتخابات مجلس 
يازدهم مشاركت قابل قبولي را شاهد نبوديم و اگر اين ميزان مشاركت در انتخابات آينده 

ادامه داشته باشد، نمي تواند مسير انقالب را تضمين كند.
   اصالح طلباني كه به گفتمان اصالح طلبي اعتقاد راســخ دارنــد هيچ گاه در نقش 
اپوزيسيون ظاهر نمي شوند، تجربه نشــان داده است كه يك جريان سياسي نمي تواند 
كشور را اداره كند و كساني كه فكر مي كنند يكدست شدن حاكميت باعث حل مشكالت 

مردم مي شود سخت در اشتباه هستند.
  جريان رقيب اصالحات هيچ گاه شهامت عذرخواهي از مردم به خاطر حمايت از آقاي 

احمدي نژاد را نداشت و حتي منكر حمايت از او شده بود. 
   رسانه هاي فارسي زباني كه در خارج از كشور مديريت مي شوند در چند سال اخير يك 
هدف را دنبال كرده اند و آن هم تخريب هدفمند اصالح طلبان بوده است چراكه مي دانند 

بقاي نظام به حضور اصالح طلبان پيوند خورده است.
  در انتخابات آينده مسئوليت ملي همه جريان هاي سياسي بايد حضور مؤثر و باشكوه 
مردم در انتخابات باشد. يكي از عوامل حضور و مشاركت مردم در انتخابات نحوه رفتار 
متصديان امر انتخابات اســت كه مطمئناً ســليقه اي عمل كردن در اين موضوع مهم 

خسارت بار خواهد بود.

عارف: اصالح طلبان حاضر به عذرخواهي هستند

جنگ يا صلح؟
 اظهارات رئيس جمهور درباره صلح امام حسن)ع( 

با صف آرايي منتقدان دولت همراه شد

رضا نصري، حقوقدان بين الملل در گفت و گو با همشهری مطرح كرد

 خطر بازگشت 
 تفکری که تحریم
 را نعمت می داند

 اسماعليل سلطنت پور
خبرنگار

پايان يك دهه تحريم تسليحاتي
تحريم هاي تسليحاتي ايران پس از ۱0سال از ساعت 3بامداد امروز لغو شد

باالخره روز موعود فرارسيد، ايران 
از امروز تحت تحريم تسليحاتي ديپلماسی

نيســت و مي تواند بــه خريد و 
فروش ســالح بپردازد. آمريكايي هــا بيش از 
يك سال تالش كردند مانع اين اتفاق شوند، اما 
با 3شكست پياپي راه به جايي نبردند. مطابق 
بند ۵ ضميمه B قطعنامه223۱ شوراي امنيت 
سازمان ملل، تحريم هاي تسليحاتي ايران بايد 
۱7اكتبر2020 )27مهــر99( يعني زماني كه 
 )Adoption Day( ۵سال از روز قبول برجام
مي گذرد، به اتمام مي رسيد و بامداد امروز يعني 
ســاعت3:30 اين اتفاق به ثبت رسيد تا بعد از 
۱0سال ايران رسما از فهرست تحريمي سازمان 
ملل خارج شود. تحريم تســليحاتي ايران در 
سال20۱0 با ۱2رأي موافق به تصويب رسيد و 
لبنان در جلسه غايب بود و برزيل و تركيه نيز 
به دليل مخالفت آمريكا با ابتكار آنان براي تبادل 
سوخت به قطعنامه رأي منفي دادند. براساس 
قطعنامه۱929 عالوه بــر ممنوعيت خريد و 
فروش سالح براي ايران، شوراي امنيت از همه 
كشورها خواســته بود براي اطمينان از اجراي 
قطعنامه منع خريد و فروش سالح براي ايران 
همه كشتي ها و هواپيماهايي كه از ايران يا به 
ايــران در تردد هســتند، مورد بازرســي قرار 

بگيرند. 

ناكامی های آمريكا
دولــت آمريــكا 2۵مرداد مــاه قطعنامه  اي را 
در شــوراي امنيت به رأي گذاشــت تا تحريم 
تســليحاتي ايران به مدت نا محدودي تمديد 
شود، اما اعضاي شــوراي امنيت سازمان ملل 
متحد به قطعنامه تهيه شــده از سوي آمريكا 

رأي ندادند. 
در آن رأي گيــري كه به عنوان يك شكســت 
فاحش براي سياست خارجي دولت آمريكا به 
ثبت رسيد، فقط آمريكا و جمهوري دومينيكن 
به قطعنامه رأي دادند و ۱۱كشور رأي ممتنع و 
چين و روسيه هم رأي مخالف دادند درحالي كه 
قطعنامه به دست كم 9رأي بدون وتوي اعضاي 
دائم نياز داشت و به همين دليل قطعنامه عمال 
بدون وتو از طرف چين و روسيه شكست خورد. 
مايك پمپئو يك هفته بعد به نيويورك رفت تا 
به زعم خود با طرح يك شــكوائيه دغلكارانه با 
ادعاي عضويت آمريكا در برجام ســازوكار حل 
اختالف برجام موسوم به مكانيسم ماشه را فعال 
كند. براساس برجام اگر طرف هاي برجام مدعي 
شــوند ايران به تعهدات خود عمل نكرده، پس 
از طي مسير طراحي شــده در برجام كه حدود 
2 ماه طول مي كشــد، قطعنامه اي در شــوراي 
امنيت براي ادامه لغو تحريم هاي شوراي امنيت 
عليه ايران مطرح مي شود كه عمال با وتوي هر 
طرف ازجمله آمريكا ايــن تحريم ها به صورت 

خودكار بازمي گردد، اما نه فقــط ايران، چين 
و روســيه بلكه اتحاديه اروپا و سازمان ملل هم 
به دليل خروج آمريكا از برجام و نقض تعهدات 
اين كشور توســط دولت ترامپ، اقدام آمريكا 
براي فعال كردن مكانيسم ماشــه را رد كردند. 
30مرداد امسال آمريكا شكايت خود را ارائه داد 
اما ۱3كشور از ۱۵كشور عضو شوراي امنيت با 
انتشــار نامه هاي جداگانه اعالم كردند آمريكا 
در موقعيتي نيســت كه بتواند مكانيسم ماشه 
را فعال كند. براساس برجام درصورت شكايت 
اعضاي برجــام از ايران رئيس شــوراي امنيت 
موظف بــه تهيه قطعنامه تمديــد تحريم هاي 
ايران خواهد بود اما اندونزي، رئيس وقت شوراي 
امنيت صراحتا اعالم كرد به دليل عدم اجماع در 
شوراي امنيت اقدامي صورت نمي دهد، نه تنها 
اندونزي بلكه نيجر به عنوان رئيس بعدي دوره اي 
شوراي امنيت هم از اجابت درخواست آمريكا سر 
باز زد تا اينكه آمريكا ادعا كند براساس برجام با 
توجه به عدم تصميم گيري در شــوراي امنيت 
قطعنامه هاي قبلي عليه ايــران از يك ماه بعد 
خودبه خود بازمي گردد كه اين بار هم آمريكا به 
نتيجه نرسيد، چون دبيركل سازمان ملل اعالم 
كرد به دليل مخالفت اعضاي شــوراي امنيت، 
دبيرخانه اقدامي ازجمله تشكيل كميته تحريم 

ايران را در دستور كار ندارد. 

چه تسليحاتی قابل معامله است؟
براســاس قطعنامه223۱ كشــورهاي جهان 
از امروز مي توانند در زمينــه عرضه، فروش يا 
انتقال مستقيم يا غيرمســتقيم هرگونه تانك 
جنگي، خودروهاي رزمي زرهي، ســامانه هاي 
توپخانــه اي ســنگين، هواپيماهــاي رزمي، 
بالگردهاي تهاجمي، ناوهاي جنگي، موشك ها 
يا سامانه هاي موشكي، آنگونه كه در نظام ثبت 
سالح هاي متعارف ملل متحد تعريف شده است، 
يا تجهيزات مرتبط، شــامل قطعات يدكي، به 
ايران يا براي استفاده در داخل ايران يا در جهت 
منافع ايران، از داخل يــا از طريق قلمروهاي 
تحت حاكميت شان، يا توسط اتباع آنها يا افراد 
تحت حاكميت آنها، يا با استفاده از هواپيماها يا 
كشتي هاي حامل پرچم هاي آنها، اعم از اينكه 
از قلمروشان نشأت گرفته يا خير و ارائه آموزش 
فني، منابع يــا خدمات مالي، مشــاوره، ديگر 
خدمات يا كمك هاي مرتبط با تأمين، فروش، 
انتقال، توليد، نگهداري يا استفاده از سالح ها و 
تجهيزات مرتبط فعاليت داشــته باشند. ايران 
پيش تر براي خريد جنگنده سوخو3۵ و تانك 
تي90 ابراز تمايل كرده اســت امــا روي ديگر 
پايان محدوديت تسليحاتي ايران فروش سالح 
است و به اين ترتيب ايران بعداز اين، قادر است 
به مشتريان يا دوســتان خود سالح بفروشد يا 

حتي هديه بدهد.

برگزاري مراسم عزاداري سالروز شهادت 
امام رضا)ع(  با حضور رهبر معظم انقالب

مراسم عزاداري روز شهادت حضرت امام علي بن موسي الرضا عليه السالم صبح روز شنبه 
در حسينيه امام خميني)ره( با حضور رهبر معظم انقالب اسالمي برگزار شد. به گزارش رهبری

پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، در اين مراسم كه به علت رعايت ضوابط 
بهداشتي بدون حضور جمعيت برگزار شد، حجت االسالم والمسلمين عابديني در سخناني، برادري 
و ارتباط بين مؤمنين را الزمه درك مراتب توحيدي دانست و گفت: در نگاه ديني و براساس روايات 
متعدد، ايثار و گذشت، خوشرويي، انفاق و گره گشايي ازجمله مصاديق اخوت مؤمنانه است كه اين 
ارتباط الزمه ارتباط با معصوم و تقرب به پروردگار است. همچنين در اين مراسم آقاي محمود كريمي 

به ذكر مصيبت و مرثيه سرايي پرداخت.



3 شهر يكشنبه 27 مهر 99  شماره 8064  2 3 0 2 3 6 1 5

تصحيح
در گزارش روز پنجشــنبه به تاريخ 24مهر99 با عنوان »آغاز شمارش معكوس براي تغيير چهره شهر« در همين صفحه در بخشي از متن آمده بود كه »با بهره برداري از 12ايستگاه، تعداد 

ايستگاه هاي مترو تهران به 13ايستگاه مي رسد.« كه »با بهره برداري از 12ايستگاه جديد، تعداد ايستگاه هاي متروي تهران به 138ايستگاه مي رسد.« اصالح مي شود.

رابطه كرونا و آلودگي هوا گرم 
اســت تــا شــرايط ســرد و گزارش

طاقت فرســايي در انتظــار 
شهروندان تهراني باشد. ناگزير 6 ماه دوم سال 
وارونگــي دما و آلودگي هوا همــراه بيماري 
كوويد-19 مي گذرد و با سردتر شدن هوا در 
هفته ها و ماه هاي آينده، شرايط پيچيده تر هم 
خواهد شــد. درحالي كه هنوز چند روزي به 
پايان مهر باقي مانده، اما بيشتر از يك هفته 
مي شود شــاخص آلودگي هوا به ويژه از نظر 
ذرات معلق زير 2.5ميكــرون، رو به افزايش 
گذاشته تا در كنار كرونا، آالينده ها هم  سالمت 
شــهروندان را نشــانه بروند.طبق اطالعات 
شــركت كنترل كيفيت هواي شهر تهران، 
ديروز عصر، شاخص غلظت آاليندگي روي 
عدد 102 بود تا شرايط ناسالم براي گروه هاي 
حساس رقم بخورد. در اين وضعيت نگراني 
اصلي بابت بيماران قلبي، ريوي، سالمندان، 
كودكان و زنان باردار است و اينكه چگونه بايد 

نيمه دوم سال99 را به سالمت بگذرانند.
به هر ترتيب، در روزهايي كه آمار فوتي هاي 
ناشي از كرونا در تهران رو به افزايش گذاشته، 
آلودگي هوا هم قوز باالي قوز شــده اســت. 
البته با تعطيلي روزهاي گذشــته و كاهش 
ترددها، ميزان آاليندگي هوا كاهش داشته، اما 

همچنان هواي تهران ناسالم براي گروه هاي 
حساس است و پيش بيني مي شود تهراني ها 
هفته آينده و آبان ماه را زير سقف خاكستري 
زندگي كنند و شرايط براي همه ناسالم شود. 
اين درصورتي است كه گزارش هايي از افزايش 
شيوع كرونا با آلوده تر شدن هوا هم منتشر شده 
و نگراني ها را بيشتر كرده است. به طور نمونه 
اينديپندنت گزارشي را از دانشگاه هاروارد روي 
سايت قرار داد  و نوشت: »طبق بررسي هاي 
دانشمندان هاروارد، به ازاي افزايش هريك 
ميكروگرم بر مترمكعب )واحد سنجش ذرات 
معلق( غلظت آالينــده ذرات معلق، حدود 
8درصد مرگ ومير مبتاليان كرونا بيشــتر 
مي شود.« اينديپندنت همچنين عنوان كرد 
كه آلودگي هوا خطرات بيشــتري نسبت به 
بيماري كوويد-19 روي ســالمتي انسان ها 

دارد.
با اين تفاسير اگرچه قطع به يقين، مشخص 
نشده كه ذرات معلق  در انتقال ويروس كرونا 
تأثير زيادي دارند يا نه، اما پر واضح است كه 
آلودگي هوا، عملكرد دســتگاه تنفسي افراد 
را ضعيف مي كند و همين موضوع، مقاومت 

مبتاليان به كرونا را پايين مي آورد.

پرهيز از فعاليت طوالني و سنگين 
شــهر تهران با مســاحت 730كيلومتري و 
جمعيتي بيشتر از 8.5ميليون نفر، از ابتداي 
امســال 15روز هواي پــاك، 152روز هواي 

قابل قبول يا همان سالم و 43روز هواي ناسالم 
براي گروه هاي حســاس و 2روز ناسالم براي 
همه گروه ها داشته است. تهران بنا به وسعتي 
كه دارد، در برخي مناطق با افزايش آلودگي 
هوا روبه رو ســت و در برخي مناطق آلودگي 
هوا كمتر اســت. به اين ترتيب، ايستگاه هاي 
شهرداري منطقه4 با شاخص91، پاسداران 
منطقه3 با شاخص96 و پونك با شاخص100 
از لحاظ ذرات 2.5ميكرون طي 24ســاعت 
گذشــته )روز 26مهر( كمترين آاليندگي را 
به ثبت رســانده اند. امــا محدوده هاي پارك 
شكوفه منطقه14 با شاخص158، سوهانك 
منطقه يك با شاخص154 و همچنين پارك 
قائم منطقه18 و ايستگاه شهرداري منطقه15 
به طور مشترك با شاخص153 از لحاظ غلظت 
آالينده ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرون طي 
24ســاعت گذشته بيشــترين آاليندگي را 

داشتند.
با اين اوصاف توصيه مي شود كه شهروندان از 
فعاليت طوالني و سنگين اجتناب كنند. يعني 
اينكه از هرگونه فعاليت خارج از منزل كه افراد 
به طور متناوب طي مدت چندين ساعت انجام 
مي دهند و سبب مي شــود نفس كشيدن تا 
حدي سخت تر از حالت طبيعي صورت گيرد، 
پرهيز كنند. براي مثال، كار كردن در باغچه 
در طول روز. منظور از فعاليت سنگين نيز اين 
است كه فعاليت شديد خارج از منزل كه سبب 
مي شود نفس كشيدن به سختي صورت گيرد، 

نداشته باشند؛ مانند دويدن. ناهيد خداكرمي، 
رئيس كميته سالمت شوراي شهر تهران نيز 
مي گويد: »وارونگي دما و آلودگي ناشي از آن 

شرايط را بدتر مي كند؛ چراكه اين آلودگي بر 
دستگاه تنفسي و ريه شهروندان تأثير مي گذارد 
و احتمال دارد درصورت بروز بيماري، وضعيت 

در زمســتان وخيم تر شــود. در اين شرايط 
توصيه اي كه مي توان به مــردم كرد، همان 

ماسك زدن و رعايت فاصله اجتماعي است.« 

 همدستي آلودگي هوا و كرونا 
عليه سالمت شهروندان

روزهاي اوج آلودگي هواي تهران فرا رسيده و با تاثيرات منفي بر ريه، مي تواند  شهروندان را در برابر كرونا آسيب پذيرتر كند

خبرهاي كوتاه
  افزايش ۲۰درصدي مراجعه به گرمخانه ها

ســيدمالك حســيني، سرپرســت ســازمان خدمات 
اجتماعي شــهرداري تهــران: 4گرمخانــه مخصوص 
بانــوان در مناطق 22، 12، 8 و 5 تهران فعال هســتند 
و ميانگيــن مراجعه به گرمخانه بانــوان 130نفر در هر 
روز اســت. در اين ميان، طي روزهاي اخير گرمخانه ها 
نسبت به 7ماه اول ســال گذشــته با افزايش مراجعه 
زنان روبه رو بوده انــد. درحقيقت مراجعه آنها 20درصد 
افزايش داشته اســت. در 7 ماه اول ســال98 مراجعه 
به گرمخانه زنان بالــغ بر 22715نفر بــوده و در 7ماه 
نخست سال99 اين تعداد به 27101نفر رسيده است؛ 
به هميــن دليل مانند ســنوات گذشــته تمهيداتي را 
درخصوص سرماي شديد در دســتور كار قرار داده ايم. 
به عنوان مثال راه اندازي گرمخانه هاي ســيار و اسكان 
 اضطراري با افزايــش پذيرش مددجــو در گرمخانه ها 

انجام مي شود. )ركنا(

  تجهيز كارگاه خط۱۰ مترو در منطقه۲۲ 
مريم نخعي پور، معــاون حمل ونقل و ترافيك منطقه22: 
عمليات تجهيز كارگاه خط10 متروي تهران در منطقه22، 
ضلع جنوب غربي ميدان درياچه شهداي خليج فارس انجام 
شده و به زودي عمليات اجرايي خط10 در جبهه ديگر كار، 
عالوه بر نمايشــگاه بين المللي از منطقه22 نيز آغاز خواهد 
شد. اين خط مترو با 35ايستگاه و 7ايستگاه تبادلي از قنات 
كوثر تا وردآورد، مناطق يك تا 5 تهران و منطقه22 را پوشش 
مي دهد. حدود 11.5كيلومتر و 10ايســتگاه از اين خط در 
منطقه22 قرار دارد. همچنين از ميدان كتاب در منطقه2 تا 
انتهاي اين خط در منطقه22 حدود 20كيلومتر حفاري تونل 

نياز است. )همشهري(
 سيالب هاي غرب تهران مهار مي شود

مجيد فراهاني، رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شــوراي 
شهر تهران: احداث مســير 4كيلومتري جمع آوري سيالب 
غرب تهران به زودي تمام مي شــود. يكي از جاهايي كه در 
گذشته سابقه سيالب داشته، مجموعه هاي غرب تهران بوده 
كه اين آب ها به قلعه حسن خان و درنهايت به رودخانه كرج 
مي ريخته است كه با اجراي اين پروژه، سيالب هاي غرب شهر 

مهار مي شود. هم اكنون دستگاه TBM براي احداث اين پروژه 
در حال حفاري است و سگمنت ها را نيز در مسير جايگذاري 
مي كند. اين مجموعه اگر شــبانه روزي فعاليــت كند، كار 

2كيلومتر باقي مانده نيز به زودي تمام مي شود. )همشهري(
 جريمه ماسك زدن فقط شامل حال راننده نشود

محمود ترفع، مديرعامل شــركت اتوبوسراني تهران:كنترل 
استفاده از ماسك توسط تك تك مسافران خطوط اتوبوسراني 
سخت اســت، اما گروه هاي اجرايي و بســيج شركت واحد 
اتوبوســراني و يگان نيروي انتظامي مستقر در شهرداري در 
پايانه ها و ايستگاه هاي پرمسافر مستقر شده اند. آنها هم تذكر 
مي دهند و هم از سوار شدن مسافر بدون ماسك ممانعت به 
عمل مي آورند. اما جريمه ها نبايد تنها متوجه شركت واحد 
اتوبوسراني باشد، بلكه براي فردي كه رعايت نمي كند و ماسك 
نمي زند، نيز بايد جريمه درنظر گرفت. يك راننده در اتوبوسي 
با حدود 80مسافر عالوه بر سختي كار روزمره، خودش بيشتر 
از مسافران در معرض ابتال به ويروس است و نبايد فشار رواني 
جريمه را هم روي راننده قرار دهيم. براي رعايت اين موضوع، 
بايد تصميم منطقي تري گرفته شود تا سنگيني بار جريمه به 

راننده و شركت واحد تحميل نشود. )ايلنا(
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سكوت، آن هم شب هنگام و در كوچه هاي تنگ و باريك، 
دلهره را به جان هرفردي مي اندازد؛ حــال اگر آن فرد، 
دختري جوان يا خانمي ميانسال و سالمند باشد، بي ترديد 
دلهره اش نســبت به يك مرد، صدبرابر مي شود. براي 
بانوان، ترس از دزدي يك طرف ماجراست و آزار و اذيت 
و مزاحمت ســوي ديگر؛ موضوعي كه دغدغه اي بزرگ 
براي حدود نيمي از جمعيت شهرنشين به شمار مي رود. از 
ميان  بانوان، برخي هم تجربه هاي تلخي از مزاحمت هاي 
خياباني داشته اند؛ تجربه اي كه در گوشه اي از ذهن شان 
مانده و شايد تبديل به آزار هميشگي شده است. اما نكته 
اينجاست كه بسياري از بانوان معتقدند، اگر معابر به اندازه 
كافي روشن باشند، ايستگاه هاي اتوبوس با كمي دقت در 
نزديكي محله ها جانمايي شوند يا اقداماتي به همين اندازه 
ساده در شهرسازي رعايت شوند، ديگر دلهره حضور در 
برخي از نقاط شهر را نخواهند داشت. بانوان، نگراني ها 

و خواســته هايي دارند كه چنانچه پيوست موضوعات 
ترافيكي، شهرسازي و عمراني شــوند، بي ترديد دلهره 
معابر هم كمرنگ تر مي شود. به همين خاطر، معاونت امور 
فرهنگي و اجتماعي و اداره كل بانوان شهرداري تهران 
با نظرخواهي از بانوان، طرح ارتقاي ســطح امنيت شهر 
تهران را كليد زده اند؛ طرحي كه وارد فاز جديدي براي 
اجراي موضوعات الزم شده است. اين طرح از محله هاي 
منطقه10 تهران به صورت پايلوت آغاز شــده و پس از 
مشخص شدن الزامات در ساير مناطق پايتخت به اجرا 

در خواهد آمد.

شناسايي ۲۰۰نقطه ناامن
 وجود شمشادهاي بلند در حاشــيه يك بزرگراه، نبود 
روشــنايي كافي در خيابان، كم تردد بودن يك كوچه و 
حتي رها شدن يك ملك و... در ايجاد فضاهاي ناامن شهري 
تأثيرگذار هستند.در اين بين، برابر ماده619 قانون مجازات 
اسالمي رفتارهايي چون متلك پراندن، اذيت كردن بانوان 
به هر شكل، نگاه كردن هاي آزاردهنده و نامتعارف، سد 

كردن راه بانوان و تعقيب آنــان به قصد مزاحمت، جرم 
اســت و مجازات حبس از 2 تا 6 ماه يا 74ضربه شــالق 
محكوم تعيين شده است. برابر همين قانون، شهر بايد 
به گونه اي باشــد كه زنان از حضور و تردد در معابر حس 
امنيت و آرامش كنند. اين كار قطعا زمانبر است و به طور 
همزمان نمي تــوان در مناطق بيســت و دوگانه تهران 
اقداماتي انجام داد. به همين دليل مســئوالن اداره امور 
بانوان شهرداري تهران به صورت پايلوت منطقه10 را براي 
اين كار انتخاب كرده اند. منطقه اي كه طي سال هاي اخير 
به دليل مهاجرپذيري شاهد افزايش جمعيت ناهمگون 
بوده و به گفته جامعه شناسان، جمعيت ناهمگون از عوامل 

مؤثر در ايجاد ناامني در جامعه است.
مرضيه احمدي، ساكن محله بريانك در همين ارتباط 
مي گويد: » ما در محله مان بوستان بزرگ و خوب مانند 
ساير محله ها نداريم و فضاهاي سبز كوچكي در محله 
ساخته شده اند كه مي توانند براي دورهمي ها يا گذران 
اوقات فراغت مناسب باشند، اما به دليل رفت وآمد معتادان 
و كارتن خواب ها، امن نيستند و بانوان از حضور در چنين 
فضاهايي وحشت دارند.« النا كريمي، دختر جوان ساكن 
محله جي نيز مي گويد: »طراحي محله ها به گونه اي است 
كه داخل يك كوچه، چند كوچه و بن بست وجود دارد 
كه به محض تاريكي هوا، ناامن مي شــوند و زنان جرأت 
تردد ندارند. اين مشــكل را نمي توان با نصب روشنايي 
برطرف كرد و مسئوالن شهري در ابتدا بايد به نوع طراحي 
دقت مي كردند تا چنين فضاهاي ناامني در محله ايجاد 
نمي شد.« همين مشكالت سبب شــده است اقدامات 
اموربانوان شــهرداري تهران در 2بخش اصالح كالبدي 
شهر و برنامه هاي فرهنگي تعريف  شود كه در هفته جاري 

برنامه هاي آموزشي در فضاي مجازي شروع مي شود.
زهرا نژاد بهرام، عضو شوراي اســالمي شهر تهران هم 
در اين باره مي گويد: »فقط زنان منطقه10 نيستند كه 
حس ناامني مي كنند، اما تحقيقــات اوليه درخصوص 
چگونگي رفع موانع و ايجاد امنيت براي زنان در منطقه10 
شــروع شــده كه پس از جمع آوري اطالعــات و رفع 
نقاط ضعف و تقويت ظرفيت ها و پتانســيل ها مي تواند 
به صورت يك دستور كار در ساير مناطق هم اجرا  شود. 
« به گفته او، تا كنون با مشاركت بانوان منطقه10 حدود 
200نقطه ناامن براي حضور زنان شناسايي شده است 
كه كارشناسان اداره امور بانوان شهرداري تهران در حال 
بررسي آن هستند.زهرا بهروز آذر، مديركل امور بانوان 
شهرداري تهران نيز مي گويد: »اقدامات كالبدي مانند 
نصب روشنايي و هرس شمشادها همزمان با برنامه هاي 
فرهنگي و آگاه سازي  مردم، انجام مي شود و يقين داريم 
اين كار نتايج مطلوبي خواهد داشت.« او با بيان اينكه نتايج 
اطالعات به دست آمده از منطقه10 به ساير مناطق تهران 
تعميم داده مي شــود، مي افزايد: »اقداماتي در برخي از 
محورها ازجمله خيابان امام خميني)ره( صورت گرفته 
و در ساير معابر در حال انجام است.« اينطور كه بهروزآذر 
به همشهري مي گويد؛ در فاز جديد اجراي طرح، ايجاد 
فضاهاي مكث و احداث محل بازي كودكان در پاتوق هاي 

محلي و معابر خلوت در دستور كار قرار گرفته است.
به گفته او، آموزش و آگاه ســازي جوانان و نوجوانان هم 
شروع شــده؛ چراكه گاهي اوقات مردان با متلك گفتن 

سبب آزار روحي و رواني بانوان مي شوند.

زينب زينال زاده
روزنامه  نگار

   امان اهلل قرايي مقدم، جامعه شناس
 اصوال شهرهاي بزرگ به دليل تراكم جمعيت و وسعت از ديدگاه جامعه شناس شهري مامن آسيب هاي اجتماعي هستند. 
تهران هم از اين قاعده مستثني نيست و طي سال هاي اخير به دليل مهاجرت پذيري شاهد عدم تجانس و به هم خوردگي 
فرهنگي در پايتخت بوده ايم. همين حضور اقوام مختلف با ديدگاه و فرهنگ گوناگون، زمينه را براي حضور خالفكاران و 
برهم خوردن امنيت فراهم مي كند. چرا كه وضعيت كنوني شهر تهران، سبب مي شود در ميان جميعت ناهمگون ناپديد 
شوند و اين موضوع دسترسي و يافتن و مجازات كردن آنها را دشوار مي كند. نه تنها در تهران بلكه در اكثر كالنشهرهاي 
ايران ازجمله اصفهان، شيراز، تبريز و... چنين وضعيتي وجود دارد و در گذر زمان همزمان با توسعه شهرها و افزايش 
جمعيت آسيب و ناامني هم زيادشده است. براساس تئوري بوم شناسي حضور افراد بومي و قديمي در محله ها سبب 
كاهش ناامني و آسيب مي شود. تورق گذشته نشان مي دهد؛ ميزان ناامني و آسيب كم بوده چون مردم بومي و قديمي 
در محله ها حضور داشتند و همين يكدست بودن مردم ، محله ها را امن مي كرد.بررسي ها نشان مي دهد در هر بخش از 
تهران كه مهاجرپذيرتر بوده است شاهد آسيب و ناامني هستيم. نمونه هاي بارز، محله هاي شوش، هرندي و بلوار آهنگ 
است كه با كوچ و مهاجرت افراد بومي راه براي حضور غريبه ها باز شده و ناامني بيداد مي كند. به طور كلي توسعه شهرها 
با مهاجرپذيري همراه بوده است و در اين ناامني ها قطعا زنان بيشترين آسيب را ديده و مي بينند.پس براي جلوگيري 
از وقوع چنين اتفاق ناخوشايندي در جوامع ازجمله كالنشهر تهران بايد امنيت اجتماعي برقرار شود كه اين كار نياز به 
اقدامات خارق العاده ندارد. توقف مهاجرپذيري مهم ترين كاري است كه بايد در اسرع وقت مورد توجه متوليان قرار گيرد.

مهاجرپذيريتهران،امنيتزنانراتهديدميكند

   تحقيقات جهاني چه مي گويد؟
تحقيقاتي كه در دانشگاه مارتين لوتر در ويتنبرگ آلمان صورت گرفته، نشان مي دهد كه در مناطقي كه ميزان آلودگي هوا دائما باالست، شمار كساني كه پس از 
ابتال به كرونا در اثر اين بيماري درگذشته اند، در مقايسه با ديگر مناطق، بيشتر است. يارون آوگه نيز محققي آلماني است كه به پژوهش هاي خود در اين ارتباط 
اشاره كرده و به خبرگزاري دويچه وله گفته است: »آلودگي هوا در ايالت نوردراين وست فالن، جنوب هسن، بايرن و منطقه اي مرزي ميان ايالت بادن وورتمبرگ و 
راين لندفالتس باالست. حال در اين مناطق هركجا كه ميزان دي اكسيد نيتروژن باال بوده يا به دليل شرايط محيطي، گردش هوا به سختي صورت گرفته، مرگ افراد 
مبتال به ويروس كرونا نسبت به ساير مناطق بيشتر بوده است.« از سوي ديگر مقاله اي در سايت جهاني آلودگي هوا )World's Air Pollution( منتشر شده كه 
در آن آمده: »9درصد مرگ ومير جهان ارتباط مستقيمي با آلودگي هوا دارد. ذرات معلق آالينده باعث بسياري از بيماري هاي تنفسي، قلبي عروقي به ويژه در 
افراد 5۰سال به باال مي شود. بنابراين كساني كه بيشتر در معرض آلودگي هوا هستند و كرونا مي گيرند، متأسفانه احتمال فوت باالتري نسبت به سايرين دارند. در 
تحقيقات ۲محقق چيني به نام ژائو و زو با همكاران شان  نيزمشخص شده وقتي ۱۰ميكروگرم از ذرات زير ۲.5ميكرون و زير ۱۰ميكرون در هر مترمكعب افزايش 
مي يابد، در مناطق مختلف ۲.۲4درصد تا 6.94درصد مرگ ومير مبتاليان به كرونا، افزايش يافته است.« اين درصورتي است كه دانشگاه هاروارد اين ميزان را 
۱5درصد اعالم كرده است. دانشگاه جانز هاپكينز اما تحقيقاتش درباره ارتباط ميان آلودگی هوا و كرونا را به گونه ای متفاوت ارائه كرده است. در تحقيقات محققان 
اين دانشگاه روی چند منطقه آمريكا با آلودگی هوای قابل توجه آمده: »در مناطق مورد مطالعه زمانی كه در هرمترمكعب هوا، ميزان ذرات معلق تنها يك ميكروگرم 
كاهش يافته، ميزان مرگ و مير ناشی از كرونا نيز 3تا 5درصد كاهش داشته است.« بازه تحقيقاتی اين دانشگاه از ۲۲ژانويه تا ۱5آگوست ۲۰۲۰ بوده است. همچنين 
سازمان بهداشت جهانی با انتشار يك مدل تصويرسازی شده، اعالم كرده  نيمی از كسانی كه در مناطق با ميزان آلودگی هوای قابل توجه از نظر دی اكسيدنيتروژن 

زندگی كرده اند، پس از درگير شدن با ويروس كرونا، كارشان به بخش عفونی وآی سی يو بيمارستان كشيده شده است.

محمود مواليي
روزنامه نگار

طرح ارتقاي سطح امنيت شهر تهران براي بانوان با اقدامات جديدي از سوي شهرداري پيگيري مي شود 

حذف دلهره با رخت نو، بر تن معابر

با تجربه، وارونگي دما را پس بزنيم

ويروس كرونا از اســفندماه سال گذشته 
به كشور وارد شــده و قريب به 8 ماه است 
كه ما هم مانند جامعــه جهاني با بيماري 
كوويد-19 درگير هســتيم. از همــان ابتدا رعايت دســتورالعمل ها و 
پروتكل هاي بهداشتي امر اجتناب ناپذيري بود، اما متأسفانه شاهد هستيم 
كه با عدم رعايت كافي، عدم رعايت فاصله فيزيكي و استفاده نكردن از ماسك 
در فضاي عمومي شيوع آن شدت پيدا كرده است. تعداد مبتاليان افزايش 
يافته و متأسفانه منحني تعداد فوتي ها در مهرماه هم رشد قابل توجهي 
نسبت به ماه هاي منحني گذشته داشته است. اين موضوع نگران كننده 
است، چراكه ما تازه داريم ماه نخست پاييز را پشت سر مي گذاريم و طبيعتا 
پاييز و زمستان فصل سردي است كه مشكالت سرماخوردگي، آنفلوآنزا 
و بيماري هاي مشابه را به همراه خواهد داشت. همچنين آلودگي هوا در 
اين فصل ها معموال طبق سال هاي گذشته بيشتر مي شود. به اين دليل 
كه با پديده اينورژن )وارونگي دما( مواجه هستيم و در ماه هاي آذر و دي 
مشكالت بيماران زمينه اي مانند ريوي، قلبي و عروقي افزايش مي يابد. اين 
موضوع مي تواند شرايط را حادتر كند؛ به گونه  اي كه زمينه ابتال به بيماري 
كوويد-19 را باال ببرد و در نتيجه در اين ايام نكات الزم را خيلي بايد رعايت 
كرد. اوال تا آنجايي كه امكان دارد، افراد از خانه بيرون نروند، فعاليت هاي 
غيرضروري انجام ندهند و از وسايل نقليه شــخصي كه مي تواند ميزان 
آلودگي هوا را افزايش دهد، استفاده نكنند. آنها در اين شرايط مي توانند 

كمك كنند كه مسئله وارونگي دما را بتوانيم به راحتي پشت سر بگذاريم.
خوشبختانه امسال با توجه به شيوع كرونا، بســياري از فعاليت ها مانند 
رفت وآمدها به مدارس و دانشگاه ها بسيار كم شده و عمال مراجعه حضوري 

تعطيل است.
براساس پيشنهادي هم كه شوراي شهر داشــت، در جلسه كميسيون 
كالنشهرهاي دولت شركت كرديم و شرط ما اين بود كه تمهيداتي صورت 
بگيرد كه در ايام باال رفتن ميزان آاليندگي هوا پيش بيني هاي الزم از قبل 
شده باشد. در حقيقت مطالعات بايد براساس مقايسه با روزها و هفته هاي 
سال هاي گذشته انجام بگيرد و با برنامه ريزي و انسجام الزم اقدامات انجام 
شود. زيرا در روزهاي آلودگي هواي سال گذشته تعطيلي ها به گونه اي اعالم 
مي شد كه شايد افراد به درستي نمي توانستند برنامه ريزي كنند. اكنون قرار 
شده كه در كميته كالنشهرها اين موضوع مورد بررسي بيشتر قرار بگيرد 
و جلسات آن هم ادامه دارد. سازمان حفاظت  محيط زيست، وزارت كشور 
و سازمان هواشناسي هم در اين جلسات حضور فعالي دارند و طي يك كار 
چندجانبه انشااهلل تمهيدات الزم انجام شود. بنابراين، هر چقدر كه آلودگي 
هوا كمتر باشــد و هر چقدر تردد كاهش پيدا كند، منابع آالينده كمتر 
انتشار پيدا مي كند و هواي سالم تري خواهيم داشت. طبيعتا هواي سالم 
مي تواند به بهبود بيماري و به خصوص كوويد-19 كمك كند و هرچقدر 
آلودگي بيشتر باشد، براي بيماران كرونايي به شدت مضر است؛ چراكه 

بخشي از كرونايي ها بيماران ريوي هستند. 

نگاه

زهرا صدراعظم نوري
رئيس كميسيون سالمت و محيط زيست

با اين وضع آلودگي چه بخوريم؟
   براي مقابله با اثرات كوتاه مدت آلودگي هوا ازجمله سردرد، سرفه و تنفس سخت، 
حساسيت پوستي و حساسيت هاي بيني، چشم ها و گلو مي توان مصرف شير و مايعات 
را در اولويت قرار داد. همچنين مصرف سبزي هاي داراي برگ سبز و پهن برگ مانند كلم 

بروكلي، اسفناج و كاهو طي روزهاي آلوده به بدن كمك مي كند.
   سيب ازجمله ميوه هايي است كه بيشترين تأثير را بر سالمت دستگاه تنفسي دارد.

   استفاده از مقدار زيادي مايعات كه در اين ميان آب بهترين آنهاست.
   مصرف شير كم چرب نيز مفيد است، چراكه شير مانع جايگزين شدن سرب در بدن 

مي شود.

در هواي آلوده 6 نكته را بايد رعايت كنيم:
   مبتاليان به بيماري هاي قلبي و ريوي، كودكان و سالمندان، زنان  باردار 
و كساني كه بيماري هاي زمينه اي دارند، از فعاليت هاي طوالني  و سنگين 
خارج از منزل خودداري كنند. ســاير افراد نيز فعاليت هاي طوالني و 

سنگين خارج از منزل را تا حد امكان كاهش دهند.
   افرادي كه مجبورند طي روزهاي آلوده در بيرون از منزل فعاليت كنند، 

از ماسك هاي مخصوص P2 يا N95 استفاده كنند.
   بايد توجه كرد كه صرف وجود ماســك، ورود آالينده ها را كاهش 

نمي دهد، بلكه بايد درست از ماسك استفاده كنيم و ماسك به خوبي 
روي صورت كيپ شود.

   عموم شهروندان از فعاليت هاي ورزشي در فضاي بيرون بپرهيزند يا 
در فضاي بسته ورزش كنند.

 از بردن وســايل نقليه به بيرون تا حد امكان خودداري شــود و 
فعاليت  هايي  كه منجر به آلودگي هوا مي شود، كاهش يابند.

   اقداماتي مانند روشــن كردن آتش در معابر، سوزاندن الستيك، 
عمليات قيركاري و عمراني سبب افزايش آلودگي هوا مي شود؛ بنابراين 

توصيه مي شود تا بهبود كيفيت هوا از اين اقدامات خودداري شود.
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نقد خبر

سهم ايران از انرژي هاي پاك
خبر: همايون حايري، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي خبر 
داد: نخستين نيروگاه زمين گرمايي ايران به ظرفيت اوليه 5 مگاوات 
امسال در شهرستان مشگين شهر اردبيل به بهره برداري مي رسد.

نقد: ســرمايه گذاري حداكثري روي انرژي هاي تجديد پذير در 
كشورمان هرچند طي سال هاي اخير شــدت گرفته، اما سهم ما 
همچنان نسبت به ديگر كشورهاي جهان كم است و ضرورت دارد 
تا اين مسير با سرعت بهتري طي شود. ايران از ظرفيت باال و گاه 
منحصر به فردي در زمينه استفاده از منابع انرژي پاك نظير انرژي 
باد، خورشيد، زمين گرمايي و نظاير آن برخوردار است، اما واقعيت 
ديگري هم وجود دارد و سهم بااليي از سبد مصرف انرژي در كشور 

همچنان به استفاده از انرژي هاي فسيلي اختصاص دارد.
پرداخت ميزان باالي يارانــه روي انرژي هاي فســيلي و قيمت 
غيراقتصادي انرژي توليدشــده از محل انرژي هاي تجديد پذير 
2مانع اصلي در افزايش سهم ايران از انرژي هاي پاك است. تغيير 
سياســت هاي كالن انرژي و حركت به ســمت اقتصاد سبز يك 
ضرورت انكارناشــدني براي ايران و البته ديگر كشورهاي جهان 
است و اگر اكنون كه فرصت هست اين سياست ها تغيير نكند، در 
آينده اي نه چندان دور با هزينه بيشتر و پيچيدگي هاي بسيار ناچار 

به اين تغيير پارادايم هستيم.

موتور توليد صنعتي روشن شد
تازه ترين گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از روند توليد كاالهاي 
صنعتي نشان مي دهد به طور ميانگين رشد 28گروه اصلي كاالهاي 
صنعتي در 5 ماه نخست امسال 15درصد بيشتر از مدت مشابه پارسال 
بوده است. به نظر مي رسد تحقق اين ميزان رشد با وجود افزايش فشار 
تحريم ها، سخت تر شدن دسترســي توليدكنندگان به مواداوليه و 
شيوع كرونا، ناشــي از فرصت به وجود آمده درپي افزايش قيمت ارز 
و به صرفه شدن توليد و صادرات به جاي واردات بوده است؛ موضوعي 
كه موجب شده همچنان موتور توليد صنعتي در ايران روشن بماند؛ 
هرچند بايد اين نكته را هم مدنظر داشت كه همزمان نرخ تورم توليد 
روند افزايشي داشته و قيمت مصرفي كاالهاي توليد داخل هم جهش 
نرخ داشته اند؛ اين عامل هرچند در كوتاه مدت به سبد معيشت خانوارها 
فشار وارد آورده اما موجب داغ شدن تنور توليد در حوزه صنعت شده، 
كارشناسان مي گويند به نظر مي رسد رشد نرخ ارز توليدات داخلي را 
در برابر كاالهاي وارداتي، در بازارهاي مصرف داخل كشور رقابت پذيرتر 
كرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت مي گويد بيشترين ميزان 
رشــد توليد در گروه كااليي الياف اكريليك با 189.5درصد، ماشين 
لباسشــويي 58درصد و تلويزيون 78.7درصد روي داده است طبق 
اين گزارش ساير گروه هاي كااليي رشدي كمتر از 40درصد را تجربه 
كرده اند. به گزارش همشهري، افزايش نرخ ارز و محدود شدن واردات 
برخي كاالهاي صنعتي باعث رونق توليد كاالها در داخل كشور شده 
اما اين روند درخصوص همه كاالهاي صنعتي مصداق پيدا نكرده است 
و همچنان برخي گروه ها با كاهش توليد مواجه هستند. افزون بر اينكه 
به دليل شيوع كرونا و باالرفتن ميزان تقاضا، توليد برخي كاالها ازجمله 
شوينده ها رشد كرده اســت و مصرف برخي كاالها نظير مواد دخاني 
ممكن است كمتر شده باشــد و به همين دليل روي توليد اين گروه 

كااليي اثرگذاشته باشد.

بانك مركزي با تشريح اقدامات 
ضدتورمــي اش اعــالم كــرد؛ 
متغير هاي برون زا، بيشترين اثر 
را بر تورم داشته است و شاخص 
بهاي توليد كننده، روند افزايشي 
نرخ ارز، استمرار روند افزايش قيمت مسكن دركنار يارانه ها 
و كمك هاي دولتي براي خروج از ركود ناشــي از شــيوع 
كرونا و همچنين تداوم رونــد افزايش قيمت جهاني كاالها 
ازجملــه كانال هاي تورم ســاز در ماه هاي آينده اســت. از 
نظر بانك مركزي در اين شــرايط اتخاذ سياست هاي پولي 
محدود كننده نرخ تورم ضروري است. همزمان، عبدالناصر 
همتي، رئيس كل بانك مركزي با تأكيد براين كه مهم ترين 
عامل برون زاي اثرگذار بر اقتصاد، ادامه تحريم هاي يكجانبه 
وظالمانه آمريكاست ابراز اميدواري كرده است ميزان فروش 
اوراق بدهي دولت در نيمه دوم امسال رشد بيشتري را تجربه 
كند تا بتواند از اين مسير جلوي پولي شدن كسري بودجه، 

رشد پايه پولي و افزايش نرخ تورم را بگيرد.

دومين گزارش از سياست هاي ضدتورمي
به گزارش همشهري، خردادماه امسال بود كه بانك مركزي 
چارچوب جديدي را براي نرخ تــورم معرفي و از عزم خود 
براي رساندن نرخ تورم به محدوده 22درصدي با 2درصد 
نوسان خبر داد و از همان زمان يكي از سياست هاي مشترك 
دولت و بانك مركزي، تأكيد بر تغيير مســير تامين كسري 
بودجه دولت از كانال فروش اوراق بدهي دولت در حراج هاي 

هفتگي بانك مركزي اعالم و به اجرا گذاشته شد.
دومين گزارش بانك مركزي از سياست هاي ضدتورمي چه 
پيامي براي اقتصاد ايران دارد و آيا ايــن امكان وجود دارد 
كه نرخ تورم و انتظارات تورمي در نيمه دوم امسال روندي 
كاهشــي را تجربه كند؟ در گزارش نخست كه شهريورماه 
منتشــر شــد، بانك مركزي گفته بود از تمام ابزارهاي در 
اختيار خود براي دســتيابي به نرخ تورم هدف اســتفاده 
مي كند و اين مســير را با قدرت ادامه مي دهد. اما گزارش 
دوم بانك مركزي با اشاره به تحوالت رخ داده در سطح كالن 
اقتصاد به اين نكته اشاره دارد كه بيشترين اثر بر نرخ تورم 
ناشــي از متغيرهاي برون زا بوده و اين نهاد تالش مي كند 
براي محدود كردن تبعات تورمي ايــن متغيرها، به حراج 
اوراق بدهي، تامين ارز مورد نياز واردات و بازبيني در سپرده 

قانوني اقدام كند.

چه اتفاقي در اقتصاد رخ داده؟
بانك مركزي معتقد اســت؛ افت درآمدهاي ارزي دولت و 
شوك هاي انتظارات ايجاد شده از محل كسري بودجه باعث 
شده تا نرخ تورم ماهانه در ارديبهشت، خرداد و تيرماه امسال 
روندي افزايشي داشته باشــد و هرچند در مردادماه تورم 
ماهانه كم شد و در  ماه شــهريور تغييري نسبت به  ماه قبل 
نداشــته، اما روند نرخ تورم همچنان در سطوح باال حركت 
مي كند. اين موضع سياستگذار پولي نشــان مي دهد  كه 
روند نرخ تورم مطابق با انتظار پيش نرفتــه و از نظر بانك 
مركزي دليل آن افزايش نرخ تورم بخــش توليد به عنوان 
شاخص پيش نگر تورم بخش مصرف، روند افزايشي نرخ ارز، 
افزايش قيمت جهاني كاالها و نيز اســتمرار افزايش قيمت 

مسكن بوده است.

اميد به خروج از ضربه كرونا با رشد بخش خدمات
اقتصاد ايران براساس گزارش بانك مركزي در بهار امسال، 
رشــد منفي 6دهم درصدي را بدون احتساب بخش نفت 
تجربه كرده كه در بين بخش هاي اقتصادي گروه كشاورزي 
رشدي 3.7درصدي، صنايع و معادن رشدي 2.5درصدي 
داشــته اما بخش خدمــات 1.6درصد افت كرده اســت. 
سياستگذار پولي اثر شــيوع كرونا بر توليد ناخالص داخلي 

بدون نفــت را به رغم پيش بيني ها، بســيار كــم و محدود 
ارزيابي كرده و مي گويد: رشــد اقتصاد ايران در مقايسه با 
سايركشورها، اثرپذيري منفي كمتري به دليل كرونا داشته 
اســت. اما دليل افت رشــد بخش خدمات ناشي از كاهش 
تعامالت اجتماعي افراد و رعايت فاصله گذاري اجتماعي در 
زمان شيوع كرونا بوده است. حاال بانك مركزي انتظار دارد 
با كاهش محدوديت هاي اجتماعي و عادي شدن تدريجي 
شرايط نرخ رشــد بخش خدمات از فصل دوم سال جاري 
مثبت شود و به اين ترتيب رشد توليد ناخالص داخلي بدون 

نفت در ماه هاي آينده ارقام مثبتي را تجربه كند.

معماي نرخ سود بانكي
كاهشي شدن نرخ سود در بازار بين بانكي از اواخر سال98 
و رسيدن آن به كمتر از 10درصد در خردادماه امسال يكي 
از معماهاي مهم در متغيرهاي پولي به شمار مي رود. بانك 
مركزي مي گويد: دليل اين كاهش كسري بودجه دولت و 
استفاده از تنخواه گردان خزانه و همچنين واريز ريالي منابع 
صندوق توسعه ملي به حســاب بانك ها براساس مصوبات 
قانوني بوده است. سياستگذار پولي براي سامان دادن به اين 
وضعيت، سياست اعمال نرخ سود كف در بازار بين بانكي و 
افزايش تدريجي آن در ماه هاي گذشته را دنبال كرد تا جايي 
كه حاال مي گويد: متوسط نرخ سود در بازار بين بانكي طي 
يك روند افزايشي به 14.8درصد در مردادماه و 17.2درصد 
در شهريورماه افزايش يافته اســت. اين گزارش مي افزايد: 
هرچند نرخ سود بين بانكي رشــد كرده، اما نرخ هاي بازده 
اوراق بدهي دولت در ماه گذشته تقريبا باثبات بودند، هرچند 
نرخ هاي بازده اوراق با سررسيد كوتاه مدت نوسان بيشتري 
داشتند، ولي نرخ هاي بازدهي در سررسيدهاي يك سال و 
باالتر به نسبت باثبات تر بوده اند. نشانه اي آشكار از اينكه چرا 
اوراق بدهي دولت در هفته هاي اخير كم شده است، مي تواند 

ثابت ماندن نرخ بازده اين اوراق باشد.
بانك مركزي در گزارش جديد خود اعالم كرده؛ پايه پولي 
نيز در نيمه نخست امسال معادل 5.4درصد رشد داشته كه 
نسبت به رقم مشابه سال قبل به ميزان 11.1درصد، معادل 
5.7واحد درصد كاهش نشــان مي دهد و رشــد 12 ماهه 
نقدينگي و پايه پولي در پايان شهريور1399 به ترتيب معادل 

36.2 و 26.1درصد برآورد شده است.

تدبير سياستگذار چيست؟
يكي از سياست هاي سياستگذار پولي براي مهار تورم، تالش 
براي استمرار حراج اوراق بدهي دولت بوده كه به گفته بانك 
مركزي يك مسير غيرتورمي است و تا پايان تابستان امسال 
از اين محل 69هزارو820ميليارد تومان كسري بودجه دولت 
پوشش داده شده است. عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك 
مركزي ديروز اعالم كرد: همراهي دولت در تأمين كسري 
بودجه نيمه اول سال از طريق انتشار اوراق بدهي قابل تقدير 
است و اميد است باتوجه به مجوزهاي قانوني اخذ شده، اين 
روند، درنيمه دوم سال نيز با جديت ادامه يابد تا بتوان كسري 
بودجه امسال را به صورت سالم و با كمترين اثرات جانبي بر 
اقتصادكالن تأمين مالي كرد. گام دوم بانك مركزي، تالش 
براي تامين ارز واردات اســت كه مي گويد: در 5 ماه نخست 
امســال 15ميليارد دالر ارز براي اين منظور درنظر گرفته 
است. اما شاه بيت اصلي تدبير سياســتگذار پولي بازنگري 
در آزادسازي نسبت ســپرده قانوني بانك هاست كه به نظر 

سياست انقباض پولي براي مهار تورم است.

تورم سازي يارانه كرونايي
به گزارش همشــهري، بانك مركزي به دستور ستاد ملي 
مديريت كرونا قرار شد تا 25هزار ميليارد تومان از سپرده 
قانوني بانك هــا را با هدف كمك بــه خانوارها و بنگاه هاي 
اقتصــادي آزاد كند. اما حــاال بانك مركــزي مي گويد: از 
آنجا كه شــوراي پول و اعتبار اختيار تعيين نسبت سپرده 
قانوني بانك هــا در دامنه 10 تا 13درصــد را به رئيس كل 
بانك مركزي واگذار كرده اســت، با گذشــت 5 ماه از زمان 
اجراي مصوبه ستاد مديريت كرونا، به دليل ضرورت كنترل 
رشــد نقدينگي و تورم، نسبت ســپرده قانوني بانك ها را 
از 22شــهريورماه به ميزان قبل از اجراي مصوبه يادشده 

بازگردانده است.
سياســتگذار پولي دليل اين رويكرد انقباضي را اثرگذاري 
سياست هاي پولي اعالم كرده و قول داده مصوبات ياد شده 
را به طور كامــل اجرا كند. حاال بايد ديد آيا اين سياســت، 
جلوي سرعت رشد نقدينگي را مي گيرد و وضعيت در نيمه 
دوم امسال بهتر خواهد شد؟ بانك مركزي مي گويد كه در 
چارچوب راهبرد هدفگذاري تورم دنبال حفظ ارزش پول 
ملي و كمك به رشد اقتصادي اســت و در اين چارچوب از 
تمامي ابزارهاي سياستي خود استفاده خواهد كرد. راستي 
منظور بانك مركزي چيســت و آيا سياستگذاران پولي به 

گزينه افزايش نرخ سود بانكي مي انديشند؟

6كانالتورمساز
همشهري دومين بيانيه سياست هاي پولي بانك مركزي را تحليل مي كند

تورم

مسكن

رضا بوستاني، اقتصاددان در گفت وگو با همشهري تحليل كرد

رمزگشايي از معماي كاهش فروش اوراق بدهي
كاهش محسوس ميزان فروش اوراق بدهي دولت در حراج هاي هفتگي بانك مركزي اين نگراني را تشديد كرده كه ممكن است دولت درنهايت مجبور 
شود كسري بودجه اش را با استقراض از بانك مركزي جبران كند؛ اين زنگ خطري جدي براي افزايش نرخ تورم خواهد بود. آيا اين خطر را بايد جدي 
گرفت يا اينكه هنوز اين مسير به مرحله تهديد نرسيده است؟ به تازگي رئيس كل بانك مركزي اعالم كرده  همراهي دولت در تامين كسري بودجه نيمه 
اول سال از طريق انتشار اوراق بدهي قابل تقدير است و اين انتظار وجود دارد با توجه به مجوزهاي قانون اخذ شده، اين روند در نيمه دوم سال با جديت 
ادامه يابد تا بتوان كسري بودجه امسال را به صورت سالم و با كمترين اثرات جانبي بر اقتصاد كالن تامين مالي كرد. درباره آينده سياست فروش اوراق 

بدهي دولت و چرايي كاهش ميزان فروش اين اوراق در 3هفته پياپي اخير با رضا بوستاني، اقتصاددان گفت وگو كرده ايم كه مي خوانيد: 

تحريمهاراناديدهنگيريد
رئيس كل بانك مركزي همزمان با انتشــار گزارش اين نهاد 
از كانال هاي تورم ســاز، آدرس جديــدي از عوامل برون زاي 
تهديدكننده اقتصاد ايران ارائه داد. او با اشاره به شيوع كرونا و 
كسري بودجه دولت اعالم كرد: دراين شرايط كامالً پيچيده، اگر 
مقاومت بانك مركزي، درمقابل بسياري از درخواست ها نبود، 
وضعيت پايه پولي و نقدينگي، امروز به گونه اي ديگر رقم خورده 
بود. او با اشــاره به اينكه بانك مركزي نسبت به نياز اقتصادي 
طبقات كم درآمد جامعه بي تفاوت نبوده و به همين دليل با كاهش 
يك درصدي سپرده قانوني بانك ها موافقت كرده، در عين حال 
تأكيد كرد: دليل بازگرداندن نسبت سپرده قانوني بانك ها تالش 
براي كاهش ضريب فزاينده و كنترل بيشتر رشد نقدينگي است و 
احتياط زيادي صورت مي گيرد كه ريسك ترازنامه بانك ها كاهش 
يابد. همتي در عين حال خطاب به منتقدان و برخي تحليلگران 
يادآور شد كه بي شك، مهم ترين عامل برون زاي اقتصاد، ادامه 
تحريم هاي يكجانبه و ظالمانه آمريكاست و هرگونه تحليل در 
مورد متغيرهاي پولي وقضاوت درخصوص عملكرد بانك مركزي، 
بدون درنظرگرفتن تأثير ايــن عامل، بي ترديد نمي تواند يك 

تحليل جامع، علمي و از نظر اجرايي راهگشا باشد.

درصد تغيير توليد كاالهاي منتخب صنعتي در پايان مرداد امسال نسبت 
به مدت مشابه پارسال

درصدنام محصول
18.4انواع سواري

38.4وانت
5.9-اتوبوس، ميني بوس و ون

30.8كمباين
4.1-تراكتور

18.4-روغن ساخته شده نباتي
6.6داروي انساني
10.3پودر شوينده

28.6الستيك خودرو
9.8-انواع كاغذ

3.9-كارتن
15.2نئوپان
3فيبر

15.7-سموم كشاورزي
10.9روغن صنعتي

10دوده
6.3پتروشيمي

189.5الياف اكريليك
10.2-نخ فيالمنت پلي استر

12.7-الياف پلي استر
22.8نخ پنبه اي و الياف مصنوعي

20.5-چرم
5.1-پاپوش و كفش

78.7تلويزيون
18.8يخچال و فريزر

58ماشين لباسشويي
10-الكتروموتور

12.4-سيگار

مسئوليت رصد كسري بودجه و برنامه ريزي براي فروش اوراق 
با چه نهادي است؟

تصميم گيري درباره اينكه چه ميزان اوراق فروخته شود، اوال تابع پويايي درآمدها 
و مخارج دولت است كه در ســازمان برنامه و بودجه مشخص مي شود و وزارت 
اقتصاد مســئوليت برنامه ريزي و مديريت كم هزينه كســري بودجه را برعهده 
دارد. البته تصميم نهايي بايد در هماهنگي ميان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه 

و بودجه گرفته شود.
كاهش ميزان فروش اوراق بدهي دولــت در هفته هاي اخير 
نگراني ها از بابت پولي سازي كسري بودجه را تشديد كرده؛ ارزيابي شما از 

كاهش ميزان فروش اين اوراق چيست؟
لزوما دولت نبايد هر هفته مقدار مشخصي اوراق بفروشــد تا كسري بودجه  را 
پوشش دهد؛ چون كسري بودجه به طور يكنواخت در طول سال توزيع نشده است. 
ميزان درآمد دولت تابع ساختار و شرايط اقتصاد است و در طول سال ممكن است 
ميزان درآمد دولت در مقاطعي بيشتر يا كمتر باشد. به طور مثال، دولت در تابستان 
مقدار بيشتري ماليات بر سود شركت ها اخذ مي كند؛ پس در اين مقطع نياز به 
فروش اوراق ندارد. به طور طبيعي وقتي دولت بــا افزايش روند درآمدي مواجه 
مي شود، به فروش بيشتر اوراق نيازي احســاس نمي كند. اين نكته اي است كه 
خيلي ها  از آن غافل هستند و بر اين نظرند كه حتما دولت بايد به صورت يكنواخت 
و هفتگي مقدار مشخصي اوراق بدهي بفروشد كه در عمل اين نظر پذيرفته شده 
نيست. موضوع، خيلي روشن است، اگر دولت با كسري بودجه مواجه شود و ميزان 
درآمدهاي موردانتظارش محقق نشده باشد، نرخ بازده اوراق را باال مي برد تا اوراق 
بيشتري بفروشد، اما وقتي دولت در تنگناي مالي قرار ندارد، توجيهي ندارد كه 

حتما هر هفته اوراق را با نرخ باال بفروشد.
آيا واقعا تنگناي مالي دولت كاهش يافته و افزايش درآمدهاي 
دولت دليل واقعي فروش نرفتن اوراق بدهي در هفته هاي اخير بوده يا عامل 

ديگري هم بر آن اثرگذاشته است؟
عالوه بر افزايش درآمدهاي دولت، نكات ديگري درخصوص فروش اوراق وجود 
دارد. بي نيازي مقطعي دولت باعث شده تا انگيزه افزايش نرخ بازده را نداشته باشد.
اما به هرحال وزارت اقتصاد در اين چند هفته اوراقي را منتشر 

كرد كه فروش نرفت. دليل آن چه بود؟
در هفته هاي اخير مسئله اصلي اين بود كه اوراق عرضه شده روي ميز حراج، داراي 

سررسيد 2سال و بيشتر بودند و بانك ها به خريد اين اوراق تمايلي نشان ندادند.
چرا؟

دليل آن روشن است؛ مدل كســب و كار بانك ها مشخص است. آنها بايد منابع 
خود را به گونه اي مديريت كنند تا اين منابع قفل نشده و ريسك نقدينگي براي 
آنها ايجاد نشــود؛ به همين دليل ضرورت دارد بانك ها منابــع خود را در جايي 
سرمايه گذاري كنند كه نقدشوندگي بااليي داشته باشد. اگر اوراق بدهي داراي 
سررسيد كوتاه مدت 6ماهه يا يك ساله باشد، بانك ها بيشتر استقبال مي كنند تا 
اينكه بخواهند منابع شان را به خريد اوراق با سررسيد 2يا 3سال اختصاص دهند.

يعني معتقديد بانك ها از اوراق با سررسيد كوتاه مدت تر بيشتر 
استقبال مي كنند؟

بله، در عمل هم مشــاهده شده اوراق يكســاله طي يك يا 2هفته به طور كامل 
فروخته مي شود، ولي اين الگو براي اوراق بلندمدت تر مشاهده نمي شود.

خب، براي حل مشــكل و براي باال بردن افزايش نقدشوندگي 
اوراق چه اقدامي بايد صورت بگيرد؟

اتفاقا نكته خيلي مهمي كه كمتر به آن پرداخته شده، مسئله نقدشوندگي اوراق 
بدهي دولت در بازار ثانويه اســت. فعال بازار اوراق بدهي دولت بازاري كم عمق 
است و حجم كمي از اين اوراق به صورت مستمر مبادله مي شود؛ به همين دليل 
كساني كه مي خواهند اين اوراق را بخرند، نگران هستند اگر حجم زيادي از اين 
اوراق را در سبد دارايي خود داشته باشــند، در موقع نياز به نقدينگي، مشتري 
كافي براي اوراق پيدا نشــود. نقدشــوندگي تابع عوامل متعددي ازجمله تنوع 
سرمايه گذاران و ساختار خرد بازار اوراق است؛ به طور مثال ساعت كار بازار اوراق 
بدهي بسيار محدود است؛ ساعت كار بازار از 9صبح تا 12و 30دقيقه بعدازظهر 
است؛ درحالي كه بانك ها تا آخر وقت اداري فعال هستند؛ بنابراين اين سؤال براي 
بانك ها مطرح است كه چرا بايد بخشي از منابع شان را به خريد اوراقي اختصاص 
دهند كه اگر زماني در بعد ازظهر به فروش آن نياز داشته باشند، با بازار بدهي بسته 

آن مواجه مي شوند.
يعني اگر زمــان فعاليت بازار را افزايش دهند، مشــكل رفع 

مي شود؟
 افزون بر اين، نرخ كارمزد مبادالت در بازار بدهي هم باالست و اگر خريداري در 

خيلي كوتاه مدت بخواهد در اوراق سرمايه گذاري كند، زيان خواهد ديد.
مشكالت پيش بيني نشده هم كه وجود دارد؛ مثال اخيرا هسته 

معامالت فرابورس مشكل ساز شد؟
بله؛ اين بازار تازه شروع به كار كرده و هنوز مشكالتي در اجرا وجود دارد كه مي توان 
از آن با عنوان ريسك عملياتي ياد كرد. مثل هفته قبل كه هسته معامالت فرابورس 
دچار مشكل شد و هيچ معامله اي روي اوراق بدهي انجام نشد. اين ريسك در هيچ 
جاي دنيا قابل قبول نيســت؛ مثل اينكه بدون اطالع قبلي در وسط هفته بانك 

شما تعطيل شود.
اشاره كرديد كه بايد بازار اوراق بدهي عمق بيشتري پيدا كند 
و برخي كارشناسان درباره ضعف بازار ثانويه، هشدار مي دهند، ولي برخي 
مي گويند بايد حجم زيادي اوراق در بازار اوليه به فروش برسد تا كم كم بازار 
ثانويه شكل بگيرد و شاهد عميق تر شدن بازار بدهي باشيم. ارزيابي شما 

چيست؟

فروش اوراق در بازار اوليه بدون بازار ثانويه قوي، مثل اين است كه شما ماشيني 
را بخريد كه خدمات پس از فروش نداشته باشد. در اين صورت تقاضا براي خريد 
ماشين به شــدت كاهش مي يابد؛ به همين دليل اگر كسي يك دارايي را بخرد، 
ولي بازاري براي فروش آن نداشته باشد، يعني نقدشوندگي دارايي پايين مي آيد. 
انتظار مي رود حاال كه بازار سهام به ثبات نسبي رسيده، بازار ثانويه اوراق هم عمق 
بيشتري پيدا كند؛ به شرط اينكه مشكالت ساختاري اين بازار رفع شود و افزايش 
نقدشوندگي اوراق حتما در اولويت سياستگذار قرار گيرد تا تقاضا پيش بيني پذير 
باشــد. در اين صورت هم دولت مي تواند اوراق خود را در موقع نياز با نرخ واقعي 
بفروشد و هم اينكه سرمايه گذاران با تصوير روشن تر از پيش بيني آينده وارد اين 

بازار  مي شوند.
برخي ارزيابي ها حكايت از اين دارد كه فروش نرفتن حجم زياد 
اوراق در هفته هاي اخير به معناي شكست سياست بازار اوراق بدهي دولت 

است. شما چه نظري داريد؟
اينكه چند هفته اوراق كمتري به فروش رفته دليلي نمي شود كه گفته شود بازار 
اوليه تازه شكل گرفته اوراق بدهي شكست خورده؛ مهم اين است كه با حراج هاي 
هفتگي، رقابت و شفافيت در بازار بدهي تقويت شده و اين بازار بايد به اندازه اي 
تقويت شود كه اطمينان پيدا كنيم اين بازار كارآمد است و درست كار مي كند. 
تا سال گذشته هيچ اطالعات شفافي درباره حجم فروش اوراق نرخ ها و... وجود 
نداشــت؛ با تدبير جديد اكنون اين اطالعات به صورت سريع و شفاف در اختيار 

همه فعاالن قرار مي گيرد.
مسئوليت عمق بخشيدن به اين بازار بر عهده كيست؟

بازار اوراق بدهي دولــت در عمل بازار تحت نظارت وزارت اقتصاد اســت و اين 
وزارتخانه هم در بخش سياستگذاري و هم فروش آن اختيار دارد؛ زيرا عرضه كننده 
انحصاري اين اوراق است. البته عمق دادن به بازار بدهي يك شبه اتفاق نمي افتد و 
وزارت اقتصاد بايد اطمينان ايجاد كند كه هيچ ريسكي ازجمله ريسك عملياتي، 
تباني و نظاير آن رخ نمي دهد و قيمت گذاري شفاف است و اطالعات كامل داده 
شود تا تعداد سرمايه گذاران افزايش يابد و رقابت بيشتر شود؛ بنابراين براي قضاوت 
كردن درباره كارايي اين بازار نبايد نگاه صفر و صد داشت و طيف وسيعي از عوامل 
را درنظر گرفت. به نظرم ضرورت دارد تا هم نرخ هاي كارمزد مورد تجديدنظر قرار 
گيرد، هم ساعت فعاليت بازار افزايش يابد و قيمت گذاري  اوراق و رويه ها شفاف و 
استاندارد شود تا به تدريج جايگاه بازار بدهي تقويت شود. اين فرايند زمان بر است 
و نمي توان انتظار توسعه بازار بدهي در كوتاه مدت را داشت. هنوز كارهاي زيادي 

بايد صورت گيرد و در ابتداي راه هستيم.
اما برخي بر اين باورنــد كه نرخ ســود اوراق، به ويژه اوراق با 
سررسيد 2ساله و بيشتر، پايين اســت و بايد نرخ سود افزايش يابد. شما 

چه نظري داريد؟
اينكه اوراق با چه نرخي در حراج هاي هفتگي به فروش رســد، در اختيار وزارت 
اقتصاد است؛ بنابراين گزاره مطرح شده كه دولت بايد هر هفته مقدار مشخصي 
اوراق بفروشد، بدون درنظرگرفتن شرايط درآمدي و كسري بودجه دولت جاي نقد 
دارد. اين تصميم با دولت است كه اگر پول نياز دارد، اوراق را با نرخ باالتر بفروشد، 
اما وقتي به پول نياز ندارد، دليلي ندارد قرض بگيرد و سود بيشتري هم بدهد. البته 
اگر نرخ بازده بيشتر شود، باعث استقبال بانك ها خواهد شد و چه بسا اگر چنين 
اتفاقي رخ دهد، بقيه نهادهاي مالي هم از خريد اوراق بدهي دولت استقبال كنند.
اخيرا مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد كرده نرخ سود بين 
بانكي و به دنبال آن نرخ ســود بانكي افزايش يابد. آيا بانك مركزي چنين 

تصميمي دارد؟
سياست هاي پولي يك سياست  كوتاه مدت است و با رصد متغيرهاي اقتصادي و 
وضعيت بازارها، سياستگذار تصميم  مي گيرد كه در يك بازه زماني كوتاه مدت كه 
ممكن است يك ماهه باشد، چه نوع سياستي را اعمال كند. تصميم گيري در اين 

زمينه پيچيده و در اختيار سياستگذاران پولي است.
اما همين مركز در گزارشــي درباره خطرســاز بودن افزايش 
ميزان فروش اوراق بدهي دولت هشدار داده. شما هم اين روند را خطرساز 

مي دانيد؟
تحليل ها ضرورتا بايد براســاس ارزيابي متغيرهاي زيادي صورت گيرد تا بتوان 
قضاوت دقيق تري داشت؛ مثال بايد ديد وضع كسري بودجه دولت در چند سال 
آينده چه خواهد شد و مســير نرخ تورم چگونه خواهد بود. اگر دولت با افزايش 
درآمدها در 2سال آينده مواجه شــود، مي تواند در سال جاري اوراق بيشتري را 
بفروشد؛ بنابراين نمي شــود يك نگاه صفر و صدي داشت. وزارت امور اقتصادي 
و دارايي و سازمان برنامه و بودجه بايد برنامه مشخصي براي اوراق داشته باشند 
و مسير انتشار اوراق را با توجه به شــرايط اقتصاد كالن تنظيم كنند و به اطالع 

جامعه برسانند.

آتش بس موقت در بازار اجاره
بازار اجاره روي خوشي به مصوبات دولت و ستاد مقابله با كرونا 
نشان داده و فعال در مقايسه با شرايطي كه مي توانست در سايه 
تحوالت بازار مسكن داشته باشد، وضعيت مطلوب تري دارد. 
حسام عقبايي، نايب رئيس اتحاديه مشاوران امالك تهران نيز 
مي گويد تصميمات اتخاذ شده براي بازار اجاره در دوره كرونا 

از همان نخستين روزها اثرات رواني مثبتي بر بازار داشته است.
به گزارش همشهري، تمديد خودكار قراردادهاي اجاره  مسكوني تا 3 ماه پس از عادي 
شدن شرايط كرونا و تعيين سقف افزايش مجاز براي اين قراردادها توانسته است بخش 
قابل توجهي از بازار اجاره را از تنش دور كند. در اين ميان، گرچه همچنان فشارهايي در 
قراردادهاي توافقي به مستأجران وارد مي شود، اما با پرداخت وام كمك وديعه مسكن 
فعال راه نجاتي نيز براي اين گروه از خانوارهاي مستأجر فراهم آمده تا دوره سخت كرونا 

را با دغدغه كمتري بگذرانند.
از ابتداي شيوع كرونا در ايران تاكنون، 4مصوبه از سوي ستاد مقابله با كرونا براي كمك 
به بازار اجاره و مستأجران ابالغ شده است. در نخستين مصوبه، مقرر شد قراردادهاي 
اجاره مسكوني كه از اسفند98 به بعد سررسيد شــده اند، بدون تغيير قيمت تا تيرماه 

تمديد شوند و در مصوبه دوم نيز تمديد قراردادهاي اجاره تا 3 ماه پس از عادي شدن 
شرايط كرونا و البته در دامنه مجاز افزايش قيمت در دستور كار قرار گرفت. در مصوبه 
سوم، دستور پرداخت وام كمك وديعه مسكن به مستأجران واجد شرايط صادر شد و 
در چهارمين مصوبه نيز مهلت ثبت نام اين تسهيالت تا آخر مهر و مهلت تكميل پرونده 
و دريافت آن تا آخر دي99 تمديد شد. مجموع اين 4مصوبه، به دنبال برقراري آرامش 
در بازار اجاره بود كه بخش قابل توجهي از متقاضيان آن را اقشار كم درآمد و حقوق بگير 
تشكيل مي دهند. نكته قابل توجه اينكه در مصوبه ســتاد مقابله با كرونا براي تمديد 
خودكار قراردادهاي اجاره تا 3 ماه بعد از رفع بحران كرونا، اصل اول بر توافق طرف قرارداد 
گذاشته شده و از مستأجراني كه در ايفاي تعهدات قبلي كاهلي كرده باشند نيز حمايت 
نمي شود. بر اين اساس، احتمال بروز مســائلي براي برخي از مستأجران به واسطه اين 
تبصره ها وجود داشته، اما در كليت ماجرا، اوضاع بازار به خاطر اين مصوبات مساعدتر 

از حد انتظار بوده است.

نگاه مثبت به وام وديعه مسكن
بررسي ها نشان مي دهد حتي وام وديعه مســكن نيز كه درصد كمي از مستأجران را 
شامل مي شود، توانســته پازل ساماندهي بازار مســكن در زمان كرونا را تكميل كند. 
آنگونه كه حســام عقبايي، نايب رئيس اتحاديه مشــاوران امالك تهران به همشهري 
مي گويد: از همان نخستين روزهاي اجراي طرح، اثر رواني آن در بازار اجاره منعكس 

شده است. عقبايي با اشاره به اينكه مقياس پرداخت وام كمك وديعه مسكن در مقايسه 
با حدود 6ميليون خانوار مستأجر، بخش كمي از بازار را شامل مي شود، مي افزايد: در 
اين ميان بدعهدي نظام بانكي، به خصوص بانك هاي خصوصي در پرداخت سريع اين 
تسهيالت نيز مزيد بر علت شــده تا بخش محدودي از مستأجران به تسهيالت وديعه 
مسكن دسترسي پيدا كنند، اما همين تعداد محدود نيز توانست بخشي از تقاضاي بازار 
اجاره را به سمت تمديد قرارداد اجاره به كمك اين وام سوق دهد و بر فضاي بازار اجاره 
اثرگذار باشد. به گفته عقبايي، اين وام در كنار تمديد خودكار قراردادهاي اجاره و آغاز 
روند اجراي شناسايي خانه هاي خالي اثرات رواني بر بازار اجاره داشته و فعال اين بازار را 
به شرايط باثباتي رسانده، اما براي حفظ اين ثبات در آينده بايد اقدامات ديگري براي 

رفع مشكالت حوزه مسكن انجام شود.
محمود محمودزاده، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي نيز پرداخت وام 
وديعه مسكن را يك راهكار كوتاه مدت و البته ســريع براي عبور بازار اجاره از شرايط 
سخت مي داند كه به واسطه عدم همكاري بانك ها در پرداخت آن، مهلت دريافت آن 
از پايان شــهريور به پايان دي ماه تمديد شــد. به گفته او، تاكنون از حدود 600هزار 
متقاضي وام وديعه مســكن، فقط حدود 70هــزار نفر موفق به دريافت تســهيالت 
شده اند. محمودزاده، پرداخت اين تســهيالت را تنها راهكار دولت براي كمك سريع 
به مستأجران در شرايط كرونايي اقتصاد كشــور مي داند كه در آينده نزديك بايد با 

برنامه هاي بلندمدت ازجمله ساخت مسكن استيجاري جايگزين شود.
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 شوراي عالي شهرسازي و معماري 
ضمــن تصويــب پهنه گســل ها در 
6شهر زلزله خيز تهران، تبريز، مشهد، 
كــرج، كرمــان و زنجان، فهرســت 
ســاختمان هاي بااهميــت را نيــز 

به روزرساني كرد

 در فاز دوم تعيين حريم گسل هاي 
اصلي 8 شهر شــيراز، اروميه، اردبيل، 
ساري، گرگان، بم، الهيجان و قائم شهر 

با تخصيص اعتبار آغاز خواهد شد

نوســان در بازار هاي طال و ارز ظرف 
چند هفته گذشته به اوج خود رسيد، 
اما بورس درجا زد. اكنون پرسش اين 
اســت كه آيا اين رونــد در هفته هاي 
آينده ادامه خواهــد يافت يا موازنه به 
نفع بازار ســهام تغيير خواهد كرد. كارشناسان بر اين باورند كه 
آينده بازار ها در كوتاه مدت تحت تأثير انتخابات رياست جمهوري 

آمريكا ست.
به گزارش همشــهري، افزايش تورم و نرخ بهره منفي اين روز ها 
منجر به تالطم بازار ها شده، زيرا به نظر مي رسد صاحبان نقدينگي 
و ســرمايه گذاران به نگهداري ريال تمايلي ندارند، چون احتماال 
فكر مي كنند نگهداري ريال به كاهش ارزش دارايي هايشان منجر 
مي شود در نتيجه ظرف ماه هاي گذشته نقدينگي به طور متناوبي 
بين بازار ها جا به جا شده است. اكنون سرمايه گذاران مي پرسند با 
توجه به نوسان شديد قيمت طال و ارز در هفته هاي گذشته، آيا اين 
روند كماكان ادامه خواهد داشت يا اينكه  با توجه به نزول بورس از 
20مرداد تاكنون فضا براي سرمايه گذاري در بازار سهام مهيا شده 
است. كارشناسان بر اين باورند كه معادالت آينده بازار ها در ايران 
وابسته به انتخابات آمريكا ست و تا زمان برگزاري اين انتخابات، 
خيلي به طور قطعي نمي توان در اين باره نظــر داد. به باور برخي 
كارشناسان، انتخاب هر يك از 2 نامزد رياست جمهوري در آمريكا، 

آثار متفاوتي بر اقتصاد و بازار ها در ايران دارد.

اثر انتخابات آمريكا
حسين نصيري، اقتصاددان درباره آينده بازار ها در هفته هاي آينده 
به همشهري گفت: روند بازار ها ازجمله بازارسهام، طال و ارز خيلي 
به انتخابات آمريكا گره خورده و طبيعتا تغيير ساختار دولت آمريكا 
مي تواند تغييراتي را در رفتار هاي سرمايه گذاران ايجاد كند و اين 
تغيير رفتار سرمايه گذاران مي تواند جهت بازار را تغيير دهد، زيرا 
تحوالت بازار ها برايندي از رفتار كل سرمايه گذاران است. او توضيح 
داد: انتخاب هر يك از 2نامزد انتخابات رياست جمهوري آمريكا اثر 
متفاوتي بر بازار ها ازجمله بازار سرمايه ايران خواهد داشت. اگر در 
حال حاضر بازار سرمايه ايران در يك محدوده مشخص در حال 
نوسان است، عمدتا ناشي از همين موضوع است. انتخاب هر يك 
از 2نامزد اثر متفاوتي در كوتاه مدت دارد، در نتيجه تصميم گيري 
درمورد رشــد يا كاهش بازار سرمايه در شــرايط حاضر با فرض 

نامشخص بودن نتيجه انتخابات آمريكا دشوار است.
به گفته او، انتخاب دونالد ترامپ مي تواند به رشــد قيمت طال و 
ارز و نزول بورس منجر شــود و انتخاب جو بايدن به عنوان نامزد 
دمكرات ها مي تواند زمينه رشد شــاخص هاي بورس را به وجود 
بياورد. نصيري توضيح داد: به طور مثال، در 2هفته گذشته همگام 
با افزايش اميدواري ها به انتخاب جو بايدن، بازار ســهام با اندكي 
رشد مواجه شد، زيرا انتخاب جو بايدن مي تواند نوسان هاي شديد 
و تغييرات ســاختاري در اقتصاد را كمرنگ تر كند و هرچند در 
ميان مدت و بلندمدت انتخاب هر يك از نامزد ها تأثير بســزايي 
ندارد، اما به دليل افكار ســرمايه گذاران انتخــاب او مي تواند در 

كوتاه مدت بر بازار ها تأثير داشته باشد.
اين كارشــناس اقتصادي توضيح داد: نگاه عمومي اين است كه 
دور دوم حضور جمهوريخواهان در كاخ سفيد معموال با درگيري 
و جنگ در برخي نقاط جهان ازجمله خاورميانه همراه است و اين 
موضوع تأثير منفي بر رفتار ســرمايه گذاران دارد و مي تواند بازار 
سهام را با نزول مواجه كند و منجر به رشد قيمت طال و ارز شود. 
نصيري تأكيد كرد: بهترين راه براي بــرآورد و پيش بيني نتايج 

انتخابات آمريكا توجه به شاخص هاي مالي بازار آمريكا ست. اين 
شاخص ها در سال هاي گذشته نشان داده اند كه اگر تا 4 ماه قبل 
از انتخابات با نزول مواجه شوند، قدرت سياسي حاكم در آمريكا 
تغيير خواهد كرد و اگر تغيير نكند، به معناي حفظ قدرت حاكم در 
كاخ سفيد است؛ به معناي اينكه نزول شاخص داو جونز به معناي 
پيروزي دمكرات ها خواهد بود و تغيير نكردن آن به معناي حفظ 

شرايط موجود است.

در بورس سرمايه گذاري كنيد
حسين زماني درمزاري، كارشناس بازار سرمايه هم درباره آينده 
بازارهاي سهام، طال و ارز به همشــهري گفت: باتوجه به كاهش 
قيمت سهام شركت ها، بيشتر ســهام ها ارزنده شده اند و نسبت 
قيمت به درآمد بسياري از شــركت ها به محدوده 5 تا 10مرتبه 
رسيده كه به معني ارزنده شــدن سهام شركت هاي بورس است. 
ضمن اينكه قيمت دالر ظرف هفته هاي گذشــته با رشد زيادي 
مواجه شده و اين موضوع نيز مي تواند ارزندگي سهام شركت ها را 
افزايش دهد. او همچنين درباره آينده بازار ارز گفت: قيمت دالر 
از نظر تكنيكي يك محدوده مقاومت خطرناك بين 33 تا 35هزار 
تومان دارد و احتمال اينكه قيمــت دالر در اين محدوده با نزول 
مواجه شود، بسيار زياد است، بنابراين افرادي كه در اين محدوده در 
حال خريد دالر هستند، كار بسيار خطرناكي مي كنند زيرا ريسك 

سرمايه گذاري در اين محدوده بسيار باال ست. 
او در مورد ســرمايه گذاري در بازار طال و سكه هم گفت: افرادي 
كه در بازار ســكه هم ســرمايه گذاري مي كنند، باريسك زيادي 
مواجهند، زيرا قيمت طال و سكه بين 35 تا 40درصد حباب دارد. 
هم اكنون قيمت ربع سكه بين 37 تا 38درصد و سكه يك گرمي 
40درصد حباب قيمت دارد و فراتر از ارزش ذاتي در حال معامله 
اســت. همچنين طبق محاســبات اتحاديه طال و جواهر، ميزان 
حباب سكه بهار آزادي به 1.5ميليون تومان رسيده و اين موضوع 
سرمايه گذاري در اين بازارها را هم مخاطره آميز كرده است. زماني 
درباره سرمايه گذاري هاي انجام شــده در بازار مسكن هم گفت: 
نسبت قيمت به درآمد بازار مسكن در تهران  هم اكنون در محدوده 
35 تا 40 مرتبه اســت كه نسبت بســيار بااليي است و مي تواند 

ريسك هايي را به سرمايه گذاران تحميل كند. 
او درباره فضاي مناسب سرمايه گذاري در روز هاي آينده گفت: اگر 
بخواهيم يك بازار را براي سرمايه گذاري بلندمدت درنظر بگيريم، 
بازار سرمايه بهترين فرصت ســرمايه گذاري است زيرا با توجه به 
نزول بازار سهام، نسبت قيمت به درآمد بازار سهام به حد معقولي 
رسيده است. اين كارشناس بازار سرمايه تأكيد كرد: نسبت قيمت 
به درآمد سهام بسياري از شــركت ها به يك چهارم تا يك پنجم 
نسبت قيمت به در آمد ســاير بازار ها رسيده و اگر سرمايه گذاران 
بتوانند ســهام ارزشــمند و بنيادي را انتخاب كنند كه وضعيت 
سود آوري مطلوبي دارد، مي توانند در يك بازه 6 ماه يا تا پايان سال 
قطعا به مراتب سود بيشتري نسبت به ساير بازار ها به دست بياورند.

فشار عرضه قبل از انتخابات آمريكا
رضا خادمي، تحليلگر بازار هاي مالي هم درباره چشم انداز آينده 
بازار ها پيش از انتخابات رياســت جمهوري آمريكا به همشهري 
گفت: احتماال ميزان عرضه ارز يك هفته مانده به برگزاري انتخابات 
آمريكا افزايش مي يابد به معناي اينكه فروشــنده ها در بازار زياد 
مي شوند اما درصورت پيروزي ترامپ دوباره تقاضا براي خريد دالر 
در بازار افزايش خواهد يافت. به گفته او، بازار سهام به دليل رشد 

شديد قيمت سهام برخي شركت ها نياز به اصالح دارد.

اثر اقتصاد تورمي
سينا ســليماني، تحليلگر بازار هاي مالي هم در اين باره در كانال 
شخصي اش نوشت: براساس گزارش هاي بانك مركزي، نرخ رشد 
نقدينگي در سال1398 به رقم 28.3درصد رسيده، لذا پيش بيني 
مي شود حجم نقدينگي در پايان سال تا 3000هزارميليارد تومان 
برسد. او افزود: همچنين براساس گزارش هاي قبلي بانك مركزي 
ضريب فزاينده پايه پولي در ســال1398 به 7.2درصد رسيده و 
احتماال در پايان سال1398 اين عدد به 8.1درصد افزايش يافته 
اســت. بنابراين با درنظر گرفتن ضريب تكاثر 4درصد، نرخ تورم 
واقعي سال 1399 به 60درصد خواهد رسيد. در چنين شرايطي، 
سپرده گذاران در سيســتم بانكي با نرخ بهره 15درصد، ساالنه 
45درصد از ارزش سپرده هاي خود را از دست مي دهند زيرا نرخ 
بهره واقعي منفي 45درصد شده است. او توضيح داد: لذا نقدينگي 
براي كسب بازده مورد انتظار خود، بايد به سمت ساير بستر هاي 
سرمايه گذاري حركت كند و با توجه به آنكه امروز همه بازارهاي 
موازي نظير ارز، طال، ملك و خودرو محدود يا مسدود شده اند، تنها 
بستر سرمايه گذاري كه مي تواند حداقل بازده مورد انتظار 25 تا 
30درصد ســرمايه گذاران را محقق كند، بازار سرمايه است. زيرا 
بازده واقعي بازار ارز، طال و ملك به دليل كنترل دولت و شــرايط 
جديد منفي است و بازار سرمايه تنها بازاري است كه بازده مثبت 

براي فعاالنش فراهم مي كند.

احتمال رشد بازار سهام
پويا ناظران، از كارشناسان اقتصادي هم با انتشار يك فايل صوتي 
در كانال شخصي اش، گفت: سناريوهاي مختلفي در مورد بازار ها 
وجود دارد، اما مشخص است كه بازار ها از چيزي خبر دارند كه ما 
از آن مطلع نيستيم. اما باتوجه به همه سناريو هاي موجود به نظر 
مي رسد كه در 6 ماه آينده بورس از دالر جلو مي زند. او افزود: حتي 
اگر قيمت دالر به زير 30هزار تومان افت كند اما شاخص بورس 
در محدوده يك ميليون و500هزار واحد باقي بماند، باز به معناي 
آن اســت كه بورس عمال از بازار ارز جلو زده است. از سوي ديگر، 
شــايد قيمت دالر در همين محدوده هاي فعلي باقي بماند اما در 
آن صورت اين تثبيت قيمت دالر به افزايش تورم انتظاري منجر 
مي شود و افزايش تورم انتظاري به رشد بازار سهام منجر خواهد شد 
و رشد بورس بيشتر از دالر خواهد بود. او تأكيد كرد: اگر دالر هم 
بيشتر رشد كند، نرخ تورم انتظاري منجر به منفي شدن دوباره نرخ 
بهره واقعي مي شود و اين باعث مي شود كه بورس عقب ماندگي اش 
را از ارز  جبران كند. به گفته او، وجه مشترك همه حاالت اين است 
كه رشد بورس بيشتر از رشد دالر است، بنابراين به نظر مي رسد در 
شرايط فعلي زمان افزايش سرمايه گذاري در بازار سهام و كاهش 

سرمايه گذاري در بازار طال و ارز است.

در چند روز گذشــته موضــوع خميردندان هاي 
نيم ميليون توماني كه از زبان يكي از اعضاي هيأت 
نمايندگان اتاق بازرگاني مطرح شده بود، خبرساز 
شد. علي شريعتي گفته بود يك خميردندان خوب 
خارجي بين 6تا 10دالر قيمــت دارد و با توجه به 
افزايش قيمت دالر در ماه هاي اخير قيمت اين خميردندان ها نجومي شــده 
و بين 300تا 500هزار تومان فروخته مي شــوند. بــراي اينكه ببينيم قيمت 
خميردندان با آنچه گفته شده چقدر متفاوت است سري به سوپرماركت هاي 

سطح شهر تهران زديم.

يك سال ممنوعيت ثبت سفارش
يك سال از ممنوعيت ثبت ســفارش واردات خميردندان مي گذرد و طبيعتا 
اين انتظار وجود دارد كه فراواني برندهاي خارجي كم باشد. نگاهي به ويترين 
سوپرماركت ها نشان مي دهد بيشتر آنچه عرضه شده برندهاي تحت ليسانسي 
هستند كه در داخل كشــور توليد شــده اند، برندهاي خارجي هم هنوز پيدا 
مي شوند هرچند به تعداد كمتر، اما صرف نظر از ايراني يا خارجي بودن، نخستين 
چيزي كه فروشنده ها درباره خميردندان مطرح مي كنند افزايش قيمت است. 
به گفته آنها قيمت خميردندان هاي ايراني در سه ماه اخير بين 30تا 50درصد 
افزايش يافته و انواع خارجي هم بيشتر از 100درصد گران شده اند اما رئيس 
هيأت مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران در مصاحبه هاي 
خود بارها اعالم كرده هنوز توليدكنندگان مواد شوينده و كاالهاي بهداشتي 
و آرايشــي مجوز افزايش قيمت را از ســازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان دريافت نكرده اند. بختيار علم بيگي اخيرا هم در واكنش به گراني 
خميردندان گفت: چنانچه توليدكنندگان خميردندان كاالهاي خود را گران 
كرده باشند، اين اقدام غيرقانوني محســوب مي شود. آنچه سوپرماركت داران 
مي گويند اما كامال با اين گفته مغاير اســت. به گفته فروشنده ها قيمت هايي 
كه اكنون روي كاالها درج شده مربوط به خريد قبلي است و همه شركت هاي 
توليدي اعالم كرده اند از اول آبان قيمت محصوالتشــان بين 25تا 30درصد 
افزايش خواهد يافت. افزايش قيمتي كه خبري مبني بر مجوزدار بودن آن هنوز 

منتشر نشده است.

خميردندان نيم ميليوني؟
 اگرچه در بازديد از چند ســوپرماركت و يك فروشگاه محصوالت بهداشتي 
خبري از خميردندان 300يا 500هزار توماني نبود اما 50درصد افزايش قيمت 
هم براي كااليي مصرفي كم نيست. هم اكنون خميردندان معمولي مريدنت -كه 
از برندهاي توليدي داخل كشور است- از 8هزار تومان به 12هزار و 500تومان 
و قيمت همين برند براي دندان هاي حساس از 16هزار تومان به 22هزار تومان 
افزايش يافته است. برند بنسر هم ازجمله خميردندان هايي است كه همپاي 
برندهاي خارجي افزايش قيمتي 100درصدي داشــته و از 15هزار تومان به 
28هزار تومان رسيده اســت. قيمت خميردندان هاي خارجي كولگيت هم از 
25هزار تومان به 34هزار تومان رسيده اما برند سيلورگيت هم كه چندماهي 
هســت تبليغات ماهواره اي خود را آغاز كرده، قيمت نســبتا مناسبي دارد و 
13هزار و 500تا 14هزار تومان فروخته مي شود. قيمت اين برند نوظهور حتي 
از خميردندان هاي قديمي و نوستالژيك پونه هم كمتر است؛ قيمت خميردندان 
پونه با 3هزار تومان رشد هم اكنون به 15هزار و 500تومان رسيده است. انواع 
خميردندان هاي پرطرفدار كِرست هم فعال بسته به ويژگي هاي درج شده بر 
آنها بين 18تا 28هزار تومان قيمت دارند و سيگنال هم تقريبا با همين قيمت 
عرضه مي شــود؛ 18هزار و 500تومان. نكته جالب در اين ميان ثابت ماندن 
قيمت خميردندان هاي دو برند ايراني ايروكس و ناتل )دكتر عبيدي( است؛ دو 
برندي كه گفته مي شود در ماه هاي اخير هيچ گونه افزايش قيمتي نداشته اند و 
قيمت هاي آنها در حدود 10تا 12هزار تومان ثابت مانده است. غيراز اينها، انواع 
خميردندان هاي بچگانه ايراني هم افزايش قيمت نداشته اند. خميردندان هاي 
بچگانه پاتريكس 11و مريدنت 9هزار تومان فروخته مي شــوند. نكته جالب 
ديگر در زمينــه خميردندان هاي ايراني و خارجي به چشــم مي آيد، طراحي 
جعبه خميردندان ايراني كرند است كه كپي كامل و بي نقصي از برند خارجي 
و معروف كرســت را براي عرضه محصوالت خود انتخاب كرده كه با توجه به 
شباهت بسيار زياد نام اين دو برند با حروف انگليسي، مطمئنا خريداران زيادي 

را به اشتباه مي اندازد.
 

قيمت فروش انواع خميردندان در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند

18.500ضد پوسيدگي- 100ميلي ليتريسيگنال
4.700لمينت- 80گرمي نسيم

34.300سفيدكننده- 130ميلي ليتريوي وان
22.900زغالي- 100ميلي ليتريبنسر

17.500منتول- 125ميلي ليتريكلوزآپ
15.700سه رنگ- 134ميلي ليتريپونه 

24.700سفيدكننده فوري- 75ميلي ليتريسيگنال
18.900ژله اي بزرگسال- 100گرميفارمد
17.400كامل- 100گرمي بنسر
9.600براق كننده - 120گرمي كرند

طال همچنان در صدر جدول بازده 
بازارها

هفته گذشــته مظنه طال )قيمت هرمثقال طالي 
آب شده( بيشــترين رشــد را در ميان همه بازارها 
داشت. در اين هفته نرخ مظنه بازارطال 7.3درصد 
رشــد كرد. همزمان قيمت هر ســكه بهار آزادي 
هم با 6.15درصد رشد بيشــترين بازده را نصيب 
سرمايه گذاران كرد. به گزارش همشــهري، در دادوستدهاي هفته گذشته با 
وجود خلق ركورد هــاي جديد در بازار ارز، عنوان پر بازده ترين بازار به ســكه 
اختصاص يافت، به طوري كه قيمت هر سكه بهار آزادي دست كم با 950هزار 
تومان افزايش معادل 6.15درصد رشد كرد و از نظر بازده در صدر بازار ها قرار 
گرفت. در پايان مبادالت هفته قبل قيمت هر ســكه بهــار آزادي به عدد باور 
نكردني 16ميليون و 400هزار تومان رســيد و همه را شگفت زده كرد. هفته 
قبل همچنين قيمت دالر در بازار آزاد با وجود عرضه ارز توسط بانك مركزي در 
سامانه نيما و بازار متشكل ارزي، ركورد هاي جديدي خلق كرد و با 1800تومان 
افزايش براي نخستين بار به 32هزارو100تومان رسيد. با وجود رشد قيمت دالر 
اما بازار سهام كه از بازار ارز تبعيت مي كند تا حدود زيادي در جا زد و در محدوده 
يك ميليون و 500هزار واحد درجا زد. در مبادالت هفته قبل شاخص كل بورس 
تهران جمعا با 20هزارو500واحد رشد معادل 1.33درصد افزايش يافت و به 

يك ميليون 561هزار واحد رسيد.

بازده بازار ها در هفته گذشته
درصد تغييرمقداربازار

321005.94دالر آزاد - تومان
16400006.15سكه - تومان

64300007.35مظنه طال - تومان
15614161.33شاخص بورس - واحد

كارشناسان نظر مي دهند

آيا انتخابات آمريكا روند بعدي بازارها را شكل مي دهد؟
بازارها در انتظار 13آبان

 رشد قيمت خميردندان 
از شايعه تا واقعيت

گفت وگو

آينده قيمت مرغ 
قيمت مرغ گرم در فروشگاه هاي تهران 
به 26هزار تومان در هر كيلوگرم رسيده 
است. افزايش قيمت نهاده هاي دام و 
طيور از ابتداي امسال با افزايش هزينه 
توليد مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز، 
قيمت اين محصوالت را در بازار با رشد 
قابل مالحظه اي مواجه كرده و به رغم وعده هايي كه شهريورماه 
مبني بر عرضه نهاده ها با قيمت مصوب از سوي مسئوالن مطرح 
شد، شرايط بازار مصرف همچنان همان است كه بود تا جايي كه در 
روزهاي اخير فاصله نرخ مصوب مرغ تا قيمت بازار به 10هزار تومان 
رسيده است. با برومند چهارآيين، رئيس سابق اتحاديه سراسري 
مرغداران و رئيس هيأت مديره شــركت تعاوني مادرتخصصي 

توسعه صنعت طيور كشور در اين زمينه گفت وگو كرديم.

دليل صعود قيمت مرغ به بيش از 26هزار تومان چيست؟
چند موضوع در اين زمينه مطرح اســت كه در مجموع اين سرنوشت 
را براي توليد رقم زده است، كمبود نهاده ها كه انكارناپذير است. البته 
نهاده به ميزان كافي تا پايان مهرماه وارد كشور شده اما ترخيص آنها از 
بنادر به مشكل خورده است. دولت بعد از سختگيري هاي ابتداي سال، 
اعالم كرد كه نهاده ها را به هر صورت ممكن ترخيص كنيد و ما بعدا ارز 
شما را برمي گردانيم اما واردكننده ها به دليل عدم اطمينان از تامين ارز 
4هزارو200توماني به اين پيشنهاد تن ندادند و االن هنوز مقدار زيادي 
از سويا و ذرت وارداتي در بنادر رسوب كرده است. اما نكته ديگري كه 
اهميت آن كمتر از نهاده ها نيست، دخالت دولت در اين بازار است. بازار 
مرغ در كشور با توجه به اينكه تعداد زيادي توليد كننده در آن حضور 
دارند و روزانه حدود 7هزار تن گوشــت مرغ در كشور توليد و مصرف 
مي شود كامال بازاري رقابتي است. در 150ســال اخير هيچ نظريه و 
نظريه پرداز اقتصادي وجود نداشــته كه دخالت دولــت در بازارهاي 
رقابتي را تأييد كرده باشد. معلوم نيست چند سال ديگر بايد بگذرد تا 
دولتمردان ما بپذيرند هرزمان در بازارهاي رقابتي دخالت كرده اند هم 
بازار را خراب كرده اند و هم خودشان را. تصميم هايي گرفته مي شود كه 
مطابق با روند بازار نيست و مردم كامال متوجه هستند كه تفاوت قيمت 
كاالها در بازار با قيمت مصوب آنها چقدر است. اين عامل در سال هاي 

اخير تأثير مخرب زيادي بر بازار داشته است.
يعني هم نهاده ها با قيمت آزاد عرضه شود و هم توليدات؟

خواسته ما همين است. ما معتقديم ارز 4هزار و 200توماني نه خيرش 
به توليدكننده رســيده و نه به مصرف كننده. االن قيمت مرغ در بازار 
به 27 و 28هزار تومان رسيده و اين موضوع را همكاران ما پيش بيني 
كرده بودند كه به آبان نرسيده قيمت مرغ به همين حدود خواهد رسيد 
اما متأسفانه كارگروه تنظيم بازار دوباره هفته گذشته جلسه گذاشتند 
و باز قيمت غيرواقعي 13هزارو700تومــان را براي مرغ زنده تعيين 
كردند. قيمت عرضه در بازار معموال 5 تا 6هزارتومان بيشتر از اين يعني 
حدود 19هزار تومان خواهد بود. درحالي كه االن قيمت تمام شده مرغ 
توليدي درب واحدهاي مرغداري مشروط به تامين 50درصد نهاده ها 
به صورت دولتي 17هزارو700تومان است. درخواست ما اين است كه 
ارز دولتي حذف و مابه التفاوت آن به شيوه ديگري به اقشار آسيب پذير 
كه هدف حمايت دولت هستند، كمك شود چراكه روش كنوني جواب 
نداده است. از ابتداي ســال97 بيش از 40ميليارد دالر براي كاالهاي 
اساسي ارز اختصاص يافته اما بررسي هاي ميداني نشان مي دهد نفع 
اين سياست آنطور كه مورد نظر دولت بوده به اقشار آسيب پذير نرسيده 
اســت. اينكه يارانه اختصاصي در اين زمينه به همه 80ميليون نفر با 
شرايط مالي بسيار متفاوت به يك ميزان برسد، ظلم است. مابه التفاوت 
ارز دولتي و آزاد رقمي بالغ بر 100هزار ميليارد تومان مي شود كه اين 

ميزان مي تواند فقط به 5دهك پايين جامعه اختصاص يابد.
اين بحث پرداخت يارانه مرغ و تخم مرغ است كه قبال به 

هيأت دولت ارائه شده بود؟
در دولت خير ولي در مجلس در اين زمينه صحبت هايي شد و به نظر 
ما هم اين شيوه عادالنه تر است. ما از 2ســال پيش اين درخواست را 
ارائه كرديم كه اين بازار آزاد و رقابتي شود و اين مابه التفاوت در قالب 
يارانه نقدي ارائه شود. بهانه دولت اين است كه نمي توانيم اين اقشار 
را شناســايي كنيم درحالي كه اين اقشــار در يك روز قابل شناسايي 
هســتند؛ كارمنداني كه حقوق ثابت دارند، افرادي كه تحت پوشش 
تامين اجتماعي و نهادهاي حمايتي هستند، كارگراني كه بيمه هستند 
و حقوق تامين اجتماعي دريافت مي كنند و ديگران هم به همين ترتيب 
قابل شناسايي هستند. اينكه دولت مي گويد با اين روش منزلت اين 
افراد به خطر مي افتد هم دليل درستي نيست چون با شرايط كنوني 
اقتصاد كشور منزلت اين افراد هر روز در حال پايمال شدن است. اگر 
دولت كاالبرگ در اختيار اين افراد قرار دهد ، شان اين افراد بهتر و بيشتر 
حفظ مي شود و مي توانند اقالم مورد نياز را از فروشگاه هاي زنجيره اي 
كه كاالهاي غيركوپني هم ارائه مي كنند، تهيه كنند. منزلت افراد زماني 
به خطر مي افتد كه عده اي از سر ناچاري به ماشين توزيع مرغ در خيابان 

هجوم مي آورند تا مرغ را ارزان تر تهيه كنند.
پس نظر شما معطوف به ارائه كاالبرگ به جاي پرداخت 

نقدي است؟
پرداخت نقدي تورم ايجاد مي كند و شــرايط را به سمت بدتر از اين 
پيش مي برد اما كاالبرگ الكترونيك مي تواند اين مشكل را به طور كلي 
حل كند، اما دولت تاكنون اين پيشنهاد را نپذيرفته و اينگونه استدالل 
مي كند كه اين زنده كردن كوپن است. مگر در زمان جنگ كه كوپن 
عرضه مي شــد چه اتفاقي افتاد جز اينكه اقشار آسيب پذير توانستند 

مايحتاجشان را راحت تر تهيه كنند؟
مذاكرات مرغداران با دولت به چه نتيجه اي رسيد؟

مرغداران چند روز قبل از جلسه اخير ستاد تنظيم بازار در برابر وزارت 
صمت تجمع كردند و جلســاتي با حضور نمايندگان وزارت صمت و 
وزارت جهاد و نمايندگان مرغداران تشــكيل شــد و توليدكنندگان 
مشكالت خودشان را مطرح كردند اما دولت به همان سياق قديم گوش 
خود را بر مشكالت مطرح شده بست و دوباره يك قيمت غيرمنطقي 
براي مرغ تعيين كــرد. در مجمــوع كمبود نهاده هــا، دخالت هاي 
غيركارشناسي و نابهنگام دولت در بازار رقابتي اين سرنوشت را براي 

مرغ رقم زده است.
باتوجه به افزايش تقاضا، پيش بيني شما چيست؟

پيش بيني من اين اســت كه قيمت  مرغ زير 25هزار تومان نخواهد 
آمد به اين دليل كه شمار زيادي از توليدكنندگان از برخوردهاي تند 
و تيز دولت به بهانه گرانفروشي شكايت دارند و اگر زورشان نمي رسد 
حرفشان را به كرسي بنشانند، واحد توليد خود را تعطيل مي كنند. تا 
زماني كه ثبات نسبي در بازار ايجاد شود و حاشيه سود و منفعت مشروع 
و عرفي هم قابل پيش بيني باشد. شــمار زيادي از مرغداران ترجيح 
مي دهند حداقل به طور موقت از چرخه توليد خارج شوند و خروج اينها 
به معناي كمبود عرضه خواهد بود. تا دولت در اين سياست تجديدنظر 
اساسي نكند اين توليدكنندگان توليد را رها مي كنند، بازار با كمبود 
مواجه مي شود و قيمت افزايش خواهد يافت. پيش بيني ما اين است 
كه 10 تا 15درصد از توليدكنندگان به طور موقت و اختياري از چرخه 
توليد خارج مي شوند كه اين به معني كاهش 20هزار تني توليد است.

با تصويب حريم گسل هاي 6 شهر 
تهران، تبريز، مشهد، كرج، كرمان گزارش

و زنجــان در شــوراي عالي 
شهرســازي و معماري، اصالح ساخت وساز در 
بافت شهري براي مقابله با خسارت هاي زلزله 
وارد فاز جديدي خواهد شد و ضمن اينكه با اتكا 
به داده هــاي كارشناســي و تحقيقي، احداث 
ســاختمان هاي مهم در مناطق خطر ممنوع 
مي شود، ساختمان هاي موجود در اين مناطق 

نيز ملزم به مقاوم سازي خواهد شد.
به گزارش همشــهري، بعد از 3سال پژوهش و 
بررسي كارشناســي در مركز تحقيقات وزارت 
راه و شهرســازي و تهيه 9هزار نقشــه از پهنه 
مسكوني و حومه اي 6شهر تهران، تبريز، مشهد، 
كرج، كرمان و زنجان، باالخره حريم گسل هاي 
اين 6شهر زلزله خيز در ســيزدهمين جلسه 
شوراي عالي شهرســازي و معماري به تصويب 
رسيد تا هم نقشه راه روشــن و مستند تري از 
وضعيت ساخت وســاز در ايــن مناطق وجود 
داشته باشــد و هم اجماعي براي قواعد اصالح 
خطرپذيري بافت هاي شهري در مقابله با زلزله 
ايجاد شــود. در گام اول پس از تصويب حريم 
گسل هاي اين 6شهر، قرار اســت سريعا براي 
جلوگيري از احداث ســاختمان هاي مهم در 
محدوده گسل ها و مقاوم سازي ساختمان هاي 

موجود در اين مناطق اقدام شود.
 

ساختمان هاي مستقر در كانون زلزله
حريم گسل هاي 6 شهر تهران، تبريز، مشهد، 
كرج، كرمــان و زنجان تصويب شــده و آماده 
ابالغ به دســتگاه هاي اجرايي، شهرداري ها، و 
ساير نهادهاي ذيربط است؛ ازاين رو اطالعات 
دقيقي از آن منتشر نشده است. پيگيري هاي 
همشهري براي كســب اطالع از جزئيات اين 
مصوبه نيز به نتيجه اي نرســيد اما براســاس 
اطالعات به دست آمده از وزارت راه و شهرسازي، 
براساس مستندات اين مصوبه، در شهر تهران 
12 هزار و 471 ســاختمان، در كرج 54 هزار 
و 113 ســاختمان، در تبريــز 19 هزار و 907 

ســاختمان، در زنجان هزار و 76 ساختمان و 
در كرمان 804 ســاختمان روي گسل ساخته 
شده كه رفع خطر از آنها در اولويت قرار خواهد 
گرفت. اسماعيل نجار، رئيس سازمان مديريت 
بحران كشــور نيز در گفت وگو با پايگاه خبري 
وزارت راه، بــر ضرورت تدقيق گســل و حريم 
آن در محدوده كالنشهرها، تأكيد كرده و گفته 
است: اساس كار در حوادث، پيشگيري است و 
براي پيشگيري نيز ابتدا بايد اطالعات الزم نظير 
همين حريم گسل ها در دسترس باشد تا بتوان 
بر مبناي آن تصميمات الزم را اتخاذ كرد. او با 
اشاره به اينكه آمار ارائه شده از بناهاي احداث 
شده روي گسل بسيار هولناك است، مي گويد: 
تعداد بسيار زيادي از ساختمان هاي بلندمرتبه، 
مراكز مسكوني و مراكز حياتي در كالنشهرها 
روي گسل ساخته شده  و فقط در شهر كرج 54 
هزار باب ساختمان اداري و مسكوني روي گسل 
احداث شده كه اگر فعال شــود، حادثه عظيم 

انساني به بار مي آورد.

افزايش فهرست ساختمان هاي مهم
در كنار تصويب پهنه گســل هاي 6شــهر در 

شوراي عالي شهرســازي و معماري، فهرست 
ســاختمان هاي بااهميت باال نيز، براســاس 
آيين نامه ايمنــي ســاختمان ها در برابر زلزله 
)اســتاندارد 2800( اصــالح شــده اســت. 
استاندارد 2800 ســاختمان هايي را كه نبايد 
در محدوده گســل ها احداث شوند، مشخص 
مي كند. طبق تعريف ويرايش چهارم آيين نامه 
استاندارد 2800، ســاختمان هاي بسيار مهم، 
ســاختمان هايي نظير بيمارســتان ها، مراكز 
آتش نشاني، مراكز مديريتي، ستادي، نظامي، 
منابع آب، ايســتگاه هاي برق، پست هاي گاز، 
دكل هاي مخابراتي و ســاختمان هاي مرتبط 
با صداوسيما هســتند كه بعد از زلزله، وجود و 
ادامه فعاليت و كاركرد آنها ضرورت دارد؛ اما در 
جلسه اخير شوراي عالي شهرسازي و معماري، 
مدارس، پمپ هاي گاز و جايگاه هاي بنزين نيز به 
فهرست ساختمان هاي بااهميت باال افزوده شده 

و احداث آنها در محدوده گسل ها ممنوع است.

تكميل پازل مقابله با زلزله
علــي بيت اللهي، رئيــس بخش زلزلــه مركز 
تحقيقات راه، مسكن و شهرســازي با اشاره به 
تصويب پهنه گسل ها در 6شهر مهم و تغيير در 
فهرست ساختمان هاي بااهميت باال، مي گويد: 
پيش ازاين نيز در آيين نامه 2800بر ممنوعيت 
ساخت وساز در حريم گسل ها تأكيد شده بود؛ اما 
نقشه هاي حقوقي قابل اعتمادي براي آن وجود 
نداشــت درحالي كه  اكنون نقشه هاي حقوقي 
حريم اصلي گسل ها تعيين شــده و با ابالغ آن 
مي توان ممنوعيت ساخت وساز ساختمان هاي 
مهم در آن مناطق را با جديت پيگيري كرد. او 
مي افزايد: در جلسه اخير شوراي عالي شهرسازي 
و معماري، احداث ساختمان هاي بلندمرتبه كه 
داراي تمركز جمعيتي بااليي هســتند، روي 
حريم گسل هاي اصلي ممنوع شد و همچنين 
درخصوص ساختمان هاي بسيار مهم كه قبل از 
وجود اين قانون احداث شده اند نيز مصوب شد تا 
مقاوم سازي آنها در اولويت نخست دستگاه هاي 
مرتبط و متولي اين زيرساخت ها باشد. به گفته 

سوپرماركت

بازار  سكه و طال

تعيين حريم گسل هاي 8شهر زلزله خيز ديگر منتظر تخصيص اعتبار است

به روزرساني نقشه زلزله در6كالنشهر
او، اين الزام براي هر نوع سازه و تأسيساتي كه 
در حريم گسل قرار دارد نيز صادق است و اين 

تمهيدات بايد براي آنها نيز اجرا شود.
بيت اللهــي بــا تأكيد بــر اينكــه ممنوعيت 
ساخت وساز روي حريم گسل ها، گام بزرگي در 
كاهش تلفات و آسيب پذيري هاي ناشي از زلزله 
است، مي گويد: پيشگيري از آسيب هاي ثانويه 
زلزله نيز از ديگر مواردي است كه الزامات آن به 
تصويب شورا رسيده و براساس آن بايد تمهيدات 
مهندسي در زون هاي تقاطعي لوله هاي گاز و 
آب با حريم گسل ها نيز لحاظ شود به گونه اي 
كه شركت هاي متولي و مسئول اين تأسيسات و 
شريان هاي حياتي موظف شده اند در مكان هايي 
كه گسل هاي اصلي با لوله هاي گاز و آب تالقي 
دارد، تمهيدات مهندسي به منظور جلوگيري از 

آسيب هاي ثانويه اعمال كنند.
اســتدالل رئيس بخش زلزله مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرســازي براي اهميت مصوبه 
پيشگيري از آســيب هاي ثانويه، اين است كه 
در برخي از مــوارد زمين لــرزه، به دنبال وقوع 
زلزله، آتش سوزي هاي گسترده اي نيز رخ داده 
و خسارات ناشــي از حوادث ثانويه گاه از خود 
زلزله بيشتر بوده اســت؛ ازاين رو مصوبه اخير 
گام مهمي در مسير كاهش خسارت هاي زلزله 
قلمداد مي شود كه در گام نخست اجراي آن در 

تهران دنبال مي شود.

گسل هاي كشور زير ذره بين
رئيس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و 
شهرسازي مي گويد: بعد از تصويب پهنه گسل ها 
در 6شهر تهران، تبريز، مشــهد، كرج، كرمان 
و زنجــان، براي فاز دوم نيــز مطالعات و تعيين 
حريم گسل هاي اصلي 8 شــهر شيراز، اروميه، 
اردبيل، ساري، گرگان، بم، الهيجان و قائم شهر 
پيشنهاد شــده كه اگر مورد تأييد قرار بگيرد و 
اعتباري براي آن درنظر گرفته شود تدوين پهنه 
گسل ها اســتمرار خواهد يافت تا زماني كه اين 
نقشه هاي مهم و زيربنايي براي تمامي شهرهاي 
كشور تهيه شود. او با اشــاره به جامع بودن اين 
مطالعات مي گويد: پيش ازاين حريم گسل هاي 
تهران مصوب شده بود اما در آن زمان فقط شهر 
تهران مدنظر قرار داشت و اكنون شهر تهران و 30 
كيلومتر اطراف آن به همراه شهرهاي كوچك و 
بزرگ اطراف تهران مالك عمل قرار گرفته است.

بورس
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گويا خداحافظي كردن با فوتبال براي مهدي رحمتي سخت تر از 
حد تصور است. دروازه بان پيشين تيم ملي كشورمان در آستانه 
چهل ســالگي بدون يك روز حضور در كالس هــاي مربيگري 
سرمربي شهرخودرو شــده، اما هنوز ترديد دارد كه براي فصل 
بعد فوتبال را كنار بگذارد يا نه. رحمتي چند روز پيش مطلبي در 
صفحه اينستاگرامش منتشر كرد كه در آن اعالم كرده بود وارد 
جرگه مربيان شده است. طبيعتا از اين مطلب، برداشت مي شود 
كه او فوتبال را كنار گذاشته است. بنابراين خبر اعالم بازنشستگي 
رسمي رحمتي اعالم شــد. خودش اما موضوع را تكذيب كرده 
و گفته فعال بــراي فصل تصميمي نگرفته اســت. خب اصال چه 
عجله اي است؟ شما همچنان به حضور در ميادين ادامه بدهيد. 
فقط شما كه در ليگ قهرمانان ترجيح دادي از گلرهاي ديگري 

استفاده كني، چرا در ليگ خودمان نبايد همين كار را بكني؟

حاال چه عجله اي است؟

باشگاه اســتقالل براي دريافت مجوز حرفه اي و حضور در ليگ 
قهرمانان آسيا نياز به تسويه حساب با طلبكارانش داشت و يكي 
از آنها هم محمدحسين كنعاني زادگان بود. كنعاني ابتداي ليگ 
شــانزدهم بعد از درگيري با مديران پرسپوليس راهي استقالل 
شد و كلي هم قربان صدقه اين تيم رفت. او كه سر همين كل كل ها 
قرارداد 50ميليوني اش به 950ميليون تومان رسيد، بعد از فقط 
چند دقيقه بازي براي استقالل، رباط پاره كرد و از اين تيم طلبكار 
ماند. كنعاني اخيــرا بعد از دريافت كل پولش گفته: »به عشــق 
هواداران پرسپوليس هيچ تخفيفي به استقالل ندادم و كل پولم را 
گرفتم. « واقعا آفرين؛ تا به حال در تاريخ فوتبال نديده بوديم يك 
بازيكن منت بيشتر پول گرفتنش را هم سر مردم بگذارد. صد البته 
اين هواداران هوراكش پرسپوليس همانهايي هستند كه كنعاني 

موقع رفتن به استقالل، كوچك ترين توجهي به آنها نكرد.

اثبات تعصب با دريافت پول بيشتر

شايعه تالش عليرضا منصوريان براي جذب ارسالن مطهري، خشم 
شديد او را به دنبال داشت؛ تا جايي كه به تندي عليه شايعه سازان 
جبهه گرفت. جان كالم منصوريان اين بود كه »من از اســتقالل 
بازيكن نمي گيرم« و مثال قرار نيست تيم محبوبم را تضعيف كنم. 
درســت همان روز اما تراكتوري ها قرارداد سعيد واسعي را نهايي 
كردند؛ بازيكني كه به شدت مورد توجه استقالل بود و خودش هم 
چپ و راست مي گفت عالقه دارد لباس آبي به تن كند. خب آقاي 
منصوريان؛ چطور گرفتن بازيكن اســتقالل ناروا است، اما جذب 
گزينه اســتقالل با پول بيشتر اشــكالي ندارد؟ اصال اين حرف ها 
در فوتبال حرفه اي چه محلي از اعــراب دارد؟ گوارديوال كه همه 
سلول هاي بدنش فرياد مي زنند بارسايي است، همين تابستان همه 
كار كرد كه ليونل مسي را به منچسترسيتي ببرد. البته يادمان نبود 

شما حرفه اي تر و متعصب تر از پپ هستيد!

منصوريان، متعصب تر از گوارديوال!

نكته بازي

ژيمناســت هاي زن ايران كه بيش از 4دهه  اســت در 
مسابقات خارج از خانه شــركت نكرده  اند، حاال با تأييد 
پوشش اسالمي  مي توانند در تورنمنت  هاي بين المللي 
حاضر شوند. طي يكي دو دهه اخير، در بيشتر رشته ها، 
با طراحي لباس هاي پوشــيده، اجازه حضور زنان ايران 
در ميدان هاي بين المللي گرفته شــد، اما پيش بيني ها 
اين بود كه در شــنا و ژيمناســتيك زنان ايراني هرگز 
نمي توانند خارج از كشور مســابقه بدهند. با وجود اين، 
ديروز فدراسيون ژيمناستيك خبر داد وزارت ورزش لباس 
پوشيده اي را كه براي رشته »ژيمناستيك براي همه« 

طراحي شده، تأييد كرده است. اما خبر ديگري هم هست؛ 
اگر وزارت ورزش موافقت كند، زنان فعال در آكروژيم هم 

مي توانند در مسابقات بين المللي شركت كنند.
در» ژيمناستيك براي همه« كه ورزشكاران با حركات 
ژيمناستيك، داستاني را به نمايش مي گذارند، با توجه به 
موضوع داستان، لباس ها عوض مي شوند. به گفته آرش 
عبدي، مدير روابط عمومي فدراســيون، وزارت ورزش 
براي چند نمايش، لباس ها را تأييد كرده، اما قرار اســت 
قبل از هر اعزام، لباس هايي كه قرار است اعضاي تيم ملي 
بپوشند به تأييد وزارت ورزش برسد: »لباس ها براساس 

داستاني كه قرار است به نمايش گذاشته شود، طراحي 
مي شود. چند لباس را كه براي داستان هاي متفاوت بود، 
فدراسيون به وزارت ورزش برد و آنها هم تأييد كردند. اما 
چون در هر مسابقه داستان  و لباس متفاوت است، بايد 
قبل از هر اعزام، لباس را به وزارت ورزش ببريم. « آذرماه 
98 فدراسيون جهاني موافقت كرد كه زنان ايران با لباس  
پوشيده در مسابقات آكروژيم )آكروباتيك ژيمناستيك( 
شركت كنند. از همان موقع فدراسيون چند لباس  طراحي 
كرد، اما هنوز هيچ يك از آنها تأييديه نگرفته  است. عبدي 
به همشــهري مي گويد: »اولين بار معاونان خانم مهين 

فرهادي زاد )معاون وزير در ورزش زنان( به فدراســيون 
آمدند. آنها لباس را ديدند، ولي تأييد نكردند. قرار شد لباس 
به وزارت ورزش برود. چند نفر از ورزشــكاران در حضور 
خود خانم فرهادي زاد لباس را پوشيدند و حركت هايي 
را انجام دادند. نظر خانم فرهاد ي زاد مثبت بود، اما هنوز 
نامه كتبي براي تأييد لباس نداده اند. «براي فدراسيون 
ژيمناســتيك، گرفتن تأييديه لباس آكروژيم اهميت 
ويژه اي دارد. »ژيمناستيك براي همه« هرچند مسابقات 
جهاني دارد، اما بيشتر به صورت جشنواره برگزار مي شود. 
اما در آكروژيم زنان مي توانند مســابقات جدي تري را 

تجربه كنند. آكروژيم مســابقات جهاني و  آسيايي دارد 
و ورزشــكاران در گروه هاي هفت يا هشت نفره حركات 
نمايشي انجام مي دهند. هرچند فدراسيون اميدوار است 
در اين رشــته هم مجوز حضور زنان در تورنمنت هاي 
بين المللي را بگيرد اما همچنان حضور زنان در ميدان هاي 
بين المللي »ژيمناســتيك هنري« كه رشته المپيكي 
است بعيد به نظر مي رسد. تنها مســابقاتي كه زنان در 
دهه هاي گذشته اجازه حضور در آنها را داشته اند، 4دوره 
 بازي هاي زنان كشورهاي اسالمي بوده كه در ايران برگزار 

شده است.

محمد بنا، سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي 28كشتي گير را به 
اردوي تيم ملي فراخواند. اردوي فرنگي كاران از امروز تا 7آبان ماه 
ادامه خواهد داشت. در ليست محمد بنا نامي از سعيد عبدولي 
ديده نمي شود و به نظر سرمربي تيم ملي حداقل براي مسابقات 
جهاني قصد ندارد از او استفاده كند. فرنگي كاران قبل از ورود 
به خانه كشتي در خوابگاه فدراســيون دوچرخه سواري تحت 
قرنطينه بودند و بعد ازآمدن جواب تست كرونا وارد خانه كشتي 
شدند. در همين راستا و در رشته كشتي آزاد نيز اعالم شد كه 
مسابقه انتخابي در وزن هاي 65، 74 و 79 كيلوگرم برگزار خواهد 
شد و احتماال در هفته هاي آينده شاهد برگزاري مسابقه انتخابي 
درون اردويي در ساير اوزان هم خواهيم بود تا گره كور برخي از 
اوزان به اين ترتيب باز شود. اما در كشتي فرنگي محمد بنا در 
شرايط عادي هم تن به برگزاري مسابقه انتخابي نمي داد و اغلب 
به ســبك خودش نفرات را انتخاب مي كرد. او هميشه با اعزام 
كشتي گيران به تورنمنت هاي مختلف و البته شرايط اردويي آنها 
نفرات نهايي را انتخاب مي كرد ولي با شرايط موجود و لغو تمامي 
تورنمنت ها بايد ديد اين بار براي انتخاب نفراتش چه خواهد كرد. 
محمد بنا در ليست اوليه اش بدون هيچ مماشاتي سعيد عبدولي 
دارنده مدال برنز المپيك را كنار گذاشت. عبدولي در مسابقات 
جهاني2018 با حواشي متعدد ازجمله درگيري در رقابت هاي 
انتخابي به دوبنده تيم ملي رسيد و در مسابقات جهاني 2019 در 
يك وزن غيرالمپيكي )82كيلوگرم( به مدال برنز دست يافت. 
به نظر، محمد بنا قصد دارد تا زماني كه عبدولي از نظر انضباطي 

اصالح نشده او را به جمع ملي پوشان دعوت نكند. 

  ژيمناستيك براي همه، حتي زنان ايراني

  شوك به عبدولي

   وزارت ورزش لباس زنان ژيمناستيك براي همه را تأييد كرد و لباس آكروژيم در نوبت گرفتن تأييديه است

علي كريمي همچنان براي ماندن در استقالل يا جدايي از 
اين تيم وضعيت مبهمي دارد. كريمي عالقه خاصي به بازي 
در خارج از ايران دارد ولي هنوز اين موقعيت برايش ايجاد 
نشده است، از طرفي باشگاه استقالل هم در حال مذاكره با 
كريمي است ولي هنوز توافقي ميان آنها حاصل نشده. در 
اين شرايط كريمي با يك پيشنهاد جديد هم مواجه شده و 
باشگاه سپاهان درصدد جذب هافبك تأثيرگذار آبي پوشان 
است. از اصفهان خبر مي رسد كه محرم نويدكيا همچنان 
درصدد اضافه كردن يك هافبك تراز اول به تيمش است. 
مهدي كياني در حال جدايي است و تالش اصفهاني ها براي 
جذب مهدي مهدي پور هم ثمر نداد و اين بازيكن به استقالل 
رفت. گويا زردپوشان اصفهان پيشنهاد وسوسه انگيزي به 
علي كريمي داده اند و به اين ترتيب احتمال بازگشــت او 
به تيم سابقش هم كم نيست. كريمي زماني در خط مياني 
سپاهان با محرم نويدكيا همبازي بود و حاال نويدكيا به شدت 
مشتاق بازگشت او به اصفهان است تا فرماندهي خط مياني 
تيمش را به او بسپارد. از ســوي ديگر استقاللي ها در حال 
به دســت آوردن رضايت هروويه ميليچ هم هستند تا اين 
بازيكن بار ديگر به جمع آبي پوشــان برگردد. گويا بخشي 
از مطالبات اين بازيكن خارجي به حســاب او واريز شده و 
باقيمانده مطالباتش هم قرار است به زودي پرداخت شود تا 

او از ترك استقالل منصرف شود و براي عقد قرارداد جديد به 
تهران برگردد. مديران استقالل به موازات اين مذاكرات در 
حال تالش براي پرداخت پول وينفرد شفر و باز كردن پنجره 
نقل وانتقاالتي خود نيز هستند. طي روزهاي گذشته اخبار 
زيادي در اين خصوص منتشر و حتي گفته شد استقاللي ها 
اين پول را به صورت اقساط به حساب شفر واريز خواهند كرد. 
اما اين خبر تكذيب شد و شفر هم رسما اعالم كرد براساس 
قوانين جديــد فيفا، اصال امكان تقســيط كردن بدهي ها 
وجود ندارد. شفر همچنين گفت از زماني كه سعادتمند از 
استقالل رفته هيچ يك از مسئوالن اين باشگاه تماسي با او 
نگرفته اند. قرار است امروز )يكشنبه( استقاللي ها تصميم 
نهايي را درخصوص مطالبات شفر بگيرند. در يكي دو روز 
اخير همچنين خبر عجيبي هــم درخصوص مديرعاملي 
فرهاد حميداوي در اســتقالل به گوش رســيد كه سريعا 
تكذيب شد. حميداوي، مالك باشگاه شهرخودرو مدعي شد 
وزارت ورزش به او پيشنهاد كرده مديرعامل استقالل شود، 
اما استقاللي ها اين ادعا را رد كردند. به گفته يكي از اعضاي 
هيأت مديره استقالل، فرهاد حميداوي نه گزينه هيأت مديره 
است و نه گزينه مديرعاملي و بقيه نام هايي كه براي عضويت 
در هيأت مديره يا نشستن روي صندلي مديرعاملي مطرح 

شده هم فقط بازارگرمي بوده است.

  انصاري:گفتند به تو نياز نداريم
   مدافع پرسپوليس از هيچ كس در مجموعه باشگاه دلخوري ندارد  

  و منتظر است تا تكليفش را روشن كنند

   سپاهان، مشتري جدي كريمي
  استقالل امروز درباره مطالبات شفر به جمع بندي مي رسد

  تا تمام تمركزش را روي حفظ كريمي بگذارد

كرونا در خدمت فوتبال ايران
 يك فيفادي ديگر گذشت و رونالدو به ركورد 

علي دايي نزديك نشد

علي دايي پستي اينستاگرامي گذاشت و به همه توصيه كرد كه فوتبال 
ارزش آن را ندارد كه با ديگران درگير شويد. عده اي سابقه درگيري هاي 
دايي با افرادي مثل مايلي كهن، علي كريمي، قلعه نويي و بي مهري به 
كريم باقري و عابدزاده را به رخ او كشــيدند. بهترين گلزن ملي تاريخ 
فوتبال هفته پراضطرابي را ســپري كرد چون كريستيانو رونالدو كه 
8گل با ركورد 109گل ملي او فاصله دارد، 3بازي ملي در پيش داشت 
كه البته در هيچ كدام موفق به گلزني نشد. در بازي دوستانه با اسپانيا 
ضربه محكمش به تير خورد، روبه روي فرانسه موقعيتي به دست نياورد 
و براي بازي با حريف محبوبش يعني سوئد هم تست كروناي او مثبت 
اعالم شد و آن بازي را از دست داد. جانشين كريستيانو يعني ديوگو ژوتا 
2گل به سوئد زد. درباره تست كروناي اين ستاره شائبه هايي به وجود 
آمد. خواهرش اتهام زد كه اين موضوع توطئه بوده است. حتي بعضي ها 
به شوخي نيش خوردن او توسط زنبور در فيفادي قبلي را كه منجر به از 
دست دادن يك بازي ملي ديگر شد، به دايي نسبت داده و گفته اند آن 
زنبور از اردبيل مستقيما براي متوقف كردن رونالدو به اردوي تيم ملي 
پرتغال فرستاده شده بود! خودش هم اعالم كرده حالش كامال خوب 
است و در برابر احتمال جريمه شدن خودش و 6بازيكن يوونتوس شامل 
ديباال، بنتانكور، كوادرادو، دميرال، دانيلو و بوفون كه متهم شــده اند 
پروتكل هاي بهداشتي را نقض كرده اند و پس از مثبت شدن آزمايش 
2عضو باشگاه هتل محل اردو را ترك گفته اند، گفت: »در تمام مدت 
قرنطينه در خانه ام بودم و االن هم در همانجا روزها را سپري مي كنم. 
من كامال پروتكل ها را رعايت مي كنم و آنها را نقض نكرده ام. چيزهايي 
كه ديگران در اين باره گفته اند، دروغ است. من به خاطر تيمم از پرتغال 
برگشتم و بازگشتم هم با رعايت تمامي مسائل بهداشتي همراه بوده 
است. به وسيله يك آمبوالنس هوايي به ايتاليا برگشتم و تا رسيدن به 

منزلم هم با هيچ كسي تماس نداشته ام حتي در تورين.« 
وزير ورزش ايتاليا او را بــه دروغگويي متهم كرده. او 
بازي ديشــب يووه مقابل كروتونه را هم از دست داد 

و گفته مي شــود به بازي هفتــه آينده ليگ 
قهرمانان با بارســلونا هم نخواهد رسيد 

اما اگر مدت قرنطينه را 2هفته درنظر 
بگيريم، با توجــه به حال عمومي اش 
به نظر مي رســد به رويارويي با مسي 

برسد. كرونا در اروپا به حالت تنظيمات 
كارخانه اي خود برگشــته و تعداد مبتاليان 

به كوويد-19 دوبــاره افزايش يافته اســت. 
الليگا تصميم گرفته ليــگ را همچنان بدون 
تماشاگر ادامه دهد و ال كالسيكو هم ميزبان 
هيچ هواداري نباشــد. فقط بايــد دعا كرد با 
موج دوم كرونــا در اروپا بازي هــا دوباره لغو 
نشــود و ما بتوانيم در دوران قرنطينه نصفه 
و نيمه و زمان بيشــتري كه در خانه سپري 
 مي كنيــم، از موهبت فوتبــال برخوردار 

باشيم.

جهان
داستان پرسپوليسي ها با بشار رســن در حال پايان يافتن 
است. بشار با توجه به پيشنهاد سنگين و وسوسه انگيزي كه 
از قطر دريافت كرده بود، درخواست جدايي از پرسپوليس 
را داشت كه اين درخواســت در ابتدا با موافقت مديرعامل 
پرسپوليس روبه رو شد. رســول پناه با توجه به سود مالي 
فراواني كه اين انتقــال نصيب پرســپوليس مي كرد، در 
ابتدا با انتقال بشار موافقت كرد و هافبك عراقي حتي نامه 
خداحافظي از پرسپوليس را هم نوشت، اما در ادامه يحيي 
گل محمدي به شدت با اين انتقال مخالفت كرد و اجازه نداد 
بشار رسن تا قبل از بازي فينال ليگ قهرمانان پرسپوليس را 
ترك كند. با وجود اين، بشار همچنان خواهان جدايي است 
و مي گويد به خاطر شرايط خانوادگي اش به دستمزد باالي 
باشگاه القطر نياز دارد. جديدترين راهكاري كه مسئوالن 
پرسپوليس براي حل اين مشكل پيش پاي بازيكن عراقي 
خود گذاشــته اند، جدايي در نيم فصل اســت. مسئوالن 
پرسپوليس به بشار رسن گفته اند مي تواند قرارداد 3ساله با 
القطر را امضا كند به اين شرط كه تا نيم فصل در پرسپوليس 
بماند و پس از آن به باشگاه قطري ملحق شود. در اين صورت 
سرخپوشان هم در فينال ليگ قهرمانان بشار را در اختيار 
خواهند داشت و هم مي توانند از فروش او به قطري ها پول 
خوبي به دست بياورند. اين همان مدلي از انتقال است كه 

پرسپوليسي ها پيش تر در مورد عليرضا بيرانوند هم از آن 
اســتفاده كرده بودند. نكته اينجاست كه بشار رسن حتي 
درصورت مخالفت پرســپوليس هم مي تواند در نيم فصل 
از اين تيم جدا شود. بشار در ابتداي فصل هيچ راهي براي 
جدايي ندارد، مگر دريافت رضايتنامه از پرســپوليس؛ اما 
در نيم فصــل او مي تواند با پرداخت مبلــغ 250هزار يورو 
قراردادش را فسخ كند و از پرســپوليس برود. بايد ديد او 
در نهايت كدام راه را انتخاب مي كند و از انتقالش چقدر به 

پرسپوليس سود مي رساند.
 فعال آنچه مشخص است، يحيي به هيچ قيمتي حاضر نيست 
با جدايي اين بازيكن در ابتداي فصل موافقت كند. سرمربي 
پرسپوليس ديروز به طور جدي به اين بازيكن اولتيماتوم داد 
در تمرينات حاضر شود و البته بشار هم درخواست مرخصي 
چندروزه اي براي سفر به عراق را به باشگاه ارائه كرد. خبر 
ديگر درباره پرسپوليس اين است كه وكيل برانكو تأييد كرد 
75درصد از طلب اين سرمربي وصول شده و فقط يك چهارم 
ديگر از اين مطالبات باقي مانده است. پرسپوليس به زودي 
با پرداخت باقيمانده طلب برانكو، از شــر جريمه هاي فيفا 
راحت مي شود و البته بعد از آن بايد به فكر مطالبات بوديمير 
و كالدرون باشد كه پرونده آنها هم به زودي به نقطه حساس 

خود خواهد رسيد.

  االن ببند، نيم فصل برو
   پيشنهاد جديدي كه پرسپوليسي ها براي بشار رسن 

 روي ميز گذاشته اند

اميرحســين اعظمي|  صمد مرفاوي كه خودش زماني سرمربي 
اســتقالل بوده، اين روزها به عنوان مديرفني به جمع آبي ها 
برگشته تا به فكري كه زماني دستيارش بوده كمك كند! پس از 
گذشت چند روز از حضور مرفاوي در تمرينات، همشهري ورزشي 
گفت و گويي با او درخصوص آخرين وضعيت استقالل داشته است.

  پرونده نقل و انتقاالتي استقالل چه زماني بسته 
مي شود؟

هنوز مشخص نيست. ما منتظر بازگشت ملي پوشان به تمرينات هستيم، 
ضمن اينكه هنوز وضعيت علي كريمي و ميليچ مشخص نشده است. 
شيخ دياباته كه قرار است برگردد و اميدوارم ميليچ و كريمي هم بمانند. 
وقتي اسكلت اصلي تيم حفظ شود طبيعتا نياز كمي به جذب بازيكن 

جديد خواهيم داشت.
 اگر ميليچ نماند، محمد نادري را جذب مي كنيد؟

تكليف نادري با پرسپوليس هنوز مشخص نيست و ما به اين موضوع 
فكر نمي كنيم. اميدواريم كه ميليچ و كريمي بمانند.

 داستان قائدي به كجا رســيد؟ او باالخره در 
استقالل مي ماند يا قرار است ترانسفر شود؟

قائدي در كنار ماست و فقط به اين موضوع فكر مي كنيم كه از اين 
بازيكن استفاده كنيم. ما به جدايي قائدي فكر نمي كنيم و مهدي 

به زودي در تمرينات استقالل حاضر خواهد شد.
 در مورد بازيكنان جديد استقالل صحبت كنيد، 
بازيكناني كه اكثر آنها پيش از انتخاب كادرفني جذب شدند.
نفراتي كه به استقالل آمده اند در تيم هاي خودشان بازيكنان خوبي 
بوده اند ولي مهم اين است كه در استقالل عملكرد خوبي داشته باشند. 
شرايط پرسپوليس و استقالل متفاوت است ولي اميدوارم بازيكنان 

جديد هم بهترين عملكرد را در استقالل داشته باشند.
 تكليف رشيد مظاهري هم هنوز مشخص نشده 

است. در اين مورد خبر جديدي نداريد؟
من معتقدم وقتي بازيكني قصد ندارد در يك باشگاه بماند، نبايد او را با 
زور نگه داشت. فكر مي كنم مشكل مظاهري هم حل شود و اميدوارم 

اين بازيكن را كنار خودمان داشته باشيم.
  از نظر شما محمود فكري گزينه مناسبي براي 

هدايت استقالل بود؟
فكري قبال دستيار من بود و سلسله مراتب مربيگري را به خوبي طي 
كرد و جلو آمد. اين حرف را به اين خاطر نمي زنم كه االن در كنار او 

هستم، فكري كاپيتان استقالل بوده و با شرايط اين تيم آشناست. او 
در اين چند سال هم عملكرد خوبي داشته و شايستگي سرمربيگري 

در استقالل را دارد. اميدوارم استقالل نتايج خوبي بگيرد.
 يكي از اتفاقات عجيب در اســتقالل حضور 
همزمان شــما، فكري و مظلومي روي نيمكت است. فكر 

نمي كنيد اين موضوع براي استقالل مشكل ساز شود؟
چرا بايد مشكل ساز شــود؟ همه مربياني كه هم اكنون در استقالل 
هستند تعامل خوبي با يكديگر دارند. خيلي ها مي گويند حضور من، 
فكري و مظلومي حاشيه ساز مي شود ولي اينطور نيست. هدف ما 
كمك كردن به فكري و استقالل است، نه اينكه به او دغدغه ذهني 

بدهيم.
 مجيد نامجومطلق بعد از جدايي از استقالل در 
مصاحبه اي گفت كه در اين باشــگاه بازيكن ساالري بيداد 

مي كند. نظر شما چيست؟
در همه تيم هاي ايران بازيكن ساالري اســت ولي بايد اين موضوع 
مديريت شود و كادرفني و باشــگاه هم همه  چيز را زير نظر داشته 
 باشد. ما تالش مي كنيم استقالل كمترين تنش و حاشيه را داشته

 باشد.

     مرفاوي: در همه تيم هاي ايران بازيكن ساالري وجود دارد
  مديرفني آبي ها اعتقاد دارد حضور همزمان او، مظلومي و فكري روي نيمكت استقالل حاشيه ساز نخواهد شد

 اين روزها شــرايط عجيبي را 
پشت سر مي گذاري.

نه اصال شرايط عجيبي نيســت و منتظر هستم 

تا باشگاه تكليفم را روشــن كند. تا آن زمان بايد 
منتظر بمانم و ببينم چه مي شود.

 از مديــران باشــگاه دلخور 

نيستي؟
چرا بايد دلخور باشــم؟ مــن بهترين خاطرات 
خودم را با پرسپوليس به دســت آوردم و با اين 
تيم به افتخارات زيادي دســت پيدا كردم. من 
همه  چيزم را از پرســپوليس دارم و از هيچ كس 

دلخوري ندارم.
 گل محمدي گفته بود انصاري 
تا پايان ســال نمي تواند بازي كند و به 
همين دليل بايد كنار بماند. اين موضوع 

صحت دارد؟
من زيرنظر يكــي از بهترين دكترهــاي ايران 
جراحي كردم و نظر دكتر غير اين است. فكر كنم 
زودتر بتوانم بازي كنم و مشكلي نخواهم داشت.

 خيلي ها اعتقــاد دارند يحيي 
بايد به تو فرصت مي داد تــا برگردي و 

بارديگر خودت را نشان دهي.
در هر صورت ايشــان ســرمربي تيم هســتند 
و اين حــق را دارنــد كه بــراي تيــم تصميم 
بگيرند. آقا يحيي بســيار براي من قابل احترام 
 هســتند و بايد ببينيم كه چــه اتفاقي خواهد 

افتاد.
 حاال مي خواهي قراردادت را با 

پرسپوليس فسخ كني؟
در اين خصوص فقط مي توانم بگويم كه به دنبال 
فسخ قرارداد نيستم و فقط به من اعالم شده كه 
تيم به من نياز ندارد. از طرفي باشگاه به من اعالم 

كرده كه فعال كمي صبر كنم.

حميدرضا عليپور| محمدانصاري هنوز وضعيت مشخصي براي فصل آينده ندارد. از طرفي گفته 
مي شود گل محمدي نام او را در فهرست مازاد قرار داده و در مقابل خبر رسيده باشگاه فعال از انصاري 
خواسته تا كمي صبر كند. به همين بهانه همشهري ورزشي گفت و گويي با انصاري درخصوص 

آخرين وضعيتش داشته است.
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ترامپ بارها گفته تنها 
شرطش براي توافق با 
ايران نداشتن سالح هسته اي است. قبال 
پمپئو شروطي را براي ايران گذاشته بود؛ 

اين دو چگونه قابل جمع هستند؟
مشكل ترامپ اين است كه نگاهش به سياست 
خارجي نگاه يك »بيزينس مــن بي رحم در 
نيويورك« است كه تصور مي كند بايد مانند 
آنچه در معامالت و دنياي كسب وكار آمريكا 
مرســوم اســت، طرف مقابل را تحت انواع 
فشارهاي قانوني و غيرقانوني و غيراصولي قرار 
دهد تا از آنها امتياز بگيرد؛ به همين خاطر هم 
يك تيم سياست خارجي از ميان افراطي ترين 
و تندروتريــن افراد تشــكيل داد تا به خيال 
خود موضع مذاكراتي خــود را تقويت كند و 
ضمن ُخرد كردن حريف، بــه اهداف خود به 
زور هم كه شده، نايل شــود!  اين افراطيون 
نيز  كه خاســتگاه ايدئولوژيك و برنامه هاي 
خاص خود را داشتند، از خامي و بي تجربگي 
ترامپ در حوزه سياست بين المللي استفاده 
كردند تا او را با وجود ميل باطني اش به جنگ 
و رويارويي با ايران بكشانند؛ به همين خاطر، 
هر بار عالئمي از گرايــش او به تعامل با ايران 
مي ديدند، بالفاصله شــرط و شروط سخت و 
ناممكني را مطرح مي كردند تا هيچ گونه گامي 
در جهت كاهش تنش با تهران برداشته نشود. 
دليل عمده مخابره مواضع متضاد و متناقض 
از واشنگتن همين رابطه پيچيده ميان ترامپ 
و كادر سياســت خارجه اش به ويژه در زمان 

حضور جان بولتون بود.
اگر ترامپ دوباره رئيس جمهور 
شــود، چه رويكردي با ايــران در پيش 

مي گيرد؟
اينكه ترامپ در دوره دوم چه جهت و موضعي 
در قبال ايران اتخاذ مي كند، بستگي به اين دارد 
كه از دوره اولش چه درس هايي گرفته باشد! 
درواقع، معتقدم جهت گيري او در دولت آينده 
در عمل موقعي معلوم مي شود كه تيم سياست 
خارجه و كادر امنيت ملي اش را مشخص كرده 
باشد. ممكن اســت او پس از 4سال شكست 
مفتضحانه سياست فشار حداكثري و پيروي از 

توصيه هاي امثال پمپئو، به اين نتيجه رسيده 
باشــد كه رويكرد كنوني با ايــران نتيجه اي 
نخواهد داد و نياز به تيمي با نگرشي متفاوت 
دارد، ممكن اســت اولويت هاي او از دشمني 
با ايران به تمركز بر رقابت با چين تغيير كند و 
متناسب با اين نگرش به دنبال مصالحه با ايران 
بيفتد و ممكن هم هست پيروزي مجدد خود 
در انتخابات را حمل بر حمايت مردم كند و بر 
دشمني كنوني با ايران و تشديد فشارها بر ايران 
اهتمام بيشتري نشان دهد. درهرحال، رويكرد 
اصلي او زمان تشكيل كابينه و تيم سياست 
خارجي معلوم مي شود و الزم است ايران براي 
هريك از اين احتماالت برنامه اي داشته باشد. 
معتقدم درصورت پيروزي ترامپ در انتخابات، 
الزم است ايران اعالم كند، گزينش و كيفيت 
تيم سياســت خارجه ترامپ را براي ارزيابي 
ُحسن نيت او و ســنجش امكان مصالحه، از 

نزديك دنبال و رصد خواهد كرد.
به نظر شــما تغيير تندروها 
ازجمله پمپئو در دولت آينده ترامپ چقدر 
محتمل است و آيا اين مي تواند زمينه ساز 

كاهش تنش با ايران باشد؟
در تاريخچه متاخر روابط تهران و واشنگتن 
مواردي بوده كه يك معاون يــا مديركل در 
سطح وزارت خارجه - مانند ريچارد پِرل، پُل 
ولفوويتز يا جان بولتون در زمان نمايندگي اش 
در ســازمان ملل - به صورت قابل مالحظه اي 
موفق به كارشــكني يا تغيير جهت دولت در 
تعامل با تهران شده بودند؛ گاه حتي از رسيدن 
يك طرح يا پيشــنهاد روي ميز وزير يا مقام 
تصميم گير ممانعت كرده بودند و گاه چنان با 
ترفند هاي پيچيده مسير تحوالت را تغيير داده 
بودند كه عمالً تصميمات عقالني و جريان هاي 
معتدل را كاماًل به حاشيه كشانده بودند! حال، 
در چنين ســاختاري، طبيعتاً تغيير مقامات 
ارشد سياســت خارجي مانند وزير و مشاور 
امنيت ملي تأثير بســزايي بر كيفيت و روند 

پيشرفت تعامالت خواهد داشت.
بعد از 5ســال از برجــام، آيا 
فكر نمي كنيد خــروج آمريكا از برجام و 
ادعاي عضويت در آن و اعالم بازگشــت 

رضا نصري در گفت وگو با همشهري مطرح كرد:

 خطر بازگشت تفکری که 
تحریم را نعمت می داند

در حاشيه سياست

خبر

 تقابل سردار و سرباز
محمد هاشــمي رفســنجاني، عضو پيشــين مجمع تشخيص 
مصلحت نظام درباره شــرايط مشــاركت مــردم در انتخابات 
رياست جمهوري۱400 به نامه  نيوز گفت: مســئله اي كه باعث 
كاهش يا افزايش مشــاركت در انتخابات مي شود، برگزاري يك 
انتخابات سالم و رقابتي است.  مسئوالن تصميم گير بايد طوري 
رفتار كنند كه همه جناح هاي سياسي در شــرايطي برابر با هم 
رقابت كنند و طوري نباشد كه يك طرف سربازها تأييد صالحيت 
شوند و يك طرف ســردارها كه برقراري چنين حالتي به صورت 
مستقيم بر عهده شوراي نگهبان است. اصال قابل قبول نيست كه از 
يك جناح افراد شناخته شده تأييد صالحيت و وارد انتخابات شوند 

و از سوي ديگر افرادي ناشناس كه هيچ رأيي ندارند.

 با نامزد خود مي آييم
سخنگوي حزب اعتماد ملي از تصميم به مشاركت اين حزب 
در انتخابات رياست  جمهوري سال بعد خبر داد و به ايرنا گفت: 
حزب اعتماد ملي ماه هاســت در دفتر سياســي خود درباره 
حضور در انتخابات بحث مي كند. اين حزب در دفتر سياسي 
و كميته تعامل خود جلســاتي براي مشــاركت در انتخابات 
رياســت جمهوري برگزار كــرده و با دعوت از كارشناســان 
اين تصميم گرفته شــده  كه با وجود گاليه هــا، در انتخابات 
رياست جمهوري حاضر  شود.  اسماعيل گرامي مقدم تصريح 
كرد: به موازات رسيدن به يك نامزد حزبي، دفاتر پنج گانه حزب 
در حال تدوين برنامه براي رئيس جمهور  آينده هستند، البته با 
توجه به شيوع ويروس كرونا هنوز نتوانسته است جلسه شوراي 
مركزي حزب را برگزار كند اما به محض مهيا شــدن شرايط 
مصوبات دفتر سياسي در شوراي مركزي مورد بحث و بررسي 
قرار مي گيرد تا درصورت تصويب شوراي مركزي با نامزد خود 

در انتخابات ۱400 حضور پيدا كند.

 عين االسد انتقام خودروي سردار بود
دســتيار ويژه رئيس مجلس در اجالس بين المللي مجاهدان 
در غربت، گفت: انتقام خودروي سردار سليماني را جمهوري 
اسالمي ايران با پرتاب ۱3 موشك بالستيك نقطه زن به پايگاه 
اســتراتژيك عين االســدگرفت، اما آن فقط انتقام خودروي 
منهدم شده سردار سليماني بود. انتقام خون سردار سليماني 
بزرگ تر از آن اســت و آمريكايي ها خودشان مي دانند و امروز 
در كاخ ســفيد مي لرزند، از اينكه معادله اي كــه انتهاي آن 
خروج قطعي آمريكاست، چه سرنوشتي را براي آمريكايي كه 
شيب تند سقوط امپراتوري اش را تجربه مي كند، رقم خواهد 
زد.  به گزارش ميزان، حســين اميرعبداللهيان تصريح كرد: 
آمريكايي ها در ترور سردار سليماني و ابومهدي المهندس 2 
خطا كردند؛ خطاي اول اين بود كه خودروي سردار سليماني 
را هدف قــرار دادند، خطاي دوم اينكه ســردار ســليماني و 

همراهانش را هدف قرار دادند.

 امروز؛ ديدار ظريف 
و رئيس شوراي عالي صلح افغانستان

شــامگاه سه شــنبه گذشــته 
و قضايي تلويزيــون  )23مهرمــاه( 

رســانه هاي ايران، از اســترداد 
عليرضا حيدرآبادي پور مديرعامل اسبق بانك 
سرمايه و متهم فساد مالي به كشور خبر دادند؛ 
حيدرآبادي پور با تالش پليس اينترپل جمهوري 
اسالمي توسط پليس اسپانيا دستگير و به كشور 

مسترد شده است. 
اين نخستين بار است كه يك مجرم اقتصادي از 
اروپا به كشور بازگردانده مي شود. استرداد اين 
مجرم در حالي اســت كه رئيس قوه قضاييه در 
۱9خرداد سال جاري طي سخناني براي پيگيري 

مجدانه بازگرداندن مفسدين متواري به خارج از 
كشور تأكيد كرد و گفت: »كساني  كه در معرض 
اتهامند خود را تسليم عدالت كنند و بدانند كه 
گريزي از چنگ عدالت نخواهند داشت.« وي با 
طرح اين سؤال كه چرا برخي از كشور هاي غربي 
پناهگاه مجرمين و مفسدين شــده اند، گفت: 
»يكي از مصاديق بي عدالتي و ظلم هاي بزرگ 
به بشريت، پناه دادن به مفســدين اقتصادي و 
پول هاي حرام آنها توســط برخي از كشور هاي 
مدعي مبارزه با فساد سازمان يافته و پولشويي 

است.«

حيدرآبادي پور كيست؟
عليرضا حيدرآبادي پور كه اخيرا توسط اينترپل 
به كشور مسترد شــده، مديرعامل اسبق بانك 

سرمايه اســت كه در 2پرونده فساد اقتصادي 
متهم است. او يكي از متهمان اصلي پرونده فساد 
بزرگ بانك سرمايه بود كه به مشاركت در اخالل 
عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق ۵فقره 
خيانت در امانت و دريافــت منفعت به  ميزان 
4ميليارد و 600ميليون ريال متهم شــده بود. 
اين متهم در جريان محاكمه برخي از مديران 
بانك سرمايه، به طور غيابي به ۱2سال حبس، 
محروميت دائم و رد مال 4ميليارد و 600ميليون 
ريال محكوم شده است. حيدرآبادي پور حين 
تحقيقات مقدماتي پرونده از كشور خارج شده 

بود.
در هفدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده 
بانك ســرمايه كه در ۱8تير98 برگزار شــده 
بود، قاضي مســعودي مقام از بازداشــت متهم 

ادامه از 
صفحه2

فهرست استرداد
 عليرضا حيدرآبادي پور، نخستين نمونه موفق استرداد 

مجرمان اقتصادي از اروپا به كشور بود

   مديرعامل اسبق بانك سرمايه 
بازگردانده شد

   مديرعامل اسبق بانك ملي  
همچنان فراري است

حيدرآبادي پــور در خارج از كشــور خبر داده 
بود. در اين جلســه از دادگاه، وكيل اين متهم 
درخصوص فراري بودن موكل خود گفت: »او هم 
يك انسان است و ترسيده كه به دادگاه نيامده 
است!« درحالي كه وكيل از عدم سابقه كيفري 
موكلش دفاع مي كرد، قهرماني نماينده دادستان 
پاسخ داد: »پرونده ۱4هزار ميليارد توماني بانك 
ســرمايه 400متهم دارد كه هيچ كدام از آنها 
سابقه كيفري ندارند و آنها چنان جرايمي انجام 
داده اند كه مجرمان با سابقه كيفري انگشت به 

دهان هستند.«
نماينده دادستان درباره اتهامات حيدرآبادي پور 
گفته بود كه دســت اين متهم به همراه امامي 
و بخشايش در يك ســفره بوده و او مديرعاملي 
است كه با تيم شــبكه عنكبوتي فساد مرتبط 
بــود و كار مي كرد. قهرمانــي همچنين درباره 
فساد يقه سفيدها گفته بود اينها كساني بودند 
كه مي دانســتند چگونه قانون و كشــور را دور 
بزنند و اموال را از كشور خارج كنند و بعد چهره 
فرهنگي شوند و فيلم بسازند. نماينده دادستان 
افزود: حيدرآبادي پور امالكي را از امامي دريافت 
كرده است. در بخشي از جلسه دادگاه، نماينده 
سازمان بازرسي كل كشور نيز گفته بود: »متهم 
حيدرآبادي پور به غير از 460ميليون تومان از 
شركت سايه گســتر 300ميليون تومان هم از 

بانك سرمايه دريافت كرده است.« 
نام حيدرآبادي پور، بارها و بارها در پرونده محمد 
امامي نيز در كيفرخواست و اظهارات نماينده 
دادستان به ميان آمده است. امامي يكي ديگر 
از متهمان كليدي فســاد بانك ســرمايه است 
كه اتهامات او در حال رسيدگي است. نماينده 
دادستان در اين پرونده به نفوذ امامي در بانك 
سرمايه اشاره كرد كه اقدام به معرفي و انتصاب 
اشخاص مطيع خود در سمت هاي كليدي بانك 

مي كرده است. يكي از اين افراد مطيع، عليرضا 
حيدرآبادي پور بود كه به سمت مديرعاملي بانك 

سرمايه منصوب شده بود.

داستان استرداد؛ از خاوري تا قاضي منصوري
يكي از چالش هاي مهم رســيدگي قضايي به 
پرونده هاي مفاسد اقتصادي، خروج متهمان از 
كشور و متواري شدن آنهاست؛ متواري بودن يك 
يا تعدادي از متهمان در پرونده هاي بزرگ فساد 
اقتصادي و عدم حضور آنها در جريان رسيدگي 
قضايي به معناي گم شدن حلقه هايي از زنجيره 
فساد است كه از يك سو مانع از رسيدگي جامع 
و كامل بــه پرونده هاي پيچيده خواهد شــد و 
از ســوي ديگر پرونده هــا را پيچيده تر خواهد 
كرد. تعبير »جعبه ســياه بابك زنجاني« براي 
عليرضا زيباحالت منفرد، يكي از متهمان پرونده 
بابك زنجاني )كه ابتدا فراري و سپس به كشور 
بازگردانده شــد( به خوبي گوياي آن است كه 
عدم حضور يك يا چندتن از متهمان در فرايند 
رسيدگي، مي تواند رسيدگي به برخي پرونده ها 
را با چالش جدي مواجه كند. از ســوي ديگر، 
ســازوكار اســترداد مجرمين اساسا موضوعي 

پيچيده است و براي كشوري با موقعيت سياسي 
جمهوري اســالمي ايران و روابط تيــره آن با 

كشورهاي غربي امري پيچيده تر است.
فرار محمــود خاوري، مديرعامل ســابق بانك 
ملي از متهمان اصلي فســاد 3هزار ميلياردي 
و سكونت بي دردســر او در كانادا، طي يك دهه 
گذشــته به نمادي از مجرمين فــراري تبديل 
شده است. تجربه خاوري اما موجب اتخاذ تدابير 
كارآمد براي جلوگيري از فرار متهمان نشد؛ در 
بسياري از پرونده هاي فساد اقتصادي كه طي 
سال هاي اخير مورد رسيدگي قرار گرفته است، 
شاهد بوديم كه تعداد قابل توجهي از متهمان 
اصلي موفق به خروج از كشور شده اند. پرونده 
ارتشاء اكبر طبري، ۵متهم متواري داشت. حسن 
نجفي، مصطفي نيازآذري، محمد انوشه، قاضي 
غالمرضا منصوري و نادر شريف نجار از متهمان 
كليدي اين پرونده بودند كه متواري بوده و در 
جلسات دادگاه حضور نداشتند. ۵متهم پرونده 
موسوم به سلطان ســكه و ارز يا باند مظلومين 
نيز متواري هســتند. به همين ترتيب، پرونده 
شركت بازرگاني پتروشــيمي موسوم به فساد 
6.6ميليارد، با 4متهم متواري، پرونده بانك هاي 

ملت و پارسيان، با 3متهم متواري، پرونده باقري 
درمني مشهور به سلطان قير، با ۵متهم متواري، 
شبكه فساد خانوادگي در واردات روغن، با 6متهم 

متواري مورد رسيدگي قرار گرفتند.

مورد ناكام استرداد
اما در دوره رياست ســيدابراهيم رئيسي بر قوه 
قضاييــه، تالش هايي براي اســترداد مجرمان 
اقتصادي به كشور صورت گرفته است؛ استرداد 
عليرضا حيدري آبادي پور از اسپانيا يكي از موارد 
موفقيت آميز اين تالش ها بــراي بازگرداندن 
متهمان اقتصادي از كشورهاي اروپايي و غربي 
بود. پيش از اين، تالش ها براي استرداد قاضي 
غالمرضا منصوري به كشور ناكام ماند تا اينكه 
جسد او به كشور مسترد شد. قاضي منصوري 
در پرونده اكبر طبري به دريافت ۵00هزار يورو 
متهم شده بود. او كه همزمان با نخستين جلسات 
دادگاه طبــري در يكي از كشــورهاي اروپايي 
به سر مي برد، در نخســتين واكنش به طرح نام 
خود به عنوان متهم در دادگاه، با انتشار پيامي 
ويدئويي، اتهامات خــود را رد كرده و گفته بود 
كه براي درمان بيماري خود در خارج از كشور 
به سر مي برد و متواري نيست. او وعده داده بود 
كه در نخستين فرصت به كشور بازگشته و در 
دادگاه حضور يابد. اما چند روز بعد در بدو ورود 
به روماني، توســط پليس اين كشور دستگير 
شــده بود. چند روز بعد هم در 30خرداد، خبر 
پيداشدن جسد او در البي يك هتل در اين كشور 
در حالي منتشر شــد كه وي با دستور مقامات 
قضايي و تحت نظر پليس روماني و با شــرايط 
خاص و به طور موقت آزاد شــده بود تا مراتب 
استرداد او به كشور فراهم شود. نهايتا بخارست 
با تأخير يك ماهه با خواسته تهران موافقت كرد و 

جسد متهم به كشور منتقل شد.

قطعنامه هــاي قبلي شــوراي امنيت 
كاســتي هاي اين توافق هستند؟ به نظر 
شما چقدر محتمل است ايران و بايدن براي 
اصالح توافق و مستحكم كردن آن وارد 

مذاكره برجام 2شوند؟
نمي شود منصفانه در مورد برخي سازوكارهاي 
درون برجام قضاوت كرد و شــرايط سياسي 
و حقوقي حاكم در زمان مذاكرات هســته اي 
را ناديده گرفت. ســازوكار حــل اختالف در 
برجام )يا آنچه به اشــتباه »ماشــه« خوانده 
مي شود( سازوكاري بود كه در شرايط برقراري 
6قطعنامه فصل هفتمي شوراي امنيت عليه 
ايران - بــا همراهي متحدانــي چون چين و 
روســيه - و همچنين تحت سايه يك اجماع 

جهاني فراگير توسط ايران پذيرفته شد.
همانطــور كه مي دانيــد، وقتــي مذاكرات 
هســته اي در دولت روحاني آغاز شد، دولت 
آمريكا توانسته بود در 6ســال قبل، در زمان 
دولت آقاي احمدي نژاد، دست كم 6قطعنامه 
بين المللي در شوراي امنيت سازمان ملل عليه 
ايران به تصويب برساند؛ يعني دولت آمريكا 
توانسته بود با رايزني و جلب حمايت چين و 
روسيه، به عنوان 2عضو دائم شوراي امنيت، 
سالي يك قطعنامه الزام آور عليه ايران به دست 
بياورد و اين دستاورد هر چند از جانب دولت 
وقت ايران بي ارزش و »كاغذپاره« خوانده شد، 
براي آمريكا و دولت هاي غربي ارزشمندتر از آن 
بود كه بخواهند به آساني آن را از دست بدهند. 
درنتيجه، در آن زمان دولت آمريكا و دولت هاي 
غربي اســتدالل مي كردند كه تعهدات ايران 

در كاهش فعاليت هاي هسته اي خود همگي 
موقت و بازگشت پذير خواهد بود و دولت ايران 
همواره مي تواند با صدور يك دســتورالعمل 
اجرايي، تمام برنامه هسته اي خود را با قوت 
تمام از سر بگيرد؛ حال اينكه اگر تحريم هاي 
سازمان ملل به صورت برگشت ناپذير لغو شود، 
هيچ تضميني نيست كه درصورت نقض توافق 
هسته اي از ســوي ايران، دولت آمريكا بتواند 
مجددا چين و روســيه را با رايزني، تطميع و 
تهديد قانع كند تا قطعنامه هاي جديدي عليه 
ايران به تصويب برسانند! به همين خاطر در 
قبال برگشــت پذيري برنامه هسته اي ايران، 
فرايندي طراحي كردند كه در آن دولت هاي 
شــاكي بتوانند بدون نياز بــه جلب حمايت 
اعضاي دائم شوراي امنيت، قطعنامه هاي قبلي 
را كه حاصل 6سال رايزني بين المللي آمريكا و 
غرب با چين و روسيه بود، بازگردانند. همانطور 
كه ذكر شد، در ازاي اين سازوكار، ايران نيز اين 
حق را به كرسي نشــاند كه مي تواند در ازاي 
نقض تعهد طرف مقابل، تعهــدات خود را به 
تناسب كنار بگذارد. در عمل هم ديديم، پس از 
خروج آمريكا از برجام، همين سناريو اجرا شد 
و درنهايت، قضاوت افكار عمومي، دولت هاي 

عضو برجام و موضع شــوراي امنيت در اين 
راستا به نفع ايران تمام شد.

در مورد سؤال دوم، معتقدم اگر آمريكا به برجام 
بازگردد و ايران از فوايد آن بهره مند شود، اين 
زمينه فراهم خواهد شــد كه آمريكا به عنوان 
يك نيروي ترغيب كننده يا يــك كاتاليزور 
به شــكل گيري مذاكرات و انعقاد يك تفاهم 
امنيتي ميان ايران و رقبــاي منطقه به ويژه 

عربستان سعودي  ايفاي نقش كند.
يك گزاره اي وجود دارد كه اگر 
توافق از طرف جنــاح محافظه كار انجام 
شود، مورد حمايت نظام خواهد بود. به نظر 
شما اساسا رسيدن به توافق در يك دولت 

اصولگرا در ايران شدني است؟
اين تحليل گاه مطرح مي شــود، اما ســؤال 
اينجاست كه اين طيف خاص از جريان اصولگرا 
كه مانع رفع تحريم و تنش زدايي ميان ايران و 
آمريكا مي شوند، چه نفعي در آن براي جناح 
رقيب مي بينند كــه مي خواهند آن نفع را به 
نام خود ثبت و مصادره كنند؟ اگر رفع تحريم 
و تنش زدايي با آمريكا منفعتي براي مردم دارد 
و به زعم آنها موجب بهبود شرايط اقتصادي و 
كيفيت زندگي مردم و به تبع افزايش مقبوليت 
جناح رقيب مي شود، چرا طي سال هاي اخير 
منافع ملي را بر منافع جناحي ترجيح داده اند؟ 
آيا مصلحت اين نبود كه در سال هاي گذشته، 
به جاي كارشكني در مذاكرات، انعقاد و اجراي 
برجام، خود را با همراهي با دستگاه ديپلماسي 
كه نهادي فراجناحي اســت، شــريك اين 
موفقيت مي كردند تا به همان اندازه از فوايد 

سياسي آن بهره مند شوند؟ اين پرسشي است 
كه پاسخ صادقانه به آن مي تواند به عنوان يك 
تجربه ملي راهگشاي مسير آينده كشور شود.

به نظر شما دولت آينده ايران 
چه راهبردي را در سياست خارجي در پيش 

خواهد گرفت؟
بســتگي دارد چه آموزه هــا و درس هايي از 
تجربه سياست خارجي در دوران روحاني در 
افكار عمومي ثبت و استنتاج شود. اگر افكار 
عمومي متوجه شــود كه برجــام يك تالش 
درســت، صادقانه و ملي براي رفع تحريم و 
گشايش اقتصادي براي مردم بود و چالش هاي 
پيش آمده در اجراي آن  نه محصول كم كاري 
يا قصور مذاكره كنندگان كه محصول روي كار 
آمدن يك دولت استثنايي در آمريكا بود، اگر 
مردم متوجه شــوند كه فشارهاي نامتعارف، 
غيرانساني و ظالمانه آمريكا به ايران نه محصول 
رويكرد دولت در سياست خارجه كه محصول 
فوايد و پتانسيل هايي بود كه برجام براي ايران 
به وجود مــي آورد و جريان هاي متخاصم در 
رياض و تل آويو و واشنگتن تاب تحمل آن را 
نداشــتند، اگر مردم متوجه شوند كه برجام 
با وجود كارشكني هايي كه در بُعد اقتصادي 
آن صورت گرفت، همچنــان فوايد امنيتي و 
راهبردي فراواني براي كشور دارد، در حدي 
كه آمريكا و رژيم هاي متخاصــم را در عمل 
از استفاده ابزاري از شــوراي امنيت و ايجاد 
اجماع عليه كشور براي ايجاد تهديدات مهم تر 
محروم كرده اســت،  اگر مردم متوجه شوند 
كه برجام محدوديت هاي مهمي را در حوزه 
امنيتــي، دفاعي و راهبردي از ســر راه ايران 
برداشت و اين رفع محدوديت ها درنهايت به 
نفع آنها تمام خواهد شد و همينطور اگر مردم 
در ماه هاي آينده با بهبود شــرايط اقتصادي 
متوجه ظرفيت ها و پتانسيل هاي برجام شوند، 
آنگاه به جرياني رأي خواهنــد داد كه جدا از 
برچســب  هاي معمول سياســي با يك نگاه 
فراجناحي به سياســت خارجي پيرو همين 
مسير عقالني و معتدل و ملي خواهد بود. اما 
اگر تحريف هاي رايج در مورد برجام غالب شود، 
اگر اين تصور غلط ايجاد شــود كه مشكالت 
اقتصادي كشور »به خاطر برجام« و نه به دليل 
»تضعيف برجام« ايجاد شده است، و اگر اين 
تصور غلط ترويج شود كه ديپلماسي درنهايت 
سازش غيرعزتمندانه اي است كه به تضعيف 
اقتصاد و شيرازه كشور منتهي مي شود، آنگاه 
گرايشي در كشور غالب خواهد شد كه قطعنامه 
شوراي امنيت را كاغذپاره و تحريم را نعمت 
خواهد دانســت؛ با تمام عواقبي كه از چيره 
شدن چنين رويكردي در گذشته سراغ داريم!

عبداهلل عبداهلل، رئيس شوراي عالي صلح افغانستان در رأس يك   سياست
هيأت از مقامات شوراي عالي مصالحه ملي، نمايندگان مجلس ملي خارجي

افغانستان و مقامات وزارت خارجه آن كشور امروز به تهران سفر 
مي كند.

 به گزارش ايسنا، عبداهلل عبداهلل در سفر 3روزه خود به ايران با حسن روحاني 
رئيس  جمهوري اسالمي ايران، محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسالمي 
و وزير امورخارجه و ديگر مقامات عالي كشور ديدار و گفت وگو خواهد داشت. 
ظريف و عبداهلل امروز در وزارت خارجه با يكديگر در مورد آخرين تحوالت روند 
تحقق صلح در افغانستان ديدار و رايزني مي كنند. جمال فكوري بهشتي، عضو 
مجلس نمايندگان افغانستان، ســفر عبداهلل به تهران را اميدوار كننده خواند و 
آن را در شــرايطي كه بن بســت گفت وگوهاي صلح در دوحه قطر ادامه دارد، 

بااهميت دانست.

نصري معتقد است در صورت 
پيروزي بايدن، توافق و مذاكره 

با او آسان تر خواهد بود

   هدایت مجرمان با وعده تخفيف مجازات
در موضوع استرداد مجرمان اقتصادي، شيوه بازگرداندن رسول دانيال زاده نيز بديع بود؛ دانيال زاده 
از ابربدهكاران بانكي و مشهور به »ســلطان فوالد« كه در پرونده هاي مختلف اقتصادي ازجمله در 
پرونده اكبر طبري متهم بود تا آبان ماه سال گذشته در خارج از كشور متواري بود تا اينكه اعالم شد 
وي با »تدابير اطالعاتي و قضايي« به داخل كشور »هدايت« شده است. سخنگوي قوه قضاييه درباره 
بازگشت او به ايران توضيح داده بود: »دستگيري اين فرد در خارج از كشور انجام نشد و هدايت شد كه 
خودش به كشور بازگردد و مراجعت به كشور انجام شد.« غالمحسين اسماعيلي درباره دليل آزادي 
موقت دانيال زاده گفته بود:  »كساني كه به دستگاه قضايي اعتماد كرده و در فرايند تحقيقات و بازگشت 
اموال به بيت المال كمك كنند از ارفاقاتي بهره مند خواهند شد. تا كنون در فرايند بازگشت و تحقيقات با 
دانيال زاده بر محور اعتماد رفتار شده و اين فرد توانسته از ارفاقات قانوني نظير مرخصي بهره مند شود.« 

دانيال زاده در پرونده طبري با احتساب تخفيفات دادگاه، به 15سال حبس محكوم شد.
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 سند بهره برداري گردشگري از جنگل و 
دريا در وزارت ميراث فرهنگي كشــور گردشگري

تهيه شــده و جلســات تخصصي براي 
اجرايي شدن اين ســند كه عنوان »طرح ساماندهي 
گردشــگري جنگل ها و ســواحل كشــور« را دارد با 
مســئوالن ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري و 

سازمان حفاظت محيط زيست كشور ادامه دارد.
اين ســند با هــدف اجرايي شــدن بنــد »ب« ماده 
100قانون برنامه ششم توسعه كشور تهيه شده است. 
براساس بند »ب« ماده 100قانون برنامه ششم توسعه 
كشور، وزارت ميراث فرهنگي موظف شده با همكاري 
ساير دستگاه ها تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، 
طرح ســاماندهي گردشــگري جنگل هاي شمال و 
شمال غربي كشور و زاگرس و سواحل شمالي و جنوبي 
با اولويت سواحل مكران طبق قوانين مربوطه را تهيه و 

جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.
چندي قبل معاونت گردشگري وزارت ميراث فرهنگي 
به نقل از زاهد شــفيعي، مديركل دفتــر مطالعات و 
آموزش گردشگري در جلسه بررسي طرح ساماندهي 
گردشــگري جنگل ها و سواحل كشــور اعالم كرد: 
مطالعات طرح ســاماندهي گردشــگري ســواحل و 

جنگل ها با هدف حفظ جايگاه گردشــگري پايدار و 
حفاظت از جنگل ها و سواحل به پايان رسيده است.

به گفته زاهد شفيعي، چارچوب كلي طرح ساماندهي 
گردشــگري جنگل هاي البرز و زاگرس شمال غربي 
كشــور و نيز ســاماندهي سواحل شــمالي و جنوبي 
با اولويــت ســواحل مكــران در قالــب »چارچوب 
سياستگذاري، مديريت و حفاظت از جنگل ها و سواحل 
كشور با رويكرد گردشگري« تهيه و براي سير مراحل 
تصويب با حضــور نمايندگان دســتگاه هاي اجرايي 

ذيربط، مورد بررسي قرار گرفت.
مديركل دفتر مطالعات و آموزش گردشــگري گفته 
بود كه اين ســند به منظور سياســتگذاري و تدوين 
الگويي واحد، منسجم، جامع و پايدار جهت ساماندهي 
گردشگري نواحي ساحلي و جنگل هاي كشور، طرح 
چارچوب سياســتي، حمايتي و حفاظتي درخصوص 
جنگل ها و ســواحل بــا رويكرد گردشــگري را ارائه 
كرده است و هدف، آن اســت تا جايگاه گردشگري، 
ضمن پيشرفت و پيشبرد ساير بخش هاي اقتصادي و 
اجتماعي پيش بيني شده در سواحل و جنگل ها، حفظ 
و توسعه اين بخش در ارتباط و تعامل با ساير ذينفعان 
و با رويكرد جامع و پايدار و در جهت انتفاع مردم محلي 
و گردشگران داخلي و بين المللي، مدنظر سازمان هاي 

دولتي و خصوصي ذي مدخل و مرتبط قرار گيرد.
آنطور كه زاهد شفيعي گفته است، اين سند با مشخص 

كردن خطوط سياستي براساس مداخالت اصلي حوزه 
گردشگري در نواحي ســاحلي و جنگل ها، به عنوان 
پايه و مبناي اجراي برنامه هاي گردشگري منطبق با 
شاخص هاي توسعه پايدار و رويكرد افزايش بهره وري 

تدوين شده است.

از طرح تنفس جنگل تا بهره برداري گردشگري 
رضا افالطوني، مديركل دفتــر حقوقي و امور مجلس 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور اما در 
گفت وگو با همشهري گفته است كه با توجه به توقف 
بهره برداري از چوب  در جنگل هاي كشور و اجراي طرح 
تنفس جنگل، بهره برداري از جنگل بايد به ســمتي 
مي رفت كه منوط به بهره برداري از چوب جنگل نباشد؛ 
بنابراين يكي از بهترين بهره برداري هايي كه مي توان 
از نقاط جنگلي كشــور انجام داد كــه منتج به قطع 
درختان نباشد و آسيب كمتري به جنگل ها وارد شود، 
همين بحث گردشگري با تأكيد بر ظرفيت اكولوژيكي 

جنگل ها و مباحث فني است.
رضا افالطوني تأكيد كرد: تاكنون جلســاتي با حضور 
نمايندگان وزارت ميراث فرهنگي و سازمان حفاظت 
محيط زيســت برگزار شده اســت؛ البته قرار نيست 
عرصه هاي جنگلي براي بهره برداري گردشــگري در 
اختيــار وزارت ميراث فرهنگي قــرار بگيرد و نظارتي 
بر عملكرد ايــن وزارتخانه نباشــد؛ هرگونه فعاليت 

گردشــگري در مناطق جنگلي نيز بايد تحت عنوان 
حفاظت از جنگل انجام شــود. او تأكيد كرد: سازمان 
جنگل ها با موضــوع صرف بهره بــرداري از جنگل ها 
بدون نظارت بر اين فعاليت ها كه مدنظر وزارت ميراث 

فرهنگي است، كامال مخالف است.
به گفته معاون حقوقي ســازمان جنگل هــا، وزارت 
ميراث فرهنگي كشور تأكيد بر بهره برداري گردشگري 
از جنگل در مناطقي دارد كه براساس مصوبات كلي در 
دولت هاي قبل، تحت عنوان مناطق نمونه گردشگري 
لحاظ شده اند كه البته سازمان جنگل ها مخالف اين نظر 
است؛ چون صرف نامگذاري مناطق نمونه گردشگري 
اين مناطق را از حوزه حفاظت سازمان جنگل ها خارج 
نمي كند و پايــه كار بايد در حفاظت باشــد و در كنار 
حفاظت نيز بحث مختصر اقتصادي اســت كه بخش 

خصوصي بتواند بهره برداري اقتصادي هم داشته باشد.
افالطوني اعالم كرد: در جلســات برگزار شــده قرار 
شد متقاضي بهره برداري گردشگري از نقاط جنگلي 
طرحي را تهيه و در اختيار سازمان جنگل ها قرار دهد و 
درصورتي كه مالحظات سازمان جنگل ها در آن رعايت 
شــود، منتهي به انعقاد قرارداد ماده 3قانون حفاظت 
شود كه بر مديريت طرح هاي منابع طبيعي تأكيد دارد. 
مديركل حقوقي سازمان جنگل ها با اعالم اينكه تاكنون 
هيچ موافقتي با وزارت ميراث فرهنگي براي بهره برداري 
گردشگري از مناطق جنگلي نشده است، افزود: اگر بنا 
باشد اين طرح به شــكل اليحه به دولت برود بايد به 
كميسيون تخصصصي، فرعي، اصلي و هيأت وزيران 
برود كه تاكنون سازمان جنگل ها هيچ امضايي مبني 

بر موافقت با طرح وزارت ميراث فرهنگي نداده است.

سازمان جنگل ها: با پيشنهادهاي وزارت ميراث فرهنگي مخالفيم و هنوز با طرح بهره برداري گردشگري از 
جنگل و دريا موافقت نكرده ايم

خبرجنگل و دريا؛ مقصد گردشگري  

پرندگان مهاجر با آنفلوآنزاي حاد می آیند 
همزمان با آغاز كوچ زمســتاني پرندگان مهاجر از سرزمين هاي 
سردسير شمالي به ويژه سيبري به سوي آفريقا و زمستان گذراني 
پرندگان مهاجــر در ايران، نخســتين گروه پرنــدگان مبتال به 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در قزاقســتان در همسايگي ايران 
شناسايي شدند و اين موضوع بيم مهاجرت پرندگان بيمار به ايران 

را افزايش داده است.
بهمن نقيبي، مديركل دفتر قرنطينه و امنيت زيســتي سازمان 
دامپزشكي كشور ديروز هشدار داد كه شيوع بيماري آنفلوآنزاي 
فوق حاد پرندگان در كشورهاي منطقه و به ويژه همسايگان ايران 

زنگ خطر جدي براي ورود بيماري به كشور است.
اين مقام مسئول با اعالم اين موضوع كه وقوع آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان به ايران محدود به زمان خاص از ســال نيست به باشگاه 
خبرنگاران جوان اعالم كرد: در نيمه دوم ســال احتمال شــيوع 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان بيشتر است، چرا كه ورود پرندگان 

مهاجر به كشور تا اواسط آذر ادامه دارد.

براســاس اعالم مقامات ســازمان دامپزشكي كشــور، بيماري 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در سال96 خسارات زيادي بر صنعت 

طيور و تخم مرغ ايران برجاي گذاشت.
به گزارش همشهری، آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان كه معموال در 
پاييز و زمستان به جان پرندگان اهلي و وحشي مي افتد با مهاجرت 
پرندگان وحشي به مناطق گرمسير براي زمستان گذراني تشديد 
مي شود. در 2سال گذشته نيز دفتر صيد و شكار سازمان حفاظت 
محيط زيست كشــور در اطالعيه هاي منتشر شده از شكارچيان 
خواسته بود از شــكار پرندگان مهاجر صرف نظر كنند چون اين 
پرندگان مبتــال به آنفلوآنزاي فوق حاد هســتند. اين ســازمان 
همچنين از مردم نيز خواســته بود گوشــت پرندگان مهاجر را 
خريداري نكنند تا از ابتال به بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان 

در امان بمانند.
اكنون معاون رئيس سازمان دامپزشكي كشور خبر داده است كه 
امسال نيز امكان بروز بيماري در كشور بسيار باالست و نگراني ها 
درخصوص شــيوع بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان تشديد 

شده است.

آشناي مرگ آور به آســمان ايران بازگشت. اين بار ولي در 
بدترين شــرايط به ايران بازگشــت تا هفته آخر مهر را به آلودگی هوا

بدترين دهه براي تنفس 45ميليون شهروند شهرهاي بزرگ 
كشور تبديل كند. اين البته همه باليي نيست كه قرار است با آلودگي هوا 
سد راه نفس شهروندان شود. چون آبان سخت و نفسگير هم در پيش است.

تحليل پيش بيني هاي سايت جهاني هواشناسي نشان مي دهد كه در دهه 
نخست آبان ناپايداري چشــمگير و طوالني مدت براي شهرهاي تهران، 

كرج، اهواز، اصفهان، شــيراز، اراك و مشــهد رخ نمي دهد و بايد منتظر 
يكي از ســنگين ترين موج هاي آلودگي هوا در ايران طي سال هاي اخير 
بود. مرگ آورترين دوره پيش از اين، مربوط به آذر و دي94 بود كه 22روز 
متوالي آلودگي هوا در 3كالنشهر كشور رخ داد. سازمان هواشناسي كشور 
نيز نسبت به افزايش آالينده هاي جوي در اســتان هاي تهران و البرز تا 
28مهرماه هشــدار داد و توصيه كرد از تردد غيرضروري در سطح شهر 
به ويژه براي كودكان، افراد مسن و بيماران تنفسي و قلبي خودداري شود. 
تحليل ها و مقايسه هاي بلندمدت نيز نشان مي دهد،  ماه آبان و آذر امسال، 
كم بارش ترين ماه هاي قرن اخير خواهند بود. گره خوردن كيفيت هواي 
شهرهاي بزرگ كشور به باد و باران از يكسو و افزايش مرگ هاي كرونايي 
از سوي ديگر سبب مي شود كه ادامه فصل پاييز به ويژه در ماه آبان سخت 

و سخت تر شود.

بحران براي گروه هاي حساس
در دوره هاي متوالي آلودگي هوا يكي از خطرناك ترين شرايط تنفسي براي 

گروه هاي حساس رقم مي خورد. زنان باردار،  سالمندان و به ويژه بيماران 
قلبي ريوي كه اين روزها درگير خطر ابتال به كرونا هســتند، با رسيدن 

شاخص كيفيت هوا به عدد100 وارد شرايط بحراني مي شوند.
طي سال هاي اخير، هربار كه دوره هاي طوالني مدت آلودگي هوا آغاز 
شد، بيمارستان هاي تخصصي ريه با كمبود دستگاه هاي تنفسي مواجه 
شدند. امسال اما شــرايط حادتر از هر زمان ديگر است. ويروس كرونا 
موجب شده تجهيزات و تخت هاي بيمارســتاني همه اشغال باشند و 
امكانات به بيماران ريوي ديگر نرســد. از سويي در 4كالنشهر تهران، 
كرج، اهواز و اراك از 20مهرماه وضعيــت آلودگي هوا براي گروه هاي 
حساس ناسالم شده است. اين يعني در شهري نظير تهران كه روزانه 
1800تن آلودگي هوا توليد مي شود، در يك هفته متوالي، 12هزار تن 
گازهاي سمي و ذرات مرگ آور حبس شــوند. در كالنشهرهاي ديگر 
كشور هم وضع بهتر نيست اما هنوز هيچ اندازه گيري دقيقي از توليد 
روزانه منابع آالينده صورت نگرفته تا مشخص شود هوا براي مردمان 
كالنشهرها چه اندازه آلوده اســت و آنها مجبور به تنفس چند تن گاز 

سمي و ذرات مرگ آور در هواي آلوده هستند.

مقایسه آلودگي هوا و تعداد مرگ  و میر

نرخ مرگ بيماران كرونايي تاريخ
در كشور

شاخص كيفيت هوا در تهران، 
كرج، اهواز و اراك

سالم19195مهر

آلوده20251مهر

آلوده21272مهر

آلوده22254مهر

آلوده23279مهر

آلوده24266مهر

آلوده25265مهر

آلوده26253مهر

 محمد باریكاني
خبرنگار

 سیدمحمد فخار
خبرنگار

آبان مرگبار و دودآلود
 هشدار جدی نسبت به افزايش آلودگی هوا 

در هفته های آينده همزمان با موج سوم كرونا
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رئیس اتحاديه نان سنتی استان 
تهران: قیمت نان از ســال 93 
تا 98 هیچ تغییری نداشــت و 
انتظار اين بود که سال گذشته 
حداقل قیمت نان 2 برابر شود 
اما در نهايــت به ايــن نتیجه 
رســیدند که اگر قیمت گندم و 
ساير هزينه های تولید افزايش 
پیدا کرد آن وقت تصمیم گیری 
جديد شود. درحالی که با افزايش 
سرسام آور هزينه ها شاهد هیچ 

تغییری نیستیم
پخت نان با سهميه دولتي یا آزاد

يكي از ســاکنان شــاهین دژ آذربايجان غربي از رفع 
مشــكالت کمبود نان خبر مي دهد و مي گويد: االن تا 
حدودي مشكل رفع شــده، اما هنوز هم نان کم است 
و برخي  نانوايي ها بیشــتر از يك تعــداد معین نان به 
مشتريان نمي دهند. ساکنان شهرستان سقز کردستان 
هم از کاهش ساعت کاري نانوايي ها مي گويند که باعث 
شده برخي از مردم براي خريد نان در محله هاي مختلف 
با مشكل مواجه شوند. يكي از شهروندان تبريزي هم 
از شــرايط عجیب مقابل نانوايي ها مي گويد که مردم 
ســاعت ها براي خريد نان معطل مي مانند؛ آن هم به 
اين دلیل که شايعه شده کمبود نان در چند روز آينده 
وجود خواهد داشت. نانوايان اما از کاهش سهمیه آرد و 
گراني آرد آزاد مي گويند که ديگر پخت نان برايشــان 
به صرفه نیست و ضرر مي کنند. نانوايي مازندراني هم 
مي گويد: ســهمیه آرد دولتي کم است. هر کیسه آرد 
آزاد را از کارخانه 90هزار تومــان مي خريدم که االن 
200هزار تومان شــده اســت. ديگر نمي توانم از پس 
هزينه ها بربیايم و آرد آزاد نمي خرم. فقط با ســهمیه 
دولتي نان مي پزم که تعــدادش کاهش پیدا مي کند و 
به همین خاطر مردم فكر مي کنند نان کم شده است. 

يكي از نانوايان زابلي هم عنوان مي کند: در اينجا يك 
کیسه آرد از ۱40هزار تومان به 2۵0هزار تومان رسیده 
و مســئوالن توقع دارند قیمت نان همان قیمت قبلي 
باشد. در مشــهد هم چند نانوايي به دلیل افزايش نرخ 
آرد در چند روز اخیر تعطیل شده اند و دسترسي مردم 
براي خريد نان کاهش پیدا کرده است. رئیس اتحاديه 
نانوايان مشهد در اين باره مي گويد: قیمت آرد از چند روز 
پیش به دلیل اعالم خريد تضمیني گندم در بازار آزاد 
يكباره افزايش يافت و به بازار شوك وارد شد. نانوايان 
ما کسري آرد خود را از بازار آزاد تامین مي کنند و اين 
افزايش هزينه ها مشكالتي را به وجود مي آورد. مصطفي 
کشتگر مي افزايد: آنها، هم از آرد سهمیه اي و هم آرد آزاد 
استفاده مي کنند تا چراغ نانوايي هاي شهر روشن بماند، 
اما در اين شرايط گراني به مشكل خورده اند. البته اين 
 ماه تدبیري شد و سامانه  آرد نیمه يارانه اي که اول هر  ماه 
باز مي شد را ۵روز زودتر و 2۵مهر باز کردند تا نانوايان 
آرد را تهیه کنند و بعد موضوع به شكلي مديريت شود، 
اما بحث اين است که واحدها مشكل دارند و اين سهمیه 
کفايت پخت را نمي کند و چنانچه بخواهند آرد را از بازار 
آزاد تهیه و به قیمت مصوب نان پخت کنند، برايشان 

توجیه اقتصادي ندارد.

سازمان حمایت به توليدكنندگان هم توجه كند 
رئیس اتحاديه نان سنتي استان تهران هم مي گويد: 
به جز مشكالتي که نانوايي ها در تهیه آرد آزاد دارند، 
شــرکت حمل ونقلي که حمل آرد بــه نانوايي هاي 
۱۵استان کشــور را برعهده دارد هم خواهان افزايش 
کرايه هاي حمل ونقل بود. نمي خواستیم که افزايش 
هزينه هاي حمل ونقل هم به نانوايي ها تحمیل شود و 
منتظر تصمیمي از سوي دولت بوديم، اما با وجود اينكه 
آنالیز قیمت به همه سازمان ها اعالم شده بود، اتفاقي 

رخ نداد و شاهد تعیین نرخ جديد نان نبوديم.
بیژن نوروزمقدم مي افزايد: با تداوم اين شرايط، تنها 
اتفاقي که رخ داد، متضرر شدن نانوايي ها بود که آرد 
دير به دست شان مي رســید؛ به همین دلیل افزايش 
کرايه را قبول کرديم. از سوي ديگر، خمیر مايه هم 2بار 
افزايش قیمت 20 تا 2۵درصد داشــته است؛ به دلیل 
اينكه مقدار عرضه شده از شرکت تعاوني جوابگو نیست 
و مجبور به خريد آزاد هستیم. خمیرمايه در بازار آزاد 
360هزار تومان براي هر کیسه ۱0کیلويي قیمت دارد. 
با وجود چنین هزينه هايي که به نانواها تحمیل شده، 
اما پس از گذشت 7 ماه از ســال99 هیچ تغییري در 

قیمت ها نداشته ايم.

نوروزمقدم تأکید مي کند: دولت ها به فكر منافع مردم 
هستند و سعي مي کنند که اولويت رفاه را براي مردم 
درنظر بگیرند، اما از سوي ديگر تولید کنندگان همواره 
در تنگناي مشكالت قرار مي گیرند. هر نانوايي از اول 
ســال تاکنون روزانه 300 تا 400هزار تومان افزايش 
هزينه داشته اســت، اما قیمت نان از سال 93 تا 98 
هیچ تغییري نداشت و انتظار اين بود که سال گذشته 
حداقل قیمت نان دوبرابر شــود، اما درنهايت به اين 
نتیجه رسیدند که اگر قیمت گندم و ساير هزينه هاي 
تولید افزايش پیدا کرد، آن وقت تصمیم  جديد بگیرند. 
درحالي که با افزايش سرسام آور هزينه ها شاهد هیچ 
تغییري نیستیم. وي درباره افزايش خودسرانه قیمت 
نان از سوي برخي نانواني ها هم عنوان مي کند: نانوايان، 

يكي از ضعیف ترين اقشار جامعه 
هستند و قیمت چیزي که تولید 
مي کننــد يك چهــارم قیمت 
تخم مرغ در کشــورمان است. 
مردم هم آگاهند کــه آنها نیز 
قشــري از اين جامعه هستند 
و هزينه هــاي سرســام آور و 
درآمد ناچیزي دارند؛ به همین 
دلیل برخي نانوايان به صورت 
غیرقانونــي اقدام بــه افزايش 
قیمت نان مي کننــد. باالخره 
بايد به فكر آنها هم بود تا شاهد 
چنین تخلفاتي نباشــیم. اين 
مشــكل بايد در کارگروه ملي 
آرد و نان و ســتاد تنظیم بازار 
بررســي و حل شود. هم اکنون 
تنها چــاره افزايش قیمت نان 
است. سازمان حمايت هم نبايد 
تنهــا از مصرف کننده حمايت 

کند، تولیدکننده هم بايد مورد توجه باشــد. با انكار 
اين شرايط و مسكن هاي موقتي نمي توان مشكالت 

را حل کرد.

تاوان دولت و توليدكنندگان در عرضه آرد 
مالك يكي از کارخانه هاي تولید آرد در استان زنجان 
هم با اشــاره به اينكه با وجود گراني ها هیچ افزايش 
قیمتي در عرضه آرد نداشته اند، مي گويد: کارخانه هاي 
تولیــد  آرد هم اکنون ضررده هســتند. قیمت خريد 
و فروش آرد به صورت دولتي اســت و از ســوي خود 
دولت تعیین مي شــود. اين قیمت براي ۵سال پیش 
اســت که همان زمان آنالیز و حاشیه ســود درنظر 
گرفته شده است. شما زمان حال را درنظر بگیريد که 
ديگر از حاشیه سود گذشته ايم و کارخانه ها در حال 

ورشكستگي هستند.
او که مي خواهد نامش نزد همشهري محفوظ بماند، 
ادامه مي دهد: نــان قوت اصلي مردم ايران اســت و 
به همین دلیل، ما در شــرايط فعلي هــم به کارمان 
ادامه مي دهیم تا مردم به مشكل نخورند و مشكالت 
ديگري هم پیش نیايد، اما درآمدمان به صفر رسیده 
است. هر کیســه آرد 40کیلويي براي نان سنگك را 

46800تومــان عرضه مي کنیم. بــراي درك ضرر و 
زيان اين فروش به يك نكته اشاره مي کنم، استهالك 
کارخانه هاي تولید کننده آرد روي دالر 3هزار تومان 
بسته شده اســت و شــما ببینید که دالر اکنون چه 
قیمتي دارد. تنها يك روغن گیريس براي دستگاه ها 
را تا چند ماه پیش لیتري ۱0هزار تومان مي خريديم، 

اما اکنون لیتري 200هزار تومان هم پیدا نمي کنیم.
اين تولید کننده آرد با تأکید بر اينكه نیاز داريم ستاد 
تنظیم بازار شرايط فعلي را بررسي و قیمت عادالنه اي 
براي فروش آرد تعیین کند، بیــان مي کند: ما ايمان 
داريم که شرايط کنوني با وجود هزينه هاي هنگفتي 
که دولت در تولید نان مي دهــد، باز هم نگران کننده 
خواهد بود. دولت با هدف حمايت از مصرف کنندگان، 
در پرداخــت يارانــه آرد و 
نــان ضررهــاي قابل توجهي 
مي دهد. به عنوان مثال، گندم 
را بــا قیمــت 4200تومان از 
کشاورز مي خرد و 66۵تومان 
به ما مي دهد که پس از تولید 
آرد، 800 تــا 900تومــان به 
نانوا بدهیم. اين فاصله قیمتي 
يارانــه اي از خريد گنــدم تا 
فروش بــه کارخانه هــا براي 
دولت بار مالي سنگیني دارد. 
بسیاري از مردم اين شرايط را 
نمي دانند که در فرايند تولید 
نان چه هزينه هايــي بر دولت 
تحمیل مي شود. او مي افزايد: 
با اين شــرايط دولت به ما هم 
اجــازه افزايش قیمــت آرد را 
نمي دهد. البتــه نانوايي ها هم 
همین شرايط را دارند و همسو 
با سیاست دولت براي حمايت از مصرف کننده اجازه 
افزايش قیمت ندارند. در اين میان تولید کنندگان در 
تنگناي مالي قرار گرفته اند، اما تا چه زماني مي توان 
با اين سیاست پیش رفت. اگر فكر عاجالنه اي نشود، 
شايد به زماني برسیم که ديگر تواني براي ادامه فعالیت 
نداشته باشیم؛ نه اينكه نخواهیم آرد و نان تولید کنیم. 
از سوي ديگر با توجه به گراني ها، بسیاري از مشتريان 
ما که از کارخانه هاي تولید آرد و بیسكويت هستند، 
کاهش پیدا کرده اند و به همین دلیل ما تولید مان را 
کم کرده ايم. اولويت اول عرضه آرد، نانوايي ها هستند، 

اما آنقدر قیمت پايیني دارند که اصال به صرفه نیست.
    

بسیاري از فعاالن حوزه آرد و نان با افزايش هزينه هاي 
سرسام آور ازجمله دســتمزد کارگران، مالیات، آب، 
برق، گاز، خمیرمايه و کرايه حمل ونقل کیســه هاي 
آرد مواجهند، اما قیمت آرد و نان از سال گذشته هیچ 
تغییري نكرده است. قیمت پیشنهادي اتحاديه هاي 
نانوايان هم به سازمان حمايت اعالم شده، اما همچنان 
درگیر برگزاري جلسات مانده و نرخ جديدي تعیین 
نمي شــود. دولت هم با وجود پرداخــت هزينه هاي 
گزاف همچنان با نارضايتي از سوي تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان نان مواجه و درگیر شايعاتي است که 
هر روز دست به دست مي چرخد و درنهايت مردم نگران 
کمبود نان در آينده اي نزديك هستند. در شرايطي که 
هم دولت و هم مردم در وضعیت نامناســبي گرفتار 
شــده اند، از يك سو کرونا و از ســوي ديگر مشكالت 
اقتصادي، اجازه تحمیل هزينه ديگري را به خانواده ها 
نمي دهد. نیاز است تا مسئوالن در ستاد تنظیم بازار، 
ستاد ملي ساماندهي گندم، آرد و نان و ستاد حمايت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان براي باز کردن گره 

آرد و نان زودتر به نتیجه برسند. 

حمايت دولت از مصرف کنندگان نان با تخصیص آرد يارانه ای به تولیدکنندگان و صرف هزينه های باال همراه  
است اما گرانی های اخیر و تغییر نكردن قیمت نان باعث شده تا نانوايی ها از شرايط موجود ناراضی باشند نان به کدام نرخ؟ روستا

قازانقایه؛ روستایي كه اجازه نوسازي ندارد
به گفته دهیار به دلیل مشكالت حقوقي در بخشي از اراضي 

روستا، اجازه نوسازي نداريم

قازانقايه روســتايي در منطقه مرزي گلستان و از توابع شهرستان 
مراوه تپه اســت. روســتايي که به گفته دهیارش با وجود سال ها 
محرومیت، مدتي است بر مدار توسعه عمراني قرار گرفته. توسعه 
عمراني اگرچه کند، اما پیش مي رود. با ايــن حال بهاالدين قزل، 
دهیار جوان مي گويد که چندسالي اســت مشكل بزرگي گريبان 
بخشي از روستا را گرفته. او وضعیت معیشت اهالي را بسیار ضعیف 
توصیف مي کند و مي گويد: بخشي از روســتا که بیش از 60سال 
داراي ســكنه بوده در ســال86 به عنوان منابع ملي مصوب شد. 
حاال دولت مي گويد يا بايد منطقه تخلیه و يا اراضي از سوي اهالي 

خريداري شود.
او ادامه مي دهد: با وجود اينكه دولت تخفیف 70درصدي در قیمت 
زمین لحاظ کرده اســت اما روستانشــینان امكان پرداخت باقي 
مبلغ را ندارند. از نظر مالي امــكان خريد ملك ديگر و جابه جايي 
هم وجود ندارد. در اين شرايط بنیاد مســكن هم اجازه هیچ نوع 
ساخت وساز يا تعمیر و نوسازي را به اين منطقه از روستا نمي دهد. 
دستگاه هاي خدمات رسان مانند گاز هم انشعاب ارائه نمي کنند. 
زيرا در گذشته گاز به روستا نرســیده بود و اکنون بايد انشعابات 
کامل شود. خانه هاي اين بخش کاهگلي هستند. هر زمستان و با 
هر باد و توفان تن مان مي لرزد که سقف خانه اي آوار نشود. نه فقط 
با همه مسئوالن استان، ازجمله استاندار و معاون عمراني اش بلكه 
با رئیس بنیاد مسكن کشــور هم موضوع را در میان گذاشتیم اما 
مي گويند قانون است. بهاالدين مي گويد: اين بزرگ ترين مسئله 
در روستاي ماست. درست است که قانوني وضع شده اما شرايط 
اهالي را بايد ديد. چند سالي است که تعدادي از جوانان ما، مثال ۵يا 
6نفر در هر سال، وارد دانشگاه تربیت معلم مي شوند. بقیه بعد از 
تمام شدن دوره متوسطه براي کارگري به شهرهاي ديگر مي روند. 
در روســتا حدود ۵00دانش آموز در 2 مقطع ابتدايي و متوسطه 

تحصیل مي کنند. 
عدد کساني که جذب تحصیالت عالیه مي شوند به نسبت تعداد 
دانش آموزان و جمعیت بیش از 2هزار و300  نفري روستا، اندك 
است. همه اينها داليل اقتصادي دارد. عمده کشت در روستا، گندم، 
جو و هندوانه اســت. همه محصوالت ما به صورت خام به فروش 
مي رسد. به همین دلیل کمبود شــغل و درآمد داريم. اين دهیار 
اضافه مي کند: خوشبختانه طي سال هاي گذشته از نظر بهداشتي 
روند رو به پیشرفت داشته ايم. مرکز جامع سالمت داريم. امكاناتش 
به نسبت جمعیت ناچیز اما پزشك خانواده به صورت شبانه روزي 
مستقر است. طرح هادي روستا با وجود تصويب در سال ۱378و 
بازبیني در سال هاي 8۵و 9۵، فقط در فاز نخست اجرا شده است. 
مجموعه مردم، شــورا و دهیاري نهايت همــكاري ممكن براي 
پیشبرد اهداف توسعه عمراني روســتا را دارند اما موضوع اراضي 
روســتا تا به امروز بدون راه حل مانده و با وجود مشــكالت رو به 

گسترش اقتصادي، بعید است بتوان براي آن کاري کرد.

ستاره حجتي
خبرنگار

رفع مشکالت نانوایی ها 
حسين احمدي، فرماندار بندر گز با اشاره به وجود صف هاي طوالني در مقابل برخي از نانوایي هاي 
شهر در روزهاي اخير مي گوید: به دليل مشكالت پيش آمده و گراني آرد، یك واحد نانوایي دولتي 
و یك واحد آزادپز در شهر بندرگز بسته شده كه پيگير حل مشكل آنها هستيم. تعداد نانوایي هاي 
سطح شهرستان با توجه به سرانه جمعيت، كافي است و هم اكنون 17واحد خبازي دولتي و 7واحد 

آزادپز در شهر بندرگز مشغول به فعاليت هستند.

ری
گی

پی

افزایش قیمت نان در نانوایی های آزاد پز غیرمجاز
غالمرضا گنجي، فرماندار شهرســتان زابل مي گوید: با توجه به شــرایط كنوني و وجود ویروس 
كرونا، نانوایي هاي آزاد پز غيرمجاز كه نان باكيفيت هم به مــردم نمي دهند، قيمت نان را به طور 
افسارگسيخته افزایش مي دهند و هم اكنون هم به دليل افزایش قيمت از خدمت رساني به مردم سر 
باز زده اند، اما مردم شهرستان زابل نگران تامين نان نباشند و نان مورد نياز خود را از نانوایي هاي 

سطح شهرستان زابل تامين كنند.

ث
مك

هفته گذشــته بود كه كمبــود نان در 
آذربایجان غربي مطرح شد. با وجود تاكيد گزارش

مسئوالن مبني بر تامين آرد موردنياز و 
رفع كمبودها در كشور، اما باز هم شاهد تشكيل صف 
مقابل نانوایي هاي دیگر شــهرهاي كشور هستيم. در 
آذربایجان شــرقي، اردبيل، خراســان رضوي، البرز، 
مازندران، سيستان و بلوچستان و... مردم براي خرید نان 
در برخي مناطق با كمبودهایي مواجه شده اند. خبرهاي 
دیگري هم مانند كشف آردهاي احتكار شده، فروش 
خارج از شبكه، گران  شدن كيسه هاي آرد آزاد، كاهش 
زمان فعاليت برخي نانوایي ها براي مدیریت مصرف آرد و 
ســودجویي برخي دیگــر در پخت نــان و عرضه به 
سوپرماركت ها با قيمت باالتر هر بسته نان هم شنيده 
مي شود؛ اتفاقي كه مسئوالن منشأ آن را نه در كمبود نان، 
بلكه در اختالف قيمت آرد دولتي و آزاد مي دانند كه اخير 
4برابر شده است و البته مشكالت نانوایي ها در خرید آرد 
آزاد و پخت كمتر نان با سهميه دولتي؛ آن هم درحالي كه 
دولت هزینه هاي هنگفتي را در فرایند توليد آرد و نان 
متحمل مي شود تا در تامين قوت غالب مردم خللي ایجاد 
نشود. توزیع آرد ترميمي در بين شهرهایي كه با مشكل 
كمبود نان مواجه بودند هم با همين سياست انجام شد و 
نگراني ها را برطرف كرد، اما بــه اعتقاد تمامي اصناف 
وابســته به توليد آرد و نان، این اقدامات تنها مسكني 
موقت در رفع مشكالت است و اگر شرایط عادالنه اي در 
تعيين قيمت آرد و نان با توجه به افزایش قيمت كنوني 
صورت نگيردمشكالت مردم مي تواند افزایش پيدا كند.

مریم سرخوش 
خبر نگار
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قاچاق دارو از داروخانه محال است
 اظهارنظر مشاور وزير بهداشت درباره خريد داروهاي قاچاق از داروخانه ها؛ واكنش بهمن صبور، نايب رئيس انجمن داروسازي 
ايران را در پي داشت. او به همشهري مي گويد: قاچاق دارو با خريد از داروخانه ها امكان پذير نيست و وقوع چنين رخدادي محال 
است. به گفته او، با وجود سامانه هاي نظارتي بر فروش داروهاي وارداتي و توليد داخل در داروخانه ها هرگونه احتمال قاچاق از 
داروخانه ها غيرممكن است: »داروخانه ها سامانه تيتك دارند. همه داروهاي ساخت داخل يا وارداتي در اين سامانه ثبت و مشخص 
مي شود چند ورق قرص و دارو به هر داروخانه تحويل شده است. داروخانه دار هم براساس كد ملي و مشخصاتي كه از بيمار هنگام 
فروش دارو دريافت مي كند دارو را عرضه مي كند. بنابراين مشخص است چه تعداد دارو و به چه كساني فروخته شده است و به 
اين دليل نمي توان دارو را بدون ارائه اين مشخصات از داروخانه خارج كرد.« او تأكيد مي كند، مقدار معمول استفاده از هر نوع دارو 
در داروخانه ها مشخص است و تقاضاي غيرمعمول براي دارو از سوي وزارت بهداشت پيگيري مي شود:»اگر داروخانه اي ماهانه 
از يك داروي خاص 20عدد مصرف داشته باشد، اما بدون هيچ توضيحي در يك  ماه تقاضاي 30عدد از آن دارو را بكند، بازرسان 
وزارت بهداشت دليل آن را پيگيري كرده و از داروخانه دار دليل افزايش تقاضا را بررسي مي كنند. اين روش مانع از بروز تخلف 
در داروخانه ها مي شود.« صبوري مي گويد: داروهايي كه با ارز نيمايي وارد كشور مي شود در اختيار همه داروخانه ها نيست و تنها 
در اختيار داروخانه هاي منتخب و زيرنظر شديد مســئوالن توزيع مي شود: »قرص ها و داروهايي كه با ارز نيمايي وارد مي شوند 
در داروخانه هاي منتخب فروخته مي شوند و بايد ورودي و خروجي مشخص داشته باشند. برخي داروها آنقدر كم است كه قابل 
قاچاق كردن نيست. بنابراين نشت دارو از داروخانه غيرممكن مي شود و نمي توان دارو را با اين روش ها به خارج از كشور فرستاد.«

ت
 گف

پ و
گ

 محمدصادق خسروي عليا
خبر نگار

»ماموربازار اســت!« اصطالحي كه اين 
روزها دالالن دارو در ناصرخسرو به كار گزارش

مي برند. اين قماش را نمي توان شناخت. 
شايد اينگونه مي گويند تا قيمت دارو را باال ببرند. به هر 
حال، تقاضا بســيار اســت و اين افراد تــا مي توانند 
بازارگرمي مي كنند، با هــر دوز و كلكي. آن طرف اين 
بازار مكاره كساني ايستاده اند كه جگرگوشه و عزيزشان 
نيمه جان روي تخت بيمارســتان افتاده، اموالشان را 
آتش زده اند و به حراج گذاشته اند تا هر چه از دست شان 
مي آيد، براي آن عزيز دريغ نكرده باشند. هرچند تهيه 
داروي اصلــي و غيرتقلبي در اين بازار ســياه هم كار 
هركسی نيست. در خيابان ناصرخسرو تقاضا براي تهيه 
دارو در بين بيماران مبتال به كرونا و سرطان بيشتر از 
بيماري هاي ديگر است. از ميان انواع داروهاي كرونا، 
داروي »رمدسيوير« بيشــتر متقاضي دارد؛ آمپولي با 
قيمت هاي فضايي؛ 60ميليون، 22ميليون و 8ميليون 
تومــان. دالالن مي گويند ايراني و خارجــي دارد اما 
قيمت هاي اعالمي به طرز مشكوكي فاصله معناداري 

دارد.
اينطور نيست كه يك نفر تشــريف ببرد ناصر خسرو 
و مثل آب خــوردن دارو تهيــه كند و بازگــردد. هر 
داللــي مشــتري اش را اول برانــداز و آناليز مي كند 
بعد مثل بازرس ها ســؤال و جواب، گاهــي هم اداي 
دايه مهربان تر از مادر را در مي آورنــد و مظلومانه و با 
چرب زباني مشــتري را با الفاظي مثل»جان مادرت 
اگه ماموري بگو«، »منــو از نون خوردن ننداز«، »من 
از همه بيچاره ترم با اين شــغلم« و... فــرد مورد نظر 
را تخليه اطالعاتي مي كنند. بعد كه مطمئن شــدند 
طرف مشتري واقعي است، تازه سياه بازي شان شروع 

مي شود: »اين دارو نايابه. بايد هزار جا زنگ برنم...« 
از اينجا ماجــرا جنايي تر مي شــود. دالل دارو تماس 
مي گيرد، چند دالل ديگر مي آيند دوره ات مي كنند. بعد 
بايد با آنها بروي در يكي از كوچه هاي خلوت ناصر خسرو. 
آنجا يك جور عجيب و غريب نگاهت مي كنند و همه شان 
با تلفن حرف مي زنند؛ طوري كه مثال در جست وجوي 
دارو هستند و حســابي به زحمت افتاده اند. حركات 
مانند صحنه تئاتر است و مشتري بايد دهانش را ببندد 
و به خودش دلگرمي بدهد: »چاره اي نيس. بايد تحمل 

كنم.«، »دارو پيدا بشه، بذار اينا فكر كنن ما...« و...
در آخر متقاضي دارو با قيمت هــاي متفاوتي روبه رو 
مي شود؛ از 8ميليون تا 60ميليون تومان! فروشندگان 
در اين باره تحليل هاي متفاوتي دارند: »داروي اصلي 
گران تر است«، » ارزان ترها  خارجي نيستند«، » ارزاني 
در ناصرخسرو يعني جنس تقلبي است«. در آخر هم 
هيچ كس نمي داند قيمت واقعي دارو چند است و كدام 

تقلبي است و كدام اصلي.
اين روزها با افزايش تقاضا براي داروي كرونا، عشوه گري 
دالالن و بازي در آوردن هاي آنها بيشــتر شده است. 
گاهي ممكن است شــما را دو تا چند روز براي تهيه 
داروي »رمدسيوير« ســر بدوانند. يك روز مي گويند: 

»مأمور بازار اســت«، روز ديگر: »دارو ناياب تر شده«، 
»قيمت ها باال كشــيده«، »دالر و يورو باال رفته« و... 
آنها به هر طريقي كه بتواننــد بيمارها را مي چزانند تا 

بيشتر كاسب شوند.

كتمان حقيقت
شناســايي افرادي كه براي تهيه داروي رمدسيوير به 
ناصرخسرو آمده اند، دشوار نيست. بي پروا در مواجهه 
با هر داللي مي گويند: »رمدســيور«. جواني كه براي 
نجات پدر بيمارش دست و پا مي زند، مادري كه نگران 
پسر 17ساله اش اســت و پدري كه دختر 22ساله اش 
در بخش مراقب هاي ويژه حال و روز خوشي ندارد. به 
قدري مستاصل هستند و كالفه از شرايط كه هر كسي 
را مسئول و باعث و باني اين وضعيت مي دانند. يكي از 
آنها مي گويد: »يعني در اين مملكت زندگي نمي كني! 
پرسيدن دارد؟ همه عالم مي دانند دارو نيست... « پدري 
كه دختر 22ساله اش به خاطر بيماري كرونا در بخش 
مراقبت هاي ويژه بستري است، برخورد بهتري دارد. او 
مي گويد: »يكي از پرسنل همان بيمارستاني كه دخترم 
در آن بستري است، به من آمار داد كه هر چه زودتر از 
بيرون داروي رمدسيوير تهيه كنم. از او پرسيدم مگه به 
دخترم اين دارو را ندادند. گفت: » نه« خودم چندبار از 
بيمارستان پرســيده بودم و هر بار به من گفتند از نظر 
دارويي هيچ كمبودي نداريم، اما خدا خير بدهد آن آشنا 
را. او به من گفت اين دارو كمياب است و در بيمارستان 
پيدا نمي شــود. اگر مي خواهي جان دخترت را نجات 

دهي، برو از بيرون تهيه كن...«
اعضاي خانواده بيماران كرونايــي كه براي تهيه دارو 
روانه ناصر خســرو شــده اند، مي گويند قبل از اينجا 
به چندين داروخانه مراجعه كرده انــد: »داروخانه ها 
مي گويند داروهاي كرونا كال بيمارســتاني است و در 
داروخانه ها عرضه نمي شــود. بيمارستان هم راستش 
را نمي گويد مــا از كجا بدانيم ايــن داروي كمياب به 

بيماران مان مي رسد يا نه؟«

پشت پرده دارو در ناصر خسرو
برخي دالالن دارو معتقدند كه بازار سياه دارو در خيابان 
ناصر خسرو تا به حال جان بيماران بسياري را نجات داده 
است. برخي ديگر هم اعتراف مي كنند كه اينجا مملو 
از داروهاي تقلبي است. با وجود اين، روزانه صد ها نفر 
به هر دالل بــراي تهيه داروي »رمدســيور« مراجعه 
مي كنند و پرســش اصلي اين است كه چطور دارو در 
داروخانه و بيمارستان كمياب اســت اما در اينجا در 
بازار آزاد يافت مي شود؟ يكي از كاسبان دارو در اين باره 
مي گويد: »معادله خيلي ساده اي است. شما فرض كن 
آن فردي كه دارو وارد مي كند اگــر بخواهد آن را در 
اختيار بيمارستان ها و داروخانه ها قرار دهد بايد مثال 
500هزار تومان بفروشد، اما در بازار سياه 50ميليون 
تومان قيمت فروش عمده اش است. اينطور است كه 
بخش مهمي از داروها به صورت چــراغ خاموش وارد 
بازار سياه مي شود. وقتي دارو به دست دالل مي رسد، او 
نيز مي خواهد سود كالني ببرد. مثال داروي 50ميليون 
توماني را مي فروشــد 100ميليون تومــان. حاال اين 

عددها را مثال مي زنم.«
دالل ديگري مي گويد: »هيچ كدام از ما دالالن دارو تا 
به حال نه از كشور خارج شده ايم و نه حتي رنگ مرزها 
را ديده ايم. ما اصال جرأتش را نداريم. مي خواهم بگويم 
اگر بازار سياه دارو هســت، هيچ كدام از آدم هاي اينجا 
داروي قاچاق را وارد اين بازار نمي كنند. دارو مي رسد و 
ما هم توزيع كننده ايم. اما مأموران در اين پايين دست 
)در ناصر خسرو( به دنبال اين دالالن هستند كه در واقع 

پادويي بيش نيستند.«
به گفته برخــي دالالن دارو در خيابان ناصر خســرو، 
افرادي كه در اينجا زير گوش اين و آن نجوا مي كنند  
» دارو، دارو«، در واقع مي توان گفت خرده پا هستند. 
دالالن اصلي جايــي امن تر از اين خيابــان به دور از 
اين آتش نشســته اند و فقط تلفن همراه شان را پاسخ 
مي دهند. مسعود يكي از خرده پا هاست كه مي گويد: 
»ببينيد اينجا تنها دارويي كه وجــود دارد ترامادول 
است، داروي هاي تخصصي و اصلي جاي ديگري است. 
هر كسي با يكي از دالالن بزرگ دارو در ارتباط است و 
از او استعالم دارو مي گيرد. درست مانند داروخانه هاي 
بزرگ كه يك نفر پشــت ويترين جواب مشــتري را 
مي دهد و نفر اصلي آن پشــت در مخزن داروســت. 
نفرات اصلي و دالالن واقعي در ناصر خســرو نيستند. 
آنها در مخزن هســتند و ارتباطاتي دارند كه ما هم از 

آن بي خبريم.«

 هشدار قاچاق دارو به عراق 10 ماه پيش در روزنامه 
همشهري

پنجم آذر سال گذشته كه هنوز بيماري كرونا دامنگير 
مردم جهان نشده بود، همشهري در گزارش ميداني 

تحت عنوان »بازارســياه دارو زيرزميني شد« سراغ 
دالالن دارو در ناصر خســرو رفت. در بخشــي از آن 
گزارش به داليل كمبود دارو اشاره شد  كه دالالن دارو 
يكي از اين داليل را قاچاق دارو از ايران به عراق و لبنان 
عنوان مي كنند؛ »چند دليل داره. ديگه داروي قاچاق 
مسافرتي وارد نمي شه. قبال مسافرا از كشورهاي ديگه 
داروي قاچاق با خودشــون مي آوردن. اما االن مردم 
اونقدر دست شون خالي شــده كه مسافرت خارجي 
كمتر مي رن. قبال از همين تركيه كلي دارو مي آوردن 
اما حاال كم شــده. دوم اينكه به خاطــر تحريم ها دارو 
نيست. حتي داروخونه هاي مرجع خيلي از داروهاي 
تخصصي رو ندارن. سوم اينكه همين مقدار دارو ها هم 

داره از كشور خارج مي شه.«
در آن گزارش آمده؛ دليل سوم بســيار مبهم است و 
عجيب. باورش سخت است كه ايران يكی از كشورهای 
ترانزيت داروي قاچاق به كشورهاي ديگر باشد. دالل 
دارو در اين باره بيشتر توضيح مي دهد: »مقصد عراق 
و لبنانــه. دارو اونجا به دالر قيمتشــه، اينجا به ريال. 
هركاري كنيم اينجا ارزون تره. خيلي ها زدن تو اين كار. 
يك ليست داروي خاص هست كه اونجا براش خوب 
پول مي دن. خواستي ليســتش رو بهت مي دم و برات 

تهيه مي كنم. خيلي پول توشه، خيلي.« 
با وجود اينكه پيش از اين مسئله قاچاق دارو از ايران 
به عراق و لبنان در روزنامه همشــهري رسانه اي شد، 
اما اقــدام چندانی در اين باره صــورت نگرفت و امروز 
در وانفســاي كرونا و تحريم همه جانبه شاهد توقيف 

19كاميون حامل داروي قاچاق در عراق هستيم.
دالالن دارو در ناصر خسرو واكنش هاي تقريبا مشابهي 
در اين باره دارند. آنهــا مي گويند: »بازار داروي قاچاق 

به عراق بازار بسيار پر ســودي است. اين بازار در ايران 
حداقل 3سالي مي شود كه رونق دارد. حتي در همين 
ناصر خسرو خيلي از پادوها دارو تهيه مي كنند به دست 
قاچاقچيان دانه درشــت مي رســانند تا از مرز خارج 

كنند.«
همچنيــن در گــزارش پنجم آذر 98 همشــهري به 
مراجعه صاحبان برخي داروخانه ها بــراي تهيه دارو 
در ناصرخسرو اشاره شده؛ اتفاقي كه در مشاهده فعلي 
نيز همچنان در جريان است. در گزارش قبل آمده: در 
ناصرخســرو اين روزها حرف هاي عجيب و غريبي از 
زبان برخي دالالن دارو مي شنوي. مثال اگر آمار چند 
داروي مختلف را از آنها بگيري، با خوشحالي مي پرسند: 
»راسش را بگو داروخونه داري؟« آنطور كه اين قماش 
كاسب مي گويند، گويا برخي از صاحبان داروخانه ها 
هم براي خريد داروهاي تخصصي و  فوق تخصصي به 
ناصرخسرو مراجعه مي كنند! »مشتري اين شكلي زياد 
دارم. طرف داروخونه داره و دارو بهش نمي رسه. مياد 
اينجا تهيه مي كنه.« بعد براي اينكه بگويد حرف هايش 
راســت اســت، تلفن همراهش را نشــان مي دهد و 
تماس هايي كه همان روز دريافــت كرده: »عبدالرضا 
داروخونه، خانم بيات داروخونه، آقا ســليم داروخونه 
و... «  در ميانه خيابان ناصر خسرو، بازار دست فروشان 
داغ و پر رفت وآمد است. مردمي كه براي خريد كاالي 
ارزان تر آمده اند و چهره به چهره با هم چانه مي زنند. 
دغدغه شان، كيف و كفش و ظروف آشپرخانه و... است 
اما در پياده رو عده اي درمانده و ســرگردانند و دنبال 
دالالن دارو به راه مي افتند در هر كوچه پس كوچه اي 
سر مي كشند تا شايد براي عزيزان شان دارويي بيابند به 

اميد آنكه اين دارو حريف بيماري كرونا شود.

گزارش ميداني همشهري از سرگرداني 
تعدادي از بيماران در ناصرخسرو براي تهيه 

داروي كرونا يادروزهاي سياه دارو

به ياد استاد پيشكسوت جامعه شناسي 

غالمعباس توسلي، استاد پيشكسوت علوم اجتماعي، درگذشت.
او از افراد تأثيرگذار در توســعه علوم اجتماعي در ايران و مشخصا رشته 
جامعه شناسي بود و يكي از اعضاي پيوســته فرهنگستان علوم و استاد 
پيشكسوت جامعه شناسي كه ظهر جمعه 25مهر در 85سالگي درگذشت. 
غالمعباس توسلي در 1314 خورشــيدي در رشتخوار خراسان رضوي 
ديده به جهان گشــود. او مراحــل مقدماتي تحصيل را در رشــتخوار و 
دوره دبيرســتان را در تربت حيدريه و مشهد به پايان رساند، سپس وارد 
دانشسراي عالي تهران شد. او همزمان در 3رشته زبان فرانسه، ادبيات و 
فلسفه قبول شــد اما چون در كنكور زبان و ادبيات فرانسه اول شده بود، 
مجبور شد در آن رشته مشغول تحصيل شود، ولی همزمان با ورود او به اين 
رشته، جايگاه زبان فرانسه متزلزل شد و او نيز مطالعه انگليسي را در كنار 
فرانسه آغاز كرد. توسلي در دوره كارشناسي دانشسراي عالي نيز رتبه اول 
را به دست آورد و عالوه بر دريافت مدال فرهنگ با پايه دبيري به استخدام 
همان مؤسسه درآمد. از همدوره ها و دوستان اين دوره توسلي، محمدعلي 
رجايي، باقر پرهام و داور شيخاوندي را مي توان نام برد و علي شريعتي و 
حسن حبيبي نيز با او همدوره بودند. توسلي با استفاده از امتياز شاگرداولي 
دانشگاه ها در 1339 خورشيدي براي ادامه تحصيل در دوره دكتري به 
فرانسه اعزام شد و در آنجا تصميم گرفت جامعه شناسي بخواند. توسلي 
بعد از پايان دوره دكتري در سوربن پاريس در 1345 خورشيدي به ايران 
بازگشت و با عنوان استاديار، كار تدريس را در دانشسراي عالي تهران از 
سر گرفت. همزمان به دعوت مدير مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي 
داشگاه تهران در آن مؤسسه به  كار تحقيق و پژوهش پرداخت و چندين 
طرح پژوهشي را سرپرستي كرد. اين استاد برجسته به دليل موفقيت هاي 
علمي خود به سرعت مدارج علمي را طي كرد و بنابر درخواست دانشگاه 
در 1350 خورشيدي به طور تمام وقت به دانشگاه تهران منتقل شد، در 
1351 خورشيدي به مرتبه دانشــياري رسيد و در 1356 خورشيدي به 
مقام استادي دانشگاه ارتقا يافت. پس از پيروزي انقالب اسالمي در بهمن 
سال1357 توســلي به مدت 2سال به عنوان رياســت دانشگاه اصفهان 
انتخاب شــد. به دعوت ســتاد انقالب فرهنگي، سرپرســتي گروه های 
برنامه ريزي علوم انساني را بر عهده گرفت و در اين مدت 56 فقره برنامه 
درسي در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشــد و دكتري با همكاري 
استادان رشته هاي مختلف تهيه و تنظيم و مدون كرد كه در بازگشايي 
دانشگاه مورد اســتفاده قرار گرفت. بســياري از دانش  آموختگان علوم 
اجتماعي، درس آموخته كالس او بوده اند. توسلي همچنين از مؤسسان و 
نخستين رئيس انجمن جامعه شناسي ايران بود و نقش تعيين كننده اي 
در ايجاد و تثبيت جايگاه انجمــن ايفا كرد. از مرحوم توســلي تاكنون 
20جلد كتاب مانند نظريه هاي جامعه شناسي، جامعه شناسي كار و شغل، 
جامعه شناسي دين و نيز حدود 60مقاله علمي-پژوهشي در مجالت معتبر 

داخلي و بين المللي منتشر شده است.
روزنامه همشهري درگذشت اين استاد نامدار علوم اجتماعي را تسليت 

مي گويد.

 واكسن آنفلوآنزا 
نياز فوري بيماران سرطاني

شــيوع بيماري كرونا، پيامدهاي نگران كننده اي براي بيماراني كه 
بيماري هاي زمينه اي مانند سرطان، ديابت، فشار خون و بيماري هاي 
مشابه آن دارند، داشته است. اين دسته از بيماران براي درمان بيماري 

خود نيازمند مراجعه مكرر به پزشك و مراكز درماني هستند.
 مي دانيم اين دسته از افراد، ازجمله گروه هاي پرخطر و در معرض ابتال 
به بيماري كرونا هستند چرا كه سيستم ايمني بدن آنها ضعيف تر شده 
است و به همين دليل بايد از حضور در مراكز پرتجمع و خطر آفرين 

خودداري كنند.
 تا پيش از شيوع بيماري كرونا، فرايند بيماريابي و پيدا كردن بيمار در 
مراحل ابتدايي به دقت و سرعت بااليي انجام مي شد. مردم حساسيت 
بيشتري داشتند و با آگاهي هايي كه به كمك آموزش هاي عمومي و 
رسانه اي درباره بيماري و نشــانه هاي آن پيدا كرده بودند خود را به 
موقع در معرض تشخيص هاي پزشــكي براي شناسايي بيماري قرار 
داده و با اين اقدام زمينه درمان بموقع بيماري خود را فراهم مي كردند. 
متأسفانه با طوالني شدن فرايند بيماري كرونا و شيوع بيشتر آن در 
كشــور همه امكانات بهداشــتي و درماني، توجه رسانه ها و خدمات 
پزشــكي معطوف به مهار كوويد-19و درمان بيماران مبتال به كرونا 
شده است. چنين اتفاقي سبب شده، تعداد زيادي از بيماران سرطاني 
يا بيمــاران داراي بيماري هاي مزمن در مراحل پيشــرفته بيماري، 
درمان خود را به دليل دريافت نكردن خدمات استاندارد متوقف كنند 
يا پيگيري درماني خود را به تأخير بيندازند. اين موضوع سبب تشديد 
بيماري در اين دسته از بيماران شده است و حتي در مواردي مشاهده 
شده بيمار به دليل نبود ظرفيت هاي كافي درماني در بيمارستان ها يا 
نگراني از احتمال آلوده شدن به ويروس در بيمارستان ناگزير به متوقف 
كردن درمان خود شــده و با اين كار جانش را به خطر انداخته است. 
آمارها نشان مي دهد در ماه هاي اخير بسياري از بيماران سرطاني كه 
روند درمان هاي سنگين با روش هاي شــيمي درماني و پرتو درماني 
را براي مهار بيماري پشت ســر مي گذاشتند به دليل دريافت نكردن 
خدمات درماني استاندارد، يا تعويق در درمان بيماري يا توقف كامل 
درمان جان خود را از دست داده اند. با اين حال بايد گفت فوت بيماراني 
كه در مراحل پيشرفته بيماري هستند همواره اتفاق مي افتد، اما شيوع 
بيماري كرونا و در روزهاي اخير احتمال افزايش بيماري آنفلوآنزا كه 
به شكل سنتي هرســاله رخ مي دهد روند فوت بيماران سرطاني را 
تسريع كرده است. ازسوي ديگر در جريان توزيع واكسن آنفلوآنزا هم 
بيماران مبتال به سرطان خدمات مناسب را دريافت نكردند. درحالي كه 
آنفلوآنزا هرسال جان تعداي از بيماران سرطاني، تاالسمي، دياليزي 
و هموفيلي را مي گيرد و از اين رو، اختصاص واكسن آنفلوآنزا به اين 
دسته از بيماران از ضرورت هايي است كه مسئوالن بهداشتي بايد به 
آن توجه كنند. توجهي كه تاكنون بسيار حداقلي بوده و شاهد تزريق 
قطره چكاني واكسن بين بيماران نيازمند استفاده از اين دارو هستيم.

 

19كاميــون در آخرين روز 
هفته اي كه گذشت، نگاه ها گزارش2

را به سمت ايران و بازار دارو 
برگرداندند. واحد اطالعات ارتش عراق با 
انتشار گزارشــي از كشــف بزرگ ترين 
محموله قاچاق دارو به عــراق خبر داد. 
محموله اي شامل 19كاميون با هزار قلم 
دارو بــه ارزش صدهــا هــزار دالر. 
كاميون هايي كه به گفته مسئوالن عراقي، 
رانندگان شــان بــا عبــور غيرقانوني از 
جاده هاي خانقين به اســتان ديالي وارد 
شده بودند. آنطور كه در بيانيه ارتش عراق 
آمده، رانندگاني كه قصد داشــتند براي 
فرار از پرداخت حقوق گمركي، داروها را 
به شكل غيرقانوني وارد اين كشور كنند، 

دستگير شده اند.
كشف چنين محموله  اي در شرايطي كه 
بــازار دارو در ايران ماه هاســت وضعيت 

بسيار نامطلوبي دارد و تعدادي از داروهاي 
پرمصرف هم ناياب و كمياب شــده اند، 
واكنش هاي زيادي به همراه داشته است. 
كاهش ارزش پول ملي و عرضه بي ضابطه 
و كنترل نشده دارو در بازار ايران همواره 
زمينه را براي نقــل و انتقال قاچاقي دارو 
به برخي كشورهاي همسايه فراهم كرده 
است. يكي از داليل مهمي كه اين قاچاق 
سودآور است ارائه سوبســيد به دارو و نه 
بيماران اســت كه قيمت تمام  شده دارو 
را به نسبت كشورهاي همسايه پايين نگه 
مي دارد و انگيزه را براي انتقال غيرقانوني 
آن بيشــتر مي كند. توقيف 19كاميون 
اخير در عراق در واقع شاهد مثالي است 
براي آن دســته از منتقــدان و در واقع 
كارشناساني كه در سال هاي گذشته هم 
نسبت به قاچاق دارو به اين كشور هشدار 
داده بودند، اما نقد و نظرهايشــان اغلب 
ناشنيده گرفته شــده و از سوي نهادهاي 
مسئول بي پاســخ مانده بود. در ماجراي 
اخير اما عليرضا وهاب زاده، مشــاور وزير 

بهداشــت در گفت وگو با رسانه ها قاچاق 
شدن دارو از ايران را تأييد كرد، اما گفت: 
»محموله اخير كشف شــده در عراق، از 

داروخانه خريداري شده است.« 
او در پاسخ به اين سؤال كه چگونه ممكن 
است داروهاي قاچاق شــده از داروخانه 
و به شــكل ورقي خريداري شــده باشد 
مي گويد: »طبق آنچه اعالم شــده، اين 
داروها از داروخانه خريداري شده است. 
هنوز مشخص نيســت كه چه داروهايي 
قاچاق شده است؛ چرا كه داروهاي خاص 
در ايران طبق پروتكل هــاي خاص ارائه 

مي شود و نمي توان آن را قاچاق كرد.« 
او تأكيــد مي كند قاچاق شيرخشــك و 
برخي از اقالم دارويي وجود دارد كه وزارت 
بهداشت نيز به آن معترض است:» قاچاق 
دارو سال هاي زيادي است كه در ايران رخ 
مي دهد و ضرر ارزي بســيار شديدي به 

كشور وارد مي كند.«
ترانزيــت از ايران بود، نــه توليد با وجود 
اينكه مشاور وزير بهداشــت در واكنش 

اوليــه تأييد كــرد كه داروهــاي قاچاق 
شــده به عراق از داروخانه ها به شــكل 
ورقي خريداري شده اســت اما، سازمان 
غذا و دارو در بيانيــه اي كاماًل متفاوت از 
اســاس ايراني بودن داروها را تكذيب و 
اعالم كرد؛ اين داروها صرفــاً از راه ايران 
به مقصد عراق ترانزيت شــده است. در 
اين بيانيه آمده اســت: »داروهاي قاچاق 
مكشــوفه در كشــور عراق كه در بعضي 
رسانه هاي خارجي مورد توجه قرار گرفته 
اســت، متعلق به يكي ديگر از كشورهاي 
همســايه بوده و صرفــاً از طريق يكي از 
مرزهاي كشور ترانزيت شــده بود.« در 
اين اطالعيه بــه تحريــم واردات غذا و 
دارو به كشور اشاره شــده و با اطمينان 
به مردم درباره به كارگيــري تمام توان 
و ظرفيت هاي داخلي توليــد دارو براي 
برطرف كردن نيازهاي بيماران اشاره شده 
و آمده است: »با توجه به اينكه بخشي از 
داروهاي مورد نياز بيمــاران با ارز دولتي 
تأمين مي شــود و امكان سوءاســتفاده 
برخي افراد سودجو در قاچاق دارو وجود 
دارد، ســامانه تيتك جامع تــر و كامل تر 
از گذشــته عالوه بر فراهم كردن امكان 

رصد اصالت محصوالت ســالمت محور 
براي مصرف كنندگان داخلي، درصورت 
وقوع تخلــف قاچاق به واســطه اجراي 
برچسب گذاري به روش TTAC امكان 
شناسايي منشأ و مبدأ تخلف را در داخل 

كشور امكانپذير كرده است.«
 در عين حال، مديركل نظارت بر دارو و مواد 
تحت كنترل سازمان غذا و دارو، اظهارات 
مقامات عراق مبني بر قاچاق دارو از ايران 
به اين كشور را فعاًل در حد يك ادعا ارزيابي 
مي كند و مي گويد: »هيــچ مدركي مبني 
بر ايراني بودن داروها به ايران ارائه نشــده 
اســت.« حيدرمحمدي با ابراز بي اطالعي 
از نوع داروهاي كشف شده از سوي ارتش 
عراق مي گويد: »بايد مقامات امنيتي ايران 
با همكاري مقامات امنيتي عراق نمونه هاي 
داروها را به ســازمان غــذا و دارو بدهند تا 
بررسي شود كه چه داروهايي بوده و از كجا 
قاچاق شده است. با ارائه نمونه هاي داروهاي 
كشف شده اگر ايراني باشــد به راحتي از 

طريق سامانه تيتك قابل رديابي است.«
آنطور كــه مديركل نظارت بــر دارو و مواد 
تحت كنترل ســازمان غذا و دارو مي گويد، 
گمــركات ايران بــه ايــن وزارتخانه اعالم 

كرده اســت كه داروها از مبدأ تركيه وارد 
ايران شــده و به مقصد عراق صادر مي شده 
است:» براساس استعالم وزارت بهداشت از 
گمرك، مقامات اين سازمان به طور شفاهي 
اعالم كرده اند كه ظاهراً اين داروها از تركيه 
تزانزيت شــده و از اين كشور وارد ايران و از 
طريق مرزهاي غربي به عراق منتقل شــده 
است.« محمدي بدون اشــاره به اينكه اگر 
اين داروها از گمرك تركيه وارد ايران شده 
و از گمرك ايران نيز خارج شده ، چرا ارتش 
عراق آن را قاچاق اعالم كرده است مي گويد: 
»فعاًل براساس اعالم شفاهي گمرك ايران، 
اين داروها توليد كشــور تركيه است كه از 
طريق ايران به عراق تزانزيت شده است؛ با 
اين حال تا زماني كه محموله و داروهاي آن 
را مشاهده نكنيم و بررسي هاي الزم در مورد 
داروها در ايران انجام نشود، نمي توان به طور 

دقيق در اين مورد اظهارنظر كرد.« 
موضوع مبــدا داروها از تركيــه هنوز با 
واكنش خاصي از ســوي مســئوالن اين 
كشور روبه رو نشده است و مسئوالن تركيه 
اين موضوع را كه دارو از اين كشور به عراق 
صادر شده اســت يا نه، تأييد يا تكذيب 

نكرده اند.

جزييات كشف  قاچاق دارو از ايران به عراق همچنان در ابهام است 

جدال بر سر شناسنامه داروها

همشهري پنجم آذر  98  براي اولين بار در گزارشي به موضوع 
قاچاق داروهاي كمياب از ايران به كشور عراق پرداخت
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 روزي نيســت كه ماجــراي مدرك 
جعلي در كشور ما خبرساز نباشد. اين فناوري

مســئله طي ســال هاي اخير باعث 
به وجود آمدن بحران هاي تمام عياري شده و حتي 
از دست رفتن مقام وزير و وكيل را به دنبال داشته 
اســت. خيلي ها ماجراي جعل مــدرك تحصيلي 
علي كردان، وزير وقت كشــور را در سال87 به ياد 
دارند كه در نهايت اثبات شــد و به اســتيضاح و 
بركناري او كشــيد. در همين مجلس يازدهم هم 
چند پرونده جعل مدرك تحصيلي يا ارائه مدرك 
بدون اعتبار توسط نمايندگان مطرح شد. حتي در 
مورد نماينده تفرش اين مسئله باعث شد او سمت 
نمايندگي را با وجود داشــتن رأي الزم از دست 

بدهد.
خيلي از مديران هم به خودشــان لقــب دكتر يا 
مهندس مي دهند و با مرور زمان آن را حتي وارد 
رزومه خــود مي كنند درحالي كــه هيچ خبري از 
مدرك تحصيلي براي آنها نيســت. از آنجايي كه 
مدرك تحصيلي نقش مهمي در ورود به نهادهاي 
مختلف و گرفتن ســمت هاي مهم دارد رقم هاي 
نجومي هم براي گرفتن مدرك هاي بدون زحمت 

رد و بدل مي شود.
با اين سابقه اكنون وزير ارتباطات اعالم كرده كه 
به زودي قرار است براساس دستور رئيس جمهوري 
و با همــكاري معاونــت حقوقي بــا حفظ حريم 
خصوصي شــهروندان اطالعات مدارك تحصيلي 

شهروندان ايراني منتشر شود.

به عنوان بخشي از دولت الكترونيك، محمدجواد 
آذري جهرمي در اين رابطه گفت: به دستور آقاي 
دكتر روحاني ما با معاونت حقوقي اين موضوع را 
چك مي كنيم و احتماالً اطالعات مدارك تحصيلي 
شــهروندان ايراني را با حذف بخش هايي از حريم 
خصوصي به صورت عمومــي در اختيار همه قرار 
دهيم كه همه بتوانند چك كنند مدرك تحصيلي 
بنده چيست و در چه سالي فارغ التحصيل شده ام 
تا من كه مهندس هستم نگويند دكتر و كسي هم 

بيخود خودش را دكتر معرفي نكند.

نبرد الكترونيكي با فساد 
استفاده از فناوري هاي جديد به ويژه سازوكارهاي 
دولــت الكترونيك عامــل اصلي مقابله با فســاد 
در كشــورهاي مختلف جهان اســت. از آنجايي 
كه الكترونيكي شــدن فرايندها باعث شــفافيت 
مي شــود بــه همين خاطر يــك مقاومت عجيب 
در ميان بخشــي از افــراد براي جلوگيــري از به 
نتيجه رســيدن كامل دولــت الكترونيك وجود 
دارد. محمدجواد آذري جهرمــي در اين رابطه به 
همشــهري مي گويد: برخي پست ها طالب زيادي 
دارد چون قدرت هايي از آنها نشأت مي گيرد كه اين 
شغل و پست را براي افراد جذاب مي كند. طبيعتا 
جــدا از نگاه هاي صنفي و ســازماني، براي برخي 
افراد واگذاري ظرفيت هايي از قدرت يا امضاهاي 
كليدي و حساس كه در ســازمان ها و دستگاه ها 
در اختيار دارند، سخت اســت. وزير ارتباطات كه 

پيش از اين از نابود كردن »اژدهاي هفت سر فساد 
با همه ۱300 امضاي طاليي اش« گفته بود تأكيد 
دارد در مورد جلوگيري از جعل مدرك تحصيلي 
اكنون وزارت علوم در ايــن زمينه كارش به پايان 
رسيده است و به زودي اين سامانه جديد مي تواند 
مشكل هميشگي دكتر و مهندس  گفتن هاي الكي 

را حل كند.

تأثير عجيب فناوري 
در همه كشورهاي جهان اكنون استفاده از فناوري 
به عنوان ابزاري براي مقابله با فساد پذيرفته شده 
است. براساس تحقيقي كه در اتحاديه اروپا صورت 
گرفته اســتفاده از ابزارهاي دولــت الكترونيك 
به صورت تصاعــدي باعث كاهش فســاد دولتي 
مي شــود. براســاس تحقيقي كه در اين اتحاديه 
صورت گرفته يك درصد رشــد شــاخص دولت 
 الكترونيــك به صــورت ميانگين باعــث كاهش
 6. 7درصدي ميزان فساد مي شود. ايران اكنون در 
جدول شاخص رشد دولت الكترونيك جايگاه89  
را دارد كه نشان مي دهد هنوز در ميانه راه هستيم 
و كارهاي بسيار زيادي براي اســتفاده از فناوري 
وجود دارد. يك بخش از مراحل دولت الكترونيك 
زيرساخت هاست كه در ســال هاي اخير به خوبي 
پيش رفته اســت. اما بخش مهم تر متصل كردن 
فرايندها و ســازمان ها به يكديگر اســت كه هنوز 
به نظر مي رسد صاحبان امضاهاي طاليي در مقابل 

آن مقاومت زيادي دارند.

چند روز پس از معرفي آيفون هاي جديد اپل يعني 
4 مدل آيفون ۱2 يك مســئله برخالف هميشــه 
پيشــرفت هاي فني را زير ســايه برده است؛حذف 

شارژر و هدفون! 
اپل در مراسم هفته گذشــته خود اعالم كرد كه اين 
كار را به داليل زيست محيطي انجام داده اما براساس 
نظرسنجي سايت فون آرنا بيشتر از 80 درصد كاربران 
اعتقاد دارند كه اين كار براي ســودجويي مالي است.   
عالقه مندان به خريد سري جديد گوشي هاي اپل با نام 
آيفون ۱2مجبورند اين لوازم جانبي را جداگانه خريداري 
كنند.  ماجرا زماني جنجالي تر مي شود كه شركت هاي 
ديگر هم از اين رويه پيروي كنند. در اوايل سال جاري، 
گزارش هايي منتشر شد كه سامسونگ هم قصدي مشابه 

دارد اما اين مسئله هنوز در عمل شكل نگرفته است.

از بحران زباله تا سود كالن 
همانطور كه كيسه هاي خريد يك بار مصرف منجر به 
افزايش  زباله هاي پالستيكي شده ، لوازم الكترونيكي 
بال استفاده و دور انداخته شده نيز به ازدياد زباله هاي 

الكترونيكي كمك مي كند.
زباله هاي الكترونيكي يك مشكل زيست محيطي 
واقعي، اما قابل حل اســت. اين پسماندها شامل 
اشــكال مختلف وســايل برقي و الكترونيكي دور 
انداخته شده اســت كه مي تواند شامل تلفن هاي 
همراه، تلويزيون، لپ تاپ، شــارژر، صفحه كليد، 
پرينتر و گوشــي باشــد. هم اكنون حدود 4.78 

ميليارد كاربر تلفن همراه در ســطح جهان وجود 
دارد.فقط شارژرهاي تلفن همراه بيش از 5۱هزار 
تن زباله الكترونيكي در سال توليد مي كنند. بر اين 
اساس، اگر كاربران بيشــتري از شارژرهاي تلفن 
استفاده مجدد و اگر شركت هاي فناوري مدل شارژ 
اســتاندارد را در مارك هاي مختلــف تلفن همراه 
يكســان كنند، براي محيط زيست بسيار سودمند 
خواهد بود. ايــن كار در نهايت منجــر به كاهش 
توليد شــارژرها و به طور بالقوه بهره برداري كمتر 
از منابع طبيعي خواهد شــد. با اين حال بسياري 
از كاربران اعتقاد دارند كه شركت هاي تلفن همراه 
مي خواهند مردم را مجبور كنند كه عالوه بر خريد 
گوشي پول شارژر و هدفون را جداگانه بپردازند. با 
اين حال بايد ديد كه اين كار دقيقا چقدر به اهداف 
زيست محيطي اپل كمك مي كند. به خصوص اينكه 
به هر حال بســياري از مصرف كنندگان در نهايت 
شارژر را جداگانه می خرند. گروهي هم مي گويند 
شركت هاي فناوري مي خواهند مردم را به سمت 
فناوري هاي بي ســيم مثل شارژرها و هدست هاي 
بي سيم سوق دهند. اما به نظر مي رسد اكنون اين 
كار دارد تبديل به يك اجبار بــراي هزينه و خرج 
بيشتر مي شود. در نهايت بهترين راه حل اين است 
كه غول هاي فناوري در مورد يك شــارژر پالگين 
جهاني براي همه دستگاه هاي الكترونيكي كوچك 
يا متوسط ازجمله تلفن هاي همراه به توافق برسند 

تا بيشتر از اين به جيب مردم ضرر نزنند.

جنجال حذف شارژر 
درحالي كه احتمال دارد شركت هاي ديگر هم از اپل براي حذف شارژر و هدفون از جعبه 
گوشي هاي جديد الگو بگيرند، اكثر كاربران اين ماجرا را براي سودجويي بيشتر مي دانند

جهان استارتاپي

پليكان؛ سمپاش  بدون سرنشين استارتاپي

ايجاد ارتباط بين فضانوردان با يكديگر در 
كره ماه و همچنين ارتبــاط با زمين يكي 
از مهم تريــن دغدغه هاي ســازمان هاي 
فضايي اســت. اين ارتباط عالوه بر اينكه 
ميزان مانــدگاري فضانــوردان را در ماه 
افزايش مي دهد، مي تواند از بســياري از 
مخاطرات جلوگيري و به اكتشافات جديد 

كمك كند.
از اين رو ايــن ســازمان مي خواهد وقتي 
فضاپيماي ناسا در سال 2024به سوي ماه 
پرتاب مي شود، روشي كارآمد و قابل اعتماد 
براي ارتباط فضانــوردان با يكديگر وجود 
داشته باشد. به همين منظور دست كمك 
به سمت نوكيا به عنوان يك شركت پيشگام 
در ساخت شــبكه هاي ارتباطي دراز كرده 
اســت. آژانس فضايي ناسا اين هفته گفت 
كه يك بودجــه ۱4/۱ميليون دالري براي 
ساخت يك شبكه ســلولي 4G LTE در 

سطح ماه در اختيار نوكيا قرار خواهد داد.
به گــزارش انگجت، جيمــز رويتر، معاون 
ناســا گفت كــه اين ســرويس ســلولي 
مي تواند ارتبــاط بيــن فضانورداني را كه 
روي ســطح ماه در حال كاوش هســتند با 
اقامتگاه آنها روي مــاه امكان پذير كند. اين 
شبكه همچنين مي تواند راهي براي ارتباط 
آژانس با فضاپيماها فراهم كند. او مي گويد: 
با بودجه اي كه ناســا در اختيار نوكيا قرار 

داده، اين شــركت چگونگــي ارتقاي اين 
فناوري زميني را براي ماه بررســي خواهد 
كرد تا فناوري جديد بتواند از ارتباطات قابل 

اطمينان و با سرعت باال پشتيباني كند.
ايــن قــرارداد بخشــي از بودجــه جديد 
370ميليون دالري آرتميس است كه ناسا 
هفته گذشته اعالم كرد. بيشتر اين پول به 
شركت هايي مانند اسپيس ايكس و يونايتد 

النچ الينس اختصاص يافت.
اين نخســتين تــالش نوكيا بــراي ايجاد 
LTE در ماه نيســت. اين شــركت در سال 
20۱8با شركت آلماني PTScientists و 
شركت كرير ودافون انگليس در مأموريت 
بازگشــت به محل فرود آپولو ۱7همكاري 
كرد. به عنوان بخشــي از اين پروژه، نوكيا 
 LTE و ودافون قصد داشــتند يك شبكه
براي ماه بسازند كه مي توانست يك ويدئوي 
با كيفيت باال از ماه به زمين ارسال كند، اما 

اين مأموريت هرگز به نتيجه نرسيد.
جيم بريدنشــتين، مدير ناسا، در برنامه اي 
كه به صورت مستقيم پخش مي شد، گفت 
كه آژانس فضايي ناسا اگر بخواهد به هدف 
خود براي كار با فضانــوردان در يك پايگاه 
قمري تا سال 2028برسد، بايد به سرعت 
فناوري هاي جديد را بــراي زندگي و كار 

روي ماه توسعه دهد.
او ادامــه داد: ما به سيســتم هاي قوي نياز 
داريم كه بتوانند به مدت طوالني در سطح ماه 
دوام بياورند. ما همچنين به توانايي سكونت 

و اقامت در سطح ماه نياز داريم. 

4G در ماه 

اگرچه درحال حاضر چند پهپــاد مولتي كوپتر مختلف با قابليت 
سمپاشي و آبپاشــي وجود دارد، اما هواپيماهاي بدون سرنشين 
بال ثابت، از سرعت باالتري در كار برخوردار بوده و برد باتري آنها 
نيز طوالني تر است. به گزارش وب سايت نيو اطلس، اينجاست كه 
 )Pelican( پهپاد پليكان حضور خود را به تصوير مي كشد. پليكان
كه توسط استارتاپ Pyka ساخته شده، بسيار ارزان تر و كاراتر از 
هواپيماهاي سمپاش با موتور احتراقي است. ضمن اينكه به دليل 
نداشــتن خلبان، از صدمات جاني هم خبري نيســت و به هنگام 
سقوط، خلباني هم كشته نمي شود. استارتاپ Pyka در سال20۱6 
تاسيس شده و دفتر مركزي آن در اوكلند ايالت كاليفرنيا قرار دارد. 
طول اين هواپيماي بدون سرنشــين 6متر و فاصله 2 سر بال هاي 
آن ۱۱/6متر است. اين پرنده مي تواند حداكثر 283كيلوگرم بار 
با خود براي اســپري كردن حمل كند. اين پهپاد، 2 موتور روي 
بال ها و يك موتور روي سكان عمودي دارد و حداكثر سرعت آن  
چيزي درحدود ۱45كيلومتر بر ساعت مي رسد. يك بسته باتري 
ليتيوم - پليمر نيروي مورد نياز اين موتورها را براي ۱۱2كيلومتر 
پرواز فراهم مي آورد. اكنون برنامه ريزي هايي براي استفاده نسخه 
نهايي پليكان از نقشه برداري سه بعدي و سيستم هاي برنامه ريزي 
تعيين مسير خودكار براي مشخص كردن محل و مرزهاي ميدان 
هدف و شناسايي موانع در منطقه و اطراف آن درحال انجام است. 
اين داده ها كه درحال حاضر توســط خدمــه زميني جمع آوري 
مي شود، براي ايجاد مسير پرواز، متشكل از عبور پي درپي بر فراز 
زمين هدف، مورد اســتفاده قرار مي گيرد كه هواپيما آن را دنبال 
مي كند. اين هواپيما نه تنها به طور مستقل مسيريابي مي كند، بلكه 
خودبه خود نيز پرواز و فرود را انجام مي دهد و طبق آمارهاي ارائه 
شده، هرگز بيش از يك متر از مسير از پيش برنامه ريزي شده اش، 
خارج نشده است. طبق اعالم كارشناســان و مقامات استارتاپ
Pyka، پهپاد پليكان مي تواند تا ۱35جريب )54/6هكتار( زمين 
را درساعت سمپاشــي كند. يكي از هواپيماهاي نمونه اوليه اين 
شــركت به نام Egret، پيش تر در زمين هاي كشاورزي نيوزيلند 
مورد آزمايش قرار گرفته بــود. روز اول اكتبر نيــز از طرف اداره 
هواپيمايي فدرال اياالت متحده گواهينامه پرواز به پليكان اعطا 
 Pyka شده است. اين گواهينامه اجازه مي دهد، پهپاد استارتاپ

در مزارع آمريكا مورد آزمايش قرار بگيرد.

  روبات هايي كه دارو به  روده بزرگ مي رسانند
ارســال دارو به مقصد در بــدن يكي از بزرگ تريــن بحث هاي 
دانشمندان بوده است و حاال با توسعه فناوري به نظر مي رسد كه 
اين امر شدني باشد. به گزارش وب ســايت مدگجت، مهندسان 
دانشــگاه »پردو« در اينديانا روبات هاي كوچكي ساخته اند كه 
توســط يك ميدان مغناطيسي خارجي كنترل شــده و قادرند 
در روده بزرگ حركت كنند و داروهــا را دقيقا به محل مورد نظر 
برسانند. حتي گفته شده كه از اين روبات هاي بسيار ريز، ممكن 
اســت به عنوان ابزاري براي انجام نمونه بــرداري از روده بزرگ 

استفاده شود.

PS5 امكان گزارش آزار و اذيت در چت صوتي  
شركت ســوني اعالم كرد كه در پلي استيشن5، سيستمي وجود 
دارد كه مي تواند به كنترل بيشــتر و بهتــر چت هاي صوتي اين 
دســتگاه كمك كند. به گزارش انگجــت، درحالي كه چت هاي 
صوتي به طور فعال كنترل يا گوش داده نمي شــوند، در سيستم 
جديد گزينه اي وجود دارد كه مي توان 40ثانيه از پايم صوتي را 
جدا كرده و براي شركت ارسال كرد. بدين ترتيب اگر در چت هاي 
صوتي آزار و اذيتي شــكل بگيرد، امكان شكايت و ارسال مدرك 

براي مسئوالن مربوطه وجود خواهد داشت.

  تشخيص سريع بيماري سلول هاي داسي شكل
محققان دانشگاه كلورادو آزمايش سريع جديدي را براي تشخيص 
بيماري سلول هاي داسي شكل ايجاد كرده اند. به گزارش مدگجت، 
دستگاه كوچك آنها تقريبا يك چهارم يك سكه است و مي تواند 
در كمتر از يــك دقيقه، نتيجه بگيرد. اين فناوري با اســتفاده از 
ســونوگرافي، يك نمونه پروتئين را گرم مي كند و ســپس نحوه 
حل شدن آن را براي شناســايي پروتئين مسئول بيماري سلول 
داسي شكل اندازه گيري مي كند. اين دستگاه، نسبتاً ارزان است و 

فقط به يك دوربين ساده، منبع تغذيه و ميكروسكوپ نياز دارد.

شركت نوكيا با دريافت بودجه ۱4/۱ميليون ۱00ثانيه خبر
 4G LTE دالري از ناسا، يك شبكه سلولي

را براي ارتباط فضانوردان مي سازد

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار

 استفاده از فناوري براي شفافيت
مدرك هاي تحصيلي شايد بتواند براي هميشه به 

ماجراي مدرك هاي جعلي پايان دهد

 دولت الكترونيك
در مقابل دكتر و مهندس هاي تقلبي
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ادامه از 
صفحه اول

دردهــاي جســمي كه 
در طول زندگــي با آنها 
روبه رو مي شــويم، در 
2دسته بندي حاد و مزمن 
قرار مي گيرند. همانطور 
كه مي دانيم، يكي از عالئم 
شايع بيماري كوويد-19، 
دردهــاي عضالنــي و 
كوفتگي هاي ناشــي از التهاب عضالت است. 
اين دردها عمدتا به دليل شدت سرفه و التهاب 
ناشي از ويروس در عضالت ايجاد مي شود و درد 
ناشي از آن در دسته دردهاي حاد قرار مي گيرد. 
اما اينكه كرونا دردهاي اختصاصي و خاصي كه 
نشان دهنده ابتالي فرد فرد به ويروس باشد را 
نداريم و نمي توان فردي كه دچار التهاب عضالني 
يا كوفتگي است را با قطعيت و درواقع به طور يقين 
مبتال به كرونا به شــمار آورد. اما جاي اين سؤال 
وجود دارد كه آيا مبتاليان به كرونا مي توانند از 
روش هايي استفاده كنند كه تحمل درد ناشي از 

بيماري را برايشان آسان تر كند؟ 
مي تــوان با اســتفاده از روش هايــي خاص و 
بهره گيري از برخي داروها زير نظر پزشك معالج، 
دردهاي ناشي از بيماري كرونا را در بدن فرد به 
حداقل رساند يا دست كم، آن را تحمل پذيرتر 
كرد. تحقيقات ثابت كرده اســت بســياري از 
مسكن ها را نبايد براي بيماران مبتال به كوويد-19 
تجويز كرد؛ چراكه مي تواند به تشديد بيماري 
در بدن فرد مبتال منجر شود، بنابراين استفاده 
از هرگونه داروي مســكن بدون نظر و مشورت 
پزشك براي كاهش درد در بدن بيماران مبتال به 
كرونا توصيه نمي شود. اما در صورتي كه پزشك 
اجازه مصرف مســكن ها را براي تحمل پذيرتر 
كردن درد در بدن بيمار تجويــز كرد، توصيه 
مي شود از مسكن هاي خانواده استامينوفن ها 
استفاده شود تا عوارض استفاده از اين دارو بر بدن 
بيمار حداقلي باشد. استفاده از داروهاي مسكن 
ديگري مانند ايبوپروفن ها هم مي تواند اثر مثبتي 
بر كاهش درد بر بدن بيمار داشته باشد اما توصيه 
نمي شود از اين دارو خصوصا براي بيماران داراي 
مشكالت كبدي استفاده شود؛ چراكه همچنان 
استامينوفن ها بهترين گزينه ميان مسكن ها براي 
كاهش درد بيماران كرونايي هستند و عوارض 
حداقلي در مقابل بيماري و سير درمان آن دارند.

دردهاي در زمان ابتال به كرونا
ماســاژدرماني براي كاهش درد يكي از راه هاي 
قديمي براي بهبود وضعيت بيمار مبتال به درهاي 
عضالني اســت اما قبل از ماســاژ درماني بايد 
مشخص شود كه درد به دليل گرفتگي عضالني 
و اسپاسم رخ داده يا بر اثر تورم داراي خونريزي 
است. در بسياري از موارد خصوصا در مواردي كه 
افراد داراي سن باالتري هستند يا بيماري هاي 
زمينه اي دارند، بيمار نيازمند بستري در بخش 
مراقبت هاي ويژه مي شود و ناچار است روي تخت 
بيمارســتان فرايند طوالني مدت درمان خود را 
بدون كمترين تحركي پيگيري كند. نبود تحرك 
در بدن منجر به بروز مشكالتي در بافت هاي بدن 
و ايجاد درد در بدن افراد مي شود. در صورتي كه 
پزشك بخش مراقبت هاي ويژه تشخيص دهد كه 
بيمار بستري مي تواند برخي حركت هاي ورزشي 
سبك را براي جلوگيري از تحليل عضالني انجام 
دهد، بيمار مبتال به كرونــا مي تواند روي تخت 
بيمارستان و بر اساس دســتوراتي كه پزشك 
فيزيوتراپ به او ارائه مي كند، برخي حركت هاي 
كششي و ورزشي را انجام دهد و با اين كار، مانع 
از تحليل قواي بدني و ضعف در عضالت بدن شود. 
حتي افراد مبتال به بيماري قبل از بستري شدن 
در بيمارســتان هم مي توانند اين حركت ها را 
پس از مشورت با پزشك در خانه انجام دهند و 
در كنار آن با استفاده از تغذيه مناسب، مصرف 
ويتامين هاي تجويزشده از سوي پزشك معالج و 
پروتئين هاي توصيه شده از سوي او، مانع خشكي 

عضالت و تشديد درد در بدن شوند.

دردهاي پس از كرونا 
سير بيماري كرونا و روند درمان آن زمان بر است 
و مي تواند منجر به بروز برخي مشكالت در بدن 
افراد و ادامه پيداكردن درد ناشي از خشك شدن 
مفاصل يا كوفتگي عضالت شود. در دوره بعد از 
كرونا اين درد تا مدتي همراه با بيمار خواهد بود 
و او را آزار مي دهد. ممكن است افراد بهبوديافته 
تصور كنند كه با درمــان كرونا، مي توانند از هر 
دارويي براي تســكين دردهاي بعد از بهبودي 
خود اســتفاده كنند. اين تصور اشتباه است و 
نمي توان از هر دارويي براي تســكين دردهاي 
ناشي از دوران بستري شده در بيمارستان يا دوره 
درگيري با كوويد-19 استفاده كرد. هر دارويي 
مي تواند عوارض خاص خود را حتي در بدن افراد 
بهبوديافته از بيماري داشته باشد. بنابراين تنها 
بايد با مجوز پزشك از داروهاي كاهنده درد در 
دوره بعد از بهبودي كرونا استفاده كرد. متأسفانه 
بيماري كرونا به بخش هاي مختلفي از بدن بيمار 
حمله مى كند و آن را مورد هجمه قرار مي دهد. 
بيمارانى كه داراي ســوابق مشكالتي كبدي يا 
سكته هاي قلبي هستند يا افرادي كه سالمند تر 
هستند و بيماري هايي مانند فشار خون، ديابت 
و مانند آن را دارند، بايد در استفاده از داروهاي 
تســكين دهنده درد، خصوصا در دوره بعد از 
بهبودي از كرونا با احتياط بسيار بيشتري عمل 
كرده و ترجيحا از آنها اســتفاده نكنند تا دچار 
اختالل دارويي در فرايند درمان قطعي بيماري 

كرونا نشوند.

راهكارهايي براي 
كاهش بدن درد كرونا

صداي متخصص

حسن محمدي
فوق تخصص كنترل 

و درمان درد

نكته ديگري كه از سوي رئيس 
كميته سالمت شــوراي شهر 
تهران مــورد توجه قــرار گرفته اين اســت كه در 
بيشتر مطالعات انجام شــده در دنيا، تب شايع ترين 
نشــانه ابتال به بيماري اســت، اما در ايــن مطالعه 
مشخص شــد كه در جمعيت مورد مطالعه، سرفه 
شايع ترين عالمت ابتالســت. همچنين بيشترين 
مكان هاي مورد تردد بيماران قبــل از ابتال، مراكز 
درماني و بيمارســتاني بوده اســت. براساس اعالم 
اين عضو شوراي شــهر تهران، در اين مطالعه فقط 
بيمارستان هاي 3 دانشــگاه تهران، ايران و شهيد 
بهشتي درنظر گرفته شده و بيمارستان هاي نظامي و 
تامين اجتماعي بررسي نشده اند. به گفته خداكرمي، 
افراد مبتال قبل از ابتال و بعد از ابتال، به سفر رفته اند. 
او مي گويد با اينكه اين مطالعه تا چهاردهم تير انجام 
شــده، اما از نظر گروه ســني ابتال، داده ها، با توجه 
به شرايط فعلي، تغيير نكرده اســت. البته حركت 
ويروس در تهران دچار تغييراتي شده است. با اين 
حال، منطقه 4 تهران همچنــان منطقه پرخطر به 

شمار مي رود.

بيماري هاي زمينه اي مبتاليان 
 بررســي ها نشــان داده كه از 48هزارو393مورد 
بســتري زنان و مردان، شــايع ترين بيماري هاي 
زمينه اي در جمعيت مورد مطالعــه، بيماري هاي 
قلبي-عروقي، ديابت و ســرطان ها بوده اند. ديابت، 
به دليل شــيوع باالتــر در جامعه، در زنان ســهم 
بيشتري نسبت به مردان داشته است. در مورد ساير 

بيماري هاي مزمن زمينه اي، 
به جز آسم، تفاوت معنا داري 
بين 2 جنس ديده نمي شود.

  ادامــه بررســى ها درباره 
توزيــع فراوانى نشــانه هاى 
و  2 جنــس  در  بالينــى 
كل بسترى شــده ها كــه 
تعدادشان 48هزارو393نفر 
است مشخص شــده است.

بر اســاس ايــن اطالعات، 
سرفه و ديســترس تنفسى، 
همين طور كاهــش غلظت 
اكســيژن خــون بــه زير 
93درصد، تــب و بدن درد 
شــايع ترين  (ميالــژى) 
نشانه هاى ابتال بودند. هيچ 
تفاوت معنا دارى بين 2جنس 

در عالئم بالينى اوليه ديده نمى شــود. ساير عالئم 
اوليه مانند اختالالت گوارشى، خارش، كم اشتهايى 
هركدام در كمتر از 1,5 درصــد مبتاليان گزارش 

شده است.
 

ميانگين مدت بسترى؛ 6 روز
در ادامه ايــن مطالعــه، وضعيــت اپيدميولوژى 
كوويد-19 در شــهر تهران، رى و شــميرانات هم 
از تاريخ 14فروردين99 تا 14تير بررســى شــد. 
منابع اطالعاتى اوليه استفاده شــده در اين مطالعه 
شامل اطالعات ثبت شــده بيماران مراجعه كننده 
به بيمارستان در ســامانه MCMC بيمارستان ها 
و اطالعــات ثبت شــده در پرتال مركــز مديريت 
بيمارى ها و همچنين فهرســت خطى جمع آورى 

داده ها در معاونت بهداشتى دانشگاه ها استفاده  شده 
است. براســاس اين مطالعه، از 51هزارو548مورد 
مراجعــه، 48هزارو393مــورد مشــكوك به ابتال 
پذيرش شــدند كه از اين تعداد 29هزارو591نفر 
واجد شرايط انجام تست آزمايشــگاهى بودند و از 
ميان آنها آزمايش 16هزارو40نفر منفى و آزمايش 
8هزارو659نفر مثبت شد. بيشترين موارد بسترى 
مربوط به بيمارستان هاى دانشــگاه علوم پزشكى 
شهيد بهشتى بود. در فاز2 اين مطالعه، مشخص شد 
كه نسبت فوت شدگان به بسترى شده ها، 6,5درصد 
بوده اســت. بنابراين مطالعــه، 20هزارو45نفر در 
بيمارستان هاى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى 
بســترى شــدند و  يك هزارو590نفر جانشان را از 
دســت دادند. در بيمارستان هاى دانشــگاه علوم 
پزشــكى تهران، 13هزارو321نفر بسترى شدند و 
623نفر هم فوت شــدند. در دانشگاه علوم پزشكى 
ايران هم 15هزارو27نفر بسترى شدند و 942نفر 
جانشان را از دســت دادند. مجموع مراجعه به اين 
بيمارستان ها 51هزارو548نفر، مجموع بسترى ها 
48هزارو393نفر و موارد فوت 3هزارو155نفر بود. 

آناليز داده هــاى 48393بيمار بســترى، در دوره 
زمانى موردنظر تحقيق، نشــان داد كــه ميانگين 
سنى آنها 53,5ســال (انحراف معيار 20,8) و افراد 
60ساله باالترين فراوانى را داشتند. تعداد مهاجران 
خارجى بسترى در اين مدت 3793 (7,8 درصد) و 
پاسخ تست پى سى آر 33,1درصد آنها منفى بود. از 
مجموع پذيرش شدگان 5277 (21درصد) در روز 
اول ترخيص و حدود 3درصد بيش از 20روز بسترى 
داشــته اند. ميانگين مدت 
بســترى 6,1روز (انحــراف 
معيــار 6,5روز) و 50درصد 
4روز يا كمتر بســترى شده 
بودند (دامنه يك تا 84 روز). 
براى 5,3درصد ايــن افراد 
اينتوباســيون انجام شــده 
بود. همچنيــن 22,7درصد 
در اتاق ايزوله، 19,3درصد 
در بخــش ويــژه و بقيــه 
در بخش هــاى عمومــى و 
7,7درصد در زمــان انجام 
مطالعه هنوز در بيمارستان 
بســترى بودند. درمجموع 
0,4درصــد)  ) 174نفــر 

بيماران نيز باردار بودند.

مبتاليان 2هفته پيش از بيمــارى به كجا تردد 
داشتند؟

در ادامه اين تحقيــق، مكان هاى تــردد بيماران، 
پيش از ابتال، در شــهر تهران بررســى شده است. 
اين بررســى بر روى 19هزارو640نفر انجام شده 
است. مطالعات اين بخش نشان مى دهد اغلب افراد 
مبتالى بسترى شــده، در 2هفته قبــل از بيمارى، 
جابه جايى هاى مختلفى از محل زندگى داشته اند، 
به طورى كه بيش از نيمــى از آنها حداقل يك بار به 
خارج از استان محل زندگى و در سطح كشور سفر 
كرده اند و حدود يك ســوم در محدوده اى بيش از 

200 كيلومتر به مسافرت رفته اند.
 در بخش ديگري از اين مطالعه، تردد بيماران 2هفته 
پس از ترخيص مورد توجه قرار گرفته است. 845نفر 

آمــار جانباختــگان كرونــا در ايــران از 30هــزار تــن گذشــت؛ 
ســير صعــودى ابتــال و مــرگ و ميــر همچنــان ادامــه دارد

گزارش همشــهري از جزئيات بررســي اپيدميولوژيك و نقشــه هاي پراكندگي 
شــيوع كوويــد-19 در تهــران كــه بــراي نخســتين بار منتشــر مي شــود

و ترددهاي افراد ساكن در مناطق مقصد به تهران 
را شامل نمي شود.

مردان با تحصيالت كمتر و متاهل؛ بيشــترين 
مبتاليان

در ايــن بخش، يافته هــاي 1122نفر از كســاني 
كه تست مثبت پي ســي آر داشــته، ساكن يكي 
از مناطــق 22گانه تهران بزرگ بــوده و در فاصله 
زماني 14فروردين تــا 14تير امســال در يكي از 
بيمارســتان هاي مســتقر در تهران بزرگ بستري 
بوده اند ارائه مي شــود. ميانگين ســني اين افراد 
57,0ســال با انحراف معيار 18,1(دامنه 1تا 96) 
بود. به طوركلي 90,1درصد كساني كه از بيمارستان 
ترخيص شــده اند با حداقل يك نفر تماس نزديك 
داشته اند كه 31,9درصد آنها بيمار شده اند. ميانگين 
افراد مبتال در خانواده، بعد از ترخيص فرد، 1,8نفر 
بوده اســت. براي تحليل عميق تر اين يافته ها الزم 
اســت توزيع كل جمعيت مواجهه يافته را داشت تا 
ميزان هــاي مربوطه را به دســت آورد، ولي همين 

نسبت ها نشان دهنده باالتر 
بودن فراواني نسبي مردان، 
افراد داراي تحصيالت كمتر، 
متاهالن و افرادي است كه 
فاصله گــذاري اجتماعي را 
رعايت نكرده اند. براســاس 
اطالعات جمع آوري شــده 
در بخش ديگري از مطالعه، 
روي 592مــرد و 530زن، 
مشخص شد كه 39,5درصد 
بي ســواد يا تحصيــالت به 
اندازه ابتدايي، 12,5درصد 
راهنمايــي،  و  ســيكل 
ديپلــم،  23,4درصــد 
2,9درصــد فــوق ديپلم، 

14,7درصد ليســانس، 4,5درصد فوق ليسانس و 
2,5درصد دكتري داشــته اند. 78,7درصد متاهل، 
6,9درصد مجرد و 14,4درصد از همســر جداشده 
يا فوت شــده بودند. بعد از ترخيــص 78,8درصد 
زنده بودنــد و 21,2درصد جانشــان را از دســت 
دادنــد. 9,9درصد از ايــن افراد بعــد از ترخيص 
فاصله گذاري اجتماعي را رعايــت كردند. از ميان 
اين افراد 37,4درصد پرفشــاري خون داشــتند و 
40درصد از مشكالت روحي- رواني بعد از ترخيص 
شــكايت داشــتند. از مجموع افراد مورد مطالعه 
262نفر (23,4درصد) بازنشســته بودند. براساس 
پروتــكل، از مجموع افراد ترخيص شــده 230نفر 
(20,5درصد) ايزوله نشــده و امكان ايزوله شدن 
نداشتند و 76,3درصد 2 هفته كامل در منزل مانده 
ولي بقيه افراد (23,7درصد) يا به خاطر امرار معاش 
مجبور به بازگشــت به كار (5,5درصد) شــده و يا 
به دليل حوصله نداشتن يا نبود امكانات الزم مجبور 
به خارج شدن از منزل شده اند. حتي 14,3درصد 
مبتاليان ترخيص شده، طي 2 هفته بعد از ترخيص، 

سفرهاي برون شهري داشته اند.
درخصــوص به كارگيــري تمهيدات پيشــگيرانه 
در مقابل كرونــا، طبق اظهار افراد مــورد مطالعه، 
فقط 28,5درصد به طور مرتب از ماســك صورت و 
3,2درصد از شيلد استفاده مي كردند (17,9درصد 
هرگز يا به ندرت ماســك مي زده انــد)، ولي حدود 
18درصد دســت ها را به طور مرتب نمي شستند. 
حدود يك پنجم افــراد مبتال، مرتبــاً محيط خود 
را ضدعفونــي مي كردنــد و فقــط 12,3درصــد 

فاصله گــذاري اجتماعي را قبل از ابتــال همواره يا 
اكثر مــوارد رعايت مي كرده انــد. تجربه حضور در 
ميهماني يا نشست جمعي در حدود نيمي از افراد 
(48,5درصد) طي 2 هفته قبل از ابتال گزارش شده 
كه همراه با تماس نزديك با ســايرين بوده اســت. 
درمجموع 62,2درصد هم ســابقه صحبت كردن 
حداقل 5دقيقــه با يك فرد در خــارج از خانه و در 

فاصله كمتر از 1,5متر را اعالم كردند.
طبق خوداظهاري افراد مورد مطالعه، علت ابتالي 
آنها به كوويد-19 بيشتر مراكز بهداشتي-درماني 
(298نفر معادل 26,8درصد)، خانواده و نزديكان 
(158نفر معــادل 14,1درصد)، اعضــاي فاميل/

دوستان (58نفر معادل 5,2درصد)، فرزند / نوه (60 
معادل 5,3درصد)، همسر (40 معادل 3,6درصد) 
محل كار (134 معادل 11,9درصد)، مراكز خريد 
(96 معادل 8,6درصــد)، مســافرت (50 معادل 
4,5درصد)، مراسم ترحيم (38معادل 3,4درصد)، 
مترو (28معــادل 2,5درصد)، اتوبوس و تاكســي 
(24معادل 2,1درصد) ذكر شــده است. از مجموع 
37,1درصد هم اعالم كردند 
كه بعــد از ترخيص از طرف 
مراكز بهداشــتي-درماني با 
آنها و 31,4درصد با خانواده 
آنها حداقــل يك بار تماس 

گرفته شده است.
بررســي هاي انجام شده از 
اين افــراد نشــان مي دهد، 
تنگي نفس، مشــكل ريوي، 
ســرفه، ضعف و خستگي و 
بي حالــي، تب، تــب و لرز، 
بدن درد (ميالژي)، اختالل 
گوارشــي و بي اشــتهايي 
شايع ترين شــكايت باليني 
مبتاليان گزارش شده است 
كه نشــان دهنده الگويي نسبتا مشــابه با عالئمي 
اســت كه در فاز اول طرح به دســت آمده بود. در 
ادامه، همچنين مشخص شــد كه مناطق 17، 12 
و 6 به ترتيب بيشترين نســبت مبتاليان را به خود 
اختصاص داده اند، ولي اين اندازه ها زماني كه با در 
نظر گرفتن جمعيت هر منطقه  و به ازاي 100هزار 
نفر محاسبه مي شود مناطق 4، 19 و 6 را به عنوان 
بيشــترين ميزان ابتال نشــان مي دهند. از آنجا كه 
موارد پيگيري شده فقط شــامل ترخيص شدگان 
تست مثبت به دليل كرونا در طول مدت مطالعه بود، 
موارد مرگ را در داخل بيمارستان در بر نمي گيرد و 
شامل مرگ هاي بعد از ترخيص در اين گروه است 

كه 12,8درصد بود.
در اين مطالعه شــايع ترين بيمــاري زمينه اي در 
جمعيت مورد مطالعه يعني پرفشاري خون همراه 
با مصرف دارو گزارش شده اســت. مناطق 17، 6، 
12 و 21 ســهم باالتري از افراد داراي بيماري هاي 
زمينه هاي را در ميان مبتاليان نشان مي دهد. اين 
توزيع به نسبت جمعيت هر منطقه به ازاي 100هزار 
نفر جمعيــت در مناطق 19، 20 و 8 باالتر اســت. 
به طوركلي، ميزان ابتال بــه بيماري هاي زمينه اي 
در جمعيت مورد مطالعه ساكن تهران 8,66درصد 
است. در مورد افراد مبتال به ويروس كروناي جديد 
داراي فشــار خون مزمن، باالترين سهم به مناطق 
17، 12 و 21 تعلق داشــت ولي اين ميزان به ازاي 
100هزار نفر جمعيت متعلق به مناطق 15، 4 و 19 
بوده است. به طوركلي ميزان شيوع پرفشاري خون 

در مبتاليان 4,05 به ازاي 100هزار نفر بوده است.

از آنها تا حداكثر 2كيلومتر از محدوده منزلشــان 
تردد داشته اند، يك هزارو244نفر، يعني 6,3درصد، 
مســافت حداقل دوكيلومتري درون شهري را طي 
كرده اند و 17هزارو551نفــر، يعني 89,4درصد، 
در مسافت حداقل 2 كيلومتري برون شهري تردد 
داشتند. آنچه در نقشه تردد اين بيماران مشخص 
اســت، بيشــترين ميزان رفت وآمد آنها به مناطق 
مركزي شــهر تهران است. بيشــترين سفرها در 
مســيرهاي بين شــهري محورهاي هراز، قزوين 
و رشت، مســيرهاي منتهي به شــرق مازندران و 
كرمانشاه و در جنوب؛ استان هاي قم، اراك و مالير، 
همينطور در محور چالوس، گيالن، زنجان و اردبيل 
انجام شده اســت. در محدوده شعاعي كمتر، به جز 
كرج، مســير شــرقي تهران كه احتماال بيشترين 
ويالهاي تفريحــي تهراني ها در آنجا قــرار دارند، 
فراواني بيشتري را نشان مي دهد. البته اين سفرها 
فقط مربوط به تردد افراد بيمار مقيم در تهران است 

حركت خزنده كرونا 
زهرا جعفرزاده در تهران

خبرنگار

درصد بيماران ترخيص شده تعداد مبتاليان مقدار جابه جايي (كيلومتر) دسته بندي
4,3 845 كمتر از 2 در يك ناحيه متعهد در محدوده منزل
6,3 1244 متخلف درون شهري بيش از 2درون شهر در يك ناحيه
1,6 305 بيرون شهر در يك ناحيه متخلف برون شهري (محدوده كم*)

56,8 11158 بيرون شهر در يك ناحيه متخلف برون شهري (محدوده متوسط)
31,0 6088 بيرون شهر بيش از يك ناحيه متخلف برون شهري (محدوده زياد)

طبق خوداظهاري افراد مورد 
مطالعه، علت ابتالي آنها به 
كوويد-19 بيشتر مربوط به 
مراكز بهداشــتي-درماني، 
خانواده و نزديــكان، محل 
كار، مراكز خريد، مسافرت، 
مراسم ترحيم، مترو، اتوبوس 

و تاكسي بوده است

مناطق 17، 12 و 6 به ترتيب 
بيشترين نســبت مبتاليان 
را به خود اختصاص داده اند، 
ولي ايــن اندازه ها زماني كه 
بــه ازاي جمعيت هر منطقه 
به ازاي 100هزار نفر محاسبه 
مي شود مناطق 4، 19 و 6 را 
به عنوان بيشــترين ميزان 

ابتال نشان مي دهند

جدول توزيع فراوانى (درصد) بيمارى هاى زمينه اى شايع در كل بسترى شده ها
جمع زن مرد

4651 (9,6) 2203 (9,7) 2448 (9,5) بيمارى هاى قلبى-عروقى
4036 (8,3) 2202 (9,7) 1834 (7,1) ديابت
1131 (2,3) 533 (2,4) 598 (2,3) سرطان
1124 (2,3) 487 (2,2) 637 (2,5) بيمارى هاى كليوى
894 (1,8) 404 (1,8) 490 (1,9) بيمارى هاى انسدادى مزمن ريوى
731 (1,5) 419 (1,9) 312 (1,2) آسم
262 (0,5) 123 (0,5) 139 (0,5) بيمارى هاى مزمن خونى

1474 (3,0) 103 (0,5) 126 (0,5) بيمارى هاى مزمن كبدى
1474 (3,0) 744 (3,3) 730 (2,8) ساير بيمارى هاى مزمن
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مصالح و
مواد اولیه

این شماره

یادداشت یک

 موانع كرونا و تحريم 
در مسير واردات مواداوليه

  بخشي از نياز كشــور وابسته به واردات است. 
این وابســتگي به ذات اتفاق بدي نيست؛ چرا كه 
تمام كشورهاي جهان به ميزان مشخص و كمتر 
از صادراتشان، دست به واردات مي زنند. مثبت بودن تراز بازرگاني كشور 
نكته  مهم این روند است و نباید اجازه داده شود كه واردات بيش از صادرات 
انجام شود. در شرایطي كه اقتصاد یک كشور وابسته باشد و توانایي توليد 
كاالهاي صادراتي را نداشته باشد، آنگاه واردات به عنوان یک امر نامطلوب 

شناخته مي شود.
مبادالت شــكل گرفته بين كشورها به ما نشــان مي دهد كه بخش اعظم 
این مبادالت مربوط به كاالي نهایي نيســتند، بلكه كاالهاي سرمایه اي و 

واسطه اي در ميان كشورها معامله و تبدیل به محصول نهایي مي شوند.
ایران نيز قبل از سال97 هر ســال به طور ميانگين بيش از 80ميليارد دالر 
واردات داشــت و بيش از این ارقام نيز به صــادرات كاال مي پرداخت. بدون 
شک هيچ كشوري در دنيا وجود ندارد كه به شكل یک بعدي تنها به صادرات 
بپردازد، مبناي امروز دنيا بر اساس مزیت نسبي شكل گرفته است و هر كشور 
اگر توان توليد یک محصول با قيمت كمتر را داشــته باشد، دست به توليد 

آن كاال مي زند.
با این توضيحات باید گفت كه ایران در بخش صنعت و كشــاورزي نياز به 
واردات برخي از كاالها دارد، به  عنوان مثال در بخش خودروســازي، توليد 
محصوالت كشاورزي و... نياز به واردات داریم اما تحریم موجب شده است 
تا مبادالت بانكي ما دچار مشكل شود. البته ناگفته نماند كه بخشي از این 
مشكالت در دسته مسائل مرتبط با تحریم قرار مي گيرد و برخي دیگر نيز با 

پروتكل هاي بانكي مانند FATF گره خورده اند.
زماني كه اقتصاد كشورمان در ایجاد درآمد یا كسب درآمدهاي ارزي مانند 
صادرات كاالهاي نفتي و غيرنفتي با مشكالت دست و پنجه نرم مي كند و از 
سوي دیگر نظام بانكي كشورمان در مبادله پولي با موانعي روبه رو است، بدون 
شک باید انتظار داشــت كه در تأمين كاالهاي واسطه اي و ضروري كشور 
دچار مشكل شویم؛ به عنوان مثال در رابطه با واردات بخش كشاورزي براي 
توليد محصوالت كشاورزي زماني كه به هر دليل نقل و انتقاالت پولي دچار 
مشكل مي شود، بحران هایي مانند نوسانات شدید قيمت نهاده ها دامنگير 
این بخش مي شــود. بنابراین به نظر مي رســد تحریم ها و برخي مشكالت 
نظام بانكي تبدیل به عاملي براي ایجاد اخــالل در واردات نيازهاي بخش 

كشاورزي شده اند.
نتيجه این روند موجب مي شــود تا برخي از كاالهاي داخلي كه براي توليد 
وابسته به واردات كاالهاي واسطه اي و مواد اوليه هستند، با مشكل توليد و 

افزایش روبه رو شوند.
با یک ارزیابي كلي مي توان چنين تحليل كرد كه دالیل این نوسانات مربوط 
به یک سازمان یا وزارتخانه خاص نيست، بلكه چنين اتفاقاتي را باید به عنوان 
عوارض تحریم  معرفي كرد. البته در این ميان نباید تبعات كرونا را فراموش كرد؛ 
چرا كه برخي از كشورهاي همسایه مرزهاي تجاري و مسافري خود را به روي 
ایران بسته اند. چنين اتفاقات ناخوشایندي بر روند تجارت كشور اثرگذاشته اند 

و عوارض آن را بر نوسانات قيمت برخي از كاالها مشاهده مي كنيم.
تأثير مشكالت تأمين مواد اوليه به شكل مستقيم بر بازار كاالهاي مختلف 
اثر مي گذارد. اگر بخواهم با صراحت این موضوع را توضيح بدهم، باید بگویم 
حتي نوسان شــدید قيمت خودرو به این دليل است كه بخشي از نيازهاي 
خودروسازها تأمين نشده است. زماني كه این نيازها تامين نشود یا در مسير 
واردات خودرو اخالل ایجاد شود، ما شاهد سركش شدن بازار و افزایش قيمت 
مي شویم. اگر مســئله خودرو را در این بخش به عنوان یک شاخص در نظر 
بگيریم باید بگویيم كه همين مسئله در بخش توليدات مرغ هم وجود دارد؛ 
وقتي در مســير تأمين نهاده ها به عنوان مواداوليه مانعي ایجاد شود – فارغ 
از اینكه دليل آن چه مي تواند باشد- ما نتيجه آن را در نوسانات قيمت مرغ 

مشاهده مي كنيم.
باید قبول كنيم كه تجارت كشور به خصوص در تأمين مواداوليه دچار اختالل 
شده است و عوارض این اختالل به شكل نوسانات شدید قيمت بروز مي كند.

در روزگاري كه كرونا موجب شــد تا پيش بيني نهادهاي بين المللي مانند 
بانک جهاني یا صندوق بين المللي پول در مورد رشد 3درصدي اقتصاد در 
سال 2020با تغيير مواجه شود و اعالم كنند كه اقتصاد جهان نه تنها رشد 
3درصدي ندارد بلكه روند سقوط ممكن است به منفي 5درصد برسد، باید 
قبول كنيم كه ایران از این معادله مســتثني نيست و این موضوع در رابطه 
با اقتصاد ایران نيز صــدق مي كند. ایران جدا از بحــث كرونا با یک تحریم 
همه جانبه مواجه اســت. این تحریم نيز بر اقتصاد ایران اثر منفي گذاشته 
است. بدون شک تا زماني كه منشأ این اخالل ها حل نشود، مشكل سر جاي 

خود باقي مي ماند.
پيش از تحریم به طور ميانگين 80ميليارد دالر از حدود 500ميليارد دالر 
توليد ناخالص ملي ایران وابسته به واردات خارجي بود یا به عبارت ساده تر 
حدود 20درصد توليد ناخالص ملي كشــور، نيازمند واردات خارجي بود؛ 
بنابراین در ساده ترین حالت با مقایســه 2عدد توليد ناخالص ملي ایران و 
ميانگين واردات ســال هاي قبل از تحریم به این نتيجه مي رسيم كه حدود 
20درصد اقتصاد ایران وابسته به خارج است. البته این اعداد را بنده به صورت 
كلي محاسبه كرده ام و براي تحليل دقيق نيازمند بررسي دقيق و جزئي است.

ما باید قبول كنيم كه شرایط فعلي كشور، مشكالت واردات مواداوليه، اخالل 
در روند توليد و... ارتباط چنداني با مدیریت ها ندارد. اگر امروز اقتصاد آمریكا، 
چين و سوئيس هم تحریم شوند، تكانه هاي آن تحریم وحشتناك تر از تحریم 
ایران خواهد بود؛ چرا كه ما شاهد هستيم اقتصاد آمریكا و اروپا در مواجهه با 

كرونا 10درصد كوچک تر شده است.
در پایان باید گفت كه تمام اقتصادها به دنيای خارج از خودشان وابستگي 
دارند؛ بنابراین نباید اینگونه فكر كرد كه درصورت برداشته شدن تحریم باید 
شرایط را براي توليد تمام مواداوليه مورد نياز در داخل فراهم كرد تا دیگر به 
كشوري وابسته نباشيم. این نگاه نادرست است چرا كه تنوع كاال و خدمات 
و وابستگي به دنيا هر سال نسبت به سال گذشته اش افزایش پيدا مي كند. 
در چنين معادله اي مهم این است كه متناسب با نيازمان به دنيا، كشورهاي 
دیگر نيز به ما نياز داشته باشــند؛ به عبارت دیگر به جاي آنكه اقتصاد ما به 
سمت خودكفایي كامل حركت كند، باید در مسير در هم تنيدگي اقتصادي 

قرار بگيرد.

براي اینكه بدانيد چقدر از توليدات ما به مواداوليه وارداتي 
وابسته اند، فقط یک مثال از صنعت نساجي مي آوریم. براي 
توليد محصوالت نســاجي و پارچه اي مواداوليه مورد نياز 
عبارتند از پشم، نفت خام، پارازایلن، ترفتاليک اسيد خالص 
و مونواتيلن گالیكول كه بخش قابل توجهي از اینها وارداتي 
است و درصورت نبود هر كدام، توليد نساجي با مشكل مواجه 
مي شــود. از دالیل كمبود مواداوليه وارداتي، یكي، گمرك 
و تخصيص داده نشــدن ارز مورد نياز بــراي ترخيص این 
كاالهاست. از سوي دیگر نوسانات شدید ارزي و رشد قيمت 
مواداوليه و در كنار آن، كاهش تقاضاي مردم در بازار مصرفي 
به دليل مشكالت معيشــتي و شــرایط كرونا، باعث شده 
بعضي توليدات دیگر توجيه اقتصادي براي واردات نداشته 
باشند و كارخانه هاي آنها با كمترین ظرفيت فعاليت كنند. 
گفته مي شــود این موضوع به خودي خود مي تواند به ركود 
دامن بزند.  درباره شرایط ســخت توليد و كمبود مواداوليه 
وارداتي با 3نفر از فعاالن اقتصادي بخش خصوصي گفت وگو 
كرده ایم. آنها بيشترین مشكالت را مربوط به  تخصيص ندادن 
به موقع ارز وارداتي اعالم كرده اند و مي گویند درصورت ادامه 
این روند، خيلي زود با تعطيلي گسترده كارخانه ها و كاهش 

توليدات مواجه خواهيم شد.

ارزي كه در زمان مورد نیاز تخصیص داده نمي شود
ابوالفضــل روغنــي گلپایگانــي، 
رئيس كميســيون صنایــع اتاق 
بازرگانــي ایــران در گفت وگــو 
با همشــهري با اشــاره بــه اینكه 
به دالیــل مختلف، تجــار ایراني 
مجبورنــد كم كــم خریــد كنند، 
مي گوید: یــک دليل آن نداشــتن منابع مالي مناســب و 
ســرمایه درگردش بــراي واردكنندگان مواداوليه اســت 
كه باعث مي شــود نتوانند یــک خرید كلــي و انبوه انجام 
دهند. دليل دیگر نداشــتن مكان مناسب براي انبار كاالها 
و مواداوليه اســت. عامل ســومي كه وجود دارد به تغيير 
 مداوم قيمت هاي جهاني و سيســتم »جاســت این تایم«

 )Just In Time( برمي گــردد. ایــن اصطالح مخصوص 
انبارداري است، یعني سيستم بتواند در زمان مورد انتظار به 
تقاضاي خط توليد براي تامين مواداوليه پاسخ دهد. در این 
سيســتم هيچ مواداوليه اي خریداري نمي شود، مگر اینكه 

ضرورت ایجاب كند.
او ادامه مي دهد: در نتيجه این دالیــل، واحدهاي توليدي 
 ناچارند مواداوليه را متناســب با زمان و نيــاز تامين كنند. 
اما وقتي در زمان مورد نياز، ارز تخصيص داده نمي شــود، 
همه  چيز درهم مي شــود. نقطه ســفارش به هم مي خورد. 
اكثر واحدهاي توليدي ما بــا چنين موضوعي مواجهند كه 

با عدم تخصيص ارز در زمان مناسب دچار مشكل مي شوند.
رئيس كميســيون صنایع اتاق بازرگاني مي گوید: پيش از 
این نيز تذكر داده ام كه اگر این روند ادامه پيدا كند، طبيعتاً 
واحدهاي صنعتي نمي توانند بــه مواداوليه مورد نياز خود 
دسترسي داشته باشــند و با تعطيلي كارخانه هایي كه االن 
در حال فعاليت اند، مواجه مي شویم. البته باید به این نكته 
نيز توجه شود كه همين توليد كنوني هم با ظرفيت اندكي 
در حال انجام است. درست است كه تحریم ها و نداشتن ارز، 
مشكل بزرگي است اما، بانک مركزي باید به این هشدارها 

توجه كند و تامين منابع ارزي را مدنظر قرار دهد.

كارخانه ها یکي یکي از چرخه تولید خارج مي شوند
ســيدمحمد جعفــري، رئيــس 
كميســيون تســهيل تجــارت و 
مدیریت واردات اتاق بازرگاني ایران 
نيز به همشهري مي گوید: كارخانه ها 
به شــدت در حوزه تامين مواداوليه 
مشكل دارند و یكي یكي كار خود را 
متوقف مي كنند و از چرخه خارج مي شوند. البته باید بدانيد 
كه در گمركات ایران مواداوليه به وفور وارد شده، اما به دليل 
عدم تخصيص ارز، ترخيص این كاالها به كندي انجام مي شود. 
او به مدل هایي كه بانک مركزي ترسيم كرده، مورد حمایت و 
استقبال تجار نيست و آنها را دچار مشكل كرده است، اشاره 
مي كند؛ »طرح هایي مثل ترخيص جنس بعد از 3 ماه براي 
همه كاالها انجام نمي شود و فقط براي كاالهاي ضروري این 
اتفاق مي افتد. توليد به خاطر عدم تخصيص به موقع ارز آسيب 
دیده و كارخانه هــا هيچ وقت این قدر ســردرگم نبوده اند. 
تخصيص به موقع ارز اگر اتفاق نيفتد، وضعيت از این هم بدتر 

خواهد شد.«
این فعال اقتصادي ادامه مي دهد: بيشتر كاالها و مواداوليه از 
چين وارد مي شوند. این مشكل تخصيص ارز هم بعيد مي دانم 
حل شود. متأسفانه در این باره تصميم محكمي نمي گيرند، 
اگر قرار است به كاالهایي كه در گمرك ترخيص نشده اند، 
ارز تخصيص نيابد، قاطعانه اعالم كنند كه این مواد را وارد 
نكنيد. مبهم صحبت مي كنند و تاجران سردرگم مي شوند. 
مواداوليه خيلي از كارخانه ها یا به طور مثال دســتگاه ها و 
تكنولوژي هاي مورد نياز ارز از مملكت خارج نمي كند؛ چرا 
كه خيلي از واردكنندگان به شكل اعتباري خرید مي كنند 
و مثال جنس را مي آورند و پــول آن را چند ماه بعد پرداخت 
مي كنند. این نوع كاالها اصال نيازي به تخصيص ارز ندارند، و 
در گمرك فقط باید كاغذبازي تأیيد تخصيص ارز انجام شود. 
جعفري با اشاره به اینكه بانک مركزي هم هرگز پاسخگوي 
این مشكالت نيست، مي گوید: یک طرف مهم قضيه همين 
است كه كســي در بانک مركزي نداریم كه به مردم و تجار 

پاسخگو باشد. هر روز كه مي گذرد توليد دچار چالش بيشتر 
مي شــود. كم كم خطوط توليد كاهش مي یابند و در بعضي 

موارد به صفر مي رسند. توليد واقعا در خطر است.

فقر، كاهش تقاضاي مردم و كاهش واردات
در ایــن زمينــه پرهــام رضایي، 
نایب رئيس كميســيون تســهيل 
تجــارت و مدیریــت واردات اتاق 
بازرگانــي ایــران به همشــهري 
مي گوید: مشــكالتي كه در زمينه 
واردات مواداوليه وجود دارد، قطعا 
خيلي زیاد است و تأثير آن نيز مشــهود است. مواداوليه و 
واردات آن از موضوعاتي اســت كه رابطه مستقيمي با ارز 
دارد. با توجه به شــرایطي كه داریم، مدل سياســت هاي 
ارزي ما نيز بسته و محدود است. البته نمي گویيم كه اصال 
واردات انجام نمي شود. مي شود اما بســتگي به تامين ارز 
دارد. نسبت به نياز كشور مي توان وارد كرد. او ادامه مي دهد: 
 مواداوليــه در حوزه هاي مختلف مثل صنایع شــيميایي، 
غذایي، دارویي، نســاجي و... بخش اعظمي از واردات ما را 
شكل مي دهند. بخشــي از این واردات از كشورهاي مبدا 
مثل چين، هند و شرق آســيا اتفاق مي افتد و بخشي نيز از 
اروپا مي آید. اما بيشــترین واردات ما از سمت چين است. 
این فعال اقتصادي با بيان اینكه واردات بســيار كم شــده 
است، مي گوید: شاید بتوان گفت نســبت به سال گذشته 
70درصد كاهش واردات مواداوليه داشته ایم. این موضوع 
دالیل متعددي دارد. اما بخشي از آن به این دليل است كه 
بازار كوچک تر شده اســت. وضعيت معيشتي مردم خوب 
نيست و درخواست آنها براي كاالهاي مصرفي بسيار كاهش 
یافته است. دليل دیگر هم سياست هاي ارزي است كه مانع 
بخشي از واردات مي شود. االن هنوز در انبارها، مواداوليه اي 
كه از پيش خریداري شده موجود است، اما اینها هم رو به 
انتها مي روند. قطعاً كسري مواد داخلي طي 2تا 3 ماه آینده 
چالش هاي جدیدي را براي بخــش توليد به وجود خواهد 
آورد. دیگر با این نــرخ ارز واردات مثال در حوزه هایي مثل 
رنگ یا مواد غذایي مقرون به صرفه نيســت. خيلي از این 

مواداوليه نيز مشابه و توليد داخلي ندارند.
او در نهایت مشــكل اصلي را همچنان كمبود تخصيص ارز 
مي داند و ادامه مي دهد: در زمينه قوانين وارداتي مشــكل 
خاصي وجود ندارد. مشــكل تخصيص ارز باید حل شــود. 
بانک مركزي باید جلســات تخصصي با اتاق هاي بازرگاني 
و فعاالن اقتصادي و توليدكنندگان داشــته باشد تا ميزان 
مصرف مواداوليه تا پایان سال مشخص و كاالهاي اولویت دار 
شناسایي شوند و نســبت به نيازي كه كشور درباره واردات 

این مواد دارد، ارز تخصيص داده شود.
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از ابتداي سال تاكنون بازار فست فودي ها بيش از 
هر زمان دیگري با كسادي دست و پنجه نرم كرده 
و این روزها كه موج سوم بحران شيوع كرونا را 
در كشور تجربه مي كنيم در كنار تورم و گراني، 
خسارت ها و ضرر و زیان هاي بيشتري گریبانگير 
صاحبان فست فودي ها شده؛ چرا كه این صنف 
روزبه روز كم رونق تر و از تعداد مشــتریان دائم 

به دليل ترس از شيوع كرونا كاسته مي شود. 

  وضعیت رســتوران داران پس از شیوع 
ویروس كرونــا و افزایش قیمت مواداولیه 

خوب نیست

  اعضای هیات مدیره سندیکای صاحبان 
صنایع دارو در گفت وگو با همشهری، تأمین 
ارز را مهم ترین مشکل این صنعت دانستند

  صنعتگران مي گویند قیمت مواداولیه از 
ابتداي ســال تا 200  درصد افزایش داشته 

است

تقریبا مي تــوان گفت تمام صنایــع بزرگ و 
كوچک و باالدستي و پایين دستي به دالیلي 
چون كمبود مواداوليه، باال بودن قيمت نسبت 
به قيمت هاي جهاني و قيمت صادرات همين 
كاال و كمبود عرضه یا نامتناسب و غيرمستمر 
بودن عرضه مواداوليه، با ظرفيت خالي روبه رو 
هســتند. بسياري از شــركت هاي خصوصي 
واقعي به علت كمبود مواداوليــه یا باال بودن 
قيمت ها در معرض از دست دادن فرصت هاي 
صادراتــي و حتي در بســياري از بخش ها، از 
دست دادن بازار داخلي هستند. در این ميان 
مشكالت صنایع پایين دستي بيشتر از صنایع 
بزرگ باالدستي است و تامين سخت مواداوليه 
مورد نياز صدها كارخانه پایين دستي با ایجاد 
دیوار تعرفه اي و مشكالت ارز نيمایي، گراني 
و ركود را دامــن زده اســت. صنعتگراني كه 
بيشترین سهم اشتغال را دارند با حداكثر توان 
خود همچنان روي پا ایستاده اند، اما باید دید 
با نوســانات نرخ ارزي و رشد لحظه اي قيمت 
مواداوليه تا چه اندازه دوام مي آورند و در بازار 

حضور خواهند داشت؟

تورم؛ زير پوست خانه ها تشنگان واردات
روند گراني قيمت مصالح ساختماني كه از سال97 آغاز شده

 نه تنها متوقف نشده بلكه با شيب تندتري ادامه دارد 
بيشترین حجم واردات مواداوليه به ایران متعلق به چه موادي است

 و از كدام كشورها؟
زهر خبر گراني مصالح بيش از هركسي انگار به جان مســتأجران مي ریزد. زمزمه هاي گران شدن نهاده هاي 
ساختماني از تابستان97 شروع شد. از همان زمان تقریبا قيمت خانه در هر فصل، گران تر از فصل قبل شد و 
این روند تا پایيز همين امسال ادامه داشت. روندي كه اگرچه مبدا آن آغاز دوباره تحریم هاي آمریكا عليه ایران 
بود اما با سوء مدیریت، افزایش نرخ سوخت، افزایش قيمت مصالح و در نهایت شيوع ویروس كرونا تشدید شد. 
مصالح ساختماني اما به عنوان ملزومات توليد مسكن، تأثير زیادي بر قيمت نهایي و تمام شده خانه به خصوص 

در پایتخت مي گذارند. 

نياز ما به تعامل با جهان انكارشدني نيست. هرقدر كه بهبود و تسریع روند توليد در دستور كار قرار گيرد 
و اقتصاد مقاومتي سرلوحه كار بنگاه هاي اقتصادي، باز هم هيچ كشور توسعه یافته اي در سراسر جهان 
نيســت كه بتواند ادعاي بي نيازي از واردات كند. براســاس اعالم بانک اطالعات سازمان ملل متحد در 
ســال2018، صنعت خودرو در اقتصادي به بزرگي آمریكا 11.7ميليارد دالر قطعه براي توليد از چين 
وارد كرده است. ژاپن، مكزیک و آلمان هم كشــورهاي دیگري هستند كه براي توليد خودرو به واردات 

از چين نياز دارند.
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هادي حق شناس 
اقتصاددان

   امروز در مرحله اي هستیم كه 84درصد وارداتمان 
به مواداولیه و كاالهاي اساســي محدود شده است. 
14درصد دیگر نیز اقالمي مصرفي مثل برنج و موبایل 
بوده اند كه كاالهاي مهمی به شمار مي آیند. این را حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه 
تجارت ایران گفته است. امســال ممنوعیت واردات كاالهایي كه مشابه داخلي دارند 
به دلیل نبود ارز به 2400قلم رسیده است كه 800قلم نســبت به سال گذشته افزایش 
داشته است.  با وجود اینکه بیشتر واردات ایران به مواداولیه محدود شده است، همچنان 
صاحبان مشاغل، از نبود این مواد كه الزمه به حركت درآمدن زنجیره تولید است، شکایت 

مي كنند. شركت هاي ایراني تولیدكننده دارو، مواد شیمیایي و منسوجات داراي مشکل 
زنجیره تامین هستند. آنها به مواد وارداتي وابسته اند و مواداولیه شان تقریبا به طور كامل 
از چین و هند تامین مي شود. هم اكنون خیلي از این كارخانه ها از مواداولیه ذخیره شده در 
انبارهایشان استفاده مي كنند كه به گفته كارشناسان و فعاالن صنعتي، به زودي این انبارها 
نیز خالي مي شود. در بعضي كارخانه ها شاید نیاز به مواداولیه وارداتي در حد چند درصد 
اندك باشد، اما درصورت نبود همان ماده اصلي اندك، تولید متوقف مي شود و نمي توان كار 
را پیش برد. نداشتن مواداولیه الزم براي تولید دارو، باعث شده همین حاال بعضي داروها 

دیگر تولید نشوند.

شبنم سیدمجیدي 
روزنامه نگار

مصایب شیریني پزي 
در روزهاي كرونایي

ساندويچ
ديگر به صرفه نيست

فرار از قيمت
ويروس و مواداوليه

داروسازي
 با دست هاي خالي

توزيع قطره چكاني 
مواداوليه و ظرفيت 

خالي صنايع

قنادها به دليل افزایش قيمت مواداوليه 
روزهاي سختي را پشت سر مي گذارند

قيمت مواداوليه فست فودي ها
 از ابتداي سال با چه نوساناتي

 روبه رو بوده است؟ 

رستوران داران روزهاي كرونایي را 
چگونه مي گذرانند؟

شركت هاي داروسازي در روزهاي 
تحریم و كرونا براي تهيه مواد اوليه 

چه مشكالتي دارند؟

صنعتگران در دوره كرونا
 براي تهيه مواداوليه

 با چه چالش هایي روبه رو هستند؟

تأثير تغييرات ارزي و قوانين بر واردات مواداوليه چيست؟

كارشناسان اقتصادي، تخصيص ندادن به موقع ارز را مهم ترین مشكل واردات مواداوليه نام مي برند 
كه با خالي شدن انبارها به زودي اثرات جدي آن مشخص مي شود

تولید لنگ مواد پیش نیاز است
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آوین آزادی 
روزنامه نگار

لیال شریف
روزنامه نگار

مصالح
مواد اوليه و 

این شماره

افزایش قیمت 4۰ تا ۵۵درصدي مواداولیه كفش
علي لشكري، عضو هيأت مديره جامعه 
صنعــت كفش ايــران و عضــو هيأت 
نمايندگان اتاق ايــران، در گفت وگو با 
همشهري به افزايش قيمت از ابتداي 
سال تا شــهريور ماه اشــاره مي كند و 
 DOP مي گويد: »قيمت روغن صنعتي
)ماده اوليه توليد زيره كفش(تا شــهريور حدود 43درصد رشــد 
داشته و از ۱4 هزار تومان به 20هزار تومان رسيده و در مهر قيمت 
23 تا 26هزار تومان را تجربه كرده است. قيمت PVC65 كه براي 
گيره كفش به كار مي رود از 8300  به 9300 تومان در شــهريور 
رسيد و ۱33درصد به نسبت اوايل سال رشد قيمت داشت. البته 
۱3مهر هم نرخ پايه در بورس 226۱۵تومان بــود كه احتماال با 

قيمت 23 تا 24هزار تومان به دست توليدكننده مي رسد«.
وي مي افزايــد: »پلي يورتان، ماده اوليه اي كه بــراي زيره كفش 
به كار مي رود 26هزار تومان بود كه در شهريور با رسيدن به قيمت 
3۱۵00تومان، حدود 2۱  درصد رشد را تجربه كرد. نوع وارداتي آن 
هم با رسيدن از 30هزار تومان به 42هزار تومان، حدود 40  درصد 
رشد داشته است. همچنين گرانول۱29، يكي از مواداوليه توليد 
زيره كفش از برج تير تــا 9مهر 49درصــد و گرانول۱09 حدود 
۵۵درصد افزايش قيمت داشته است. قيمت انواع چرم مصنوعي 
براي رويه كفش هم حداقل بيــن 30 تا 40  درصد افزايش قيمت 
داشته است. چرم طبيعي هم به عنوان رويه كفش با رشد حدود ۱2 

تا ۱۵درصدي افزايش قيمت روبه رو بوده است«.

دالر آزاد در ايــن دوره 76درصد افزايش قيمت داشــته و عرض 
نيمايي حدود ۵8درصد. لشكري با بيان اين موضوع به مشكالت 
اين صنعت در تهيه مواداوليه اشــاره مي كند و مي گويد: »مشكل 
اصلي تامين مواداوليــه انتظارات تورمي اســت. افزايش نرخ ارز 
انتظارات تورمي را افزيش داده و به دليل بي ثباتي قيمت ها امكان 
برنامه ريزي را از توليد كننده، به خصوص صادركنندگان مي گيرد و 
در عين حال به دليل كاهش شديد قدرت خريد مردم، امكان جبران 
اين افزايش از سوي مصرف كنندگان نيست و اين موضوع عمال به 
كاهش توليد و ريزش نيروي شاغل و كاهش صادرات و واحدهاي 

شناسنامه دار منجر مي شود«.
خطر ديگــري كه بــراي توليداتــي مانند چكمه كشــاورزي و 
بيمارستاني وجود دارد اين است كه توليد كننده مجبور به استفاده 
از مواداوليه كهنه بيشتر مي شود كه نگراني هايي را براي كشاورزان 

يا كادر درمان ايجاد خواهد كرد.

رشد ۲۰۰ درصدي مواداولیه موتورسیكلت
ابوالفضل حجــازي، رئيــس انجمن 
توليدكنندگان موتورســيكلت هم با 
اشاره به اين موضوع كه قيمت مواداوليه 
داخلي از ابتداي سال باالي 200 درصد 
رشــد داشــته اســت، در گفت وگو با 
همشــهري مي گويد: »چالش اصلي 
صنعتگران تامين مواداوليه داخلي، به خصوص فلزات پتروشيمي 
است كه توليدكنندگان پايين دستي و كارگاه هاي كوچك را از خط 

توليد خارج مي كند و در ماه هاي آينده ما را با چالش بيكاري و ركود 
نخريــدن كاالها مواجــه خواهد كــرد، چرا كــه مصرف كننده 
موتورسيكلت قشر ضعيف جامعه اســت«. وي در ادامه به قيمت 
مواداوليه براي جمع كردن تنه موتورســيكلت در ابتداي سال و 
اكنون اشاره مي كند و مي افزايد: »مواداوليه تنه خام موتورسيكلت 
۱2۵ سي سي كه ۱۵0 هزار تومان براي توليدكننده هزينه داشت 

مي شد، اكنون با 4۵0 تا 700 هزار تومان هم جمع نمی شود«.

تهیه ورق هاي فوالدي با قیمت دوبرابري
حميد نوري، مسئول خريد يكي از توليدكننده هاي پاركينگ هاي 
مكانيزه در گفت وگو با همشهري با بيان اين موضوع كه از ابتداي 
سال قيمت مواداوليه 2 تا 3 برابر شده، مي گويد: »عمده مواداوليه 
ما ورق فوالدي است كه اين ورق ها را ابتداي سال با قيمت كيلويي 
۵ تا 6 هــزار تومان مي خريديــم، اما اكنون مجبوريــم از طريق 
سهميه ماهانه اي كه در بورس داريم با قيمت ۱۱ تا ۱2 هزار تومان 
خريداري كنيم. انواع قوطي پروفيل را ابتداي سال با قيمت كيلويي 
7 تا 8 هزار تومان از بازار آزاد تهيــه مي كرديم، اما اكنون با قيمت 

كيلويي 2۱هزار تومان تهيه مي كنيم«.
وي مي افزايد: »در چنيــن وضعيتي ما نيز قيمت هــا را تا 2برابر 
افزايش داده ايم، اما كار در چنين وضعيتي واقعا دشوار شده است. 
توزيع قطره چكاني مواداوليه توليدكننــدگان داخلي توليد را با 

چالش هاي اساسي روبه رو كرده است. بازار ملتهب است و اين امر 
ناشي از گراني مواداوليه است. نوسانات نرخ ارز هم مستقيما روي 

بازار مواداوليه تأثير گذاشته است«.

افزایش ۷۰درصدي مواداولیه شیرآالت
محمد پورغفار، مســئول تامين يكــي از كارگاه هاي ريخته گري 
شيرآالت صنعتي هم در گفت وگو با همشــهري، افزايش قيمت 
مواداوليه از ابتداي سال را بسته به انواع آن، 30 تا 70  درصد عنوان 
مي كند و مي گويد: »ما معموال به صورت هفتگي و ماهانه مواداوليه 
می خريم  و در خريد مواداوليه روزبه روز با مشــكالت عديده تري 
مواجه مي شويم، چرا كه فروشــنده ها كاالهايشان را به اميد سود 
بيشــتر و گران فروختن  در بازار عرضه نمي كننــد و آنها را انبار 
كرده اند«. وي به قيمت برخي از مواداوليه از ابتداي سال تا كنون 
اشاره مي كند و مي افزايد: »آهن قراضه كه از اساسي ترين مواداوليه 
ماست ابتداي سال با قيمت هر كيلو ۵۵00تومان عرضه مي شد، 
اما اكنون بايد با قيمت 7۵00 تا 8 هزار تومان به ازاي هر كيلو پول 
پرداخت كنيــم. گرافيت را كيلويي ۱4 هــزار تومان مي خريديم 
اكنون بايد 23 هزار تومان به ازاي هر كيلو بپردازيم. قيمت ماسه 
قالبي قبال 220 هزار بود، اما كنون 320 هزار تومان شــده است. 
روزبه روز تهيه مواداوليه به دليل گران تر شدن، سخت تر مي شود و 

شرايط ادامه كار با گذشته خيلي فرق كرده است«.

شركت هاي داروسازي در روزهاي تحريم و كرونا براي تهيه 
مواد اوليه چه مشكالتي دارند؟

داروسازي با دست هاي خالي
اعضای هيات مديره سنديكای صاحبان صنايع دارو در گفت وگو 
با همشهری، تأمين ارز را مهم ترين مشكل اين صنعت دانستند

كمبــود دارو، كابوس 
يك بيمار است؛ اينكه 
در كنــار تحمل درد 
بيماری هر بار بعد از مصرف دارو ناچار باشی از خودت بپرسی آيا 
باز هم می توانم اين دارو را تهيه كنم، يعنی دردی مضاعف. روزی 
انسولين ناياب می شود، روزی ديگر خانواده بيماران  ام پی اس در 
برابر ســازمان غذا و دارو تحصن می كنند و اين چرخه اين روزها 
مدام در حال تكرار شدن است و تنها نام دارو و عنوان بيماری تغيير 
می كند. تحريم موجب شده است تا مشكالت تأمين دارو هر روز 
گسترده تر شود اما بايد بدانيد كه اين مشكالت تنها به واردات دارو 
محدود نمی شود؛ چرا كه مواد اوليه توليد دارو -كه اساس فعاليت 
بسياری از شركت های توليدی اين صنعت را تشكيل می دهد- با 
مصائب عديده ای روبه رو شده اند و هر روز اين گره كورتر می شود.

برای بررسی وضعيت تأمين مواد اوليه توليد دارو با هاله حامدی فر 
و محمود نجفی عرب از اعضای هيات مديره سنديكای صاحبان 

صنايع داروهای انسانی گفت وگو كرده ايم.

خودكفایی كامل در صنعت داروسازی ممكن نیست
هاله حامدی فر كه فعاليت های بسياری در حوزه توليد دارو انجام 
داده اســت و به عنوان مديرعامل شــركت تحقيقاتی و توليدی 
سيناژن نيز شناخته می شد، در پاسخ به مسائل تأمين مواد اوليه 

توليد دارو از مشكالت تحريم و تأمين ارز سخن به ميان آورد.
براساس گفته او، مســائل دريافت ارز 4200 تومانی برای تأمين 
مواد اوليه دارويی و مشكالت تخصيص ارز بيش از تحريم، موجب 
سنگ اندازی در مسير تأمين دارو شــده است؛ به عبارت ديگر او 
معتقد است كه تحريم در حوزه تأمين مواد اوليه دارويی موضوع 
جديدی نيســت و صنايع دارويی در يك سال گذشته با مشكل 

تخصيص و تأمين به موقع ارز مواجه هستند.
او با گفتــن اين جمالت توضيحاتش را تكميــل كرد؛ »در بحث 
تأمين مواد اوليه داروها، تفاوتی ايجاد نشــده اســت، يك سری 
از صنايع دانش بنيان پيش از اين تحريم بودند. ما در ســال های 
گذشته به اين آگاهی رســيده بوديم كه چطور تحريم ها را دور 
بزنيم، اگر ارز به موقع تأمين و تخصيص داده شود، آن مسيرهای 
قبلی وجود دارند. در واقع مشكل اصلی ما در حال حاضر اين است 
كه ما نمی توانيم ماده اوليه دارو و موادمورد نياز توليدی را مجانی 

از كشوری دريافت كنيم. صنايع داروسازی ما نياز به ارز دارند.«
آنطور كه اين عضو هيات مديره سنديكای صاحبان صنايع داروهای 
انســانی توضيح داد، تعداد زيادی از مواد اوليه دارويی در كشور 
توليد می شوند اما برای برخی خطوط توليد دارو به مواردی نياز 
است كه در كشور موجود نيستند؛  »بايد اين واقعيت را قبول كرد 
كه صنعت داروسازی هرگز نمی تواند خود را بی نياز از كشورهای 
ديگر نشان دهد. خودكفايی مطلق در صنعت داروسازی ممكن 
نيست و حتی نگاه نادرستی است؛ چرا كه همواره توليدات جديدی 
به صنعت وارد می شود. حتی اينكه بخواهيم برخی از داروها را در 
كشــور توليد كنيم، توجيه اقتصادی ندارد. از سوی ديگر ناگفته 
نماند كه بسياری از مواد اوليه دارويی در كشور توليد می شوند و 
مشكالت بسياری را حل كرده اند اما برای توليد همين مواد اوليه 
نياز به واردات داريم؛ به عبارت ديگر برخی از مواد بايد به كشور 
وارد شوند و اگر اين مواد در كشور موجود نباشند، خطوط دارويی 

دستشان خالی می ماند.«

همه مشكالت به ارز ختم می شود
محمود نجفی عرب نيز مانند حامدی فر مشكالت تأمين مواد اوليه 
توليد دارو را با موضوع نبود ارز گــره زد. او در اين باره می گويد: 
»نكته اساسی و حســاس صنايع توليد دارو مربوط به تأمين ارز 
است. مواد اوليه و بســته بندی های جانبی حوزه دارو از دو مسير 
تأمين می شــود. رفع و رجوع نزديك به ۵0 درصد اين نيازها از 
طريق توليد داخل است. اين دسته از توليد كنندگان برای توليد 
مواد اوليه بايد محصول بينابينی شان در دسترس باشد و اغلب آنها 
اين محصول را از كشــورهای هند و چين تهيه می كنند كه اين 

مسيرها نيز وابسته به ارز هستند«.
براســاس گفته نجفی بخش ديگر اين مواد اوليــه كه مبتنی بر 
واردات هستند از مســير هند و چين تهيه می شوند و اين بخش 
از كار نيز با مشــكل تأمين ارز دســت به گريبان هستند و برای 
مجموعه توليدكنندگان دارو به عنوان يك مسئله جدی شناخته 

می شود.
نجفی در ادامه صحبت هايش ارز را به عنوان منشــا اصلی تمام 
مشــكالت حوزه تأمين مواد اوليــه و توليــد دارو معرفی كرد؛ 
»مشكالت حوزه توليد دارو با بحث تحريم و مديريت منابع ارزی 
گره خورده است. زمانی كه تنگناهايی برای كشور ايجاد می شود، 
تالش برای نظارت بيشــتر زمينه ای را فراهم می كند تا كارها با 
روالی كندتر از گذشــته پيش بروند. در حال حاضر كشور برای 
تأمين ارز با مانع روبه رو شده است؛ تا جايی كه تحريم های نفتی 
نيز مانع تأمين درآمد ارزی پيش بينی شده بودجه شد. اكنون تنها 
۵ ميليارد دالر برای تأمين ارز كاالهای اساسی مانند روغن، ذرت، 
دارو و ....در نظر گرفته شده است اما در واقعيت اين رقم برای حل 

مشكالت ارزی كفايت نمی كند.«
او در صحبت هايش گريزی به شرايط ارزی صنايع داروسازی در 
2سال گذشته زد و گفت: »در سنوات گذشته، روال اينگونه بود كه 
دو سوم نياز ارزی صنعت در 6ماه ابتدايی سال تأمين شود تا مرحله 
توليد شركت ها دچار اخالل نشــود اما متأسفانه امسال در حالی 
6ماه ابتدايی را ســپری كرديم  كه با كمبود شديد ارز مواجه ايم. 
براساس اطالعاتم بايد بگويم كه بسياری از شركت ها برای تأمين 
مواد اوليه شان دچار مشكل هستند. در سال های 97 و 98 تأمين 
مواد در سطح مطلوب بود اما در سال 99 اين پروسه تحليل رفته 
است. در اين ميان نبايد موضوع ذخاير استراتژيك را فراموش كرد؛ 
چرا كه برخی داروهايی كه نقش اساسی در حوزه درمان دارند بايد 

از ذخاير استراتژيك مناسبی برخوردار باشند«.
نجفی مهم ترين مشكل وزارت بهداشــت را نيز مربوط به موضوع 
تأمين ارز برای دارو و مواد اوليه می داند و در عين حال تأكيد می كند 
كه مشكل تأمين مواد اوليه موجب كمبود دارو می شود اما قيمت دارو 
در بازارهای رسمی تغيير نمی كند؛ »به دليل اينكه دارو قيمت مصوب 
دارد، به هيچ بدون مصوبه دچار تغيير قيمت نمی شود و اگر كمبودی 
در توليد دارويی ايجاد شود، اين دارو  را با همان قيمت مصوب توزيع 
می كنند اما بدون شك دسترسی به چنين داروهايی سخت می شود. 
گاهی برخی از داروها به دليل كمبود از بازارســياه سر درمی آورند؛ 
در واقع بايد گفت كه مهم ترين مشــكل تأمين مواداوليه در بحث 

دسترسی و كمبود داروها ظهور و بروز پيدا می كند.«

صنعتگران در دوره كرونا براي تهيه مواداوليه با چه چالش هايي روبه رو هستند؟

توزيع قطره چكاني مواداوليه و ظرفيت 
خالي صنايع

صنعتگران مي گويند قيمت مواداوليه از ابتداي سال تا 200  درصد افزايش داشته است

تقریبا مي توان گفت تمام صنایع بزرگ و كوچك و باالدستي و پایین دستي به دالیلي چون 
كمبود مواداولیه، باال بودن قیمت نسبت به قیمت هاي جهاني و قیمت صادرات همین كاال 
و كمبود عرضه یا نامتناسب و غیرمستمر بودن عرضه مواداولیه، با ظرفیت خالي روبه رو 
هستند. بسیاري از شركت هاي خصوصي واقعي به علت كمبود مواداولیه یا باال بودن قیمت ها در معرض از دست دادن فرصت هاي 
صادراتي و حتي در بسیاري از بخش ها، از دست دادن بازار داخلي هستند. در این میان مشكالت صنایع پایین دستي بیشتر از صنایع 
بزرگ باالدستي است و تامین سخت مواداولیه مورد نیاز صدها كارخانه پایین دستي با ایجاد دیوار تعرفه اي و مشكالت ارز نیمایي، 
گراني و ركود را دامن زده است. صنعتگراني كه بیشترین سهم اشتغال را دارند با حداكثر توان خود همچنان روي پا ایستاده اند، اما 

باید دید با نوسانات نرخ ارزي و رشد لحظه اي قیمت مواداولیه تا چه اندازه دوام مي آورند و در بازار حضور خواهند داشت؟

تورم
زير پوست 

خانه ها
روند گراني قيمت مصالح 

ساختماني كه از سال97 آغاز شده 
نه تنها متوقف نشده بلكه با شيب 

تندتري ادامه دارد 

زهر خبر گراني مصالح بیش از 
هركسي انگار به جان مستأجران 
مي ریزد. زمزمه هاي گران شدن 
نهاده هاي ساختماني از تابستان9۷ شروع شد. از همان 
زمان تقریبا قیمت خانه در هر فصل، گران تر از فصل قبل 
شد و این روند تا پاییز همین امسال ادامه داشت. روندي 
كه اگرچه مبدا آن آغاز دوباره تحریم هاي آمریكا علیه 
ایران بود اما با سوء مدیریت، افزایش نرخ سوخت، افزایش 
قیمت مصالح و در نهایت شیوع ویروس كرونا تشدید شد. 
مصالح ساختماني اما به عنوان ملزومات تولید مسكن، 
تأثیر زیادي بر قیمت نهایي و تمام شده خانه به خصوص 
در پایتخت مي گذارند. تا جایي كه متوسط قیمت خرید و 
فروش یك مترمربع زیربناي واحد مسكوني معامله شده 
از طریق بنگاه هــاي معامالت ملكي شــهر تهران در 
مردادماه امسال ۲3میلیون و 11۰هزار تومان بود كه نسبت 
به  ماه قبل و  ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 1۰.۵و 
۷۷.4درصد افزایش را نشان مي دهد كه كارشناسان بر 
این باورند بخشي از مهارگسیختگي ریشه در افزایش 
قیمت مصالح دارد. بررسي هاي همشهري نشان مي دهد 
كه در تابستان امسال، قیمت گچ و سیمان، آجر، كاشي 
و سرامیك، سیم و لوله به طور روزانه و هفتگي افزایش 

قیمت داشته اند.

خدیجه نوروزي
روزنامه نگار

  در سال گذشته،  در ميان گروه هاي اجرايي شاخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران، 
گروه »سيمان، بتن، شن، ماسه« با 48، 6درصد افزايش قيمت در صدر گراني مصالح ساختماني قرار داشتند.

  گروه »گچ و گچ كاري« 43. 4 درصد، گروه »انواع بلوك سفالي آجر« ۵3. 9درصد، گروه »موزاييك، كاشي، 
 سراميك« 4۵. 3 درصد و گروه »ســنگ« 34. 6 درصد، گروه »تاسيسات مكانيكي و انواع عايق حرارتي«

39. 2 درصد، گروه »يراق  آالت درب و پنجره« 36. ۵ درصد و گروه »نقاشي ساختمان« 36. 7 درصد، در سال 
گذشته نسبت به سال97 گران شدند. 

  گروه »آهن آالت، ميلگرد، پروفيــل درب و پنجره« با 28.۵درصد، گروه »چــوب« با 24درصد، گروه 
»ايزوگام، قير و گوني و آسفالت« با .۱9 4 درصد، گروه »شيرآالت بهداشتي« با 27. 8 درصد افزايش

 قيمت در سال98 نسبت به سال قبل در انتهاي جدول گراني مصالح ايستاده بودند.

   هنوز گزارشي رسمي از افزايش قيمت مصالح در سال99، 
ارائه نشده اســت اما غالمرضا ســلطاني، رئيس اتحاديه 
صنف فروشندگان مصالح ســاختماني مشهد گفته است 
بعضي اقالم در گروه مصالح ســاختماني در 3ماه نخست 

سال جاري ۱۱0درصد افزايش قيمت داشته اند.

  شاخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر 
تهران در سال 98، 3۵.۱درصد افزايش را نسبت به سال 97 

تجربه كرده است. 

  همچنين بر اساس گزارش مركز آمار، 
مقايسه  متوسط قيمت تمامي ۱79قلم مورد 

آمارگيري نيمه دوم سال 98نسبت به نيمه نخست آن، نشان مي دهد ورق 
مس با 82.۵درصد بيشترين افزايش را به ثبت رسانده است. 

  شــاخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شــهر تهران، در 
سال۱397 نسبت به سال۱396، 47.8درصد افزايش يافته را تجربه كرد. 

  بررســي نظرات پيمانكاران بخش خصوصي نشــان 
مي دهد كه نوسان  قيمت در مصالح ساختماني كار را براي 
آنها سخت تر كرده است. كارخانجات به دليل نوسان هاي 
ارزي استعالم قيمت نمي دهند و خرده فروشان اجناس و 
مصالح را به صورت اعتباري نمي فروشند و فروش را منوط 

به پرداخت كامل نقدي قبل از ارسال كرده اند.

  پيمانكاران به دليل شيوع ويروس كرونا امكان دريافت 
مطالبات از ارگان هاي دولتي را ندارند و وضعيت مالي آنها 
به گونه اي است كه از امكان پرداخت حقوق كاركنان طي 

چند ماه اخير باز مانده اند.

  در اواخر شــهريور و اوايل پاييز امسال، بعضي مصالح 
همچون ســيمان، لوله، اتصاالت و شيرآالت در بازار 

ناياب شده  اند. 

  رضايي كوچــي، رئيس كميســيون عمران 
مجلس به خانه ملت گفته است: براساس آمارها در 
يك سال اخير قيمت تمام شده محصوالتي مانند 
فوالد و سيمان حدود 20 درصد افزايش يافته، اما 

عمال شــاهديم كه قيمت فروش اين محصوالت در 
بازار حدود 220 درصد افزايش يافته است.

مركز 
آمار ایران در 

گزارشي، اعالم كرده 
بود كه شاخص قیمت مصالح 
در تابستان9۷، در مقایسه با 

فصل قبل از آن ،بهار9۷ ، 
برابر با ۲۶ درصد رشد 

كرده است.

همه 
گروه هاي مصالح 

ساختماني به كنار، تنها 
شن و ماسه شسته در پنجم 

اسفند9۸، با افزایش ۵۰درصدي 
قیمت مواجه شده و در 3 ماه 

نخست سال جاري ادامه 
داشته است. 

هر كدام از مصالح ساختماني در سال 9۸
چقدر گران تر شدند؟ 

سازندگان واحدهاي مسكوني 
چه مي گویند؟ 

البرز 
حسین، سخنگوي 

كمیسیون عمران مجلس 
گفته است: دو نهاده مهم اثرگذار 

در ساخت ساختمان، زمین و مصالح 
ساختمان است. ۵۵تا ۶۰درصد قیمت 

تمام شده به قیمت زمیني برمي گردد كه ما 
خانه را روي آن مي سازیم و حدود ۲۰تا 

3۰درصد گراني ریشه در افزایش 
 قیمت مصالح ساختماني

دارد. 
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مواد اوليه و 

این شماره

افزايش افسارگسيخته قيمت مواداوليه. اوايل مهرماه بود كه علي بهره مند؛ رئيس 
اتحاديه صنف قنادان با ابراز نگراني از وضعيت ركود بازار صنف قنادها به دليل كرونا 
و گراني، روند افزايش قيمت مواداوليه را افسارگسيخته توصيف كرد. او از دولت 
براي مهار اين افزايش قيمت و توجه به صنف درحال نابودي قنادان كمك خواست. براساس گفته هاي او، همه گيري كرونا درحال 
حاضر ضربه مهلكي به صنف قنادان وارد و افت 70درصدي در فروش شيريني فروشي ها ايجاد كرده است. در اين شرايط، افزايش 
مهارنشدني قيمت مواداوليه، كار فعاالن صنف قنادي را دشوارتر ساخته است، درحدي كه واحد هاي اين صنف ديگر توان فعاليت 
ندارند و حتي گاه مجبور به تعديل نيرو شده اند. به گفته بهره مند، روغني را كه تا  ماه پيش 170هزار تومان قيمت داشته است اكنون 
بايد 380هزار تومان خريداري كنند، يا پودر كاكائوي 30 تا 40هزار توماني اكنون قيمتي بيش از 100هزار تومان دارد. با وجود افزايش 
قيمت مواداوليه، اينطور به نظر مي آيد كه قيمت مصوب شيريني صنف قنادان به نسبت اول سال تغيير قابل توجهي نداشته است. 
ابتداي سال99 قيمت مصوب شيريني خشك )دانماركي، زبان، پاپيوني( كيلويي 28هزار تومان، قيمت كيك يزدي 21هزار تومان 
و قيمت شيريني  تر 35هزار تومان اعالم شد. در مهر ماه99 اين قيمت ها نزديك به 10هزار تومان در ازاي هر كيلو افزايش يافتند و 
قيمت مصوب شيريني خشك 38هزار تومان، شيريني  تر 48هزار تومان و كيك يزدي 29هزار تومان اعالم شد. اگرچه اين قيمت ها 
با آنچه در زمان خريد در شيريني فروشي ها با آن مواجه مي شويم متفاوت است و افرادي كه سال هاست در كسب وكار آموزش و 
پخت شيريني فعاليت دارند نيز حكايت هاي متفاوتي از افزايش نرخ نهايي محصول، تحت تأثير افزايش شديد قيمت مواداوليه 

روايت مي كنند؛ روايت هايي كه طعم شيريني را به كام همه تلخ كرده است.

نوسان قيمت خردكننده است
نجمه، مديــر يك شــيريني پزي كوچك در تهــران، مي گويد: 
قيمت هاي ابزار و مواداوليه شيريني پزي 2 تا بيش از 4برابر شده 
اســت. او مي گويد: اين افزايش قيمت تنها محدود به مواداوليه 
خوراكي نيست. ابزار كار هم بسيار گران شده است؛ از انواع قالب 
و پالت گرفته تا انواع كاتر و مالدها. من ســعي مي كنم از جنس 
ايراني استفاده كنم. طي 8 يا 9سالي كه در اين كار مشغولم تنها 
يك يا 2درصد از ابزارهايم خارجــي بوده اند و مابقي آنها همگي 
ســاخت ايران هســتند. اما همان ايراني ها هــم افزايش قيمت 
زيادي داشته اند؛ مثال ابزاري مانند صفحه گردان كه براي تزئين 
كيك استفاده مي شــود تا 5-4 ماه پيش 180هزار تومان بود، اما 
االن شــده 300هزار تومان. در كنار افزايش قيمت ابزار كه خود 
فشــاري مضاعف براي ماســت، بي كيفيت بودن ابزارهايي كه 
خريداري مي كنيم هم آزاردهنده است. درواقع من قيمت چند 
برابر شــده آن ابزار را بايد پرداخت كنــم و در مقابل آن كيفيتي 
كه انتظــارش را دارم دريافت نمي كنم. انــگار توليدكننده براي 
اينكه ســود بيشــتري ببرد از مواد بي كيفيت و نامناسب براي 
شــيريني پزي، مانند ام دي اف كه با چندبار شستن ورم مي كند، 
ابزارهايي مانند صفحه گردان را توليد مي كند و 300هزار تومان 
مي فروشــد. افزايش قيمت مواداوليه هم فاجعه آميز است. ابزار 
را يك بار تهيه مي كنيم و دســت كم براي مدتــي مي توان از آن 
اســتفاده كرد، اما مواداوليه، ابزار اصلي دست ماست و هر لحظه 
هم گران تر مي شــود؛ يعني امروز كه مواداوليه را تهيه مي كنيم، 
هفته بعد قيمت آن گران تر مي شود و دوباره هفته بعد و همينطور 
هر هفته به قيمت آنها افزوده مي شود. افزايش قيمت ها تصاعدي 
شده است. مثال قيمت نشاسته ذرت )ماده اي كه در پخت كيك 
يا حلوا خيلي كاربرد دارد( كيلويي 10هزار تومان بود، 2برابر شد؛ 

يعني 20هزار تومان. بعد در ايام محرم براي پخت حلوا 300گرم 
آن را خريدم 15هزار تومان؛ يعنــي كيلويي 50هزار تومان. اين 
يكي از ســاده ترين مواداوليه اي بود كه طــي چند ماه قيمت آن 
5برابر شــد. خامه قنادي هم نمونه ديگري است. مثال من خامه 
قنادي 5كيلويي گلرود را مي خريــدم 80هزار تومان. بعد قيمت 
همين خامه شــد 100هزار تومان و همين چنــد روز پيش آن 
را 128هزار تومان خريداري كردم. خامــه قنادي كوالك را هم 
مي خريدم 50هــزار تومان و هفته پيــش آن را خريدم 90هزار 
تومان. تا سال گذشته كيك خامه اي را به قيمت كيلويي 60هزار 
تومان مي فروختم، اما در شرايط كنوني اين سفارش ها را به قيمت 
كيلويي 85هزار تومان مي فروشــم. با اين همه همكاراني كه در 
همين حوزه فعاليت دارند قيمت كيك هاي خامه اي را از 100 تا 
140هزار تومان اعالم مي كنند كه درصورت افزوده شدن موادي 
مانند آجيل يا توت فرنگي و يا شكالت در كيك در ازاي هر كيلو 
20هزار تومان ديگر به قيمت آنها افزوده مي شود. شيريني  های 
خشكی كه آجيل دار هســتند هم به دليل قيمت نجومي آجيل 
بسيار گران شده اند. براي كسي مانند من كه كسب وكار كوچكي 
در اين صنف براي خود ايجاد كرده ام، اين نوســانات قيمت فشار 
بسيار خردكننده ای اســت. چقدر بايد هر هفته يا هر ماه قيمت 
محصول نهايي را افزايش دهم كه برايم ســود داشــته باشــد و 

مشتري ها هم راضي باشند؟ 

اجحاف در حق ما و مشتري
مولود، مدير شيريني پزي و آموزشگاهي در تهران، مي گويد اولين 
تأثير منفي گران شــدن مواداوليه بر كسب وكار من، گران تر شدن 
شهريه كالس هاي آموزشــي ام بود. البته هنرجوها اين گراني را در 
زمان پرداخت حق آزمون به فني حرفه اي هم احساس كردند، زيرا 

قبال 5هزار تومان پرداخت مي كردنــد و اكنون بايد 50هزار تومان 
بپردازند. نرخ محصوالت سفارشــي ما هم به نســبت گران شدن 
مواداوليه افزايش يافته است. سال گذشته كيك سفارشي را كيلويي 
50 تا 60هزار تومان مي پختم، اما االن قيمت آن 100 تا 120هزار 
تومان شده است و هستند كســاني كه از كيلويي 200هزار تومان 
هم قيمت مي دهند. يك سيني فينگر فود را هم كه قبال 120هزار 
تومان مي فروختيم، االن مجبوريم 350هزار تومان قيمت بدهيم. 
اين فعال حــوزه قنادي مي گويد: خامه اي كــه كيلويي 8 تا 9هزار 
تومان مي خريديم االن كيلويي 23هزار تومان شــده است. خمير 
فوندانت هم همينطور. بســته هاي بهترين برند خمير فوندانت را 
كيلويي 30هزار تومان مي خريديم و االن قيمت آن شده 110هزار 
تومان. قيمت موادي مانند تخم مرغ و شــكر هــم به همين منوال 
چندبرابر شده است. مثال شــكر كيلويی 3هزار تومان را االن بايد 
كيلويي 10هزار تومان بخريم. يا پودر قند را كيلويي 9هزار تومان 
مي خريديم و االن بايد كيلويي 15هزار تومان بابت آن پول بدهيم. 

همين افزايش قيمت ها باعث شــده تا قيمت محصول نهايي ما هم 
نسبت به سال گذشته چند برابر شود. افزايش قيمت اين مواد ارتباط 
مستقيمي با قيمت دالر دارد و افزايش قيمت دالر تأثير مستقيمي 
بر كسب وكار ما گذاشته است. وضعيت قيمت ابزار كار شيريني پزي 
هم به همين شكل است. سيني زير كيك يا ظرف هاي بسته بندي 
شيريني خشك را االن داريم 3برابر قيمت سابق خريداري مي كنيم. 
اينها همه در قيمــت محصول نهايي تأثير بســزايي دارد. افزايش 
قيمت ها حتي روي كارهاي خدماتي كه براي تسريع كار به آن نياز 
داريم هم اثر گذاشته است. مثال كارگري كه كمك دست من است 
پيش از اين ســاعتي 5 تا 10هزار تومان حقوق داشت و االن بايد 
ساعتي دســت كم 30هزار تومان به او بپردازم و مجبورم همه اين 
هزينه ها را روي قيمت محصول نهايي محاسبه كنم. افزايش شديد 
قيمت در حق مشتري اجحاف است و به او فشار وارد مي كند، اما ما 
هم چاره اي نداريم و بايد قيمت نهايي را براساس افزايش قيمت ها 

محاسبه كنيم تا ضرر نكنيم.

قيمت مواداوليه فست فودي ها از ابتداي سال با چه نوساناتي 
روبه رو بوده است؟ 

ساندويچ، ديگر به صرفه نيست
اغذيه فروش ها از تفاوت قيمتي مواداوليه در مهر به نسبت 

فروردين مي گويند

از ابتــداي ســال تاكنــون بازار 
فســت فودي ها بيــش از هــر 
زمــان ديگــري بــا كســادي 
دســت و پنجه نرم كرده و اين روزها كه موج سوم بحران شيوع 
كرونا را در كشــور تجربــه مي كنيــم در كنار تــورم و گراني، 
خســارت ها و ضرر و زيان هــاي بيشــتري گريبانگير صاحبان 
فســت فودي ها شــده؛ چرا كه اين صنف روزبه روز كم رونق تر 
و از تعداد مشــتريان دائم به دليل ترس از شــيوع كرونا كاسته 
مي شــود. از اواخر ســال گذشــته تاكنون مغازه هاي بسياري 
تعطيل شــده و افراد زيادي بيكار شــده اند. آنها هــم كه تاب 
 آورده اند ادامه كار با گراني مواداوليه و نبود مشــتري برايشــان

به صرفه نيست.

افزايش قيمت مواداوليه تا 5 برابر
يكي از فســت فودی هايي كه قيمت هاي منصفانــه اي دارد، اما 
با وجود اين قيمت برگرهايش از ابتداي ســال 25 تا 30 درصد 
گران تر و مشتريانش به نسبت اوايل سال 30 درصد كمتر شده 
است. مسئول خريد مواداوليه اين فســت فودي در گفت وگو با 
همشهري مي گويد:» قيمت مواداوليه تهيه برگر 40 تا 50 درصد 
به نسبت اول سال گران تر شده اســت. از همه مهم تر 25 درصد 
هم به هزينه ها بــراي خريد مضاعــف لوازم بهداشــتي مانند 
دستكش، الكل و مواد ضد عفوني كننده افزوده شده است. ما مواد 
مصرفي مان را  4 تا 5 برابر گران تر از ابتداي سال تهيه مي كنيم«.
وي به قيمت برخي مواداوليه غذايي براي تهيه برگرها در ابتداي 
سال و مهرماه اشاره مي كند و مي افزايد:» در ابتداي سال قيمت 
خيارشــور كيلويي 13 هزار تومان بود اما اكنــون آن را با قيمت 
كيلويي 18 تــا 19 هزار تومان تهيه مي كنيم. گوجــه در ابتداي 
سال به علت كمبود، 4 هزار تومان بود گرچه اكنون آن را  با قيمت 
2 هزار تومان به علت عرضه زياد تابستاني تهيه مي كنيم اما با ورود 
به فصل ســرما بايد با قيمت 6 تا 7 هزار تومــان خريداري كنيم. 
گوشــت برگر هم 30درصد افزايش قيمت داشته است. گوشت 
برگر را در ابتداي ســال با قيمت كيلويــي 70 هزار تومان خريد 
مي كرديم اما اكنون بايد بابت هر كيلــو 90 هزار تومان پرداخت 
كنيم. نان فانتزي در ابتداي ســال 1500 بــود اما اكنون 2500 
تومان شده است. هر كيلو قارچ 13 هزار تومان بود اما االن با قيمت 
32 تا 35 هزار تومان به دســت ما مي رسد. پنير پارميسان شركت 
كاله را با قيمــت 15 هزار تومان به ازاي هر كيلــو مي خريديم اما 
اكنون به قيمت 32 هزار تومان عرضه مي شــود. براي هر 10كيلو 
ســيب زميني 80 هزار تومــان مي داديم اما اكنــون قيمت بين 
100 تا 110 هزار تومان اســت. هر كيلو ادويه هــم كه قبال بين 
80 تا 90 هزار تومان براي ما تمام مي شــد را  بايد اكنون كيلويي 
150 هزار تومان بخريم. سس كاله كيلويي 110 هزار تومان بود اما 

اكنون تا 150 هزار تومان افزايش قيمت داشته است«.

فروش با  درصد سود كمتر
در يكي از فست فودی هايي كه در فضاي باز به مشتريان خدمات 
ارائه مي دهد نيز پرنده پر نمي زند و به گفته كاركنانشان 95 درصد 
مشتريان به نسبت ســال گذشته كم شــده اند و ادامه كار عمال 
غيرممكن شده است. مســئول تهيه مواداوليه اين اغذيه فروشي 
هم در گفت وگو با همشهري در مورد افزايش قيمت مواداوليه در 
مهر ماه به نسبت ابتداي سال مي گويد: »وقتي خامه 3500توماني 
ابتداي ســال را 9 هزارتومان مي خريم مشخص است كه قيمت 
مواداوليه بيش از 3 برابر گران تر شده است. گوشت ران گوساله 
كه اوايل سال كيلويي 40 هزار تومان بود را اكنون با قيمت كيلويي 
140 هزار تومان مي خرم و شــير كيلويي 5500 تومان را اكنون 
10500 تومان«. وي در ادامه مي افزايد: »ثابت نبودن قيمت ها 
ما را به دردســر انداخته و هر روز مجبوريم منــو را عوض كنيم. 
به عنوان مثال من سينه مرغ را 2روز پيش كيلويي 31 هزار تومان، 
ديروز 33 هزار تومان و امروز 35 هزار تومان خريداري كردم. البته 
تخم مرغ كه قيمتش تا 1800تومان رســيده بود را خوشبختانه 
امروز  هزار تومان خريدم، گرچه اوايل سال قيمتش 500 تومان 
بود. افزايش قيمت ها موجب شده تا ما نيز قيمت هاي خود را باال 
ببريم و املــت 15 هزار توماني را 21 هزار تومان بفروشــيم. البته 
باال بردن قيمت هم حدي دارد و بايد توان مالي مشتريان را هم 
درنظر گرفت.  درصد سود ما در شرايط موجود بسيار كاهش پيدا 
كرده؛ تهيه پيتزايي كه در ابتداي ســال برايمان 28 هزار تومان 
تمام مي شد و با قيمت 40 تا 50 هزار تومان مي فروختيم اكنون 
50 هزار تومان تمام مي شود و با قيمت 70 هزار تومان مي فروشيم«.

افزايش هزينه هاي سرويس دهي
مســئول تهيه مواداوليه يك فســت فودي ديگر كه مشتريانش 
50درصد تحليل رفته اند در گفت وگو با همشهري مي گويد:» در 
ابتداي سال فيله گوساله را كيلويي 110 هزار تومان مي خريديم 
اما اكنون كيلويي 200 هزار تومان بايد تهيه كنيم. آرد براي تهيه 
خمير پيتزا قبال كيلويــي 100 هزار تومان بود اما اكنون كيلويي 
150 هزار تومان شــده است. البته در شــرايط كرونا هزينه هاي 
سرويس دهي فســت فودي ها بيشتر هم شده اســت؛ به عنوان 
مثال براي هر يــك آيتم غذايي بايد يك ظــرف يك بار مصرف 
آلومينيومي با قيمت 1600تومان، يك ظرف پالستيكي يك بار 
مصرف براي سيب زميني سرخ شده با قيمت 1500تومان، يك 
ليوان يك بار مصرف 1500 تا 2500 توماني هم استفاده شود در 
حالي  كه قبل از كرونا از ظروف موجود آشپزخانه براي مشتريان 
استفاده مي شد كه قابليت شست و شو و استفاده دائم داشت. در 
واقع اكنون بايد 5 هزار تومان به خاطر اســتفاده اين ظروف براي 
مشــتري كنار بگذاريم كه قابل دريافت از او هم نيست و از سود 
ما كم مي شود. بيشتر غذاها هم بيرون بر شده كه همين موضوع 

استفاده ما از ظروف يك بار مصرف را بيشتر كرده است«.
وي مي افزايد: »درســت اســت كه مواداوليه گران شده اما ما 
نمي توانيم از كيفيت مواد غذايي كم كنيم تا ســود بيشــتري 
عايدمان شود. از طرفي در شرايط كرونا دور ريز مواد غذايي مان 
بيشتر شــده چون تعداد مشــتريان كم شده اســت. نگهداري 
مواد غذايي هــم تاريخ مصرفي دارد؛ به عنــوان مثال روزي 3 تا 
4كيلو خمير مي زنيم اما يك كيلــوي آن را مصرف مي كنيم و 
مابقــي را دور مي ريزيم چون خمير يك تا دو روز بيشــتر دوام 
نمي آورد. ضد عفوني هر روزه ميزها و صندلي ها نيز به هزينه هاي 
ما افزوده. در شــرايطي قرار داريم كه نه مي توانيم كار را تعطيل 

كنيم نه ادامه دهيم«.

رستوران داران روزهاي كرونايي را چگونه مي گذرانند؟

فرار از قيمت، ويروس و مواداوليه
وضعيت رستوران داران پس از شيوع ويروس كرونا و افزايش قيمت مواداوليه خوب نيست

ويروس كرونا، نه تنها پايش را روي گلوي رســتوران داران 
گذاشت و زندگي شان را مختل كرد كه اشتهاي مردم را هم 
براي رستوران  رفتن كور كرد؛ مردمي كه دلخوشي مهم شان 
پرسه در رستوران هاي شــهر بود، حاال نه تنها از ترس اين 
ويروس كه از ترس جيب شان، اين خوشي هم از آنها دريغ شده 
است. آن دسته از رستوران هايي كه حاضر نبودند كيفيت را 
فداي كميت كنند، حاال براي اينكه هر روز قيمت منوهايشان 
را تغيير ندهند از روش هاي گوناگوني اســتفاده مي كنند؛ 
عده اي قيمت را به روز كرده اند و جلوي غذاهاي ارائه شــده 
در رستوران عددي نگنجانده اند؛ يعني اگر هفته گذشته يك 
پُرس چلوكباب در اين رستوران خورده باشيد، قيمت همان 
روز را پرداخت كرده ايد و فكر نكنيد هفته هاي بعد هم با آن 
عدد روبه رو خواهيد شد. اما عده ديگري از رستوران داران از 
روش هاي ديگري براي جبران اين هزينه استفاده مي كنند، 
مثال درصدي از شما، حق سرويس مي گيرند و بنا به تورم، آن 

درصد را افزايش مي دهند و به منو كاري ندارند.

50درصد كاهش مشتري 
تهران دوباره تعطيل شده اما رستوران ها باز هستند. پس از آن 
تعطيلي اوليه كه خسارت ســنگيني به اقتصاد اين حرفه وارد 
كرد، حاال ديگر در ليست اماكن تعطيل شده كمتر رستوران ها 
گنجانده مي شوند. اما رستوران داران با اين قيمت هاي مواداوليه 
چه مي كنند؟ مهدي انزلي، مدير يكي از رستوران هاي تهران با 
اشاره به اتفاقاتي كه در ماه هاي گذشته به واسطه شيوع كرونا 
براي رســتوران داران رخ داده، مي گويد: »مشتري هايمان كم 
شده. گرچه همه رستوران ها طبق دستورالعمل هاي بهداشتي 
كار مي كنند اما نسبت به سال گذشته 50درصد كاهش مشتري 

داشــتيم. همين رعايت قوانين بهداشــتي هزينه زيادي به ما 
تحميل كرده، اما باز مشتري ها ريسك نمي كنند مثل گذشته از 
بيرون غذا تهيه كنند يا به رستوران بروند. همين تهيه مواداوليه 
را هم برايمان سخت كرده. 10نيرو را تا امروز تعديل كرده ايم؛ 
آن هم براي فرار از ورشكســتگي«. او مي گويد به دليل همين 
خسارت هاي واردشده، بسياري از همكارانش اقدام به جمع آوري 
رستوران خود كرده اند؛ »عالوه بر اينكه هزينه مواداوليه بسيار 
رشد داشته، ضررهاي اين چند ماه و نيامدن مردم به رستوران ها 
هم باعث شده رشد قيمتي در منوي رستوران ها ايجاد شود؛ به 
خيال آنكه درصدي ضررهاي مالي جبران و مانع از ورشكستگي 
شــود.« اما ملحوظي يكي ديگر از رســتوران داران مي گويد: 
»متأسفانه به دليل افزايش قيمت، تهيه مواداوليه براي صنوف 
ما ســخت شــده و از طرفي نمي توانيم نرخ قيمت غذاها را باال 
ببريم. اگر قيمت ها را افزايش دهيم به دليل تنوع شغلي و رقابت 
فرصت ها را ازدست مي دهيم«. به گفته او وقتي هزينه ها 3 برابر 

باشد، قيمت ها در منو نيز حداقل بايد رشد كند.

توان محدود، حمايت دولتي مي طلبد
چارلز اسپنس، استاد روانشناســي تجربي دانشگاه آكسفورد 
مي  گويد: »حتي جلد و نوع صحافي منــو نيز پيام هاي مهمي  
درباره نوع تجربه اي كه خواهيم داشــت به ما منتقل مي كند. 
در يك منو، عناصر بســياري وجود دارد كــه مي توان با ايجاد 
تغيير در آنها، مشــتريان را به سمت انتخاب هاي خاصي سوق 
داد«. اين است كه رستوران ها در تغيير منوهاي خود حساس 
هستند. صنعت رستوران داري در ايران زيرشاخه هاي مختلفي 
ازجمله كافه، رســتوران، كبابي و... دارد. فقط در شــهر تهران 
بالغ بر 12هزار و 500 واحد صنفي فعــال در اين حوزه برآورد 
شــده. گردش پول و درآمد اين كســب وكارها فقط در سطح 
تهران چندين تريليون تومان در ماه تخمين زده مي شــود. با 
بروز بحران كرونا، اين گردش مالي متوقف شــده است. رئيس 

اتحاديه رســتوران داران در مصاحبه اي ميزان خسارت وارده 
ناشــي از تعطيلي رســتوران ها را بين 30 تا 35درصد اعالم 
كرد. دو بعد مالي و روحــي جامعه دچار افت شــده و همين 
تأثير قابل مالحظه اي بر صنعت رستوران داري گذاشته است. 
شبيري، يكي از رستوران داران جنوب تهران مي گويد: »توان ما 
محدود است. حمايت دولتي الزم داريم. مواداوليه آنقدر گران 
اســت كه نمي توانيم آن را تهيه كنيم. عالوه براين، بخش هاي 
هزينه ديگري مانند ماليات، انــرژي و... نيز وجود دارد كه اگر 
دولت متقبل نشود دودش به چشــم مردم و صاحبان مشاغل 
خواهد رفت. چون ما آن را از مردم مي گيريم و مردم كه بودجه 
محدودي دارند، رستوران ها را از سبد خريد خود حذف مي كنند 

و اين زياني دوطرفه است«.

گوشت كيلويي 100 هزارتومان سيخي 14تومان؟
گويا تعدادي از رســتوران ها هم براي حفظ مشــتريان خود و 
جلوگيري از ركود، اقدام به عرضه غــذاي نيمه  آماده، بيرون بر 

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

مصايبشيرينيپزي
درروزهايكرونايي

قنادها به دليل افزايش قيمت مواداوليه روزهاي سختي را پشت سر مي گذارند

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

قيمت امروزقيمت مواد اوليهقيمت قبل )سال گذشته(غذا
35هزار و 500برنج 7هزار و 500 / قلوه گاه گوساله 65هزار تومان20هزار تومانچلوكباب لقمه 

38هزار تومانمرغ تازه 18هزار و 200و هر سيخ جوجه با استخوان 400گرم است؛ 8هزار تومان23هزار تومانجوجه كباب با استخوان
88هزار تومانماهيچه كيلویي 75هزار تومان؛ نصف آن 37هزار و 500تومان+8هزار تومان باقالي پلو به عبارتي 45هزار تومان45هزار تومانباقاال پلو باماهيچه گوسفندي

88هزار تومانگردن كيلویي 95هزار تومان؛ یك پنجم آن 20+8هزار تومان باقالي پلو؛ به عبارتي هزار تومان 28 تا 30هزار تومان45هزار تومانباقالي پلو با گوشت گردن
راسته گوسفند كيلویي 95هزار تومان؛ 500گرم40هزار تومانكباب برگ

قيمت گوشت مورد نياز 45هزار تومان 
84هزار تومان

93هزار تومانفيله گوسفند كيلویي 182هزار و سينه مرغ30هزار تومان، هر كدام 150گرم؛ جمعا 32هزار و 50300هزار تومانكباب سلطاني 
99هزار تومانراسته كيلویي 95هزار تومان كه نيم كيلو در این غذا استفاده مي شود؛ 49و 60500هزار تومانكباب شيشليك با استخوان

يا سفارش آنالين كرده اند. با اينكه خطر انتقال ويروس چه در 
حالت خام يا پخته در زمان برخورد مشتري با پيك وجود دارد 
اما تصور مردم بر اين است كه اينطور بهتر مي توانند از خودشان 
مراقبت كنند. انزلي مي گويد: »درخواســت مردم براي غذاي 
بيرون بر، هزينــه اي جداگانه به رســتوران ها تحميل كرده، از 
بسته بندي تا... وقتي گوشت كيلويي 90هزار تومان است، براي 
يك پرس كباب شما حاضريد چقدر بپردازيد؟ كباب كوبيده از 
ته تهران تا سر آن از سيخي 14هزار تومان تا 140هزار تومان 

عرضه مي شود. خب اين به چه معني است؟«
قيمت هر كيلوگرم دام زنده بين 43 تا 45هزار تومان، قيمت هر 
كيلوگرم شقه گوشت گوسفندي از كشتارگاه براي مغازه داران 
89هزار تومان و قيمت هر كيلوگرم شــقه گوشت گوسفندي 
بدون دنبه براي مغازه داران با حداقل 10 درصد افزايش عرضه 
مي شود، همچنين هر كيلوگرم گوشت گوسفندي شقه بدون 
دنبه براي مصرف كنندگان 100هزار تومان اســت. هر ســيخ 
كباب كوبيده حدود 150 تا 200 گرم گوشت مصرف مي كند. 
اما به گفته فروشندگان بايد ديد در كوبيده  كدام قسمت گوشت 
استفاده مي شود. هر كدام از قسمت هاي گوشت، قيمت متفاوتي 
دارد. همين هم باعث مي شــود قيمت های متفاوت ارائه شود. 
شــبيري مي گويد: »قيمت ها تا 30درصد افزايش داشته اما نه 
در همه غذاها. افزايش قيمت كل منوي رســتوران، مشتري را 
فراري مي دهد و اين با شرايطي كه ما در آن قرار داريم همخوان 

نيست«.
اما منوها با توجه به مواداوليه شان چه تغييري در قيمت هايشان 
به وجود آمده است؟ اگر يك رستوران با كيفيت خوب، قيمت 
متوسط را درنظر بگيريم، شــايد با نگاهي به منوي آنها متوجه 

اين تغييرات بشويم.

خديجه نوروزی
روزنامه نگار
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 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 | 3773
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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 تامين مواداوليه براي ساخت
 لوازم برقي خانگي در ايران، چه مشكالتي دارد؟

ارزي نيست
امروز بيشــترين واردات ايــران مربوط به 
كاالهاي اساســي و ضروري اســت. مواد 
غذايي، دارويي و مواد شيميايي از اين دست 
به حســاب مي آيند. دراين بين واردات مواداوليه لوازم خانگي نيز به مشكل 
خورد و در نهايت با اعتراضاتي كه انجام شد، قرار شد تامين ارز براي واردات 
مواداوليه لوازم برقي خانگي نيز به سرعت انجام شــود، اما در نهايت واردات 
قطعات وسايل برقي و لوازم زندگي به سختي و به كندي انجام مي گيرد و حتي 
اعالم مي شــود كه اصاًل ارزي وجود ندارد كه به واردات قطعات لوازم خانگي 

اختصاص داده شود.
گفته مي شود در كشور ظرفيت توليد 19ميليون دستگاه از مجموع كاالهاي لوازم 
خانگي وجود دارد. البته توليد چنين ظرفيتي بازهم به موضوع تامين مواداوليه 
مورد نياز كه اغلب وارداتي است، برمي گردد. براي توليد 11ميليون و 600هزار 
دستگاه نياز به حدود 1.2ميليارد دالر واردات مواداوليه و قطعات اين دستگاه ها 
وجود دارد. بانك مركزي در خرداد ماه امسال اعالم كرد كه براي تامين ارز مورد 

نياز به منظور واردات مواداوليه لوازم خانگي اقدام ويژه انجام بدهد.
در حوزه لوازم خانگي بيش از 500واحد توليدي لوازم خانگي در كشور وجود 
دارد. از اين تعداد، 33واحد در حوزه توليد يخچال و فريزر، 19واحد در زمينه 
توليد ماشين لباسشويي، 36 كارخانه توليد كولر آبي، 8واحد توليد تلويزيون 
و 90واحد توليد وسايل گازسوز و بقيه واحدها در ساير حوزه هاي لوازم خانگي 

فعاليت مي كنند.
با وجود داشتن تعداد زيادي واحد توليدي لوازم خانگي، همچنان بخش بزرگي 
از اين توليدات وابسته به مواداوليه وارداتي است. بهزاد رحيمي، عضو هيأت 
رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز پيش از اين گفته بود كه در توليد 
لوازم خانگي خودكفا نيستيم. او بخشي از اين مشكل را ناشي از افزايش قيمت 
ارز عنوان كرد و ادامه داد: اصال ارز نداريم كه بــه واردات اقالم مورد نياز اين 
حوزه تخصيص دهيم. از سوي ديگر فوالدي هم كه در حوزه لوازم خانگي جزو 

مواداوليه است، رشد قيمت چند برابري را تجربه مي كند.
بايد بدانيم كه 60درصد قطعات لوازم خانگي، وارداتي اســت. اغلب واردات 
مواداوليه و قطعات لوازم خانگي از كشور چين و بعد از آن كره جنوبي انجام 
مي گيرد. البته با سختگيري هايي كه در زمينه واردات مواداوليه لوازم خانگي 
به وجود آمده، خيلي از اين قطعات به صورت قاچاق وارد بازار ايراني مي شوند.

همين حاال نيز قيمت لوازم خانگي ســاخت داخــل به دليل كاهش واردات 
مواداوليه و بعضا ممنوعيت ورود اين كاالها و همچنين اختصاص نيافتن ارز 
نيمايي براي واردات با افزايش چند برابري قيمت مواجه بوده اســت. به نظر 
مي رسد با ادامه اين روند، عالوه بر اينكه توليد واحدهاي لوازم خانگي كاهش 
پيدا مي كند، به دليل كاهش عرضه، افزايــش بيش از پيش قيمت ها نيز دور 
از انتظار نيست. اين موضوع در نهايت به از بين رفتن اشتغال ايجاد شده در 

واحدهاي توليدي هم منجر خواهد شد.

نگاه

نيلوفر جاللي
روزنامه نگار

بيشترين حجم واردات مواداوليه به ايران متعلق به چه موادي است و از كدام كشورها؟

تشنگان واردات 
وابستگي 85درصد از صنايع بزرگ و كوچك داخلي براي تامين 
مواداوليه و شروع توليد، موجب افزايش قيمت  محصوالت نهايي 

آنها شده است 
نياز ما به تعامل با جهان انكارشدني نيست. هرقدر كه بهبود و تسريع روند توليد 
در دستور كار قرار بگيرد و اقتصاد مقاومتي سرلوحه كار بنگاه هاي اقتصادي، باز 
هم هيچ كشور توسعه يافته اي در سراسر جهان نيست كه بتواند ادعاي بي نيازي 
از واردات كند. براساس اعالم بانك اطالعات سازمان ملل متحد در سال2018، صنعت خودرو در اقتصادي 
به بزرگي آمريكا 11.7ميليارد دالر قطعه براي توليد از چين وارد كرده اســت. ژاپن، مكزيك و آلمان هم 
كشورهاي ديگري هستند كه براي توليد خودرو به واردات از چين نياز دارند. اما در ايران، تحريم هاي سفت 
و سخت آمريكا، دردسرهاي مراوده مالي با جهان كه ريشه در نپيوستن به معاهده بين المللي FATF  دارد، 
ارز چندنرخي و نوسان مداوم آن، ملغمه اي شده كه واردات مواداوليه را براي صنايع مختلف كشور تبديل به 
مصيبت الينقطعي كرده است. مشكل مربوط به ديروز و امروز نيست. سال هاست كه حتي مواداوليه صنايع 
داخلي بزرگ و كوچك ما، در حوزه تامين مواداوليه، وابستگي انكارنشدني اي به ارز دارند و از كشورهاي 
ديگر- با ترفندهاي مختلف- وارد مي شوند. حسين مدرس خياباني، سرپرست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مرداد ماه امسال در جلسه كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي گفت: 85 درصد از واردات كشور را 
مواداوليه، قطعات و تجهيزات مورد نياز توليد و ماشــين آالت تشكيل مي دهد. اما كدام صنايع، ارزبري 

بيشتري دارند و حيات آنها به واردات مواداوليه گره خورده است؟

مائده امينی 
روزنامه نگار

خودروهاي داخلي وارداتي 
صنعت خودروي ايــران يكي از صنايع وابســته به واردات 
اســت تا جايي كه بعضي از كارشناســان به جاي استفاده 
از تركيب صنعــت خودرو از تركيب صنعــت مونتاژكاري 
استفاده مي كنند. بسياري از قطعات مورد نياز خودروهاي 
توليد داخل ايران از كشــورهاي ديگــر، به خصوص چين 
وارد مي شود. گســترش نيوز در گزارشي اعالم كرده است 
كه حدود 25درصــد از قطعات مورد نياز ســاخت خودرو 
در كشــور، وارداتي اســت كه عمدتا مربوط به تجهيزات 
الكترونيكي و قطعات  هاي تك نظيــر ايموباليزر، ECU و 
سنسور اكسيژن است. مازيار بيگلو، دبير انجمن سازندگان 
قطعــات و مجموعه هاي خودرو گفته اســت: اگــر تيراژ 
1.2ميليون دستگاه خودرو در ســال را معيار قرار دهيم، 
مي توان گفت كل نياز ارزي زنجيره تامين خودروســازان 
حدود 2ميليارد دالر است. براساس داده هايي كه او منتشر 
كرده، اكنون به طور متوســط ميزان ارزبري هر دســتگاه 
خودرو به هزار و 600تا هزار و 700دالر رســيده اســت؛ 
درحالي كه تا پارسال بيش از 2 هزار دالر بود و اين يعني براي 
هر كدام از خودروهاي داخلي به طــور ميانگين 400دالر 
كمتر از پارسال ارز مصرف مي شود؛ صنعت خودرو همچنان 

وابستگي عميقي به واردات براي توليد دارد.

گره خوردن حيات مرغ و تخم مرغ به ارزي كه نيست 
95درصد مواداوليه صنعت مرغداري، وارداتي اســت. اين موضوعي اســت كه مهدي معصومي، عضو هيأت 
نمايندگان اتاق تهران به آن اشاره كرده و گفته است در تمام اين سال ها سوء مديريت هاي داخلي هم به مشكالت 
اين صنعت دامن زده است. گفتني است نزديك به 70 درصد كنجاله سوياي مورد نياز كشور از آمريكاي التين 
كشورهايي مانند برزيل و آرژانتين تامين مي شود و هند سهم 25 درصدي در اين زمينه به  خود اختصاص داده 
است. گفتني است براساس رايزني هايي كه به تازگي به واسطه افزايش دوباره قيمت مرغ و تخم مرغ صورت گرفته 
به زودي از مرز باشماق كنجاله سويا وارد كشور مي شود. البته اين مشكل صرفا در نهاده هاي اوليه مرغ و تخم مرغ 
خالصه نمي شود و بهزاد قره ياضي فعال حوزه كشاورزي هم ارديبهشت امسال آماري ارائه كرده است كه براساس 

آن، در بخش توليدات دامي 85 درصد خوراك مورد نياز دام ها از واردات تأمين مي شود.

اين ماجرا ادامه دارد...
تعداد صنايع وابسته به واردات براي شروع توليد در قامت اين گزارش نمي گنجد. صنايع شيميايي، صنعت 
غذايي، دارو، كفش صنايع بزرگ و كوچك بسياري در ايران با برچسب توليد داخل، بدون واردات مواداوليه 
فلج مي شوند. اگرچه لزومي ندارد كه يك كشور در همه زمينه ها به خودكفايي برسد و الزمه تداوم حيات 
اقتصادي ارتباط با ديگر كشورهاست، اما چرا بايد صنايعي كه مي توانند بومي سازي  شوند با وابستگي از ناحيه 
مواداوليه به ارز، هم خودشان در معرض نابودي قرار بگيرند هم مصرف كننده را مستاصل و تورم زده كنند؟ 
وقتي براساس اعالم سرپرست وزارت صمت و فعاالن حوزه تجارت خارجي، صنايع مختلف كشور از حداقل 
10 تا 70 درصد به مواداوليه خارجي وابســتگي دارند، درنهايت آنچه براي اقتصاد ايران مي ماند، تضعيف 
ارزش پول ملي است كه هزينه هاي توليد را افزايش مي دهد و ركود و تعطيلي بنگاه هاي فعال را رقم مي زند.

صنعت نساجي؛ وابسته به واردات پنبه و رنگ هاي شيميايي 
صنعت نساجي براي تداوم حيات خود به مواداوليه ازجمله پنبه، الياف اكلريك و رنگ هاي 
شــيميايي نياز دارد. كاالهايي كه از ملزومات اين صنعتند، مشمول ارز دولتي نمي شوند و 
نوسان ارز باعث شده تا اين صنعت دچار مشكل شود. محصوالت پتروشيمي بخش ديگري 
از مواداوليه صنعت نساجي است كه در داخل كشور با كيفيت خوب و مقدار مناسب توليد 
مي شود اما فعاالن اين صنعت مي گويند مجبورند همين مواد را از تركيه با قيمت ارزان تري 
تهيه كنند چرا كه شركت هاي پتروشيمي اين مواد را صادر مي كنند و آنها با مصيبت مقداري 
از آن را از بورس كاال تهيه مي كنند. درحالي كه باشگاه روزنامه نگاران جوان به نقل از ايران 
اكونوميست نوشته است: فقط 10 درصد از مواداوليه مورد استفاده در صنعت نساجي ازجمله 
مواد رنگ، نساجي، بعضي از قطعات دستگاه ها و نخ وارداتي هستند. توليدكنندگان بزرگ بر 
اين باورند كه بيش از 80درصد مواداوليه مورد نياز صنعت نساجي، از كشورهاي ديگر به ايران 
وارد مي شود. براساس آمار منتشرشده گمرك از تجارت خارجي در سال97، بيش از 630 تن 
رنگ نساجي از كشور هاي مختلف جهان وارد ايران شده است. در بازه زماني مورد بحث، براي 
واردات اين حجم رنگ نساجي به كشور، 6ميليون و 91هزار و 751دالر ارز از كشور خارج 
شــد كه بالغ بر 252 ميليارد و 405 ميليون و 341هزار ريال در آمار گمرك به ثبت رسيده 
است. رنگ هاي نساجي مورد نياز كشور، عموما از كشور هاي تركيه، چين، تايوان، هند، امارات 
متحده عربي و تركيه وارد ايران مي شود. از سوي ديگر، اگرچه در يكي دو سال اخير ميزان 
توليد پنبه افزايش پيدا كرده و سهم توليد داخل از 30درصد به حدود 50درصد رسيده است 
محمد شفيع ملك زاده، رئيس نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي، 2سال پيش گفته بود 
60 تا 70 درصد نياز كشور از طريق واردات از كشورهايي مثل تركيه، آذربايجان، ايتاليا، تايلند، 

مالزي، هند، تاجيكستان و... تامين مي شود.
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   سفر نرفتن، فقط شعار عده اي است
نه تنها مسئوالن شعارهاي غيرعملي براي جلوگيري از شيوع كرونا 
مي دهند بلكه مردم هم شعار سفر نرفتن مي دهند. اين روزها كافيست 
گشتي در فضاهاي مجازي بزنيد و ببينيد كه بيش از نيمي از كاربران 
اين فضاها به ســفر رفته اند و هيچ ابايي هم از ابتال به كرونا ندارند و 
مسئوالن به معناي واقعي راه هاي سفر را نبسته اند. به اين روال پيش 
برويم معلوم نيست چه تعداد ديگر بايد قرباني بدهيم. حتي اگر حرف 
مسئوالن جدي نباشــد، توقع مي رود مردم خودشان رعايت كنند و 

دست از اين روال بردارند.
داوودي از تهران

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

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

با مردم

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

يادداشت

پاسخ مسئوالن

 سردار عليرضا لطفي
رئيس پليس آگاهي پايتخت

منزل شما گاوصندوق 
نيست 

در ماه هاي اخير بســياري از شــهروندان به 
داليل مختلف اقدام به خريداري و نگهداري 
انواع طالجات، سكه و دالر و نگهداري آن در 
منزل خود كرده اند، بدون توجه به توصيه هاي 
پليس درخصوص نگهداري اموال گران قيمت 
در صندوق امانات بانك ها و با اين كار، منازل 
خود را تبديل به بهشــتي براي سارقين كرده 
و با يك دســتبرد تمام اندوختــه و پس انداز 
خود را از دست مي دهند. ضمن توصيه مجدد 
درخصوص نگهداري وجوه نقد، ســكه، دالر 
و طال در صندوق امانات بانك هــا، از آنجا كه 
بسياري از شهروندان همچنان ترجيح مي دهند 
اموال با ارزش خود را در خانه نگهداري كنند، 
توصيه مي كنم كه در اين صورت حتما نكاتي 
را كه باعث كاهش وقوع سرقت و افزايش توان 

پليس در مقابله با سارقين است رعايت كنند.
 با توجه به ورود بســياري از سارقين از بالكن 
طبقات اول به منــازل شــهروندان، توصيه 
مي شــود حتما بــراي بالكن طبقــات اول و 

پنجره ها حفاظ آهني مناسب نصب شود.
به تازگي به منظور زيبايي نماي ساختمان اقدام 
به تهيه سردرهايي مي شــود كه به سارقين 
كمك مي كند تا به راحتي ابتدا روي علمك گاز 
و سپس اين سردرها پاگذاشته و با ياري خود 
صاحبخانه، براي سرقت منزل وارد عمل شوند.

حتما موقع ترك منزل يكي از همســايگان را 
در جريان قرار دهيد تا نسبت به سروصداهاي 
احتمالــي و رفت وآمدهــا بــه منزل شــما، 

حساسيت ايجاد شود.
در صــورت نصــب دوربيــن مداربســته از 
دوربين هاي با كيفيت باال اســتفاده شــده و 
حتما يكي از دوربين ها در محل مناســبي در 

كوچه نصب شود.
استفاده از دوربين هاي مداربســته با امكان 
انتقال آنالين داده ها به گوشــي همراه شــما 
اين شرايط را فراهم مي آورد كه از هر نقطه اي 
در داخل يا خارج از كشــور به صورت آنالين، 
وضعيت منــزل خود را تحت نظر و بررســي 
داشته باشــيد و درصورت مشاهده سارقين، 

سريعا پليس را در جريان قرار دهيد.
با توجه بــه اينكه در بســياري از پرونده هاي 
سرقت منازل مشاهده شده كه يكي از سارقين 
با استفاده از بي توجهي مالكين، اقدام به ورود 
از در پاركينگ مي كنند، توصيه مي شود موقع 
خروج از پاركينگ، از بسته شدن در اطمينان 

حاصل كنيد.
منــزل شــما محل ســكونت شماســت نه 
گاوصنــدوق اشــياء ذي قيمت، لــذا توصيه 
مي شود از نگهداري اموال با ارزش ريالي باال در 
منزل خودداري كنيد و درصورت نگهداري به 
هيچ عنوان حتي در حضور نزديك ترين اقوام 

و آشنايان نيز در اين خصوص صحبت نكنيد.
از سپردن كليد به افراد ديگر خودداري كنيد 
و با توجه به اينكه سارقين براي سرقت اشياء 
قيمتي مستقيما به اتاق خواب مي روند براي 
نگهداري اموال با ارزش خود در منزل، محل 
امني را درنظر بگيريد و از قرار دادن آنها در اتاق 

خواب خودداري كنيد.
در اســتخدام ســرايدار و نظافتچي، پرستار 
كودك و سالمند دقت كرده و از شركت هاي 

معتبر استفاده كنيد.
در ساختمان هاي شــمالي از حفاظ مناسب 
استفاده كرده و حتي المقدور وسط حفاظ ها 
هم جوش داده شود تا امكان رد شدن از بين 

آنها وجود نداشته باشد.
 دقت كنيد درهاي جكدار ســاختمان حتما 
داراي شب بند باشند؛ زيرا در غيراين صورت به 

راحتي با يك فشار باز مي شوند.
برخالف تصور شهروندان، درهاي ضد سرقت از 
ناحيه توپي بسيار آسيب پذيرند و نياز است كه 

چارچوب اين درها تقويت شوند.
وقتي در يك ساختمان تنها يك واحد داراي 
در آكاردئوني باشد، دقيقا توجه سارقين به آن 
واحد جلب مي شود. درهاي آكاردئوني زماني 
مفيد هســتند كه باالي لوالهــا جوش داده 
شود، قفل آويز در دســترس نباشد و جا براي 
ديلم انداختن نباشد و از فنر و تسمه قوي براي 

اينگونه درها استفاده شود.
درصورتي كه دائما در سفر هستيد مي توانيد در 
منزل خود سيستم تايمر برق نصب كنيد تا در 
زمان هاي مشخص اقدام به روشن و خاموش 

كردن المپ ها و تلويزيون خانه كند.
در زمان خروج از منــزل چند جفت كفش را 
رو به خانــه و به صورت نامرتب قــرار دهيد تا 
سارقين را در مورد حضور صاحبخانه در منزل 

دچار اشتباه كنيد.

 خودكشي در چالش مومو
از شايعه تا واقعيت

چالش مومو كه در روزهاي اخير 
جنجال زيادي در رســانه ها به پا پيگيري

كرده حاال با انتشار خبر خودكشي 
يك پسربچه 11ساله اهوازی به خاطر اين چالش 
وارد مرحله اي تازه شده است. خبري كه نه تنها 
پليس آن را تكذيــب كرده كــه پيگيري هاي 
همشــهري نيز از اين حكايت دارد كه پسربچه 
11ساله خودكشي نكرده بلكه بر اثر سكته جانش 

را از دست داده است.
به گزارش همشهري، در روزهاي گذشته خبري 
با عنوان »خودكشي پسر 11ســاله اهوازي در 
چالش مومو« در بسياري از شبكه هاي اجتماعي 
دست به دست شــد. هر چند جزئيات بيشتري 
از اين خبر منتشر نشــده بود، اما پيگيري هاي 
همشــهري از اين حكايت دارد كه ابتدا برخي از 
كانال هاي تلگرامي در شهر اهواز چنين خبري را 
منتشر كرده اند و مدعي شدند كه پسربچه اي به 
نام ماني در جريان اين چالش دست به خودكشي 
زده است. حال آنكه ماني پسر يكي از آرايشگران 
معروف اهواز بود و به گفته يكي از آشنايان آنها، 
»همه اين خبرها شــايعه و دروغ اســت. ماني 
به دليل سكته جانش را از دست داده و هنوز علت 

سكته او مشخص نيست.« 
با اين حال برخي مدعي شــدند كه پســربچه 

11ساله كه در كالس پنجم درس مي خواند، پس 
از آنكه پيامي از طريق مومو دريافت كرده دچار 
ترس و وحشت شده و در نهايت سكته كرده است.

در اين شرايط، جانشين فرمانده انتظامي اهواز 
نيز خبر خودكشي پســربچه 11ساله را تكذيب 
كرد و گفت: تاكنون شكايتي در مورد فوت به علت 

چالش مومو به ما واصل نشده است.
سرهنگ كيومرث كشوري ادامه داد:حتي هيچ 
تماسي هم با مركز فوريت هاي پليسي 110 براي 

اعالم گزارش در اين زمينه نداشته ايم.

موموهاي ايراني 
هر چند قدمت چالش مومو در ديگر كشورها به 
چند سال مي رســد اما اين چالش به تازگي در 
ايران جنجالي شده اســت. تا جايي كه به گفته 
سرهنگ رامين پاشايي، معاون اجتماعي پليس 
فتای ناجا، افرادي در داخل و خارج از كشــور از 
فضاي ايجادشده درباره چالش مومو سوءاستفاده 
كرده اند و تصاوير مومو)تصوير عروسك ترسناك 
يــك زن( را روي پروفايل واتس اپ خودشــان 
قرار مي دهند. سپس با كاربران مدنظر خود كه 
اغلب دانش آموزان هســتند تمــاس مي گيرند 
و آنها و خانواده هايشــان را نگــران مي كنند. با 
كاربران صحبت مي كنند، متن خاصي برايشان 

مي فرستند و آنها را دعوت به برخي چالش هاي 
خطرناك مي كننــد. بعد از ايــن مرحله تهديد 
مي كنند كه اگر كاري را كه از آنها خواسته شده 
است، انجام ندهند، موبايل شان هك مي شود يا 

فردي مي آيد و آنها را به قتل مي رساند.
در همين حال پليس فتای استان خوزستان نيز 
در پي انتشــار اين چالش خطرآفرين در فضاي 
مجازي به خانواده ها و دانش آموزان هشدار داد و 
گفت: باتوجه به دريافت گزارشي با عنوان چالش 
مومو در شبكه هاي اجتماعي و اهميت موضوع، 
بررســي اين چالش خطرآفرين در دستور كار 

كارشناسان پليس فتا قرار گرفت.
سرهنگ شاهين حسنوند ادامه داد: در روزهاي 
گذشته پيامي به نام چالش مومو در شبكه هاي 
اجتماعي به خصوص واتس اپ منتشــر شده كه 
اغلب در استان هاي جنوبي شــاهد آن بوده ايم 
و برخي كاربران نيز كه بيشــتر آنها دانش آموز 
بوده اند، اين پيام ها كه حاوي تصاوير مومو هستند 
را دريافت كرده اند. رئيس پليس فتای خوزستان 

ادامه داد: بــراي برخي از كاربــران واتس اپ از 
حساب هاي كاربري با شــماره ايراني و خارجي 
پيام هايي به زبان فارســي ارسال شده كه از آنها 
خواسته شده بود در چالش مومو شركت كنند. 
وي گفت: متأسفانه كليپ هاي چالش مومو باعث 
نگراني خانواده ها شده و اين نگراني ها به فرزندان 
نيز منتقل و باعث ايجاد اضطــراب در بين آنها 
شده اســت. حال آنكه بررسي هاي كارشناسان 
پليس فتا نشان داده كه عمده اين پيام ها با انگيزه 
ايجاد مزاحمت ارسال شده است. در اين شرايط 
انتظار مي رود والدين خونســردي خود را حفظ 
كــرده و توصيه هاي الزم را مدنظــر قرار دهند. 
والديــن اينترنت بدون محدوديت را در بســتر 
يك پيام رسان خارجي در اختيار فرزند خود قرار 
مي دهند و همين موضوع زمينه ساز اين مشكالت 
شده اســت. وي از والدين خواســت بر استفاده 
فرزندان خود از پيام رســان هاي خارجي نظارت 
بيشتري داشــته باشــند و آنها را براي آموزش 
مجازي به نرم افزارهاي خارجي راهنمايي نكنند.

تصورات عجيب يك قاتل
»تصور مي كردم برادرم قصد تصاحب ارثيه پدري مان را 

دارد و به همين دليل او را به قتل رساندم.« اين بخشي داخلي
از اعترافات مردي 40 ساله است كه برادر ٥0 ساله اش 

را با ضربه چاقو به قتل رساند.
به گزارش همشهري، عصر پنجشنبه 24 مهر ماه مردي با 110 تماس 

گرفت و گفت: »من آدم كشته  ام؛ برادرم را كشته ام. «
 اپراتور پليس، مرد را به آرامش دعوت كرد و از او خواست نشاني محل 
حادثه را اعالم كند. مرد با صدايي لرزان آدرس خانه اي در غرب تهران 
را به اپراتور گفت و طولي نكشيد كه مأموران كالنتري در محل حادثه 
حاضر شدند. آنها وقتي قدم در خانه گذاشتند با جسد خونين مردي 
حدودا ٥0 ساله روبه رو شدند كه با يك ضربه چاقو به قتل رسيده بود. 
در اين شرايط گزارش اين جنايت به قاضي ساسان غالمي، كشيك 
جنايي تهران اعالم شد و او به همراه تيم تجسس پليس آگاهي تهران 

در قتلگاه حضور يافتند.

بازداشت قاتل در صحنه جنايت
محل جنايت، خانه مقتول بود و بررسي ها نشان مي داد كه او از سوي 
برادرش غافلگير شده و جانش را از دست داده است. عامل جنايت برادر 
40 ساله اين مرد بود كه با دستاني خون آلود كنار جسد نشسته بود و 
همانجا دستگير شد. او در همان بازجويي هاي اوليه به قتل برادرش 
اعتراف كرد و گفت: تصور مي كردم كه او قصد تصاحب اموال پدرم را 

دارد به همين دليل جانش را گرفتم. متهم به قتل در ادامه مدعي شد 
كه به شدت از قتلي كه مرتكب شده پشيمان و دچار شوك شده است.

 وي توضيح داد: سال ها قبل مادرم فوت شــد و بعد از مرگ او پدر و 
خواهرم بيمار شــدند. من و برادرم هر دو متاهل هستيم و مسئوليت 
نگهداري از خواهرم را من به عهده گرفتم. برادرم نيز مسئول نگهداري 
از پدرمان شــد اما اين اواخر به رفتارهاي برادرم مشــكوك شــده 
بودم. بارها او را زيرنظر گرفتم و احســاس كردم كه قصد دارد اموال 
پدري مان را تصاحب كند. تصورم اين بود چون از پدرمان نگهداري 
مي كند مي خواهد اموالش را به نام خودش بزند و به من ســهمي از 
ارثيه پدري ام ندهد. حتي بارها برسر اين مسئله با او درگير شدم اما با 
وساطت اطرافيان آشتي كرديم. با اين حال ذهنم به شدت درگير اين 
مسئله بود و فكر مي كردم برادرم قصد فريب مرا دارد تا اينكه تصميم 

اشتباهي گرفتم.
وي ادامــه داد: روز حادثه به خانــه برادرم رفتم. چون مي دانســتم 
خانواده اش نيســتند و او به همراه پدر بيمــارم در خانه بودند. وقتي 
رسيدم با يكديگر صحبت كرديم و وقتي برادرم براي ريختن چاي و 
پذيرايي از من به آشپزخانه رفت به دنبالش رفتم و با چاقويي كه از قبل 
همراه خود برده بودم ضربه اي به گردنش زدم. پس از آن برادرم غرق 
در خون روي زمين افتاد و من به شدت شوكه شدم. نيم ساعتي باالي 
سرجسد او نشستم و وقتي به خودم آمدم به پليس زنگ زدم تا خودم 
را معرفي كنم. باورم نمي شد كه جان برادرم را گرفته ام و حاال به شدت 

پشيمانم چرا كه بزرگ ترين اشتباه زندگي ام را مرتكب شده ام.
متهم به قتل پس از اقرار به جنايت با دســتور بازپرس جنايي تهران 
بازداشــت شــد و در اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران 
قرار گرفت تا به زودي براي بررســي سالمت رواني به پزشكي قانوني 

منتقل شود.

2مرگ اسرارآميز در پايتخت

گداي ميلياردر راهي زندان شد

هشدار پليس به والدين 
درباره يک چالش مجازی

آدرس دقيق خرابي در آسفالت خيابان ديباجي جنوبي را بدهيد
روابط عمومي منطقه 3شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
موضوع »مرمت آسفالت خيابان ديباجي جنوبي در ستون با مردم روز 
8مهر پاسخ داده است: « خيابان ديباجي هيچ فرعي با عنوان خيابان 
غفاري ندارد، لذا با توجه به وجود خياباني به نام غفوري و به دليل امكان 
تشابه اسمي از خيابان غفوري و پياده روهاي اين محدوده بازديد به 
عمل آمد و مشكل اعالمي از سوي شهروندان مشاهده نشد. با اين حال 
خواهشمند است شهروند محترم نشاني دقيق تر و با ذكر پالك مورد 

نظر اقدام كند تا بررسي مجدد در اين خصوص صورت پذيرد.

با پيدا شدن جسد آقاي دكتر و مردي ميانسال در 
2اتفاق جداگانه در تهران، تحقيقات براي كشف 

اسرار مرگ آنها آغاز شده است.
به گزارش همشهري، صبح جمعه رهگذري در حال 
عبور از خياباني حوالي جنت آباد بود كه در پشت يك 
مدرسه چشمش به مردي افتاد كه بي حركت روي 
سكويي ايستاده بود و تكان نمي خورد. مرد رهگذر 
براي خريد وارد مغازه شد و هنگام برگشت بار ديگر 
همان مرد را بي حركت روي سكو ديد و مطمئن شد 
كه حادثه اي رخ داده است و به همين دليل نزديك تر 
رفت و ناگهان با جسد حلق آويز شده مرد ميانسال 
روبه رو شد. او وحشت زده به پليس زنگ زد و دقايقي 
بعد مأموران كالنتري جنت آبــاد در محل حاضر 
شدند. آنها با ديدن جسد اين مرد كه حدودا ٥٥ساله 
به نظر مي رسيد ماجرا را به قاضي مصطفي واحدي، 
كشــيك جنايي تهران گزارش دادند و او دستور 

تحقيقات در اين خصوص را صادر كرد.
ماموران در ادامه جيب هاي متوفي را گشــتند و 

چند شماره پيدا كردند كه كنار آنها نوشته شده بود 
شماره هاي اضطراري. مأموران با يكي از شماره ها 
تماس گرفتند و به اين ترتيب هويت متوفي فاش 
شد. در ادامه جســد با دســتور قاضي جنايي به 
پزشــكي قانوني انتقال يافت و كارآگاهان بررسي 
تصاوير دوربين هاي مداربســته را در دستور كار 
خود قرار دادند تا معماي مرگ مرد ميانسال آشكار 
و مشخص شود كه آيا ماجرا قتل بوده يا خودكشي.

2ســاعت از اين ماجرا گذشــته بود كــه حدود 
ساعت13:٥0 جمعه بار ديگر تلفن قاضي مصطفي 
واحدي، كشيك جنايي تهران زنگ خورد. اين بار 
مأمور كالنتري انقالب بود تا گزارش مرگ مردي 
٥2ســاله را به قاضي جنايي اعالم كند. آنطور كه 
مأمور پليس مي گفت مرگ وي مرموز بود. به همين 
دليل بازپرس جنايي به همراه تيم تجسس پليس 
آگاهي راهي محل حادثه كه خانه اي حوالي ميدان 
انقالب بود شدند. تحقيقات حكايت از اين داشت 
كه متوفي، پزشك ٥2ساله و متخصص است. جسد 

او به صورت دمر در آشپزخانه و كنار اجاق گاز افتاده 
بود. به نظر مي رسيد علت مرگ ضربه به ناحيه سر 
است با اين حال جسد بايد به پزشكي قانوني منتقل 
مي شد تا پزشــكان علت دقيق مرگ وي را اعالم 
كنند. فردي كه با جسد آقاي دكتر روبه رو شده بود 
دوست وي بود كه در تحقيقات گفت: خانواده دكتر 
در خارج از كشور هســتند و او به تنهايي زندگي 
مي كند. من سال هاست با او دوست هستم و اغلب 
به خانه اش مي آيم و به او سري مي زنم. آخرين بار 
ساعت 2بعدازظهر روز گذشته خانه اش بودم و او 
هيچ مشكلي نداشــت. بعد از آن خانه اش را ترك 
كردم تا امروز كه هرچه به او زنگ زدم جوابم را نداد. 
نگران شدم و چون كليد يدكي خانه اش را به من 
داده بود خودم را به خانه رساندم تا اينكه با جسد او 
روبه رو شدم. بازپرس جنايي تهران دستور بررسي 
دوربين هاي مداربســته ساختمان و اطراف محل 
حادثه به همراه تحقيق از همسايه ها را صادر كرده 

تا اسرار مرگ آقاي دكتر برمال شود.

گداي ميلياردري كه در يكي از چهارراه هاي اصلي شــهر قزوين اســپند دود 
مي كرد؛ شناسايي و با حكم قضايي راهي زندان شد.

به گزارش ايسنا، محسن رحيمي، مسئول مركز ساماندهي متكديان شهرستان 
قزوين گفت: يكــي از متكدياني كه بارها از ســوي عوامل گشــت اين مركز 
جمع آوري شده و به وي تذكر داده شده بود كه دست از تكدي گري بردارد فردي 
متمول و ثروتمند است كه در چهارراه هاي اصلي شهر اقدام به تكدي گري در 
قالب »اسپند دودكردن« مي كرد. وي افزود: اين مرد به دروغ خودش را جانباز 
دفاع مقدس معرفي مي كرد، اما بررسي ها نشــان مي داد كه در يكي از مناطق 
متوسط به باالي شهر قزوين زندگي مي كند و داراي واحدهاي مسكوني ديگري 
در جنوب شهر و اموال ديگر است كه با يك دســتگاه پرايد به نزديكي محل 
تكدي گري مراجعه كرده و وسايل اســپند دود كردن را نيز در صندوق عقب 

خودرو حمل مي كرد.
مسئول مركز ساماندهي متكديان گفت: مأموران نيروي انتظامي و شهرداري 

طي ماه هاي گذشته بارها اين متكدي را در قزوين و در چهارراه هاي مختلف 
رويت كردند و به او تذكر دادند، اما او به صورت علني به همكاران ما توهين كرده 
و آنها را تهديد به قتل كرد. اين متكدي حتي به همكاران ما پيشــنهاد واريز 
30 الي ٥0ميليون تومان به عنوان رشوه كرد كه در نهايت به دستگاه قضايي 
معرفي و با حكم دستگاه قضا خودروي وي توقيف و شخص متكدي دستگير 

و راهي زندان شد.
وي گفت: همچنين با حكم دستگاه قضايي انبار منزل اين متكدي بازرسي شد 
كه در آنجا حدود 400كيلو برنج، اقالم مختلف اهدايي از سوي مردم نظير روغن 
مايع، روغن نباتي، بسته هاي چند كيلويي عدس، لوبيا، چندين قوطي رب و... 
كشف شــد.  همچنين از وي با وجود تالش هاي پنهاني صورت گرفته توسط 
خانواده اين متكدي جهت خروج چندين فقره چــك و كليد گاوصندوق او از 
منزل، مأموران 3٥فقره چك به ارزش تقريبي 11ميليارد و840ميليون ريال 

به همراه 8ميليون ريال وجه نقد از خانه او كشف كردند.

چالش هاي مديريت اپيدمي در كالنشهرها
تمركز بيشــتر متخصصان در كالنشــهرها و  ادامه از 

برنامه ريزي هاي مديريتي در اين محيط ها نيز صفحه اول
مي تواند الگويي براي مديريت اپيدمي در ســاير نقاط كشــور باشد. 
چالش هاي مديريت اپيدمي در كالنشهرها عالوه بر موارد  گفته شده 
تحت تأثير پيچيدگي هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي 
و امنيتي است. تبعات هر سياستگذاري اشتباه بسيار بيشتر است و 
تأثير نهايي آن كل كشور را تحت تأثير قرار مي دهد بنابراين مي تواند در 
نمايش تابلوی مديريت اپيدمي كشور در سطح جهاني اهميت ويژه اي 
داشته باشد. تحقيقات انجام شده نشان مي دهد در كالنشهري مانند 
تهران تنوع الگوي اپيدميولوژي كروناويروس جديد حتي در ســطح 
مناطق 22گانه اين شهر از منظرهاي مختلف متفاوت و متغير است. 
براي مثال حتي توزيع عالئم باليني اوليه بيماري در مناطق مختلف از 
الگوي مشــابهي تبعيت نمي كنــد و توزيع متفــاوت مبتاليان به 
بيماري هاي زمينه اي در ســطح شــهر يكســان نبوده و نســبت 
بستري شدگان و قربانيان اين اپيدمي را تحت الشعاع قرار داده است. 
تراكم متفاوت و بافت متغير جمعيت در اين مناطق هم عامل ديگري 
است تا در كالنشهرها نتوانيم نسخه مديريتي واحدي براي همه مردم 
و در همه مناطق بنويســيم. درواقع يك پارادايم مستمر در مديريت 
اپيدمي وجود دارد كه گاه الزم اســت جمعيت را در يك كليت ديد 
)چراكه تحركات جمعيتي به خصــوص درزماني كه مردم هر منطقه 
محدود به حضور الزامي در خانه يا منطقه خود نيستند( و زماني نيز بايد 
زيرگروه هاي جمعيتي را مانند تجمع چندين شــهر در يك شــهر 
موردتوجه قرار داد. تأثير همسايگي اپيدميولوژيكي در كالنشهرها نيز 
به مراتب بر گسترش اپيدمي دامن مي زند، بدين معنا كه تنوع الگو و 
تراكم بيماري در مناطق مختلف با جابه جايي هر روزه افراد محتمل يا 
مبتال تغيير مي كند و مردم اينگونه شهرها بيشتر از روستاها و شهرهاي 
كوچك تر و بــا تراكم كمتر در معــرض خطر ابتال بــه بيماري قرار 
مي گيرند. مديريت اپيدمي در چنين شرايط و شهرهايي ضمن تأكيد 
و توجه بيشتر به كليات اصول مديريت اپيدمي بايد به نكات زير توجه 

داشته باشد:
  انعطاف پذيري بيشتر در مديريت با توجه به حاد بودن اپيدمي و 

سرعت  باالي تغييرات در واحد زمان.
  استفاده حداكثري از متخصصان و مراكز علمي كه به طور طبيعي 

حضور بيشتري در كالنشهرها دارند.
  تعامل، هماهنگي و مشــاركت كامل همه نهادها، ســازمان ها و 
مسئوالن مرتبط به خاطر اينكه اين اپيدمي تهديدكننده بوده و تنها 
جسم و جان مردم را متأثر نكرده و در كليه شاخص هاي زندگي فردي 

و اجتماعي آن ها تأثير گذاشته است.
  برنامه ريزي هــای كوتاه مدت، ميان مــدت و درازمدت به خاطر 
پيش رونده بــودن اپيدمي و اينكه هنوز نمي دانيم تاريخ خاموشــي 
اپيدمي چه زماني خواهد بود، هنوز داروي مؤثري براي درمان مبتاليان 
نداريم و تا زمان توليد و در دسترس قرار گرفتن واكسن مؤثر و ايمن 

تاريخ نامشخصي پيش روي ماست.
  طراحي و انجام مطالعات كاربردي علمي براي پاســخ به سؤاالت 
مهمي كه براي برنامه ريزي و مديريت اپيدمــي الزم داريم. اين امر 
به خصوص در كالنشهرها كه تجمع مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي در 
آنجا بيشتر است اهميت باالتري نيز دارد و به نوعي يك رسالت كشوري 

محسوب مي شود.
  مهياكردن امكانات و ملزومات رسيدگي به مبتاليان يا افراد مظنون 
به ابتال حتي مازاد بر جمعيت رسمي اين كالنشهرها با توجه به مراجعه 
و ارجاع بسياري از افراد مناطق كوچك تر و شهرها و روستاهاي اطراف 
به آنجا بسيار است. اين مديريت مي تواند براي نيروي انساني شاغل 
در حوزه سالمت كه به خاطر تراكم مراجعه كننده و خستگي مفرط 
بعداز مدتي دچار فرسودگي شغلي حاد مي شوند نيز بايد اعمال شود.

  مديريت افكارعمومي و تعامل مناسب و علمي با رسانه هاي رسمي 
و شناسنامه دار در كالنشهرها كه عالوه بر جمعيت تحت پوشش ساير 
مناطق را هم پوشش مي دهد و آنها به خاطر عدم وجود زيرساخت هاي 
الزم چشم و گوششان متوجه متخصصان و متوليان مديريت مقابله با 

كرونا در اين مراكز اصلي است.
  درصورت نياز سازماندهي گروه هاي تخصصي براي اعزام به مناطق 
كوچك تر اطراف براي ارائه كمك هاي فني تا از ارجاع و مراجعه بيشتر 

به كالنشهرها و افزايش بار سنگين اپيدمي در آنها جلوگيري شود.
در كل بايد توجه داشــت كه هم اكنون، كنترل گســترش ويروس 
عفوني و كنتــرل محدوديت هاي انتقال قطعي اســت. ارتباط مؤثر 
بين سازمان هاي مختلف ازجمله نهادهاي دولتي، صنعت، دانشگاه، 
نهادهاي ملي و بين المللي براي جلوگيــري ازانتقال عفونت هنگام 
طغيان بيماري بسيار الزم اســت. در غياب وجود يك روش درماني 
خاص، مطالعه بيماري زايي عفونت براي شناســايي اهداف جديدتر 
و طراحي داروهاي جديد درماني ضروري اســت. مديريت اپيدمي 
كوويد-19در كالنشهرها نه تنها براي جمعيت تحت پوشش خود بلكه 

ساير شهرها و اماكن كمتر برخوردار اهميت ويژه اي دارد.

عامالن شهادت مرزبان هرمزگاني كمتر از 24ساعت پس از 
درگيري مرگبار در اصفهان دستگير شدند. به گزارش پليس، 
روز پنجشنبه درپي درگيري مرزبانان پايگاه درياباني قشم با 
قاچاقچيان كاال، ستوان يكم اصغر ساالرپور به شهادت رسيد 
و با فرار قاچاقچيان، تحقيقات براي دستگيري عامالن اين 

جنايت آغاز شد.
فرمانده مرزباني استان هرمزگان گفت: با هوشياري مرزبانان 
قاتل و همدست وي شناسايي شدند كه با توجه به متواري 
شدن و تغيير پي درپي محل اختفاي متهمان، با انجام كار 
گسترده اطالعاتي در كمتر از 24ساعت از وقوع حادثه مسير 
فرار آنها در شهرضاي استان اصفهان شناسايي شد. وي ادامه 
داد: اكيپي از مأموران انتظامي استان اصفهان و نيز ايست و 
بازرسي شهيد امامي شهرستان شهرضا با هماهنگي مقام 
قضايي در اين مســير به كمين نشستند و سرانجام در يك 
عمليات ضربتي و غافلگيرانه متهمان را در ورودي شهرستان 
شهرضا دستگير كردند. متهمان در بازجويي هاي اوليه به 

جرم خود اعتراف كردند و تحقيقات از آنها ادامه دارد.

دستگيري عامالن 
شهادت مرزبان 

هرمزگاني
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دلخوشيبهمجسمه
اسكار هم در مقابل كرونا عقب نشيني كرده است. هر سال اين موقع 
تكليف فيلم هايي كه قرار بود نماينده كشورشان در آكادمي اسكار 
باشند مشخص شده بود و آمريكايي ها كار نظم بخشيدن به فيلم ها 
را آغاز كرده بودند. اما حاال زمانبندي هاي اســكار هم دســتخوش 
تغيير شــده تا در تاريخچه اين آيين نود و ســه ســاله نام فراگيري 
ويروس كوويد-19 هم ثبت شــود؛ ويروسي كه ســبب شد برنامه 
اسكار2021 تغيير كند. اول قوانين تغييركردند تا جايي كه نمايش 
فيلم در سينماماشين ها هم در زمره فيلم هاي اكران شده قرار گرفت. 
بعد هم نوبت اين شد كه جشن اسفندماه هرساله اسكار حدود يك 
فصل با تأخير برگزار شود بلكه ميزان دردسرهاي كرونا براي اسكار 
هم كاهش يابد. حاال قرار اســت روز 13بهمن راي گيري اوليه براي 
انتخاب بهترين ها آغاز و 5ارديبهشت سال آينده هم مجسمه ها بين 

برگزيدگان تقسيم شود.

خورشيدوگردوازايران
در اين روزهــا ايراني ها براي يافتــن نماينده اي كه 
بتواند در رقابت با ديگر فيلم هاي بخش بين المللي 
اســكار آبروداري كند مدتي است دست به كار 
شــده اند. اول خبر نمايندگي بي چون و چراي 
»خورشيد« در آسمان اســكار منتشر شد ولي 

كمي بعد »درخت گردو« هم به گردونه رقابت اضافه شد. سازندگان 
درخت گردو مي خواهند از هشتم آبان ماه فيلمشان را در كردستان 
يك هفته به نمايش بگذارند و خورشيد هم احتماال بايد يك هفته بر 
سردر سينماها بتابد تا گام اول براي مســافر آمريكا شدن اين فيلم 
برداشته شود. به جز اين دو فيلم، سازندگان »جنايت بي دقت« هم با 
توجه به موفقيت فيلم در بخش افق هاي جشنواره ونيز، براي عهده دار 
شدن نمايندگي ايران در اسكار پيش رو اعالم آمادگي كرده اند. مالكان 
فيلم درخواست پروانه نمايش براي فيلم را به سازمان سينمايي تسليم 
كرده اند و بنا دارند اگر وضعيت سينماها بهتر شود و بازگشايي ها جدي 
باشد فيلم را به طور گسترده اكران كنند. در غيراين صورت آنها هم با 
يك هفته نمايش در شهرستان به طور موقت موضوع رعايت قوانين 

براي معرفي به آكادمي را به سامان برسانند.
فارغ از اينكه چه فيلمي باالخره نماينده ايران در اســكار نود و سوم 
باشد، بايد اين مهم را به خاطر داشت كه فيلم انتخابي مي تواند يكي از 
گزينه هاي احياي گيشه ها در روزهاي سرد سينماها باشد. اين يكي 

از اميدهاي سينماي ايران براي بهبود اوضاع است.

شمايليكمتضررچندصدميلياردي
»سينماي ايران در 6ماه نخست سال99 كه به دليل كرونا در حالت 
تعطيلي كامل بود يا فيلم ها را در سالن هاي خلوت نمايش مي داد، با 
ضرري حدود 300ميليارد تومان مواجه شــده است. ضرري كه اگر 

فكر و برنامه ريزي دقيقي براي آينده سينما نشود به اين سادگي ها 
قابل جبران نخواهد بود.« اين خبر را بگذاريد كنار اين مقايسه ساده 
كه سينماي ايران در 6 ماه نخست سال98 حدود 16.6ميليون نفر 
مخاطب و فروشي حدود 199ميليارد تومان داشته است. فيلم هاي نه 
چندان موفق سال گذشته در چرخه اكران كمتر از 10ميليارد تومان 
مي فروختند و صدای گاليه ها را بلند مي كردند. آنهايي هم كه فروش 
باالي 10ميليارد را به نام خود ثبت مي كردند تعدادشــان كم نبود. 
امسال اما سينما در 6ماه نخست سال با 337هزار مخاطب به فروش 
حدود 5.2ميليارد توماني دست يافته كه ناگفته پيداست چه شكستي 
خورده است. اين آسيب چند صد ميلياردي به سينما را نبايد فراموش 
كرد و البته در خاطر داشت كه كرونا بسياري از پروژه هاي سينمايي 
را كه در مرحله پيش توليد يا فيلمبرداري بودند هم متوقف كرده و 
موجب وارد آمدن خسارت زيادي به تهيه كنندگان و بيكاري عوامل 
سينما شده است. هم اكنون 32صنف، اعضاي صنوف خانه سينما را 
تشــكيل مي دهند كه 5600نفر در اين صنوف به عنوان نيروي كار 
تعريف مي شوند. از اين ميان طبق آمار تنها 20درصد از امكانات مالي 
مناسبي برخوردارند و بقيه 4500 نفر، همان حقوق اندك 3ميليوني 
خود را از دست داده اند و بيش از 1300نفر از اعضاي صنوف مختلف 
زيرمجموعه خانه سينما خواستار دريافت بيمه بيكاري هستند. اين 
بيمناكي از اوضاع و احوال سينما را نمي توان بي خيال شد و براي عبور 

از اين وضعيت بايد چاره اي جدي انديشيد.

خبر

درگذشتملكهتكنيكالر

آثارنقاشانايرانيدرحراجآنالينساتبيز

رازموريكونهمنتشرميشود

پنجمين همايش بين المللی 
ايران شناسي دانشگاه بولونيا فرهنگ

پنجشنبه و جمعه اول و دوم 
آبان1399 )22 و 23 اكتبر( در دانشــگاه 
بولونيا برگزار خواهد شد. مقاله هايي كه در 
اين همايش ارائه مي شود، مجموعه اي است 
از پژوهش هاي گوناگون ايران شناسانه كه 
از ايران باستان تا ايران معاصر را در ادبيات 
و اسطوره و دين پژوهي و سينما و... شامل 

مي شود.
»روايت روايت شناسي در ايران« علي اصغر 
محمدخاني، »تاريخ نويســي ساختگي و 
تعريف هويت« )روايت آفرينش دين بدكار 
از نگاه دين شناسان زرتشتي دوره عباسي( 
جان فيليپو تريبيلي، »چرخه اســطوره اي 
آرش در ادبيات ايرانــي« آنتونيو كلمنته 
پانائينو، »جدال ميان ديوان و فرشتگان« 
)ريشه هاي گنوســي گري ميان ايرانيان و 
بابليان( اتسيو آلبريله، »رزم و بزم 2 شيوه 
توصيفي جنــگ در دوره تيموري« ميكله 
برنارديني، »جنگ خليج فارس به شــيوه 
صفوي« )منظومه هاي كوتاه شاعر مرموز 
قدري( مائوريتســيو ســيلويو پيستوزو، 
»طبيعــت تخيــل و مدرنيتــه در »چهار 
عنصر« )بيدل دهلوی( استفانو پلو، تصاوير 
حقيقي، تصاوير درســت )نگاه و روايت در 
ســينماي ايران از ديدگاه اروپايي( ادونه 
برانداليزه، »داســتان »حي بن يقظان« در 
نوسان فلســفه و عرفان« فرانچسكو عمر 
زامبونــي، »ادبيات فارســي دوره اخير با 
تمركز بر 3 رمان منتشر شــده در ايتاليا« 
فائزه مرداني، »ويس و رامين و بهمن نامه« 
جنبه هــاي بينامتنــي، ناهيد نــوروزي، 
»روايت شناسي قصه زرد پري و سبز پري « 

حسن ذوالفقاري، »داستان نويسي معاصر 
فارســي: بازخواني تحليلي« آنــا وانزان، 
»تهران مخوف، تأمالتي بر تجسم شهر به 
مثابه استعاره اي از بي سويگي مدرنيته در 
ايران« بيانكا ماريــا فيليپيني، »ماه ماني و 
 ماه المقنع: معجزه هــاي مذهبي و كاربرد 
سياسي آنها« آندرا پيراس، »گونه شناسي 
پهلوان در هنر روايتي ُسغدي و در حماسه 
فارســي درباره رستم و اســفنديار« مائتو 
كومپارتي، »شهرســتاني هاي ايرانشهر و 
ادبيات جغرافيايي دوره ساســاني« كارلو 
چرتي، »متن كتيبه داريوش در بيستون: 
وراي تفسير تاريخي  - متن شناختي« پائولو 
اوني بنه، »خاطره نويسي در ادبيات معاصر: 
پيدايش و تكامل يك گونه« ناتاليا تورنزلو، 
»بن مايه قلندر در ادبيات عرفاني فارسي« 
فابيو تيديــا و »ديگــري در منظومه هاي 
فارسي از فردوسي تا سعدي« كارلو سكونه 
ازجمله مقاله هايي است كه در اين همايش 

2 روزه ارائه مي شود.
پائوال پوچيني رئيس دانشــكده زبان ها، 
فرهنگ ها و ادبيات خارجه و پائولو كاپوتسو 
رئيس دانشــكده تاريخ، فرهنگ و تمدن 
دانشگاه بولونيا آغازگران همايش خواهند 
بود و مائوريتسيو ســيلويو پيستوزو، كارلو 
ســكونه، فائــزه مرداني و ناهيــد نوروزي 
ميزباني همايش را به عهده خواهند داشت.

پنجمين همايش ايران شناســي به همت 
دانشگاه بولونيا دانشكده زبان ها، فرهنگ ها 
و ادبيات خارجه و دانشكده تاريخ، فرهنگ 
و تمدن دانشــگاه بولونيا با همكاري مركز 
فرهنگي و امور بين الملل شهر كتاب و پروژه 
ايدا و دفترهاي ميخانــه، مجله مطالعات 

ايراني برگزار مي شود.

روندا فلمينگ، بازيگر عصر 
طاليي سينماي آمريكا در 
دهه هاي 1940 و 1950 و 
مشــهور به ملكه فيلم هاي 
تكني كالر در 97ســالگي 
درگذشــت. بــه نوشــته 
نيويورك تايمــز، فلمينگ 
در ســال هاي پس از ترك 

ســينما به خوانندگي روي آورد. او در طول حيــات حرفه اي خود در 
فيلم هاي زيادي ازجمله »طلسم شده« اثر آلفرد هيچكاك نقش آفريني 
كرد و در طول سال هاي فعاليت حرفه اي خود در كنار بازيگران مشهوري 
نظير برت لنكستر، كرك داگالس و چارلتون هستون جلوي دوربين 
رفت. رونالد ريگان، رئيس جمهور ســابق آمريكا نيز ازجمله بازيگراني 
بود كه در يك ســري فيلم در كنار روندا فلمينگ نقش آفريني كرده 
بود. فلمينگ پس از نقش آفريني در نخســتين فيلم رنگي خود به نام 
»يك يانكي از كانكتيكات در دربار شــاه آرتور« )1949(، به طور ويژه 
مورد توجه تهيه كنندگان قرار گرفت و بعدها لقب ملكه فيلم هاي تكني 
كالر را از آن خود كرد. روندا فلمينگ نخستين بازي مهم خود را در فيلم 
»طلسم شده« )1945( به كارگرداني آلفرد هيچكاك و تهيه كنندگي 
»ديويد او. سلزنيك« انجام داد. او در اين فيلم در كنار بازيگران مشهوري 
نظير گرگوري پك و اينگريد برگمن به ايفاي نقش پرداخت. موفقيت 
اين فيلم سبب شد تا »او سلزنيك« از روندا فلمينگ براي بازي در فيلم 
دلهره آور ديگري دعوت به عمل آورد. در نتيجه فلمينگ در فيلم »پلكان 
مارپيچ« )1946( به كارگرداني رابرت ســيدومك نيز بازي كرد. او در 
فيلم »از درون گذشته« )1947( با بازي رابرت ميچام و كارگرداني ژاك 
تورنو نيز بازي كرده است. فلمينگ در فيلم وسترن »اوكالهماي سابق« 
)1943( با بازي جان وين نيز ايفاي نقش كرده بود. يكي از مهم ترين 
فيلم هايي كه روندا فلمينگ در آن ايفــاي نقش كرد، فيلم »جدال در 
اوكي كرال« )1957( بود. در اين فيلم بازيگران مشــهوري نظير برت 

لنكستر و كرك داگالس نقش آفريني كرده بودند.

در حراج پيــش روي »هنر 
قرن بيســتم خاورميانه« 
ســاتبيز آثاري از 7هنرمند 

ايراني عرضه مي شود.
به گــزارش همشــهري، 
حــراج »هنر قرن بيســتم 
خاورميانه« ســاتبيز هفته 
آينده برگزار مي شــود و در 
جريان آن آثــاري از صادق 
تبريزي، سهراب سپهري، 
مسعود عربشــاهي، بهمن 

محصص، فرامرز پيالرام، حســن قائمي و فريدون رحيمي آسا عرضه 
خواهد شد. در جريان اين حراج، تابلو نقاشي »ليلي و مجنون« - اثر صادق 
تبريزي - از پيشگامان مكتب سقاخانه به فروش گذاشته مي شود. اين اثر 
كه كمتر ديده شده، سال1338 خلق شده و قيمتي تخميني بين 3 تا 
4هزار پوند براي آن درنظر گرفته شده است. صادق تبريزي پاييز سال96 
در سن 79سالگي در لندن درگذشت. همچنين اثر بهمن محصص كه 
Personaggio I نام دارد و سال1968 ميالدي كشيده شده با قيمت 
تخميني بين 70 تا 90هزار پوند عرضه خواهد شد. اثر بي عنوان پيالرام 
هم كه با استفاده از رنگ متاليك، جوهر، مداد و گواش روي كاغذ كشيده 
شده بين 60 تا 80هزار پوند برآورد قيمت شــده است. در حراج »هنر 
قرن بيستم خاورميانه« ســاتبيز كه به دليل شيوع ويروس كرونا از 20 
تا 27اكتبر )29مهر تا 6آبان( به صورت آنالين برگزار مي شود، بيش از 

100اثر از هنرمندان مطرح منطقه به فروش گذاشته مي شود.

منتخبــي از آهنگ هــاي 
»انيــو  انتشــار نيافته 
آهنگســاز  موريكونــه« 
برجســته فقيد ايتاليايي 
و پدر موســيقي سينماي 
جهــان، در قالب يك آلبوم 
منتشــر مي شــود. ايــن 
آلبوم متشــكل از 7آهنگ 
موريكونه )در قالب 27ترك( 
خواهد بــود. ايــن آلبوم 
منتخب »موريكونه سگرتو« 

)راز موريكونه( نام دارد و موسيقي هاي فيلم كمتر شناخته تر موريكونه از 
سال هاي پايان دهه1960 تا اوايل دهه1980 را دربرمي گيرد. اين آلبوم 
به طور مشترك توسط »دكا ركوردز« و »كام شوگر« ايتاليا انتشار خواهد 
يافت. در تريلري كه براي معرفي اين آلبوم نمايش داده شــده، آلبوم 
»سگرتو موريكونه« و »روي پنهان، سايه هاي تيره و دنياي خيال انگيز 
روياهاي استاد« توصيف شده است و در متن حاشيه اي آن آمده: انيو 
موريكونه سازنده بهترين موسيقي فيلم  در تمام ادوار بوده است، اما از 
»نبوغ اعجاب آور پنهان وي« قرار است به زودي رونمايي شود. اين آلبوم 
كه داراي 27ترك موسيقي است، منتخبي است از آهنگ هاي كمياب، 
قطعه هاي فراموش شده و برداشت هاي متناوب.  آندرآ موريكونه، پسر 
 انيو موريكونه در گفت وگويي با ورايتي، اين آلبوم را آلبومي متشكل از 
ترك هاي زيبا توصيف كرده و گفته اســت: در مجموع ترك هاي اين 
آلبوم متعلق به دوران بسيار مهمي از تاريخ هستند، چرا كه دهه1970 
ميالدي )آهنگ هاي اين آلبوم بيشتر متعلق به اين دهه هستند( مانند 
يك البراتوار بزرگ در عرصه هنر و موســيقي بود. من بر اين باورم كه 
خيلي از شــاهكارهاي پدرم از طرق مختلف، بازتاب دهنده انرژي آن 
دوران هستند. انيو موريكونه در تاريخ 17تير1399 )7ژوئيه2020( در 
91سالگي درگذشت. او در 7دهه فعاليت حرفه اي براي حدود 400اثر 
سينمايي، موسيقي ساخت. موريكونه به خاطر يك عمر فعاليت هنري 
و مشاركت درخشــان و چند وجهي در عرصه موســيقي فيلم، جايزه 
اســكار افتخاري دريافت كرد و در ســال2016 نيز به خاطر موسيقي 
فيلم »هشت نفرت انگيز« به كارگرداني  كوئنتين تارانتينو  جايزه اسكار 
در رشته بهترين موســيقي فيلم را دريافت كرد. »خوب، بد، زشت«، 
»روزي، روزگاري در آمريكا«، »مأموريت«، »به خاطر يك مشت دالر« 
و »سينما پاراديزو« ازجمله فيلم هايي اند كه موريكونه برايشان آهنگ 

ساخته است.

ايرانشناساندربولونيا طلسمكنسرتهاميشكند؟
به نظر می رسد باالخره طلسم برگزاری كنسرت های موسيقی روزهای 

كرونايی به تدريج در حال شكســته شدن اســت. قرار است كنسرت موسيقي
مجموعه »هوروش بند« در جزيره كيش به تاريخ سی ام مهر ماه برگزار 
شود. موضوع برگزاری كنسرت های موسيقی در روزهای كرونايی يكی از چالش های 
مهم ماه های گذشته حوزه موسيقی در حوزه های مديريتی و كنسرت گذاران بوده است.

ازبيمواميداينروزهايسينمايخزانزدهچهميدانيد؟
روزهاي نارنجي

ازنيمهدومساليكپيمانهكمشد،ازتلخكامي
اياماماقطرهايكاستهنشــد.انگارادامهدارد
روزگارماســكزدنونقابدرخاككشيدنو
هراسدردلداشتن.فيلمســينماييزندگي
همهمادرلحظاتپرآبچشمقرارداردوالبته
سينماهاهمباسرنوشتيشبيهفيلمهايتلخوبا
پايانباز،فعالچراغكمنورزندگيشانرابهزحمت

روشننگهداشتهاند.همينحاالكهچشمانشما
پاياينمتناستهنوزبراينخستينسئانس
نمايشفيلمبعدازدوهفتهتعطيليســالنها،
بليتيفروختهنشــدهواصالمعلومنيستكه
چطورفيلموهنرهفتمبهجگركيوكبابيباخت
وجماعتبهظاهردرقرنطينهودرحالرعايت
سفتوســختپروتكلها،تصميمگرفتكه
نانزيركبابراكنارخيابــانلقمهكندامابراي
رفتنبهسالنهاييكهصندليهايشهرسئانس
ضدعفونيميشود،دستودلشبلرزد.بااينهمه

ماهمچونانبســياريديگرازاهاليسينماو
فرهنگنميخواهيمبپذيريمكهسينمايكياز
هزارانمتوفيايناياماست.اميدواريمسينما
هرچندبهسختياماباسختجانيبهراهزندگي
وزندهماندنادامهدهد.اينگونهاســتكههنوز
بررســيوضعيتفروشفيلمها،يافتننماينده
براياسكارنودوسوموالبتهخبرهايحوزهتوليد
برايمانمهماست.درستمانندگزارشروزانه
وضعيتسالمتبيماريكهبسترياستامابراي

رهاييازبيماريجانميكند.

مسعودمير
روزنامه نگار

 اعتراض صنوف سينما
 امروز رسانه اي مي شود

متنپيشروكهدراختيارهمشــهري
قرارگرفتهاستفراخوانامضاوانتشار
بيانيهاعتراضيصنــوفمختلفخانه
سينمانسبتبهوضعيتبيمهدرماني،
بيمهبيكاريومــواردرفاهيديگري
استكهدرروزهايكرونااعضايصنوف
مختلفخانهسينمارابامشكالتمهمي
مواجهكردهاست.دربخشهاييازاين
بيانيهكهقراراستازامروز)يكشنبه(
دراختياررسانههاقرارگيردآمدهاست:

درخواستاهاليســينمادراينبيانيه
توجهدادنمســئولينبــهبيكاري
سراسريولزومتوجهايشانبهوضعيت
موجوداســتواينكهاهاليســينما
ناچارنددرساليبادرآمديبسياركمتر،
حقبيمهايبيشترازسالقبلبپردازند،
آنهمدرزمانيكهمتأســفانهنيازهاي
بهداشــتيآنهابهطورمتوسطخيلي

بيشترازسالقبلخواهدبود.
    

سالپيشبخشــيازهزينههايبيمه
اعضاتوسطخانهپرداختشدتافشار
كمتريبهاعضابيايد؛بااينحســاب
دومينمطالبهمامشــاركتبيشــتر
ســازمانســينماييدرماجرايبيمه
ســينماگرانخواهدبودكــهباتوجه
بهپايينآمدنبخشــيازهزينههاي
جانبيسازمانســينماييدراينسال

درخواستنامعقولينخواهدبود.
    

يكبارديگرازصنــدوقاعتباريهنر
خواهيمخواستكهبهجايپيادهكردن
»تصورات«خودازموضوعپيچيدهبيمه
كههرسالتكرارميشودوهزينههاي
روانيبســياريبهبارميآورد،پيشاز
تصميمگيريدرمــوردبيمهاصناف،
بيشترازدرنظرداشتنصنوفمهم،به
شرايطصنوفآســيبديدهوبحراني
توجهداشتهباشد.والبتهمسيردريافت
حقبيمههارادرشرايطبيمارياحتمالي
عضو،هرسالبهجايپيچيدهتركردن،

سادهوعمليترسازد.
    

همهميدانيمكــههيأتمديرهجديد
اززمانتشكيلواستقرارتقريباتمام
وقتونيرويخودرادرموضوعانتخاب
مديرعاملصرفكردهاســت.شايد
انتخابمديرعاملزمانبيشتريببرد
وچهبساگزينهدرســتنيازبهصرف
اينزمانياحتيمدتيبيشــترداشته
باشداماهمهاينهافقطبخشكوچكياز
مسئوليتهيأتمديرهتازهاست.اعضاي
صنوفازايندوســتانميخواهندكه
شــرايطبحرانياعضارادرككنندو

همراهباموضوعطاقتفرســاي
انتخــابمديرعاملجديد،
خانهرابهحــالخودرها
نكردهوباشتاببهنيازهاي
عاجلاعضاتوجهكردهواز

حجمآنهابكاهند.

خبر آخر
وزارتارشــادبراســاسمصوبهجديدســتادمقابلهباكرونــايتهراناز
محدوديتهاياعمالشــدهدرپايتختبرايمقابلهبابيماريكروناتبعيتو
تاپايانهفتهجاريتعطيليمراكزفرهنگــيوهنريراتمديدكرد.بهگزارش
همشهري،بهگفتهاستاندارتهرانتماممحدوديتهايابالغيدرهفتهگذشته

ازروزيكشنبه۲۷مهرماهتاپايانهفتهجاريدراستانتهرانبهقوتخودباقي
است.باتوجهبهتصميمستادمقابلهباكرونايتهرانتعطيليمراكزمحلتجمع
همچونسينماها،كتابخانهها،سالنهاينمايش،آموزشگاههايهنريو...براي
يكهفتهديگرتمديدشد.وزارتفرهنگوارشاداسالمينيزبهمنظورصيانت
ازسالمتآحادجامعهباتوجهبهاهميتموضوع،ازمحدوديتهاياعالمشده

تبعيتميكند.

اختصاصي  همشهري
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كيوسك

 پايان تحريم هاي تسليحاتي عليه 
ايران به معناي پايان بخشي از رژيم گزارش

جامع تحريم اســت كــه با هدف 
آسيب زدن به زيرساخت هاي مختلف جامعه ايران 
طي دهه گذشــته طراحي شده اســت. به گواه 
بسياري از نظريه پردازان و پژوهشگران، »تحريم« 
دست كم از دهه1990 ميالدي به يكي از ابزارهاي 
اصلي در سياســت خارجي آمريكا تبديل شده 
است؛ ابزاري كه اگرچه در ظاهر اهداف سياسي 
براي آن تعريف شده اما در عمل براي نابودي تمام 
زيرســاخت هاي اقتصادي، اجتماعي، درماني و 
حتي نظامي كشــور هدف به كار مي رود. شــايد 
بهترين نمونه براي بررســي عملكرد و نتايج اين 
تحريم ها، عراق دهه1990 باشد؛ كشوري كه از 
نيمه ســال1991 درپي صــدور قطعنامه661 
شــوراي امنيت در معرض رژيم جامع تحريم و 

محاصره اقتصادي همه جانبه قرار گرفت.
تحريم هاي دهــه1990 آثار هولناكــي بر تمام 
زندگي عراقي ها داشت؛ از بحران دارو و فروپاشي 
زيرساخت هاي درماني گرفته تا ناكارآمدي هاي 
عمده در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، آموزشي 
و... ميانگين تورم عراق در سال هاي تحريم تا مرز 
»24هزار درصد« پيش رفت؛ آن هم درحالي كه 
به دليل عدم دسترســي به قطعــات و مواداوليه، 
بسياري از كارخانه هاي عراق تعطيل شده و عمال 

يك سوم نيروي كار اين كشور بيكار شده بود.
مجموعه اين عوامل، رشد چشــمگير بزهكاري، 
خشونت اجتماعي و بي سوادي را در عراق به دنبال 
داشــت. شــبكه الجزيره در يكي از گزارش هاي 
مشــهور خود در اواخر دهه1990 با اشاره به اين 
واقعيت ها مي نويســد: جامعه عــراق كه تا پيش 
از محاصره اقتصــادي يكي از جوامع پيشــرفته 
جهان عرب به شــمار مي آمد حاال به كشــوري 
عقب مانده تبديل شده اســت. يكي از نتايج اين 
فرايند، مهاجرت انبوه عراقي ها بــه خارج از اين 
كشور بود، تا جايي كه براساس آمارهاي موجود، 
در ســال2003 و همزمان با ســقوط نظام صدام 
بيش از 2.5ميليون عراقي در نقاط مختلف جهان 

زندگي مي كردند.

آثاراقتصاديتحريمها
تا پيش از تحريم هاي دهــه1990، بخش عمده 
آمارهاي اقتصــادي بيانگر پيشــروي عراق در 
مسير توسعه و كسب ثروت نسبت به بسياري از 
كشورهاي منطقه بود. براي مثال توليد ناخالص 
داخلي عراق در سال1989 به 75.5ميليارد دالر 
رسيده بود، اما اين رقم تنها يك سال بعد از شروع 
تحريم ها به يك سوم كاهش يافت. از سوي ديگر 
سهم هر شهروند عراقي از توليد ناخالص ملي كه 
در سال 1989به 3هزار و 510دالر رسيده بود، 
پس از تحريم ها به كمتر از 450دالر كاهش يافت. 
همچنين ارزش پول ملي عراق از هر دالر معادل 3 
الي 4 دينار در دهه1980 به هر دالر معادل بيش 
از 3هزار دينار در دهه1990 رســيد. علت اصلي 
اين سقوط آزاد را بايد در تحريم شاهرگ حياتي 
اقتصاد عراق، يعني نفت جست وجو كرد. فروش 
نفت بيش از 60درصد از توليد ملي را تشــكيل 
مي داد و 95درصد از ارز مورد نياز دولت عراق را 
تامين مي كرد. صادرات نفت اين كشور تا پيش از 
تحريم ها به روزانه 3.5ميليون بشكه رسيده بود. 
پس از آن، صادرات نفت تنها در چارچوب برنامه 

»نفت در برابر غذا« انجام مي شد.
شبكه مخابرات، برق، آب و سيستم بانكي نيز يكي 
پس از ديگري طي ســال هاي تحريم و محاصره 
اقتصادي به دليل عدم دسترســي بــه امكانات 
خارجي ناكارآمد شــده و يا صرفا قادر به تامين 
نيازهاي بخش محدودي از جامعه بودند. شبكه 
الجزيره در اواخر دهه 1990مدعي شد عراق تنها 
براي بازگرداندن شبكه برق خود به وضعيت قبل 

از تحريم ها نيازمند 7ميليارد دالر بودجه است.

آثاراجتماعيتحريمها
اولين قربانيان تحريم ها كارگران عراقي بودند كه 

در پي تعطيلي سريالي كارخانه ها بيكار شدند، اما 
بحران در اين نقطه خاتمه نيافت. بخش عمده اي 
از جامعــه كارمندان عــراق نيز با وجــود آنكه 
همچنان قادر به ادامه كار در سازمان ها و ادارات 
دولتي بودند، به دليل تورم شــديد و عدم كفايت 
حقوق، روانه بازارهاي ســياه و شغل هاي كاذب 
شدند. پناه آوردن جامعه نخبه و تحصيلكردگان 
عراقي به فعاليت هايي نظير رانندگي تاكســي، 
سيگار فروشــي، قاچاق و... به پديده اي رايج در 
عراق دهه1990 تبديل شده بود. همزمان با اين 
تحوالت، آمار جرم و جنايــت، بزهكاري و حتي 
روســپي گري در عراق رشد چشمگيري داشت. 
اين وضعيت تا جايي پيش رفت كه دولت عراق 
براي بزه هايي نظير روسپي گري و بسياري از انواع 

سرقت، سقف مجازات را تا اعدام باال برد.
از ســوي ديگر، ناتواني دولــت در ارائه خدمات 
عمومي، به تدريج زمينه را براي ظهور بحران هاي 
اجتماعي جديدي در اواســط دهه1990 مهيا 
كرد. براي مثال قطعي گسترده برق در شهرهاي 
بزرگ عراق كه همچنان در مناطق مختلف اين 
كشــور ديده مي شود، ريشــه آن به دهه1990 
برمي گردد. شــهروندان عراقي در اين دهه براي 
برقراري يك مكالمه تلفني و اتصال خطوط بايد 
مدت زمان طوالني معطل مي شدند. از كار افتادن 
شبكه تصفيه آب، منابع آب اين كشور خصوصا 
در اســتان هاي جنوبي را به منشأ بيماري هاي 
واگيردار تبديل كرده بود. فجايع محيط زيستي، 
ازجمله نابــودي بخش اعظــم ثروت هاي آبي 
عراق در شط العرب)اروندرود( نيز از ديگر نتايج 

تحريم هاي دهه1990 به شمار مي رود.
عراق تا پيــش از تحريم ها يك ســوم نيازهاي 
غذايي خود را توليد كــرده و الباقي را از طريق 
واردات تامين مي كرد. ميانگين كالري مصرفي 
هر شــهروند عراقي تــا پيش از تحريــم روزانه 
3.120كيلوكالري بود، اين رقم در دهه1990 به 

كمتر از روزانه يك كيلوكالري رسيد.

آثارتحريمهابربهداشتودرمان
براساس آمارهاي يونيسف، دولت عراق تا پيش از 
تحريم ها 97درصد از ساكنان شهرها و 78درصد 
از عشاير اين كشور را تحت پوشش بيمه خدمات 
درماني قرار داده بود. نظام بهداشت و درمان عراق 

با سرمايه گذاري گسترده دولتي در دهه1980 
به يكي از پيشــرفته ترين نظام هاي درماني در 
جهان عرب تبديل شــده بود. اما تمام اينها در 
اثر محاصــره اقتصادي دهه بعد عمال از دســت 
رفت و نظام درمان ملي عراق به مرز فروپاشــي 
رسيد، به گونه اي كه آمار مرگ ومير كودكان در 
عراق با جهشي چشمگير طي چند سال از تمام 
جهان بيشتر شد. به روايت يونيسف، بيماري هاي 
واگيردار نظير وبا كه در دهه1980 به طور كامل 
توسط نظام درمان نوپاي عراق مهار شده بود بار 

ديگر در دهه1990 به اين كشور بازگشت.
نســبت مرگ كودكان حين تولــد، ظرف چند 
سال از 50كودك در هر هزار نفر به 117كودك 
رســيد. همچنين مرگ كودكان زير 5سال نيز 
از 30كودك در هــر هزار نفر بــه 100كودك 
افزايش يافت. براســاس گزارش يونيسف، بيش 
از يك پنجم كودكان عراقــي در دهه1990 از 
ســوء تغذيه رنج مي بردند. همچنين 70درصد 
از زنان عراقي دچار كم خوني شــديد شدند. از 
سوي ديگر سيستم درماني در مقابله با بسياري 
از بيماري هاي شــايع به دليل عدم وجود داروي 
كافي ناتوان شده بود تا جايي كه تعداد مرگ ومير 
شهروندان عراقي كه نيازمند دارو بودند به روزانه 

250نفر رسيد.
اگرچه در متن تحريم هاي عراق، فروش دارو و غذا 
به اين كشور از ساير معامالت ممنوعه مستثني 
شــده بود اما به دليل عدم دسترسي به ارز كافي، 
دولت توانايــي چنداني براي خريــد اين مواد و 
تامين نيازهاي انساني كشــور نداشت. سازمان 
ملل در ســال1996 پس از هشــدارهاي مكرر 
سازمان جهاني غذا، يونيســف و ساير نهادهاي 
حقوق بشري نســبت به وقوع فاجعه انساني در 
عراق، برنامه نفت در برابر غــذا را براي كمك به 
ارســال نيازهاي درماني و غذايي به داخل عراق 
طراحي كرد؛ برنامه اي كــه البته به گواه ناظران 
تحوالت دهه1990 عراق، نقش چشمگيري در 
بهبود شرايط و حل ريشــه اي بحران انساني در 

اين كشور نداشت.

آثارتحريمهابرنظامآموزشي
دولت عراق تا پيــش از تحريم هاي دهه1990 
كارنامه بســيار مطلوبي در زمينه توســعه نظام 
آموزشي اين كشور از خود به جاي گذاشته بود؛ 
كارنامه اي كه شامل فرصت تحصيالت رايگان، 
بورســيه تعداد بااليي از دانش آمــوزان، كمك 
هزينه هاي چشمگير براي تحقيقات علمي و بيمه 
اجتماعي- درماني دانش آموزان و دانشــجويان 
مي شد. براســاس آمارهاي يونســكو، ميانگين 
دانش آموزان ثبت نام كرده در مقاطع راهنمايي و 
دبيرستان به 75درصد )5درصد بيش از ميانگين 
جهاني( رسيده بود. حتي در سال1989، سهم 
آموزش از بودجه عراق 5درصد تعيين شده بود، 
رقمي كه در كشــورهاي توســعه يافته معادل 

3.8درصد بوده است.
در دهه1990 اما تمام اين ســاختار رو به رشد 
تغييــر كرده و دچار فروپاشــي شــد. ميانگين 
دانش آموزان ثبت نام كرده در مقاطع راهنمايي 
و دبيرستان به كمتر از 50درصد كاهش يافت، 
ميانگين ظرفيت مدارس اين كشــور نيز از هر 
مدرســه با 500دانش آموز به هر مدرسه با بيش 
از 4هزارو500دانش آموز رسيد چرا كه 83درصد 
از ساختمان هاي آموزشــي و مدارس اين كشور 
به دليل جنگ يــا اســتهالك، از كار افتاده بود. 
به موازات اين روند، تعداد كودكان كار در عراق 
نيز رشد چشمگيري داشــت به گونه اي كه طي 
چند ســال، تعداد كودكان بازمانده از تحصيل 
در مناطق مركزي و جنوبــي عراق از 96هزار به 
بيش از 135هزار نفر رســيد. براساس اطالعات 
منتشر شده از ســوي يونســكو، نهضت جامع 
عراق در دهه1980 براي مبارزه با بي ســوادي 
كه نتايج بسيار چشمگيري داشت طي دهه بعد 
عمال متوقف شده و شرايط به قبل از سال1980 

بازگشت.

استفاده آمريكا و متحدانش از ابزار تحريم عليه عراق در دهه1990، ويراني زيرساخت هاي 
اقتصادي و اجتماعي اين كشور را به دنبال داشت

ترامپچطورميتواندبرندهانتخاباتشود؟
نظرسنجي ها در آمريكا از برتري چشــمگير و پايدار جو بايدن، نامزد 
دمكرات ها بر دونالد ترامپ خبر مي دهند. به گزارش بي بي ســي، اين 
برتري نه در ســطح ملي كه در ايالت هاي چرخشي هم حاكم است. 
دمكرات ها به واسطه كمك هاي مالي تاريخي، برتري مالي چشمگيري 
نسبت به جمهوريخواهان دارند. تحليلگران انتخاباتي شانس بايدن را 
در انتخابات پيش رو از رقيب جمهوريخواه خود بسيار بيشتر مي دانند 
و برخي سايت هاي تحليلي از االن گفته اند كه بايدن حدود 87درصد 
شانس پيروزي دارد. اما همه اينها به صورت دردناكي براي دمكرات ها 
آشناست. درست در همين مرحله از انتخابات در دوره پيش، كلينتون 
در وضعيت مشابه بايدن قرار داشــت، اما در انتها، اين ترامپ بود كه 
برنده شد. آيا تاريخ دوباره تكرار خواهد شد؟ 4سال پيش برخي عوامل 

مشخصي روي داد كه تكرار آنها مي تواند دوباره ترامپ را برنده كند.

غافلگيريدوبارهدراكتبر
4سال پيش، 11روز مانده به انتخابات، مسئله استفاده هيالري كلينتون 
از ايميل شخصي اش براي مكاتبات مربوط به وزارت خارجه مطرح شد. 
اين خبر مانند بمب منفجر شد و جان تازه اي به ستاد ترامپ داد. ابتالي 
ترامپ به كرونا و بستري شدن او از سوي بســياري غافلگيري اكتبر 
امسال دانسته مي شود، اما نيويورك پست در گزارشي به ايميل هايي 
پرداخته كه به گفته اين نشــريه، ثابت مي كند جــو بايدن در زماني 
كه معاون رئيس جمهور بــوده، به نفع پســرش در اوكراين از قدرت 
سوءاستفاده كرده است. اصالت اين گزارش رد شده، اما ترامپ به آن 
چنگ انداخته و مدعي شده اطالعات بيشتري درز خواهد شد. اگر واقعا 
چنين ادعايي درست باشد، مي توان گفت كه يك غافلگيري در اكتبر 

در راه است؛ فعال البته چيزي مشخص نيست.

اشتباهدرنظرسنجيها
بايدن ماه هاست كه در نظرسنجي ها پيش است، اما انتخابات دوره قبل 
نشان داد كه نظرسنجي ها ضرورتا تصويري از واقعيت ارائه نمي كنند. 
دوره پيش نظرسنجي ها، آراي 
رأي دهندگان غيرتحصيلكرده 
سفيدپوســت را به انــدازه 
كافي لحــاظ نكــرده بودند. 
از قضا همين قشــر حمايت 
زيادي از ترامپ كرد و ورق را 
برگرداند. مسئله ديگر تطبيق 
آمار رأي دهنــدگان واقعي با 
پيش بيني  نظرسنجي هاست؛ 
بسياري در آمريكا به خصوص دمكرات ها، گفته اند با ايميل رأي مي دهند 
و در مقابل جمهوريخواهان گفته اند رأي با ايميل مي تواند زمينه ساز 
تقلب باشد. تيم ترامپ تمام تالش خود را مي كند تا آنجا كه ممكن است 
در شمارش اين آرا كارشكني كند و وقفه بيندازد. در اين صورت، آراي 
زيادي شمرده نخواهند شد و پيش فرض هاي نظرسنجي ها زير سؤال 
خواهند رفت. از سوي ديگر، اين احتمال هم مطرح است كه عملكرد 
كند و ناهماهنگ در حوزه هاي رأي گيري، بخش نسبتا چشمگيري از 
جامعه آمريكا را كه از آنها به عنوان »رأي دهندگان احتمالي« نام برده 

مي شود، از رأي دادن منصرف كند.

چرخشمناظره
2هفته از مناظره ترامپ و بايدن گذشته و هيچ كس شك ندارد كه اين 
برنامه تلويزيوني به ضرر رئيس جمهور آمريكا تمام شد. رويكرد هجومي 
ترامپ در مناظره اول به ضررش 
تمام شــد و تصميمش براي 
عدم شركت در مناظره مجازي 
دوم هم ترديدهــا را درباره او 
بيشتر كرد. او حاال پنجشنبه، 
شانس ديگري دارد و اگر از آن 
كمال بهره را ببــرد، مي تواند 
ورق را برگردانــد. اگر ترامپ 
بتواند آرام تر باشد و شخصيت 
يك رئيس جمهور واقعي را از 
خود نشــان بدهد و در مقابل 
بايدن، گاف بدهــد يا ضعيف 
ظاهر شود، تعادل رقابت ممكن 

است به نفع ترامپ تغيير كند.

پيروزيدراياالتچرخشي
هرچند نظرسنجي ها در سطح 
ملي به نفع بايدن اســت، اما 
ترامپ در برخي اياالت كه رأي 
 آنها مشــخص نيست، برتري 
دارد و در ديگر ايالت ها هم با 
فاصله كمــي بايدن را تعقيب 
مي كند. او دوره پيش در اين 
اياالت به راحتي پيروز شد، اما 
اين بار شرايط به نفع او نيست؛ 
براي نمونه ويسكانسن و ميشيگان عمال طرفدار بايدن شده اند. اما اگر 
او بتواند رأي دهندگان سفيدپوست غيرتحصيلكرده را مجاب كند كه 
پاي صندوق هاي رأي بروند، مي تواند اميدوار باشــد كه در ايالت هاي 
چرخشي مهمي مانند پنسيلوانيا و فلوريدا برنده شود. پيروزي در اين 

اياالت ، مي تواند به پيروزي نهايي ترامپ كمك كند.

سقوطبايدن
بايدن تا حاال با نظم و انضباط زيادي كارزار انتخاباتي اش را پيش برده 
است. براي نامزدي كه به گاف دادن هاي بي شمار مشهور است، چنين 
عملكردي درخشان به حســاب مي آيد. او به خوبي خودش را كنترل 
كرده، اما داغ تر شــدن رقابت ، احتمال لغزش او را هم باال برده است. 
اقشــار حامي او، ميانه روهاي حاشيه نشين، جمهوريخواهان نااميد از 
ترامپ، طبقه كارگر سنتي دمكرات، اقليت هاي نژادي و حاميان اصيل 
جريان ليبرال هستند. راضي نگه داشتن اين طيف متنوع كار سختي 
است و هر حرف نادرستي مي تواند به ضرر او تمام شود. در كنار آن، سن 
باالي بايدن هم مي تواند دستمايه مخالفانش، به خصوص ترامپ قرار 
بگيرد. اگر بايدن از خود ضعف نشان بدهد، ترامپ و تيم او قطعا از آن 
استفاده خواهند كرد. تيم بايدن در موقعيت بسيار برتري براي ورود به 
كاخ سفيد قرار دارد، اما اگر شكست در انتهاي مسابقه بزرگ انتخابات 
به آنها تحميل شود، به ليست بلندبااليي از سياستمداران اضافه مي شود 

كه پيروزي در لحظات آخر از دستشان در رفته است.

انتخاباتآمريكا

روزنامهنيويوركتايمزدرسرمقاله
مفصلخودبهخطرناشيازانتخابمجدد
دونالدترامپبهرياستجمهوريآمريكا
پرداختهوازمردماينكشــورخواسته
بــارأيدادنعليهاو،بــه»بحرانملي
آمريكا«پاياندهند.نويســندگاناين
ســرمقاله،ترامپرابزرگترينتهديد
برايآمريكابعدازجنــگجهانيدوم
خواندهاند.دراينســرمقالهآمدهاست:
دورهرياســتجمهوريترامپبهاندازه
كافيبرايآمريكا،چــهدرداخلوچه
درخارج،مخرببودهاســت.اوطياين
مدت،ازقدرتوجايگاهخودبهنفعمنافع
شخصياشاستفادهكردهونشانداده
لياقتحضوردرچنينجايگاهيراندارد.
نيويوركتايمزازرأيدهندگانآمريكايي،
حتيآنهاكهطرفدارحزبجمهوريخواه
هستند،خواستهاســتبهخاطرحفظ
آمريكا،مانعپيروزيترامپدرانتخابات

پيشروشوند.

روزنامــهوالاســتريتژورنالدر
گزارشيميزانكســريبودجهآمريكا
درســالجاريميالديرا3/1تريليون
دالراعالمكردهكهبيشاز3برابرميزان
كسريبودجهســالگذشتهاينكشور
است.سالگذشتهميزانكسريبودجه
آمريكا984ميليارددالراعالمشدهبود.
همچنين،كسريبودجهسال2020آمريكا
2برابركســريبودجهآندرسال2009
همزمانبابحرانمالياســتكهسراسر
جهانرادرنورديد.بيشــترينخسارتي
كهامســالبهبودجهدولتواردشده،
مربوطبهبستهكمكمالي2.2تريليون
دالريبرايمقابلهباكرونابودهاســت.
طبقاطالعــاتخزانــهداريآمريكا،
درآمدهاياينكشــوربه3.42تريليون
دالررسيده؛درحاليكههزينهكردآنبالغ

بر6.55تريليوندالربودهاست.

فايننشــالتايمزبهتوقفمذاكرات
خروجانگليــسازاتحاديهاروپاياهمان
برگزيتپرداختهوتبعاتآنرابررســي
كردهاســت.درپياعــالمنارضايتياز
وضعيتمذاكراتازسويدولتانگليس،
بوريسجانسون،نخستوزيراينكشور
دريكپيامويدئويي،اعالمكرد:»زمانآن
فرارسيدهكهآمادهجداشدنازاتحاديه
اروپابدونيكتوافقتجاريتاپايانسال
شويم.«اوافزود:»ماازابتدابهطورروشن
بهاتحاديهاروپااعالمكرديمكهخواهان
رابطهايبهسبككاناداوبراساسرفاقت
وتجارتآزادهستيم،اماآخريننشست
سراناروپانشاندادكهاينشيوهمطلوب
شركاياروپاييمانيستوآنهاهمچنان

ميخواهندقوانينماراكنترلكنند.«

روزنامهنيويوركتايمز]آمريكا[

بحرانمليآمريكاراپاياندهيم

روزنامهوالاستريتژورنال]آمريكا[

كسريبودجه
3/1تريليوندالريآمريكا

روزنامهفايننشالتايمز]انگليس[

جانسونمذاكراتبرگزيترا
متوقفكرد

رايدوبارهنيوزيلنديها
بهجاسينداآردرن

جاســينداآردرن،رهبرحزبكارگرنيوزيلند،
همانطوركهپيشبينيميشــدبهلطفكارنامه
موفقشدركنترلكرونا،درانتخاباتسراسرياين
كشورهمنمرهقبوليگرفتتانهتنهابراي3سال
ديگرنخستوزيربماند،بلكهبزرگترينپيروزي

رابرايحزبشدرطول24سالگذشتهرقمبزند.
مردمنيوزيلندديروز،پايصندوقهايرأيرفتند
تابزرگترينحمايتخــودراازحزبكارگردر
مقابلجوديتكالينز،رهبر61ســالهحزبملي،
برايتشكيلپنجاهوسومينپارلماناينكشوربه

نمايشبگذارند.
وقتيآردرنسال2017در37سالگينخستوزير
نيوزيلندشد،سومينرهبرزناينكشورويكياز
جوانترينرهبراندرجهانبود.كمترازيكسال
بعدبابهدنياآوردندخترش،بعدازبينظيربوتو،
نخستوزيرپاكستان،دومينرهبرزندرجهان
بودكهدردورانمسئوليتخودصاحبفرزندشد.
او2سالپيشنيزوقتيبادخترسهماههوهمسرش
درنشستسازمانمللدرنيويوركشركتكرد،
بارديگرتوجهمردمورسانههايجهانرابهخود

جلبكرد.
جاسينداآردرناكنونتوانســته50رصدآراي
انتخاباتسراســرينيوزيلندرابهدستبياورد،
درحاليكهسهمرقيبشفقط27درصداست.به
گزارشروزنامهنيوزيلندهرالد،نتيجهرســمي
انتخاباتحدود2هفتهديگراعالمميشــود،اما
طبقپيشبينيها،او64كرسياز120كرسيپارلمان
رابهحزبخوداختصاصخواهدداد.ازسال1996
تاكنونكهنيوزيلندنظامدولتــيچندحزبيرا
تجربهكرده،هيچرهبريازهيچحزبيچنينرأي
قاطعيبهدســتنياوردهاست.براساسايننظام
پارلماني،يكحزبياائتالفدستكمبه61صندلي
از120صندلينيازداردتابتوانددولتتشــكيل
بدهد.درمقابل،رقيبآردرن،بابهدستآوردن
27درصدرايهاواختصاص34كرســيپارلمان،
بدتريننتيجهرادرطول20ســالگذشتهبراي

حزبشرقمزد.
موفقيتدركنتــرلبيماريكرونــا،برگبرنده
نخستوزيرنيوزيلندبودوبههميندليل،بسياري
ازتحليلگــران،انتخاباتاخيــررابهنوعييك
همهپرسيدربارهعملكردمثبتاينسياستمدار

چهلسالهدرمبارزهباكروناميدانند.
نيوزيلندجزونخستينكشورهاييبودكهدرابتداي
همهگيري،مرزهايخودرابهرويكشــورهاي
ديگربستووقتيتعدادمبتاليانفقطبه102نفر
رسيد،قرنطينهسراسرياعمالشد.آردرن،عنوان
»انتخاباتكوويد«رابهرايگيريامسالدادهبودو
تمركزمبارزهانتخاباتيخودرارويموفقيتدولتش
درمهاركروناكهفقط25كشتهو2هزارمبتالدر
جمعيت5ميليوننفريداشته،گذاشت.بهگزارش
شبكهالجزيره،اوبارهادرسخنرانيهايشبهخود
عنوان»كسيكهامنيتنيوزيلندراحفظكرده«
دادهاست.محورمهمديگرسخناناو»همبستگي
بايكديگردرشرايطنامعلوم«بودهكهشخصيت
كاريزماتيكاورانهتنهادردورانهمهگيري،بلكه

دربحرانهاي3سالگذشتهبرجستهميكند.
شــعارآردرنكهبهدليلمديريــت»همدالنه«
بحرانهابارهاموردتحســينجامعهجهانيقرار
گرفته،»قويباش،مهربانباش«اســت.اوبعداز
حملهتروريستيبه2مسجددرشهركرايستچرچ
درمارسسالگذشته)اسفند97(كهمنجربهمرگ
51مسلمانشــد،تغييراتيرادرقوانيناستفاده
ازسالحايجادكردودرديدارباجامعهمسلمانان
محليباحجابظاهرشــد.فورانآتشفشاندر
جزيرهوايتدردسامبرسالگذشته)آذر98(كه
17كشتهبرجاگذاشت،نيزبحرانديگريبودكه
رهبرمحبوبنيوزيلندبهخوبيتوانســتازپس

مديريتآنبربيايد.
سياناندرتحليلينوشتهاست:باوجودهمهاين
موفقيتها،ابتدايسال2020،رقابتبين2حزب
كارگروملي،نزديكبهنظرميرسيد؛مخصوصابا
توجهبهاينكهنخستوزيرنيوزيلندنتوانستهبود
بههمهوعدههايشازجملهاصالحبازارمسكنعمل
كند.منتقدانميگفتنداوكهوعده»اصالحات«
دردولترادادهبود،نتوانســتازميدانمبارزه
بانابرابري،فقركــودكان،تغييراتآبوهواييو
بازارآشفتهمسكنسربلندبيرونبيايد.اماتمام
معادلههااز7ماهپيشباشيوعويروسنوظهوربه
همريختواقبالبهنخستوزيرنيوزيلند،بهدليل
عملكردمثبتشدركنترلايــنبيماري،حتيبا
وجودشكستهشــدنركوردبحراناقتصاديدر
كشوروموجدومشيوعبيماري،بيشترشد.اين
اوجگرفتنبيماريدرماهگذشــتهموجبشدتا
انتخاباتسراسرينيوزيلندكهقراربود19سپتامبر

)29شهريور(برگزارشود،بهتأخيربيفتد.
بهنظرميرسدآردرندورهســختيرادرپيش
داشتهباشد.اوبايدبههمهوعدههايقبليخود
درشرايطركوداقتصاديناشــيازكروناكهدر
11سالگذشتهبيسابقهبوده،عملكند.توسعه
سياستهايدوســتدارمحيطزيست،مديريت
بحرانآبوهوا،تامينمسكنارزانقيمتبراي
افرادبيخانمان،افزايشبودجهمدارسمحروم
وباالبردنمالياتبردرآمدافرادثروتمندازجمله
وعدههايياستكهنخســتوزيرنيوزيلندبراي

3سالآيندهدادهاست.
شــايدبههميندليلآردرن،شــبگذشتهدر
نخستينسخنرانياشبعدازپيروزياخيرباتشكر
ازمردمگفت:»اينيكانتخاباتمعمولينيست
واالنهميكزمانمعمولينيست...ماميدانيم
سالهايسختيدرپيشداريم،امادرتاريكترين

زمانهانيزروزنهاميديوجودداشتهاست.«

عراقدهه1990؛مرگتدريجيزيرتيغتحريم
عكس:رويترز يكيازبازارهايموادغذاييدراطرافبغداددرسال1997.سازمانمللدراواخردهه1990ازطريقمرزهاياردن،تركيهوايرانكمكهايغذاييبهعراقارسالميكرد.

ركوردشكنيرأيگيري
زودهنگام

اســتقبالمــردمازرأيگيــري
زودهنگامرياستجمهوريآمريكا
چنانباالبودهكــهاياالتمختلف،
ازحضوربيســابقهمردمدرپاي

صندوقهايرأيخبردادهاند.
بهگزارشبيبيســي،تاروزجمعه
بيــشاز22ميليــونآمريكايي
دررأيگيريزودهنگامشــركت
كردهاند.تاهميــنمقطعازجدول
زمانــيانتخاباتدرســال2016،
تنها6ميليوننفررأيدادهبودند.
كارشناســانگفتهانــدافزايش
مردم خيرهكننــدهمشــاركت
دررأيگيريزودهنــگامبهخاطر
همهگيريكرونادرآمريكاســت.با
توجهبهنگرانيهاازاينهمهگيري،
رأيگيريپســتيهممحبوبيت
زياديپيداكردهاست.درروزهاي
اخير،ركوردهايمشاركتمردمدر
نخستينروزازپنجرهرأيدهيدر
ايالتهايتگزاسواوهايوشكسته
شدهاست.براســاسگزارشها،
اســتقبالدمكراتهاازرأيگيري
زودهنگامبسيارچشــمگيرتراز

جمهوريخواهانبودهاست.

نتايجتازهتريننظرسنجيها

% 42.3% 51.3

ارزشپولمليعراق

توليدناخالصداخلي

ميزانكالريمصرفيهرشهروند

قبل از تحريم
هر دالر 3 الي 

4دينار

قبل از تحريم 
75.5ميليارد دالر

قبل از تحريم 
روزانه 

3.120كيلوكالري

بعد از تحريم
هر دالر بيش از 

3هزار دينار

بعد از تحريم 
24.3ميليارد دالر

بعد از تحريم
روزانه كمتر از 
يك كيلوكالري

نسبتمرگوميركودكانزير5سال
درهرهزارنفر

قبل از تحريم 
ميانگين 42كودك

بعد از تحريم
ميانگين 120كودك
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عكس:خبرگزاريحوزه/عباسفرامرزي آئينخطبهخوانیدرشبشهادتامامرضا)ع(

بسياري از نوازنده هاي مطرح ايراني تمرين 
با ســاز را از كودكي آغاز كرده اند، اما كمتر 
كسي طي تمرين در سال هايي كه شمارش 
به انگشتان يك دســت نمي رسد، مي تواند 
به عنوان سوليســت  ) تكنواز( در برنامه اي 
راديويي به نوازندگي آن هم نوازندگي سازي 
مانند ويلن بپردازد. از اين رو حبيب اهلل بديعي 
را مي توان موتسارت ايران دانست. او در سال 
1337 پس از كار در راديو ارتش بنا به دعوت 

داود پيرنيا، سرپرست برنامه گل ها، كار خود را در اين برنامه با خوانندگان مطرح 
بسياري آغاز كرد.

او در سال 1331 در فيلم »ولگرد« صدای قوامی و شمس را با ويلن همراهی كرد. 
در سال های 1333 تا 1334 اركستر كوچكی تشكيل داده بود.

حبيب اهلل بديعی در 27 مهر 1371 در ســن 59 ســالگی بر اثر بيماری قلبی در 
بيمارستان توس تهران درگذشت و پيكر وی را در امامزاده طاهر )كرج( به خاك 

سپردند.

در جامع بعلبك ] مســجد جامع بعلبك [ وقتي كلمه اي همــي گفتم به طريق وعظ 
با جماعتي افســرده، دل مرده، ره از عالم صورت به عالم معني نبرده، ديدم كه نفسم 
درنمي گيرد ] تأثير نمي بخشد [ و آتشــم در هيزم تر اثر نمي كند. دريغ آمدم تربيت 
ستوران و آينه داري در محلت كوران ] بر من سخت بود پرورش آدم رويان بهيمه طبع 
و آينه گرداني در كوي نابينادالن بي بصيرت [ وليكن در معني باز بود و سلسله سخن 
دراز، در معاني اين آيت كه: َونَْحُن اَْقَرُب اَليِه َمْن َحْبِل الَْوريِد. ] و همانا آدمي را آفريديم 
و به آنچه نفس اّمار در دلش مي افكند و تلقيــن مي كند آگاهيم و ما از رگ گردن به او 

نزديك تريم. [ سخن به جايي رسانيده كه گفتم:
وينتمشكلكهمنازويدورم! دوستنزديكترازمنبهمناست

دركنارمنومنمهجورم چهكنمباكهتوانگفتكهاو
من از شراب اين سخن مست و فضاله قدح در دست كه رونده اي بر كنار مجلس گذر كرد 
و دور آخر درو اثر كرد و نعره اي زد كه ديگران به موافقت او در خروش آمدند و خامان 
مجلس به جوش. گفتم: اي ســبحان اهلل! دوران باخبر ] ياران دوردست بيداردل [ در 

حضور و نزديكان بي بصر ]كوردل[ دور.
قوتطبعازمتكلممجوي فهمسخنچوننكندمستمع
تابزندمردسخنگوي،گوي فسحتميدانارادتبيار

كتاب »كودك آزاري جنسي« نوشته معصومه معرف وند، 
نازنيــن تدين نجف آبــادي و غزاله مســعودي اســت. 
نويســندگان اين كتاب تالش كرده اند تا بــه رويكردها، 
تشخيص، پيشــگيري و درمان قربانيان جنسي بپردازند. 
»كودك آزاري جنســي« پديده اي پيچيــده و دردناك 
است. بســياري از موارد كودك آزاري جنسي در دنيا به 
داليل مختلف گزارش نمي شوند. بي ترديد گزارش نشدن 

كودك آزاري جنسي به معناي اين نيســت كه چنين اتفاقي براي كودكان 
نمي افتد. در واقع گزارش نشدن كودك آزاري جنسي به اين معناست كساني كه مورد 
آزار جنسي قرار گرفته اند و نياز به كمك و خدمات حرفه اي دارند، از دريافت خدمات 
بي بهره مي مانند و براي سال ها آثار ناشي از اين تجربه سهمگين را تحمل مي كنند. به 
همين دليل پيشگيري از كودك آزاري جنسي به عنوان مهم ترين راهبرد براي مقابله با 
آن شناخته مي شود. جاي خوشحالي است كه در سال هاي اخير تعدادي از مددكاران 
اجتماعي، پيشگيري از كودك آزاري جنســي را با آموزش به والدين و كودكان، در 
دستور كار خود قرار داده اند. در اين كتاب سعي شده است مهم ترين و اساسي ترين 
مسائل مربوط به آزار جنسي بررسي شــود تا كتاب كارآمدي براي والدين و مربيان 
باشد. در بخشــي از كتاب آمده اســت: »تعريف كودك آزاري جنسي بسيار چالش 
برانگيز است و در اســناد مختلف تعاريف متفاوتي از آن ارائه كرده اند. عدم توافق در 
مورد تعريف كودك آزاري جنسي حتي در برخي موارد موجب مي شود ارائه خدمات 
به كودكاني كه آزار جنسي را تجربه كرده اند، با مشكل مواجه شود. در فصل اول اين 
كتاب مفاهيم كليدي ازجمله كودك آزاري جنسي تعريف شده اند. گزارش شيوع اين 
پديده در دنيا تحت تأثير تنوع تعاريف كودك آزاري جنســي قرار دارد. در فصل اول 
همچنين شيوع كودك آزاري جنسي گزارش شده اســت و سپس آثار و نشانه هاي 
كودك آزاري جنســي معرفي شــده اند. در فصل دوم رويكردها و نظريه هايي كه به 
تبيين كودك آزاري جنسي و درمان آن مي پردازند، به طور مختصر مرور شده اند. اين 
رويكردها و نظريه ها مبناي اقداماتي هستند كه به مددكاران اجتماعي توصيه شده 
است به منظور ارزيابي، تشــخيص و درمان كودكان آزارديده جنسي انجام دهند.« 
انتشــارات روزنه اين كتاب را در 266صفحه، به بهاي 49هزارو500تومان منتشــر 

كرده است.

لوئيزيانا:پس از اينكــه اتوبوس يكي از مــدارس آمريكا به 
 سرقت رفت، پليس متوجه شد راننده يك پسر 11ساله است. 
به گزارش نيوز اي وي كالب، اين نوجوان كه براي ســرگرمي 
دســت به اين كار زده بود بيش از يك ســاعت و نيم پليس را 
به دنبال خود در خيابان ها كشاند. در تعقيب و گريز پليس، اين 
اتوبوس به چند دستگاه خودرو برخورد كرد و خساراتي به اموال 
عمومي زد. قد اين پسربچه براي راندن اتوبوس به قدري كوتاه 

بود كه مجبور شد نيم خيز پايش را به پدال گاز برساند.

ويكتوريا: مرد 68ساله اي در اســتراليا پس از حمله يك كالغ 
به صورتش به شدت از ناحيه هر دو چشم مجروح شد. به گزارش 
يورونيوز، او مي گويد كه بعد از خريد ناهارش از يك رســتوران 
چيني »گفت وگويي يك طرفــه« را با كالغ آغاز كــرده بود. او 
گفته كه همزمان با سخن گفتن با اين پرنده تالش كرده تا جعبه 
ناهارش را بازكند اما ناگهان كالغ به سوي صورت او هجوم برده 
است. چشم چپ اين مرد كه علت حمله كالغ به او روشن نيست، 

آسيب ديده است.

ورونا:اگرچه ايتاليا پس از چين داراي بيشــترين شمار 
درختان كيوي است اما به گفته دانشمندان، اين درخت ها 
 بي هيچ دليل قابل دركي در حال خشك شــدن هستند. 
به گزارش آديتي سنترال،  برگ هاي اين درخت ها ابتدا زرد 
و خشك شده و سپس كيوي هاي آنها به زمين مي افتند. 
اين رويداد عجيب شامل چندميليون اصله درخت كيوي 
در اين كشور مي شود. يكي از گياه شناسان مشهور ايتاليا 

كاهش ميزان اكسيژن هوا را علت اين مورد مي داند.

مسكو:هواپيمايي كه از ســال1980 و پــس از بازنشستگي در 
ســاحل درياي خزر جا خوش كرده، به جاذبه گردشــگري اين 
 منطقه بدل شده است. به گزارش آديتي سنترال، اين هواپيمای

 MD-160Lun-class كه به هيوالي درياي خزر هم شهرت  و 
در جريان جنگ ســرد كاركرد نظامي داشت، به علت ديگري هم 
مشهور است. گويا ساكنان محلي هرچه تالش مي كنند اين هواپيما 
را جابه جا كنند موفق نمي شوند. درحالي كه رهاكردن يك هواپيما 

برخالف پروتكل هاي نظامي روسيه است.

بازنشستگييكهواپيمادرساحلدرختانكيويايتالياميميرندحملهخونباركالغبهرهگذريدراستراليااتوبوسدزد11ساله

موتسارتايران

آتشدرهيزمتر

كودكآزاري

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:ليس كّل مجمل بمحروم؛ 
هر ميانه رو و معتدلي، محروم نگردد.
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  بازاركفنفروشانوپاالندوزها
محله بــــازار دارالخالفــه از 
سبزه ميدان شــروع مي شد و تا 
انتهاي بازار مال فروش ها كه به 
خيابان مولوي مي رسيد، امتداد 
داشــت. معروف تريــن بازارچه 
طهران قديم، بازار كنار خندق بود 
كه خندق پايتخت كنار آن قرار 
داشت. »لرد كروزن« شرق شناس 

انگليسي كه در دوره ناصرالدين شاه به تهران آمده بود در سياحت نامه اش مي نويسد: 
»از سبزه ميدان به وسيله 3مدخل مي توان وارد بازار شد. بازار دارالخالفه تهران تنها 
به منزله يك شهر بود كه در روز حدود 20 هزار نفر جمعيت را در خود جاي مي داد و 

كوچه ها، راهروها، چهارراه ها، مهمانخانه ها و مساجد مرتبي داشت... .«
البته بايد گفت كــه در آن دوران بازار عالوه بر بزرگ ترين محل كســب و تجارت 
پايتخت، گردشگاه مناسبي براي بيكار ها و وعده گاه و مالقات طيف هاي مختلف مردم 
بود كه آنجا يكديگر را مي ديدند و اخبار روز، شايعات و يك كالغ چهل كالغ كردن ها 
هم از همانجا بيرون مي آمد. بازار طهران قديم بازارچه هاي معروفي داشت كه در ادامه 

به مهم ترين آنها اشاره مي كنيم.
  بازارحراج

بازار حراج را از آن رو به اين اسم مي ناميدند كه اجناس عمده را در آن حراج مي كردند 
و جالب اينكه به دليل سست بودن وضع مالي ايران در دوران قاجار، غالباً مواردي پيش 

مي آمد كه اموال دولتي را براي پرداخت حقوق كارمندان دولت، حراج مي كردند.
  بازارامير

بازار امير از بازارهاي مشــهور تهران از يادگارهاي اميركبير اســت. ميرزاتقي خان 
اميركبير وقتي با دسيسه اجانب مغضوب پادشاه قرار گرفت و به فين كاشان تبعيد 
شد، چون احساس كرد كه مرگش نزديك است، وصيتنامه اي نوشت و در آن ثلث 
اموال خود را به حاج شيخ العراقين كه از مجتهدان بود، واگذار كرد تا به مصرف امور 

خيريه برسد.
  كفنفروشها

يكي از جالب ترين بازارهاي تهران قديم، بازار كفن فروش ها بود. در آن دوره، غسالخانه 
و گورستان تهران در سر قبر آقا )پايين ميدان مولوي( قرار داشت و در كنار قسمتي 
از اين گورستان )باغ فردوس( بازار كفن فروش ها بود. در اين بازار انواع كفن كرباليي، 

مشهدي و قمي مخصوص به فروش مي رسيد.
  پاالندوزها

يكي ديگر از بازارهاي مشــهور تهران، بازار پاالن دوزها بود كه از چهارسوق كوچك 
شروع مي شد و به چهارسوق بزرگ مي رســيد. در آن دوره تربيت اسب ميان اعيان 
و اشراف و نگهداري االغ بين تجار مرسوم بود؛به همين علت بازار پاالن دوزها رونق 

داشت.
  مالفروشي

پايين تر از بازار پاالن دوزها، بازار بي سقفي به نام بازار مال فروش بود كه قهوه خانه هاي 
متعددي در آن وجود داشت. كساني كه مي خواستند اسب، االغ، قاطر يا شتر بخرند 
به اين بازار مي رفتند. صاحبان مال هــا اغلب در روزهاي بارانــي داخل قهوه خانه 
مي نشستند و مال خود را بيرون قهوه خانه مي بستند. خريدار بعد از ديدن مال و معاينه 
دندان هاي آن كه براي اطالع از سن و سال مال بود، با چهارپا يك دور مي چرخيد و 
سواري مي گرفت و بعد اگر مورد پسندش قرار مي گرفت، وارد چانه زدن براي معامله 

مي شد.

طهران قديم

مهرگان يا جشــن مهر يكي از مراســم 
و جشن هاي ايرانيان بوده است كه در مهر 

روز از مــاه مهر برگزار مي شــود. 
اين جشــن در روزهاي آغازين 
فصل پاييز برگزار مي شود. مردم 
ايران از هزاره دوم پيش از ميالد 

آن را جشن مي گيرند. مهرگان نيز همانند نوروز با آيين يگانه و 
آداب و رسوم ويژه برگزار مي شود. مهر يا ميترا در زبان فارسي 
به معناي »فروغ، روشنايي، دوستي، پيوستگي، پيوند و محبت« 
است و ضد د روغ، دروغ گويي، پيمان شكني و نامهرباني كردن 
است. فلسفه جشن مهرگان سپاســگزاري از نعمت ها و استوار 
كردن دوســتي ها و مهرورزي ميان انسان هاست. بسياري واژه 
مهر را »عشق، دوستي« معنا مي كنند نه »پيمان و قرارداد« زيرا 
آنچه ميان روابط خانوادگي معنا دارد »عشق، دوستي« است و 
نه »پيمان و قرارداد«. مهر به معناي فروغ و روشــنايي نيز به كار 
رفته است و در نخستين سده ميالدي ميترائيسم در سراسر روم 
گسترش يافت. دليل برگزاري جشن مهرگان در آغاز مهرماه و 
اصوالً نامگذاري نخستين ماه فصل پاييز به نام مهر، در اين است 
كه در دوره هايي از دوران باستان و ازجمله در عصر هخامنشي، 
آغاز پاييز، آغاز سال نو بوده است و از همين روي نخستين ماه سال 

را به نام مهر منسوب كرده اند.
تثبيِت آغاز سال نو در هنگام اعتدال پاييزي با نظام زندگي مبتني 
بر كشاورزي ايرانيان بستگي كامل دارد. مي دانيم كه سال زراعي 
از اول پاييز آغاز و در پايان تابســتان خاتمه مي پذيرد. قاعده اي 
كه هنوز هم در ميان كشاورزان متداول اســت و در بسياري از 
نواحي ايران جشن هاي فراوان و گوناگوني به مناسبت فرارسيدن 
مهرگان و پايان فصل زراعي برگزار مي شود. مهرگان همچنين 

داراي سه بُعد طبيعي، اسطوره اي و ديني است.
  مهرگانطبيعي: مهرگان همچون نــوروز داراي اعتدال 
كيهاني است. اندازه شــب و روز در مهر برابر مي شود و شايد از 
همين رو اين ماه را به نام مهر كه ايزد داوري و عدالت و دادگستري 
است گذاشته اند. همچنين حاكمان در اين زمان خراج و ماليات را 
از مردم مي ستاندند و از اين رو براي دولت هاي عرب و ترك و مغول 
كه بر ايران چيره شده و با فرهنگ آنان بيگانه بودند هم مهرگان 
رسميت داشت. برخي بر اين باورند كه در دوره هايي نوروز ايراني، 
نوروز پاييزي بوده است و نوروز بهاري سپس بر آن غلبه يافته است.
 مهرگاناسطورهاي: ابوريحان بيروني در التفهيم  می نوي

سد: »مهرگاه، شانزدهم روز است از مهر ماه و نامش مهر، اندرين 
روز، افريدون ظفر يافت بر بيورسب جادو، آنك معروف است به 
ضحاك، و به كوه دماوند بازداشــت؛ و روزها كه سپس مهرگان 

است همه جشنند، بر كردار آنچ از پس نوروز بود...«
  مهرگانديني:كومون، خاورشناس و دانشمند بلژيكي در 
كتاب خود »آيين ميترا« چنين مي گويد: »... بدون ترديد، جشن 
مهرگان كه در كشورهاي روم باســتان، روز پيدايش خورشيد 
ناميده مي شد و آن را »ســل ناتاليس اين وكتي«؛ يعني »روز 
زايش خورشيد شكست ناپذير« مي گفتند، به بيست و پنجم ماه 
دسامبر كشيده شد و شماري زياد از عيسويان پيش از عيسي 
مسيح به آيين مهرپرســتي گرويدند و پس از گسترش دين 
مسيح دراروپا، روز زايش مســيح قرار داده شد. چون عيسويان 
نمي خواستند اين روز را جشن بگيرند، به نام زاده شدن عيسي 

جشن گرفتند.«
آنگونه كه از مجموع منابع موجود اســت، مردمان در اين روز تا 
حد امكان با جامه هاي ارغواني )يا دست كم با ارائه هاي ارغواني( 
بر گرد هم مي آمده اند؛ در مياِن خوان يا ســفره مهرگاني كه از 
پارچه اي ارغواني رنگ تشكيل مي شد، گل »هميشه شكفته« 
مي نهادند و پيرامون آن را با گل هاي ديگر آذين مي كردند. در 
پيرامون اين گل ها، چند شــاخه درخت گز يا هوم مي نهادند و 
گونه هايي از ميوه هاي پاييزي كه ترجيحاً به رنگ سرخ باشــد 
به اين سفره اضافه مي شد. آنان سرودهايي از مهريشت را با آواز 
مي خوانده و اَْرُغـــشت مي رفته اند )مي رقصيده اند(. شعله هاي 
آتشــداني برافروخته پذيراي خوشــبويي ها )مانند اســپند و 
زعفران و عنبر( مي شــد و نيز گياهاني چــون هوم كه موجب 
خروشان شدن آتش مي شوند. بهرام فره وشي از برگزاري مهرگان 
به عنوان جشني خانوادگي، در بين زرتشتيان يزد و كرمان و نيز 
»از آيين قرباني كردن گوسفند، در برخي از روستاهاي زردشتي 

نشين يزد، براي ايزد مهر« خبر مي دهد.
خلف تبريزي در برهان قاطع براي يكي از مقام ها و لحن هاي 
موسيقي سنتي ايران نام »موسيقي مهرگاني« را آورده  است، كه 
گمان مي رود در دوران گذشته در جشن مهرگان موسيقي ويژه اي 
نواخته مي شده كه اكنون از آن آگاهي نداريم. همچنين در ميان 
دوازده مقام نام برده شده در كتاب »موسيقي كبير« ابونصر فارابي، 
مقام يازدهم با نام مهرگان ثبت شده است، و نيز نظامي گنجوي 
در منظومة خسرو و شيرين نام بيست و يكمين لحن از سي لحن 

نامبردار شده را »مهرگاني« نوشته است.

كيوانپهلوانيادداشت
 نويسنده و پژوهشگر موسيقي

مهرگانوموسيقيمهرگاني

قصه هاي كهن

ويترين

كارگاهآنالينسرگذشتزبانفارسي

وبينار و كارگاه آناليني با موضوع ادبيات و سرگذشت 
زبان فارســي توسط مدرسه مشــق برگزار مي شود. 
اين كارگاه توســط بهــروز صفرزاده برگزار شــده و 
 عالقه مندان مي توانند با مراجعه به نشاني اينترنتي 
 mashghschool @ به صورت آنالين در اين كارگاه 

نام نويسي كنند.
  كنفرانسمجازيرئيساتحاديهناشران

ايتاليا
خبر كاهش 90درصــدي درآمد ناشــران ايتاليا در 
دوران شــيوع كرونا يكي از مهم ترين خبر هايي بود 
كه در كنفرانس مجازي ناشران ايتاليا و در نمايشگاه 
كتاب فرانكفورت توســط رئيس اين اتحاديه بازگو 
شــد.به گزارش پابليشــينگ پرســپكتيو، ريكاردو 
فرانكو لويــي، رئيس اتحاديه ناشــران ايتاليا يكي از 
حاضران مجازي نمايشگاه كتاب فرانكفورت بود كه 
در كنفرانســي مطبوعاتي به صورت آنالين با حضور 
خبرنگاران شركت كرد. او گفت: از زمان شيوع ويروس 
كرونا، ايتاليا يكي از آسيب پذيرترين كشورها در زمينه 
صنعت و بازار كتاب بوده است. ولي با وجود اين هنوز 
چاپ كتاب در اين كشور ادامه دارد و كتابفروشان به 
آينده اميدوار هستند. وي اظهار اميدواري كرد بازار 
كتاب ايتاليا و ديگر كشورها نســبت به اين مشكل 
انعطاف پذير باشــد و بتواند راهكارهــا و راه حل هاي 
خاص خود را براي خروج از بحران پيدا كند. صنعت 
نشر كتاب خســارت زيادي از بحران پاندميك ديده 
است ولي اين پايان راه نيست چون هميشه راهي براي 

خروج از بحران ها وجود دارد.
  3نامزدجايزهبزرگرمانآكادميفرانسه

هيأت داوران جايزه بزرگ رمان آكادمي فرانسه اسامي 
3فيناليست نهايي اين جايزه در سال2020 را معرفي 
كردند. به گزارش ليورابدو ، اعضــاي آكادمي جايزه 
بزرگ رمان آكادمي فرانسه از ميان 10 نامزد راه يافته 

به مرحله نخست اين جايزه، 3نامزد نهايي را معرفي 
كردند. اسامي 3نامزد راه يافته به جايزه بزرگ رمان 
آكادمي فرانسه كه با رأي كل اعضاي آكادمي انتخاب 

شده اند عبارتند از:
»ميراث« نوشته ميگل بونفوآ از انتشارات ريوژ

»آزمايش بزرگ« نوشته اتين دومونتتي از انتشارات 
استوك

»تاريخ نگاري پادشــاهي« نوشــته مائل رنــوارد از 
انتشارات گراسه

برنده نهايي اين جايــزه روز 29اكتبر معرفي خواهد 
شد. سال گذشته لوران بينه با رمان »تمدن ها« برنده 
جايزه بزرگ آكادمي رمان فرانسه در سال2019 شد.

آكادمي فرانســه هرســال چندين جايــزه را براي 
ترويج زبان فرانسه درنظر مي گيرد كه جايزه بزرگ 
آكادمي فرانسه از مهم ترين شان اســت. اين جايزه 
كه از مهم ترين جوايز ادبي فرانســوي نيز هست در 
سال1918 ميالدي تاسيس شــد و هرساله از سوي 
فرهنگستان زبان فرانسه به يك نويسنده كه نظر همه 
اعضاي داوران اين آكادمي را به دســت آورده باشد 

تعلق مي گيرد.
گالريفرشدرمترويخيام
رئيــس كميســيون فرهنگــي و 

اجتماعي شوراي اسالمي شهر 
تهــران در جريــان بازديد از 

اتحاديه صنف فرش بافان از 
امكان ايجاد گالري فرش 
در ايســتگاه متروي خيام 

خبر داد. به گــزارش مهر، محمدجواد حق شــناس 
در اين باره گفت: موضوع ايســتگاه موزه ها مســئله 
سابقه داري در بسياري از كشــورهاي دنياست و در 
شهرهاي تاريخي مانند مسكو، رم و... از بابت تردد و 
تعاملي كه در شهر بايد صورت گيرد، ايستگاه ها يكي از 
مهم ترين بخش هايي هستند كه هر فرهنگي مي تواند 

ظرفيت ها و محصوالت خود را در آنها عرضه كند. 
حق شناس با اســتقبال از پيشــنهاد اتحاديه صنف 
فرش بافــان درباره معرفــي و نمايــش فرش ها در 
ايســتگاه هاي مترو تصريح كرد: با همكاري مترو و 
شهرداري منطقه و اتحاديه صنف فرش بافان، فرصتي 
براي شهر تهران فراهم مي شود كه اسم اين فرصت را 
بازي برد-برد گذاشته ام. در پيشنهاد ارائه شده، همه 
طرف ها برنده بودند؛ چراكه بحث اين بود كه ورودي و 
خروجي ايستگاه متروي خيام، اين ظرفيت را دارد كه 
به يك موزه فرش تبديل شود. اين براي من پيشنهاد 
جذابي است و گفتم شما طرح مسئله كنيد و پس از 
آماده شدن مقدمات، ما براي بازديد و تصميم گيري 

نهايي، در نخستين فرصت اقدام خواهيم كرد.

دريچه
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فـراموششدگانتـاریخ
 زناِن طراح پُرکار در دهه ۱۳۴۰
امروز  نام های گمنامی هستند

زنـان

   ارغوان محبی  ��������������������������������������

مرتضي مميز سال ۱۳۱5  در تهران 
متولد شــد و فعاليت حرفه اي را از 
آتليه بهرامي آغاز کرد� او در ســال 
۱۳۴۰ با طراحي کتاب هفته، گرافيک 
ايران را متحــول کرد؛ هفته نامه  اي 
خوش رنگ و لعــاب و ارزان قيمت با 
آن طرح جلدهــاي ولع انگيز� مميز 
در گفت و گويي با فيــروزه صابري 
مي گويد: »به پيشنهاد احمد شاملو 
به استخدام کيهان درآمدم و بعد او 
مرا به »کتاب هفته«  برد و دســت و 
بالم را کامال در کار ايلوستراسيون 
آن مجله باز گذاشت�« در اين نشريه 
بود که براي نخستين بار نام طراح و 
صفحه آرا در شناسنامه آمد� يکي 
از مهم ترين ويژه گي هاي کارهاي او 
در اين نشــريه، هويت يکدست در 
بخش هاي مختلف بود� توجه طراح 
به انسجام بخش هاي مختلف مانند 
جلد، فونت ها، عنوان ها، جداکننده  
بخش ها و��� قدرت او را در مديريت 
هنري يک نشريه نشــان مي داد� 
مميز در ســال ۱۳8۴ درگذشت�

چهرهاول

تحول
گـرافیِکایـران

 معراج قنبری ������������������������������������������������������������

طراحــي گرافيک در ايــران - به معنــاي امروزي اش- 
تاريخي فراتــر از دو قــرن دارد؛ از ورود صنعت چاپ تا 
انتشار نخستين روزنامه، سرلوح ها و کتب چاپ  سنگي، 
اعالن هاي سياسي روزگار مشــروطه، اعالن هاي تئاتر و 
ديوارکوب هاي سينمايي. مدرنيزه کردن ايران از همان 
سال هاي کشاکش تعويض دو سلسله آغاز شد و رفته رفته 
با بيشتر شدن قدرت رضاشاه و مستحکم شدن حکومت 
پهلوي، جدي تر شــد. بعد از تحول هاي سياسي، جامعه  
ايران از دو منظر فرهنگي و اجتماعي نيز در حال دگرگون 
شــدن بود. نوگرايي به نوعي عبور از سنت هاي گذشته و 
آشنا براي مردم و گرايش به رفتارهاي متفاوت و جديد 
بود. نخستين نشانه هاي نوجويي هاي فرهنگي و هنري را 
نيز مي توان در همان نخستين سال هاي حکومت پهلوي 
بررسي کرد. ورود و شروع به کار طراحان مهاجر ارامنه و 
روس در تهران، نقش طراحي گرافيک را جدي تر کرد. با 
اين همه اما طراحي گرافيک ايــران در فاصله  دو جنگ 
جهاني، مسيري بسيار آهسته را طي کرد. تغيير سلسله، 
جنگ جهاني، اشــغال ايران  توســط متفقين و شرايط 
خاص کشور، اجازه  پيشرفت و تحول به چنين حوزه  اي را 
نمي داد. پس از اشغال ايران در شهريور 1320، سال هاي 

بالتکليفي و آشوب آغاز شد. شرايط اقتصادي ايران رونق 
قابل توجهي نداشت. مسائل مرتبط با توليد و اقتصاد، از 
جمله تبليغات و طراحي گرافيک نيز جايگاه مشخصي 
نداشتند. اين سال هاي پرهيجان و شرايط دگرگون شده  
ايران تا سال هاي پس از جنگ دوم جهاني ادامه داشت. 
نيمه  دوم اين دهــه، ســال هاي واردات و رواج کاالهاي 
خارجي در ايران بود. رفته رفته با آرام تر شدن فضاي کشور، 
شرايط براي نمايان شــدن جنبه هاي مختلف طراحي 
گرافيک بازتر شد. در کنار اينها، افزايش تعداد نشريه ها، 
شــروع دوباره  فيلم ســازي، آغاز فعاليت  موسسه هاي 
انتشاراتي، ورود سيستم حروف چيني ماشيني، استفاده از 
سيستم هاي مونوتايپ و الينوتايپ، تصويرگري کتاب هاي 
کودک و بيشتر و جدي تر شدن فعاليتِ  طراحان مهاجر را 
نيز اضافه کنيد. سال هاي نزديک به دهه 1330 دوره اي 
خاص براي آزادي هاي سياسي و فکري بود و به موجب آن 
فعاليت هايي مانند طراحي گرافيک نيز دستخوش تحول 
شد. اين دوره  زماني، يک نوع بي ثباتي مابين حرکت از يک 
ثبات اوليه به يک ثبات ثانويه بود. بعد از کودتاي 1332 
سياست هاي اقتصادي ايران در جريان ارتباط با کشورهاي 
اروپايي و آمريکا تغيير کرد. صادرات نفت، واردات کاال و 
شروع فعاليت هاي شرکت هاي خارجي در ايران و از طرف 
ديگر آزادي هاي فکري و اجتماعي، ساختار زندگي مردم 

را دگرگون کرد. از ســوي ديگر تاســيس سازمان چاپ 
افست در سال 1335، براي فعاالن حوزه نشر و گرافيک 
نويدبخش روزگاري خــوش بود. اين زمينه ســازي ها، 
تاسيس ها و شروع کردن ها، در دهه هاي 1340 و 1350 
حاصل داد و بيش از پيش خود را نمايان کرد. سال هاي 
دهه  1330 دوراني بود که تمام مظاهر تجسمي و تصويري 
در پي تجربه اندوزي در زمينه هــاي مختلف بودند. دهه 
1340 از نظر تحول هاي سياســي، اجتماعي و نوسازي 
فرهنگــي، در تاريخ ايران از اهميت بســياري برخوردار 
است. از شــاخص ترين اين تحول ها مي توان به توسعه  
شهرنشــيني و افزايش توليد داخلي اشاره کرد. به وجود 
آمدن ابزار و امکان هاي جديد براي تبليغات، موجب نياِز 
بيشتر به طراحي گرافيک شد. گرافيک در اين دهه تکامل 
بيشــتري پيدا کرد و رفته رفته به رشته  مستقلي تبديل 
شد. دگرگوني هاي اين حوزه در اين دهه بسيارند، اما در 
اينجا بايد به تاسيس هنرکده  هنرهاي تزئيني )دانشگاه 
هنر( و بعدتر ايجاد رشته  گرافيک در دانشکده  هنرهاي 
زيبا )دانشگاه تهران( اشاره کرد. يکي از ديگر داليل مهم ، 
بازگشــت طراحان تحصيل کرده در اروپا به ايران بود. با 
تاسيس رشته گرافيک و آشــنايي دانشجويان با اصول و 
مباني اين هنر جديد، طراحي آثار نمودي ديگر پيدا کرد. 
کم کم نقاشان جاي خود را به طراحان آموزش ديده دادند 

و طراحي گرافيک به استقالل رسيد. در آغاز دهه  1340، 
رشد چشــم گير کيفيت در طراحي گرافيک ايران ديده 
مي شود. کامران افشــارمهاجر در کتاب »تاريخ طراحي 
گرافيک ايران« مي نويسد: »اوضاع اجتماعي و اقتصادي 
از آغاز دهــه  1340 با باالرفتن قيمــت نفت و در نتيجه 
رشد ناگهاني درآمد ســرانه در ايران، توسعه اي پيوسته 
و ادامه دار در وضعيت اقتصادي ايــران رخ داد و همين 
تغيير اوضاع اقتصادي، عامل اصلي تغيير ســاختارهاي 

اجتماعي هم شد.
 در مورد جنبه هاي فرهنگي هم مي توان گفت، با اينکه 
تنوع فرهنگي حاصل از اين پيشرفت ها از مشخصه هاي 
بارز فرهنگ در اين ســال ها بوده است، ولي نهال نوپاي 
فرهنگ مدرن با گفتمان ســطحي و نابخردانه ضدغربي 
در تضاد بــود. کارگزاران فرهنگي خواســتار نوعي هنر 
رسمي بودند که هم به اصطالح مدرن باشد و هم داراي 
شناسنامه ايراني؛ اما برايشــان مطرح نبود که هنر مورد 
نظر چگونه مدرن باشد و در عين حال چگونه ايراني هم 
باشد.« روند پيشرفت و تکوين جنبه هاي مختلف طراحي 
گرافيک نوين ايران ادامه يافت و در اين بين تهران حکم 
يک پايگاه و مرکز اصلي را داشت. در اين پرونده طراحي 
گرافيک ايران را در دهه  1340، به  طور اجمالي و مصور 

مرور کرده ايم.

یادداشتاول

ارغوان محبی  ��������������������������������������������������������������

موضوع حضور کم رنگ زنــان در طراحي گرافيک 
ايران،  مربوط به گذشــته و دهه هاي ۱۳۴۰ و ۱۳5۰ 
نيست، چراکه زنان، امروز نيمي از فارغ التحصيالن 
رشته  گرافيک را تشکيل مي دهند، اما همچنان اين 

رشته حرفه اي مردانه به نظر مي رسد� 
اين موضوع ريشه هاي تاريخي فراواني دارد� حضور 
زنان در روزگار قاجار بســيار کم و تاريک بود و در 
آن دوران زنان هيچ جايگاهي در جامعه نداشتند� 
رفته رفته و با وقوع اتفاقــات گوناگون در عرصه 
سياست و اجتماع در دوره پهلوي، حضور و تاثير زنان 
بيشتر از قبل شد� در سال هاي وقوع انقالب نيز نقش 

زنان در فرهنگ و جامعه مشهود بود� 
در طول تاريخ طراحي گرافيک ايران، هميشه تعداد 
طراحان زن در کنار مردان اندک بود� آتليه ها و مراکز 
توليد گرافيک در دهه  ۱۳۴۰ طراحان زن موفقي را در 
کنار خود داشتند، اما افسوس که امروز هيچ کدام از 
آن نام ها جايگاه تثبيت شده اي ندارند� از آن جمله 
مي توان به کانون پرورش فکــري کودکان و راديو 

تلويزيون ملي ايران اشاره کرد� 
نفيسه رياحي، هلن وکيل زاده، سودابه آگاه،  ژانت 
ميخاييلي، مهنوش مشيري، فريده شهبازي، فاطمه 
ملک افضلــي، هيلدا وارطانيان، دل آرا رســولي، 
مهرنوش معصوميان، طاهــره محبي تابان، فرح 
اصولي، قدسي  قاضي نور، ناهيد حقيقت و��� طراحان 
زن پُرتالش و فعال دهه هــاي ۱۳۴۰ و ۱۳5۰ بودند� 
از اين افراد در زمينــه تصويرگري، طراحي کتاب، 
پوســتر، تيتراژ، انيميشــن، لوگو و��� نمونه هاي 

درخشاني به يادگار مانده است�
 براي مطالعه تخصصي در اين موضوع، به شماره ۳7 
نشريه نشان )فصل نامه تخصصي طراحي گرافيک 

ايران( در پاييز ۱۳95 مي توان رجوع کرد�

سالهایتحولدرطراحیگرافیک
1340؛ دهه تـاريخ ساز  در  طراحی گـرافيک ايـران
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آموزش هنر در ايران تا پيش از تاسيس مراکز رسمي، بر اساس اصل استادـ  
شاگردي و رويکردهاي سنتي بنا شده بود. تا پيش از دانشگاه تهران آموزش  
هنر در مدارســي چون »دارالفنون«، »مجمع الصنايع ناصري« و »صنايع 
مستظرفه« انجام مي شد. در مهرماه 1319 و براساِس تصويب کميسيون 
دانشگاه تهران تاســيس يک دانشکده هنري تاييد شــد. اين دانشکده با 
تاثيرپذيري از مدرسه  هنرهاي زيباي پاريس، با نام »هنرکده« راه اندازي شد 
و در سال 1328 به »دانشکده  هنرهاي زيبا« تغيير نام داد. نقاشي، معماري 
و مجسمه سازي، در زير گروه آموزشــي »هنرهاي تجسمي«، نخستين 
رشته هاي اين دانشکده بود. اولين دوره  )1324-1320( سه دانش آموخته 
در رشته  نقاشي معرفي کرد: جليل ضياءپور، حسين کاظمي و جواد حميدي. 
در دوره هاي بعدي افرادي چون پرويــز کالنتري، صادق بريراني و... از اين 
دانشکده فارغ التحصيل شدند. تدوين و تنظيم برنامه  دروس معماري توسط 
»روالن مارسل دوبرول« و دروس نقاشي و مجسمه سازي توسط »ابوالحسن 
صديقي«، براساس برنامه هاي درسي مدرسه  هنرهاي زيباي پاريس انجام 
شد. تا پيش از ايجاد رشته  گرافيک در دانشگاه تهران دروس تخصصي آن در 
اين سه رشته تدريس مي شد. در دهه  1340 افرادي چون مرتضي مميز، قباد 
شيوا، عباس کيارستمي، آيدين آغداشلو، محمد احصايي، فرشيد مثقالي، 
علي اکبر صادقي، نيکزاد نجومي، خســرو بيات و... در رشته  نقاشي، از اين 
دانشکده فارغ التحصيل شدند.  اما آموزش رسمي طراحي گرافيک در ايران، 
يک دهه پيش از دانشگاه تهران آغاز شد. هوشنگ کاظمي سال 1335 از 
دانشکده  هنرهاي تزئيني پاريس )آرت دکو( در مقطع فوق  ليسانس رشته  

دگرگونی
گرافیکمطبوعاتی

قباد شيوا شماره   نخست 
نشريه تماشا را ۲7  اسفند 

۱۳۴9 طراحی کرد

قباد شيوا ســال ۱۳۱9 در همدان 
متولد و ســال ۱۳۴5 از دانشکده 
هنرهاي زيبا فارغ التحصيل شــد� 
او در ۱۳۴6 به اســتخدام »راديو 
تلويزيون ملي ايران« درآمد و واحد 
گرافيک آنجا را راه انــدازي کرد� 
نخستين فعاليت کاري او سال ۱۳۴۰ 
در »کانون آگهي زيبا« آغاز شــد؛ 
اما با اولين ســفارش تصويرسازي 
کانون را رهــا کرد و بــه »مجله 
تالش« پيوســت� تصويرسازي ها، 
جلدها و کارهاي شــيوا براي مجله 
تماشا  که از اســفند ۱۳۴9 تا دي 
۱۳57 در ۳9۰ شــماره منتشر شد  
نمونه هايي نوآورانه و ساختارســاز 
در طراحي گرافيک يک مجله بود� 
شيوا ســال ۱۳56 براي تحصيل به  
آمريکا رفت و در دانشــگاه »پَِرت« 
نيويورک مقطع فوق ليسانس را طي 
کرد� مدتي نيــز در آتليه »ميلتون 
گليزر« کار کرد و ســپس به ايران 
بازگشت و اکنون ساکن تهران است�

مرتضی مميز  شماره    نـخست
 کتاب هفته را  ۱6 مهر  ۱۳۴۰ 

طراحی کرد

���������������������������������������������������������������

آموزشآکادمیکگرافیک
ازسال۱۳۴۰آغازشد

آمـوزش

هنرکده  هنرهای تزئينی ۱۳۴۲، عکس از پرويز نبوی )آرشيو سيامک دل زنده(
دانشکده هنرهای زيبا

واژه آرت ورک در طراحي گرافيک، به اتود نهايي شده طراح براي ارسال به ليتوگرافي 
و تهيه فيلم و زينک گفته مي شود. در دوراني که هنوز دستگاه هاي ايميج ستر براي 
تفکيک رنگ ها به وجــود نيامده بود، آماده ســازي آرت ورک از مهم ترين وظايف 

طراحان گرافيک به حساب مي آمد.

ویژه نامه طراحی گرافیک

ایران در دهه ۱۳۴۰

طراحي گرافيک فارغ التحصيل شد. او در سال 1338 به ايران بازگشت و با 
موافقت »مهرداد پهلبد« وزير فرهنگ وقت - هنرکده  تزئيني )دانشگاه هنر( 
را داير و ساختارهاي آموزشي آرت دکو را در اين دانشکده پايه ريزي کرد. 
اين هنرکده در مهرماه 1339 تاسيس شد. يکي از اهداف تاسيس اين مرکز 
راه اندازي رشته  طراحي گرافيک بود، اين رشته در آغاز با نام »هنرهاي چاپي 
و نگارشي« در کنار رشته هاي نقاشي  تزئيني، مجسمه سازي و طراحي پارچه 
تدريس مي شد. استادان اين دانشکده را گروهي از فرانسوي ها و ايراني ها 
تشکيل مي دادند. از اين افراد مي توان به ايوان ژيرار، آلن باياش، مادام ژوبر، 
حسين کاظمي، محسن وزيري مقدم، ليليت تِريان، سرژ آواکيان و... اشاره 
کرد. هنرجويان در کنکور ورودي، انتخاب رشته نداشتند و سه سال تمام 
دوره  عمومي را در گروه هاي حدود پانزده نفري مي گذراندند. پايان هر هفته، 
جلسه  قضاوت هر کارگاه بود که دو يا سه استاد، با مشورت يکديگر به کارها 

نمره مي دادند.
 در انتهاي سال ســوم، در صورتي که دانشــجو واحدهايش را با موفقيت 
گذرانده بود، مي توانست انتخاب رشته کند و فقط يک سال دوره  تخصصي 
را بگذراند. هنرجو در سه ســال اول با اصول و مباني هنري به خوبي آشنا 
مي شد و در سال چهارم با تخصص هنري ويژه اي ادامه مي داد.  اولين گروه 
از شاگردان اين هنرکده در رشته  نقاشي افرادي چون حسين  زنده رودي، 
منصور قندريز، فرامرز پيل آرام، بهزاد گلپايگاني، صادق تبريزي، مسعود 
عربشاهي، ناصر اويسي و... بودند؛ گروهي که هسته  اصلي جنبش سقاخانه 
را تشکيل مي دادند. محمد پوالدي نخستين دانش آموخته  رشته  گرافيک 
از اين دانشکده بود که در سال 1344 فارغ التحصيل شد. نام رشته  »هنرهاي 

چاپي و نگارشي« در سال 1362 به »ارتباط تصويري« تغيير کرد. 
روند ايجاد رشته  گرافيک در دانشــگاه تهران، از سال 1348 آغاز شد و 
تثبيت جايگاه آن چند سالي به طول انجاميد. مرتضي مميز تحصيالتش 
را در )آرت دکو( فرانسه ادامه داده بود و پس از بازگشت به ايران، در انديشه  
پياده کردن الگوي آموزشــي آرت دکو پاريس در ايران بود. سرانجام با 
کوشش هاي او و همراهي معلمين ديگر، با تاسيس رشته  گرافيک همزمان 

با رشته  طراحي صنعتي موافقت شد.

نفيسه رياحی، ۱۳۴9
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ناهيد حقيقت، ۱۳5۰
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فرشــيد مثقالي تصويرگر، نقاش، طراح گرافيک و مجسمه ســاز دوره  
معاصر است. او در اصفهان به دنيا آمد و پس از پايان دوره  دبيرستان وارد 
دانشکده  هنرهاي زيباي دانشگاه تهران شد و به تحصيل در رشته  نقاشي 
پرداخت. فعاليت هــاي حرفه اي او با کار تصويرســازي براي مجله هاي 
مختلف آغاز شد و اولين تجربه  حرفه اي براي او، همکاري با نشريه  نگين 
در ســال هاي 1343و1344 بود. او مدتي هم در دفتــر روابط عمومي 
سازمان برنامه و سپس در »کيهان بچه ها« به کار تصويرسازي پرداخت.

کتاب هاي »کره اسب سياه«  و »خروس زري، پيرهن پري«، از نخستين 
تجارب تصويرسازي  اوست. وي در سال 1346 به کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان پيوست و تصويرگري چندين کتاب کودک، که »عمو 
نوروز« نخستين آن ها به شمار مي رود، حاصل اين دوره اند. دوره اي که 
تصويرگري کتاب معروف »ماهي سياه کوچولو«  هم در آن جاي مي گيرد 
و جايزه  اول بي ينــال بولونياي ايتاليا را در ســال 1348 نصيب او کرد.

مثقالي به همراه »آراپيک باغداســاريان«  بخــش فيلم هاى کارتونى 
کانون را بنيــان نهــاد.  فيلم هاى »آقــاى هيوال« و »ســوءتفاهم« از 
جمله ســاخته هايش در ايــن دوره بــود. طراحي  پوســتر و جلدهاي 

موســيقي او در کانون، از مهم ترين آثار تاريخ طراحي گرافيک در ايران 
به شمار مي رود. از ديگر تجارب او تأســيس آتليه  گرافيک »چهل و دو« 
با همــکارى مرتضى مميز و على اصغــر معصومى بود کــه البته مدت 
زيادي دوام نداشت. طراحي پوستر براي ســينماي موج نو از ديگر آثار 
فرشــيد مثقالي اســت. از اين پوســترها مي توان به فيلم هاي »شازده 
احتجاب« ســاخته  بهمن فرمان آرا و »پستچي« و »گاو«  به کارگرداني 
داريوش مهرجويي اشــاره کرد. او ســال 1365 مهاجرت کرد و ساکن 
کاليفرنيا شــد  و »دســک تاپ اســتوديو« را راه اندازي کرد؛  اما چند 
سال بعد به ايران بازگشت. فرشــيد مثقالي اکنون ساکن تهران است.
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عباس کيارستمي اوايل دهه  1340 در دانشکده  هنرهاي زيبا در رشته ي نقاشي پذيرفته شد. هم زمان با تحصيل 
در دانشــکده، به عنوان نقاش تبليغاتي در آتليه  هفت همراه با »علي اکبر صادقي«، شروع به طراحي پوستر و 
آگهي هاي تبليغاتي کرد. پس از مدتي به »تبلي فيلم« رفت و فعاليت طراحي گرافيک را آنجا ادامه داد. او سال 
1346 در سازمان تبليغاتي نگاره، همراه با فيروز شيروانلو، فرشيد مثقالي، نيکزاد نجومي و علي اصغر محتاج 
به طراحي گرافيک براي سينما پرداخت. تيتراژ فيلم وسوسه  شيطان ســاخته  محمد زرين دست نخستين 
تجربه  طراحي و ساخِت تيتراژ براي او بود. تيتراژ هاي دو فيلم قيصر 1348 و رضا موتوري از مسعود کيميايي 
فعاليت هاي بعدي او در اين زمينه محسوب مي شوند. کار در سينما براي کيارستمي با طراحي گرافيِک فيلم 
قيصر آغاز شد. مدتي بعد از فعاليت در نگاره، به دعوت فيروز شيروانلو به کانون رفت. طراحي پوستر فيلم هاي 
وسوسه ي شيطان، قيصر، رشيد و پوستر ســيرک بزرگ مســکو و روز جهاني پيکار با بي سوادي، مهم ترين 
پوسترهاي طراحي شده توسط عباس کيارستمي در دهه 1340 هستند. او در طراحي پوستر فيلم »قيصر« 
دست به کار تازه اي زد، با آگرانديسمان کردنِ عکس ترامدارِ بازيگر، تکنيکي نو به وجود آورد که تا آن زمان کسي 

اين کار را انجام نداده بود. کيارستمي کار گرافيک را تا پايان عمر رها نکرد.

چهره دوم

آيدين آغداشلو نقاش، نويسنده و طراح گرافيک معاصر، پدرش از مهاجران قفقازي و عضو حزب مساوات 
قفقاز بود. پس از تصرف دوباره  قفقاز توسط نيروهاي بلشويک به دستور لِنين، اين نيروها به دست گيري و 
کشتار اعضاي حزب مساوات پرداختند و »محمد بيک آغداشلو« ناچار شد شبانه سوار بر اسب از رود ارس 
بگذرد و به ايران پناه بيارود. آيدين در يازده سالگي به تهران آمد و سال 1332 وارد دبيرستان َجم در محله  
قلهک شد. او کار طراحي، گرافيک، و نقاشي را از نوجواني آغاز کرد و در همان سال ها تصويرگر کتاب هاي 
درسي ايران، مجله ها و مؤسسه هاي خصوصي گرافيک شد. او مدتي را در آتليه  محمد بهرامي و سپس 
کانون هاي گام، آرم و... به کار گرافيک پرداخت. کارهاي او در روي جلدهاي تعدادي از شمارگان مجله  

فردوسي در سال 1347 و 1348 به نمونه هايي درخشان در تاريخ گرافيک ايران تبديل شد. 
کار طراحي گرافيک از دهه 1360 براي او جدي تر شد. از حاصل همکاري او با انتشارات فارياب، شماري 
طرح جلد مهم به جا مانده است. طراحي پوستر فيلم ديگر حوزه  مهم فعاليت او بود. از آن جمله مي توان به 

پوسترهاي فيلم هايي از مسعود کيميايي و علي حاتمي اشاره کرد. او اکنون ساکن تهران است.

کامران کاتوزيان از کودکي به نقاشي عالقه داشت و پس از پايان دوره  اول متوسطه براي ادامه  تحصيل راهي 
امريکا شد. در سال 1340 از رشته  هنرهاي زيبا )نقاشي و مجسمه سازي( از دانشگاه  ويندهام فارغ التحصيل 
شد. سال 1344 بدون کنکور در رشته  معمارِي دانشکده  هنرهاي زيبا ثبت نام اما پس از دو سال آن را ناتمام رها 
کرد. کاتوزيان در نمايشگاه هاي مهمي شرکت داشته که مي توان به چهارمين بي ينال تهران )1343( اشاره کرد 
که در آن به عنوان نفر اول برنده نيز شد. شرکت در بي ينال هاي پاريس )1344( و ونيز )1345(  از حضورهاي 
بين المللي اوست. او در ســال 1347 آژانس تبليغاتي»آوانگارد« را  همراه با منوچهر مستوفي تاسيس کرد. 
کاتوزيان را مي توان تاثيرگذارترين طراحِ گرافيک حوزه  تبليغات، در خالِل  سال هاي 1347 تا 1357 دانست. او با 
نگاهي نو به کارکرد آگهي هاي تجاري توانست در اعتالي اين ابزارِ ارتباطي فراگير در جامعه  ايران توفيق يابد. وي 
سپس آژانس تبليغاتي »کارپي« را تاسيس کرد که طي سال هاي 1365 تا 1375 با طراحي و نصب بيلبوردهاي 
تبليغاتي در سطح تهران، چهره اي تازه به اين شهر بخشيد. او تدريس گرافيک در دانشکده  هنرهاي تزئيني 

)1346-1348( و دانشگاه آزاد )1369-1371( را نيز در کارنامه  دارد. کاتوزيان اکنون ساکن تهران است.

بهزاد حاتم طراح گرافيک و نقاش ايراني؛  تحصيالت آکادميک خود را در دانشکد ه  هنرهاي زيباي دانشگاه 
تهران  )1349ـ1353( پي گرفت. حاتم در سال هاي )1350 -1355( در مجله هاي رودکي و تماشا، نقد 

هنري مي نوشت. 
کار گرافيک براي او از اواخر دهه 1340 آغاز شد و از ســال )1352-1356( با طراحي بخش زيادي از 

پوسترها و بروشورهاي تاالر رودکي - به اوج رسيد.
او در اين دوره چندين نشريه را  نيز طراحي کرد. وي از سال 1350 به گردآوري آثار برگزيده  هنرمندان 
معاصر ايران پرداخت. در 1367 جايزه  اول طراحي کتاب کودک را در جشنوار ه  کتاب کودک و نوجوان 
و در 1373 جايزه  سوم مسابقه  بين المللي طراحي بيلبورد تبليغاتي ژاپن را دريافت کرد. بيشتر سال هاي 
چند دهه گذشــته براي حاتم به نقاشي و طراحي براي تبليغات گذشته اســت. او در اين دوره شرکتي 

تاسيس کرد و تابلوهاي تبليغاتي زيادي را در تهران برپا کرد.
راه اندازي گالري و تهيه  فيلم هاي مســتند هنري از ديگر فعاليت هاي اوست. او کار گرافيک حرفه اي را 

پس از انقالب ادامه نداد و اکنون در تهران زندگي مي کند و مديريت بنياد »پري صفا« را برعهده دارد.

مجيد بلوچ در يکي از محله هاي شرقي تهران ديده به جهان گشود. فعاليت او در عرصه  هنر از روزگار نوجواني زير نظِر معلماني چون جليل ضياء پور، 
منوچهر شيباني، رفيع حالتي و سيروس امامي آغاز شد. او در دهه  1330 از دانشگاه تهران فارغ التحصيل رشته  جامعه شناسي شد. همکاري با 
اداره  هنرهاي زيباي کشور در سال 1336، باعث شد تا او به درک و شناخِت آثار هنرمندان نوگراي ايران دست يابد. اين تجربه دليل مودت او با 
هنرمندي چون »حسين بهزاد«  شد. او در بخِش دوساالنه هاي اين اداره مشغول بود و در 1338 مسئول ارسال آثار هنرمندان به »بي ينال ونيز« 
شد. اين دوره براي او به مثابه  دروازه اي به دنياي طراحي گرافيک و همکاري با هنرمنداني چون چنگيز شهوق و منوچهر ساسانيان، در آژانس 

تبليغاتي »يونيورسال« از 1338 تا 1339 بود. 
کانون آگهي زيبا، سرآغازِ ورود مجيد بلوچ به دنياي گرافيک و تبليغات حرفه اي بود. او در اين باره مي گويد: »نعمتي در آتليه  زيبا تقاضاي همکاري 
داد، اين موسسه بزرگ ترين موسسه  تبليغاتي کشور بود و براي کســاني که آنجا کار مي کردند حکم دانشکده را داشت.« آشنايي بلوچ با »ُژرژ 
سيمونيان« و »اَلکسي ِگِورگيز« نيز در آگهي زيبا رخ داد. او خود آن روزها را چنين به ياد مي آورد: »من ساکت ترين فرد گروه بودم و به مرِد سکوت 
معروف بودم. آتليه هاي آن زمان مثل حاال مرتب و تميز نبود و روي ميز پُر از رنگ و گواش و... بود. آن آتليه براي ما مثِل مادر بود. بچه ها را مي ساخت 
و بيرون مي فرستاد. چندين نفر قبل از من آنجا کار مي کردند و بعد منشعب شدند. حسن نوري و نظام الدين مرتضوي، طراحان گرافيکي بودند که  
با چند ويزيتور بعدا »آوازه« را تاسيس کردند.«  بلوچ همکاري خود با سازمان آوازه را از سال 1341 آغاز کرد. حضور در آوازه درخشان ترين دوره 
کاري او محسوب مي شود. اين طراح از 1343 تا 1347 را در آژانس تبليغاتي »کاسپين« گذراند. صد افسوس که کارهاي او در اين دوره، به داليل 
گوناگوني براي ما باقي نمانده و در مقايسه با سال هاي آوازه، با آرشيو منظمي روبه رو نيستيم. او در سال 1347 همراه با منوچهر رضايي، کاظم 
زربخش و منوچهر ساساني؛ شرکت »آميکو« را تاسيس کرد. بيشتر کارهاي تبليغاتي »گروه صنعتي بهشهر« تا سال 1357 برعهده  مجيد بلوچ بود.
همکاري با »شوراي کتاب کودک« و طراحي فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان در 25 جلد، از مهم ترين فعاليت هاي گرافيک او در دهه هاي بعد 
است. طراحي لوگو و بسته بندي نيز از ديگر حوزه هاي عمده در کارهاي او به شمار مي رود. بلوچ در 25 ساِل گذشته؛ مسئول کميته  اسناد و آرشيو 
انجمن طراحان گرافيک و سرپرست »موزه  گرافيک ايران« بوده و امروز در دهه  هشتم زندگي با نشاط تر از هر جواني، در تالش براي ثبت تاريخ 

طراحي گرافيک در ايران است.

خسرو بيات مدير هنري و طراح گرافيک، سال 1338 وارد دانشکده  هنرهاي زيبا در دانشگاه تهران شد، اما تحصيل در آنجا را نا تمام رها 
کرد. در اواخر دهه  1330 مديريت هنري روزنامه  کيهان و نشريه هاي وابســته به آن را برعهده داشت. بيات در سن بيست و يک سالگي 
مسئول تبليغات شرکت هواپيمايي ملي ايران )هما( شد و در اين سال ها آگهي هاي تبليغاتي فراواني را براي هما طراحي کرد. بازطراحي 

و اصالح نشانه ي معروف هما از کارهاي اوست.
او در مدت هفت ماه )فروردين تا مهر 1342( با کتاب هفته همکاري داشت و جاي مرتضي مميز را در اين نشريه گرفت و کارهاي گرافيکي 

نشريه از شماره ي 70 تا 95 را انجام داد.
او در گفت وگو با نگارنده مي گويد: »همکاري من در آتليه  کيهان يک سال ونيم يا دو سال پيش از کتاب هفته آغاز شده بود. زمان قابل توجهي 
از انتشار کتاب هفته مي گذشت. يک سال يا کمي بيش تر که مميز  از من براي همکاري دعوت کرد. او توضيح داد که من فقط کارهاي کتاب 
هفته را انجام مي دهم و بايد بيايي و به من کمک کني. اما من اصال دربَند تصويرسازي نبودم، مميز گفت ما يک سري کارهاي گوناگون داريم 
که من نمي توانم آن ها را انجام دهم و از تو کمک مي خواهم. چاپ کردن کار رنگي در ايران خيلي سخت بود. در آن زمان دو نوع سيستم 
چاپ در ايران وجود داشت، اُفست و لِِترپِرس، اُفست همه گير نشده بود و گران هم بود، لِِترپِرس هم به دليل کليشه و سرب و... تصاوير رنگي 
را خوب چاپ نمي کرد. ما وقتي متن را مي ديديم؛ مجبور بوديم که بدانيم چند صفحه فضا نياز دارد. در مورد عکس ما براي بزرگ و کوچک 
کردن، يک چرخ داشتيم که ابزار کاِر ما بود و فاصله ها را با آن تنظيم مي کرديم تا در گراورسازي به اندازه اي که مي خواهيم دربيايد. خيلي 
کار سختي بود. ما خودمان ناظر چاپ هم بوديم، رنگ ها را تفکيک مي کرديم و زينک ها را بررسي مي کرديم. ما وقتي مي توانستيم کار را 
ببينيم که چاپ شده بود، زماني که براي هر تغييري دير بود. حجم آماده سازي زيربناي يک صفحه بندي بسيار وقت گير بود. خالصه که 

شب ها هم در چاپخانه مي خوابيديم.« 
مدتي پس از آن براي تحصيل به انگلستان رفت و در رويال کالج لندن؛ به تحصيل پرداخت. او در سال 1354 برنده  مقام سوم پوسترهاي 
فرهنگي از ششمين بي ينال بين المللي پوستر َورشو )لهستان( شد. وي پس از تحوالت سياســي -  اجتماعي، در سال 1358 به کانادا 

مهاجرت کرد و در 40 سال گذشته به تحصيل و کار در شهر تورنتو مشغول بوده و هرگز به ايران بازنگشته است.

نورالدين زرين کلک دبيرستان را در تهران تمام کرد و در ســال 1334 وارد دانشگاه تهران شد.سال 1340 دکتراي داروسازي  گرفت و با درجه  
ستواني در بهداري ارتش مشغول به کار شد.

او خوش نويسي و نقاشي را نزد پدر آغاز کرد و به موازات تحصيالت رسمي، در کالس هاي هنرستان کمال الملک شرکت داشت و از محضر استاداني 
چون محمود اولياء، محمدعلي زاويه و محمد مهردان بهره مند شد. 

در 12 سالگي اولين کار گرافيک او روي جلد کتاب قصه اي چاپ شد و در 16 ســالگي با کاريکاتورهاي سياسي پا به دنياي مطبوعات گذاشت. 
دهه هاي 1340 و 1350 را به مصور کردن کتاب هاي درسي و کتاب هاي جيبي گذراند و سپس به همت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 
به بلژيک رفت - تا فيلم سازي پويانمايي را بياموزد. در سال 1353 اولين مدرسه  پويانمايي را در ايران تاسيس و سه سال بعد رشته  پويانمايي را 

در دانشگاه فارابي داير کرد.
توسط فيروز شيروانلو به کانون دعوت شد تا در واحد مصورسازي کتاب هاي کودک و نوجوان مشغول شود. »کالغ ها« نخستين کتابي بود که 

براي مصور شدن به او سفارش داده شد. او قبل از فعاليت در کانون، در موسسه  انتشاراتي فرانکلين براي کتاب هاي درسي نقاشي مي کشيد.
زرين کلک براي کانون فيلم هاي مختلفي نيز ساخت که بسياري از اين فيلم ها جوايز عمده اي از جشنواره هاي داخلي و خارجي گرفتند. سندباد 

يکي از آخرين کارهاي زرين کلک است که در هاليوود نيمه  تمام رها شده است که او در آن نقش کارگردان هنري را داشت.
او در بين افتخارها و جوايز بي شمار هنري؛ ديپلم افتخار »هانس کريستين آندرسن« براى يک عمر کوشش هاى هنري را نيز دريافت کرد. او براي 

فيلم ها و کتاب هاي گوناگون، بيش از 20 جايزه مهم دريافت کرده که از آن جمله مي توان به:
 جوايزي از طرف نمايشگاه کتاب بولونيا، فستيوال بين المللي فيلم پاريس، فستيوال بين المللي فيلم آنسي، بي ينال براتيسالوا، نمايشگاه کتاب 
ايتاليا، موزه تصويرسازي توکيو )ژاپن(، فســتيوال بين المللي فيلم شيکاگو )آمريکا(، فســتيوال بين المللي فيلم سالونيکي )يونان(، فستيوال 

بين المللي فيلم بلژيک و... اشاره کرد.
طراحي نشانه، پوستر و تدريس در مقاطع و دانشگاه هاي مختلف از ديگر کارهاي اوست. انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران در سال 1394 

نمايشگاه و نکوداشتي را براي او ترتيب داد و کتاب مجموعه آثارش را نيز به چاپ رساند.  زرين کلک اکنون در آمريکا زندگي مي کند.

محمد بهرامي تحصيل دوره  ابتدايي را در هنرستان هنرهاي ملي ايران )اداره  صنايع مستظرفه(، گذراند. 
فعاليت حرفه  اي او از نشريه اطالعات ماهانه آغاز شد. بهرامي نخستين آتليه  مدرن طراحي گرافيک را 
سال 1325 در خيابان الله زار تاسيس کرد. او در اين دوره براي ادامه  تحصيالت به دانشکده  هنرهاي زيبا 
رفت. بسياري از طراحان گرافيک مطرح معاصر؛ از جمله پرويز کالنتري، مرتضي مميز، آيدين آغداشلو، 
محمد احصايي، علي اکبر صادقي و... در اين آتليه مشغول فعاليت بودند. او در دهه 1340 نيز در طراحي 
جلدکتاب و... فعاليت جدي داشت و موسسه  »گوتنبرگ« را راه اندازي کرد. شاخص ترين کار او در اين 
دهه مصور کردن شاهنامه  فردوسي براي انتشارات اميرکبير بود. او سال هاي دهه هاي بعد را به نقاشي 

و تاليف کتب تاريخ هنر گذرانده و اکنون در 94 سالگي ساکن تهران است.

محمود جوادي پور از پيشــگامان هنر نوگرا و طراحي گرافيک ايران، در ســال 1312 گواهينامه  ششم 
هنرستان صنعتي ايران و آلمان )تهران( را دريافت کرد. در هنرستان نيما يوشيج، معلم ادبيات او بود. او از 
دومين گروه هنرجويان رشته  نقاشي از دانشکده هنرهاي زيبا بود.  در سال 1322 در چاپخانه  بانک ملي 
استخدام شد و نخستين کتاب چاپ چهاررنگ را طراحي و چاپ کرد. تاسيس گالري آپادانا يکي از مهم ترين 
کارهاي جوادي پور در سال 1328 بود. او در سال هاي فعاليتش به تصويرسازي براي کتاب هاي درسي، شعر 
و داستان مي پرداخت و يکي از طراحان فعال دهه  1340 به شمار مي رفت. طراحي لوگو ديگر حوزه   کاري 
او بود. نشانه هاي »بنگاه ترجمه و نشر کتاب« و »شرکت ملي نفت ايران« توسط او طراحي شد. تدريس و 

نقاشي براي او بسيار جدي بود و در اين زمينه آثار ارزنده اي از خود به يادگار گذاشت.

هوشنگ کاظمي نخستين ايراني دانش آموخته ي طراحي گرافيک به شمار مي رود. سال 1324 به فرانسه 
رفت و در بوزار پاريس به تحصيل پرداخت و توانســت در سال 1335 مدرک فوق ليسانس  رشته  خط و 
گرافيک دريافت کند.کاظمي سپس دو سال در استخدام بخش تبليغات هواپيمايي هلند )کي ال ام( درآمد 
و سال 1338 به ايران بازگشت. در اين سال طرح و اساس نامه  هنرکده هنرهاي تزئيني )دانشگاه هنر( را 
تنظيم کرد و سرانجام اين دانشکده را در مهر 1339 راه اندازي کرد. وي براي نخستين بار در ايران، رشته 
گرافيک را در اين دانشکده ايجاد کرد و اصول و قوانين گرافيک نوين را به ايران انتقال داد. در همين سال 
آتليه اي به نام »کارگاه هنرهاي تزئيني« را در ميدان کاخ )فلسطين( تاسيس کرد. نشانه هاي انتشارات 

مرواريد، سازمان جلب سياحان  و جشن هنر شيراز در دهه1340؛ از مهم ترين  کارهاي اوست.

صادق بريراني در ســال 1326 براي تحصيل در رشته  نقاشي وارد دانشکده  هنرهاي زيبا شد 
و پس از اين دوره به آمريکا رفت و در مقطع فوق ليســانس در دانشگاه »اينديانا« به يادگيري 
گرافيک پرداخت.  او براي تکميل مطالعاتش سفر به پاريس، لندن، ُرم و مونيخ را تجربه کرد. 
عليرغم اثربخشي زياد از هنر اروپا و آمريکا، از هنر مشرق زمين و پيشه  ارزنده  استادان ايراني 
نا آگاه نماند. او در سال 1336 اداره  هنر گرافيک در وزارت فرهنگ و هنر را بنيان گذاري کرد. 
بريراني از سال 1347 تا ميانه هاي دهه 1350 در تاالر رودکي مشغول به کار بود و بسياري از 
پوسترهاي موسيقي اين تاالر در اين دوره توسط وي طراحي مي شد. او از دهه 1360 به تدريس 
مشغول شد و عضو هيئت داوران بي ينال هاي جهاني گرافيک بود. او اکنون مقيم آمريکا است.

پرويز کالنتري سال 1330 وارد دانشکده   هنرهاي زيبا شد و سال 1338 در رشته  هنرهاي تجسمي از اين 
مرکز دانش آموخته شد. او در دانشکده  با همايون صنعتي زاده آشنا شد و اين آشنايي باعث راهيابي او به 
مؤسسه  انتشارات فرانکلين - که ناشر کتاب هاي درسي و نشريه  پيک بود شد. طرح جلدهاي او براي اين 
نشر در زمره  بهترين جلدهاي خلق شده در دهه هاي 1330 و 1340 هستند.  او همکاري با کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان، کالج هنري کودکان در کاليفرنيا و... را در کارنامه دارد. کالنتري پيش از انقالب 
نمايشگاه هاي مختلفي را در گالري هاي معتبري چون سيحون و استتيک برپا کرد و در مجموع در بيش از 
30 نمايشگاه خصوصي و گروهي حضور داشت. او پس از يک دوره بيماري طوالني در سال 1395درگذشت.
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طـراحان

ـنام های ماندگار
تاثيرگذارترين طراحان گرافيک دهه 1340،  از نسل اول تا نسل سوم

فرشید مثقالی، 13۴7
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  سال 1343 در محل ســازمان ملل متحد در شهر نيويورک، يک 
نمايشگاِه تبليغاتي با شرکت 150 کشــور و بيش از 4000 طرح 

برگزار شد. 
مجيد بلوچ در اين نمايشگاه به شايســتگي تمام درخشيد و براي 
طراحي آگهي شرکت »اوريانت دکور«؛ نخستين جايزه  بين المللي 
طراحيِ گرافيک ايران )مدال دوم بهترين پوستر تبليغاتي( را از اين 

نمايشگاه دريافت کرد. به گفته  خود او؛ چون موسسه ها در آن زمان 
در مسابقه ها شــرکت مي کردند و نه اشخاص، کار را با نام »آوازه« 
ارسال کرده بودند. بلوچ همکاري خود با ســازمان آوازه را از سال 
1341 آغاز کرد و پس از مدتي مرتضــي کاتوزيان، احمد ميرزا و 
کاظم زربخش نيز به او پيوســتند. بلوچ در گفت و گويي مي گويد: 
»زماني که به سازمان آوازه رفتم آگهي هاي آن ها بسيار شلوغ و با 
عناصر اضافه بود. من تصميم گرفتم براي انتقال پيام به مخاطب 

سادگي را انتخاب کنم.« مجيد  بلوچ براي طراحي آگهي شرکت »اوريانت دکور« افتخارآفرين شد

 نخستين افتخار بين المللي 
 گرافيک ايران

جایزه اول

مراسم کلنگ زنی  شروع ساخت مدرسه

موید عهد، ۱۳۴۱

لـوگـو

تصویرگری

آگهی تبلیغاتیپـوستر

جلد کتاب و مجله

تاريخچه طراحي پوستر در ايران عمر درازي دارد. از پوسترهاي مذهبي حدود 140 ســال پيش تا اعالن هاي سياسي دوره مشروطه و پوسترهاي تئاتر در دوره پهلوي اول. 
طراحي پوستر در دهه 1340 - به غير از موارد تبليغاتي در آژانس ها - به طراحان شناخته شده و مطرح سفارش داده مي شد. تا پيش از اين دهه واژه »پالکات« رايج بود. سپس 
با حضور استادان فرانسوي در دانشکده ها، کلمه »آفيش« مطرح شد و سرانجام از سال هاي دهه 1340 واژه انگليسي »پوستر« به طور گسترده تا به امروز مورد استفاده قرار 
گرفت. طراحان فعال اين سال ها يا تحصيل کرده خارج بودند يا با ديدن نشريه هاي خارجي، از پوسترهاي لهستان، سوئيس و... تاثير مي گرفتند. چند گروه پوستر در اين دهه، 
واجد معنا و ارزش هاي بصري هستند. کارهاي هوشنگ کاظمي براي سازمان جلب سياحان، کارهاي قباد شيوا براي راديو تلويزيون ملي ايران و جشن هنر شيراز، کارهاي 
عباس کيارستمي در سازمان نگاره براي سينما، کارهاي فرشيد مثقالي در کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، کارهاي صادق بريراني براي تاالر رودکي ، پوسترهاي کارگاه 
نمايش و پوسترهاي تاالر قندريز. از طراحان مهم پوستر که در استخدام جايي نبودند و به شکل مستقل فعاليت داشتند، مي توان از مرتضي مميز ياد کرد. جريان پوسترهاي 
سينما توسط چند طراح در اين دهه تغيير کرد. پوستر فيلم هاي سينماي موج نو توسط طراحاني چون مثقالي، مميز و کيارستمي، با رويکردهاي جديد گرافيکي طراحي شد. 
ساختارشکني در جريان غالب پوسترهاي نقاش  مابانه با فيلم »قيصر« و »گاو« آغاز شد. برخي از هنرمندان تجسمي مانند علي اکبر صادقي، آيدين آغداشلو و پرويز تناولي نيز 

پوسترهاي ماندگاري را طراحي کرده اند. حاصل و برآيند کلي پوسترهاي اين دهه را مي توان متاثر از گرافيک اروپاي شرقي دانست.

از سال 1335 سرمايه داران ايراني با استفاده از شرايط مساعدي که پيش آمده بود؛ به سرمايه گذاري در امور توليدي 
پرداختند. در اين دوره موسسه   هاي تبليغاتي نقش تاثيرگذاري در شناساندن کاالها ي داخلي داشتند. عبداهلل آفاق 
لرستاني در گزارشي مي نويسد: »در ســال 1337 در تهران 18 کانون آگهي فعال بود.« در اين بين، کانون آگهي 
زيبا، فاکوپا، آوازه، سينا، طوطي و... از اعتبار بيشتري برخوردار بودند و دوران اوج فعاليت  آن ها به سال هاي دهه 
1340 بازمي گردد. مرتضي مميز، قباد شيوا و بسياري از طراحاني که با گذر زمان به کارهاي فرهنگي گرايش پيدا 
کردند، از فعاالن کارهاي تبليغاتي در آغاز اين دهه بودند. سازمان تبليغاتي آوازه که توسط چند طراح و ويزيتور 
در ابتداي خيابان فردوسي تاسيس شد، بخش هايي نظير استوديو دوبالژ و عکاسي، محل مخصوص کارهاي چاپ 
سيلک اسکرين و... داشــت. آوازه ي آوازه در دهه ي 1340 به گوش همگان رسيد. در آستانه دهه 1340، مجيد 
بلوچ مهم ترين طراح گرافيک تبليغات بود. افراد ديگري چون بيوک احمري، آيدين آغداشلو، خسرو بيات، کامران 

کاتوزيان و...  نيز از مهم ترين طراحان اين حوزه بودند.

سازمان هاي نشري که در دهه 1330 کار خود را آغاز کرده بودند، در دهه 1340 نيز خوش درخشيدند. »بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب« را مي توان نخستين ناشري دانست که شکل و شمايلي يک دست يا به تعبيري يونيفرم سازي در طراحي 
جلد کتاب را رايج کرد. مراحل توليد فني کتاب )طراحي جلد، صفحه آرايي، ويرايش، نمايه سازي و...( براي نخستين بار 
به شکل نوين و منسجم در موسسه  انتشارات فرانکلين تهران انجام شد. فرانکلين براي نشر کتاب هايي در قطع جيبي در 
تيراژ باال، »سازمان کتاب هاي جيبي« را سال 1339 تاسيس کرد. از طراحان جلد فرانکلين در اين دهه مي توان به پرويز 
کالنتري و محمدزمان زماني  اشاره کرد. انتشارات »اميرکبير« که از 1328 شروع به کار کرده بود، در اين دهه فعاليت 
خود را گسترده تر کرد. عمده طرح جلدهاي اميرکبير توسط محمد بهرامي طراحي مي شد. از ديگر ناشران فعال در اين 
دهه مي توان از »معرفت« و »نيل« نام برد. نوع نگرش ناشران و رقابت آن ها با يکديگر، تاثير مستقيمي در پيشرفت طراحي 
جلد کتاب داشت. مرتضي مميز، فرشيد مثقالي، نورالدين زرين کلک و... از طراحان شاخص جلد در اين دهه بودند. طراحي 

جلد نشريه ها نيز با انتشار کتاب هفته و کارهاي مميز و تجربه هاي آيدين آغداشلو در نشريه فردوسي دگرگون شد.

پيدايش تعداد زيادي از احزاب و گروه هاي سياسي با گرايش هاي مختلف در بيشتر شدن تعداد نشريه ها تاثير مستقيم 
داشت. اين گروه ها دست به انتشــار روزنامه و مجله مي زدند و عمال بخش قابل توجهي از فضاي مطبوعات کشور در 
تسخير رقابت گروه هاي سياسي قرار داشت. ورود امکانات چاپي نيز تاثير مثبتي بر کيفيت ظاهري مطبوعات گذاشت. 
پيشرفت هاي صنعت چاپ بعد از سال هاي کودتا، در دهه 1340 بيشتر شد. شماري از نشريه هاي دهه 1330 در اين 
دهه نيز تداوم داشتند. اما انتشار کتاب هفته در سال 1340 فضاي مطبوعات فرهنگي را متحول کرد. کارهاي مرتضي 
مميز در کتاب هفته، قباد شيوا در تماشا، فرشيد مثقالي در نگين و کتاب هاي مصور کودکان در کانون پرورش فکري، 
نقش و تاثير تصويرسازي در ديزاين فرهنگي را نشان مي دهد. از ديگر تصويرگران مهم اين دهه بايد از پرويز کالنتري، 
نورالدين زرين کلک، نيکزاد نجومي، علي اصغر محتاج، عباس کيارســتمي، بهمن دادخواه، نفيسه رياحي، علي اکبر 

صادقي، آيدين آغداشلو، محمد بهرامي و محمود جوادي پور نام برد.

پرویز تناولی، ۱۳۴۰ )آرشیو علی بختیاری(مرتضی ممیز، ۱۳۴۴

مرتضی ممیز، ۱۳۴۳عباس کیارستمی، نیمه دوم دهه چهلقباد شیوا، ۱۳۴۷

عباس کیارستمی، ۱۳۴۸فرشید مثقالی، ۱۳۴۸محمدعلی حدت، ۱۳۴۹

قباد شیوا، ۱۳۴۸آربی اوانسیان، عباس نعلبندیان، رضا مافی، ۱۳۵۰قباد شیوا، ۱۳۴۹

صادق بریرانی، ۱۳۴۹عباس کیارستمی، ۱۳۴۸فرشید مثقالی

ایرج انواری، ۱۳۴۵فرشید مثقالی، ۱۳۴۶ عباس کیارستمی، ۱۳۴۷

مرتضی ممیز، ۱۳۴۴مرتضی ممیز، ۱۳۴۲حمید صدر،  ۱۳۴۷

بهزاد گلپایگانی، ۱۳۴۹پرویز کالنتری، ۱۳۴۸محمد بهرامی،  ۱۳۴۸

مرتضی ممیز، ۱۳۴۲آیدین آغداشلو، ۱۳۴۷گیتی نوین، ۱۳۵۰

محسن دّولوسازمان نگاره مرتضی ممیز،  ۱۳۴۳

مجید بلوچ، ۱۳۴۲مجید بلوچ، ۱۳۴۲خسرو بیات،  ۱۳۴۵

هوشنگ کاظمی، ۱۳۴۰هوشنگ کاظمی، ۱۳۴۶ هوشنگ کاظمی، ۱۳۴۰

محمد پوالدی، ۱۳۴۴محمدرضا اصالنی، ۱۳۴۵

محمود جوادی پور،  ۱۳۴۷هوشنگ کاظمی، ۱۳۴۲ ادوارد زهرابیان، ۱۳۴۰

مرتضی ممیز،  ۱۳۴۸مجید بلوچ، ۱۳۴۲

محمد احصایی، ۱۳۴۹ صادق بریرانی، ۱۳۴۳

مرتضی ممیز، ۱۳۴۲قباد شیوا، ۱۳۴۵ نورالدین زرین کلک، ۱۳۴۶

مرتضی ممیز، ۱۳۴۴بهمن دادخواه، ۱۳۵۰ فرشید مثقالی، ۱۳۴۹

عباس کیارستمی، ۱۳۴۸

مجید بلوچ در سازمان آوازه 

طراحي نشانه به معناي امروزي  با ورود چاپ و انتشار نخستين روزنامه در ايران؛ تاريخي 183 ساله را پشت سر گذاشته 
است. حضور طراحان گرافيک مهاجر در دو دهه نخست قرن اخير، از مهم ترين عوامل تحول  طراحي گرافيک اين دوره 
است. طراحي نشانه هايي مانند راه آهن، بانک سپه و... در اين دوره شروعي در طراحي نشانه هاي امروزين بود. ابتداي 
دهه 1330 روزگار واردات کاالهاي خارجي به ايران بود.  دوراني که فضا براي نمايان شدن جنبه هاي مختلف گرافيک؛ 
از جمله طراحي نشانه بازتر شد. تا اين زمان به وجه هنري و خالقيت در طراحي نشانه ها توجه چنداني نمي شد،  با 
آغاز دهه  1330،  استفاده و اقتباس از نقوش باستاني ايران در بيشتر نشانه هاي تصويري ديده شد. نشانه  انتشارات 
»اميرکبير« و »بنگاه ترجمه و نشر کتاب« دو نمونه درخشــان از اين دهه است. با آغاز دهه  1340، رشد چشمگير 
کيفيت بصري در طراحي نشانه ها ديده شد. صاحبان صنايع و مسئوالن دريافتند که طراحي نشانه فرايندي پيچيده تر 
از رسامي يک شکل است. طراحان در تداوم رويکرد استفاده از نقوش تاريخي، با کاربردي کردن اين نقوش در طراحي 

نشانه، باعث شدند آثاري که فقط در موزه ها و کتاب هاي تاريخ ديده مي شد، وارد زندگي مردم شود.

 تمامی آثار،  عکس ها و اسناِد این پرونده -  به غیر از  دو  مورد ذکر شده - از آرشیو شخصی ارغوان محبی و  معراج قنبری استفاده شده است� 

صفحـــــــههاي2و3خوش نویسی: عبداهلل ُفرادی



عاقبتوطنپرستی
درنگی در مفهوم وطن  یکی از اصلی ترین درون مایه های 

شعر شاعران در دوره جدید است 

مرتضي كاردر ����������������������������������������������������������������������

ای خطه ایران مهین، ای وطن من
ای گشته به مهر تو عجین، جان و تن من )ملک الشعرا بهار( 
نه اینکه مفهوم وطن در ادبیات گذشته ایران بی سابقه 
باشــد، اما آنچه ما امروز به عنوان وطن و وطن پرستی و 
شعرهای وطنی می شناسیم، مولود دوران جدید است و 
از طریق گفتمان های متجددانه اروپایی به فرهنگ ایرانی 
راه یافته� به نظر می رسد این مفهوم بیشتر از همه در شعر 
تجلی یافته است چرا كه شاعران آن روزگار فقط شاعر 
نبودند، شاعر، روشــنفکر، متجدد سیاسی اجتماعی، 
روزنامه نگار و��� بودند و وظیفه خود می دانستند كه عالیق 

ملی و میهنی را در مردم بیدار كنند� 
مفهوم وطن برای همه شــاعران دوره قاجار و پهلوی، 
هم نوگرایان و هم ســنت گرایان، موضوعیت دارد، چه 
محمدتقی بهار، چه میرزاده عشقی، چه عارف قزوینی� 
ریشه وطن پرستی در شــعر امروز حتی به شاعری مثل 
ادیب الممالک فراهانی، كه یکی از آخرین شاعران بزرگ 

سنت شعری ایران است، می رسد:
مادر توست این وطن كه در طلبش خصم

نار تطاول به خاندان تو افکند
هیچت اگر دانش است و غیرت و ناموس

مادر خود را به دست دشمن مپسند
از سال های شکل گیری مشــروطه تا سال های استبداد 
صغیر و كودتا و بعد اســتقرار حکومــت پهلوی ایران 
اتفاق های بســیار به خود می بیند� وطن پرستان آرمان 
خود را بربادرفته می بینند و شــور و حال شعر سال های 
مشروطه كم كم به یأس و سرخوردگی تبدیل می شود�    
پس شعرهایی مثل »برخیز بامداد جوانی زنو رسید« از تقی 
رفعت كه خطاب به جوان ایرانی است به سرعت تبدیل به 

شعرهای انتقادی می شود مثل شعر عارف قزوینی كه 
به مرگ راضی ام از وضع نامنظم ایران

ز پا فکنده مرا سخت، غصه و غم ایران 
و شعر میرزاده عشقی كه

ای دوست ببین بی سر و سامانی ایران
بدبختی ایران و پریشانی ایران

یا شعر ملک الشعرا بهار كه
ای وطن خواهان، زنهار!، وطن در خطر است

كم كم شعرهای انتقادی به مرثیه تبدیل می شود� میرزاده 
عشقی در سروده دیگری می گوید:

خاكم به سر ز غصه به سر خاک اگر كنم
خاک وطن كه رفت چه خاكی به سر كنم

نسیم شمال هم شاعر دیگری است كه حال و روز وطن و 
مردم ایران مثل ترجیع بندی در شعرهای او تکرار می شود:

ای غرقه در هزار غم و ابتال وطن
ای در دهان گرگ اجل مبتال وطن

ای یوسف عزیز دیار بال وطن
قربانیان تو همه گلگون قبا وطن

بی كس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن
بیت ملک الشعرا بهار که آغازگر این نوشته است، نیز در 

بیت های بعد می رسد به:
دردا و دریغا وطن من، وطن من
  

پس از استقرار حکومت پهلوی اول، باستان گرایی رونق 
می گیرد؛ بازگشــت به گذشــته تاریخی، به ویژه ایران 
پیش از اسالم و توجه به فرهنگ و تمدن باستانی. بخشی 
از شــعرهای وطنی نیز درون مایه باستان گرایانه دارند، 
اما باستان گرایی آن قدر پررنگ نیســت که بتواند جای 
مرثیه های وطن را بگیرد، خاصه اینکه بسیاری از شاعران یا 
به تیر غیب از میان رفته اند یا با باستان گرایی چندان همراه 
نمی شوند.  شعرهای وطنی در سال های مشروطه و پیش 
از استقرار حکومت پهلوی و مرثیه های وطن در سال های 
قبل و بعــد، الگویی برای وطن پرســتی و ادبیات وطنی 
می شود که تا امروز هم باقی مانده است. ملک الشعرا بهار 
و میرزاده عشقی و عارف قزوینی بیشترین یا بهتر بگوییم 
جاودانه ترین شعرها را برای وطن سروده اند.  ذکر تصنیف 
مرغ سحر در سال ۱۳۰۶ گذشت که در کلیت استعاری اش 
شعری وطنی است. نیز در سال درگذشت عارف گذشت 
که »از خون جوانان وطن الله دمیــده« به عنوان یکی از 
جاودانه ترین سطرهای میهنی تا امروز باقی مانده است. 

عارف که شمار مرثیه های وطنی او از دیگران بیشتر است، 
شعری برای سنگ قبر کلنل محمدتقی پسیان سروده که 
به نظر می رسد زبان حال او و همه شاعران و وطن پرستان 

باشد:
این سر که نشان سرپرستی است

امروز رها ز قید هستی است
با دیده عبرتش ببینید

که این عاقبت وطن پرستی است

صفحــــه

جلب سیاحان

ودکی تاالر  ر

پوسترها و آگهي هاي گرافيکي سازمان 
جلب سياحان در اين دهه، نقطه عطفي 
در تاريخ طراحي گرافيک ايران به شمار 
مي رود. عمده اين کارها توسط هوشنگ 
کاظمي، کارشناس هنري جلب سياحان 
)1349-1342( و موســس بخــش 
گرافيک اين ســازمان طراحي  مي شد. 
آثاري در پي معناي هويــت و گرافيک 
ايرانــي؛ اســداهلل بهــروزان )عکاس(، 
جمال الدين خرمي نــژاد و پرويز ديبايي 
از ديگر طراحان و همکاران امور گرافيک 

اين سازمان بودند.

تاالر قندریز

جشن هنر شیراز

تلویزیون ملی
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کتاب شناسی

123۴۵6

قباد شيوا  در سال 1346 به استخدام »راديو 
تلويزيون ملي ايران« درآمد و واحد گرافيک 
آنجا را راه اندازي کرد.  او رفته رفته بر مديريت 
امور گرافيک و دکور تلويزيون مســلط شد و 
طراحان ديگري چون حســن فوزي تهراني، 
علي خســروي، علي اصغر محتاج و مهنوش 
مشيري را به  کار دعوت کرد.  در کنار طراحان، 
عکاســاني چون بهمن جاللي نيز به اين تيم 
اضافه شدند. پوســترهاي ارکستر مجلسي، 
جشن هنر و مجله تماشا مهم ترين کارهاي 

به جا مانده از اين آتليه است. 

كانون، جریان ساِز گرافیک
  ارغوان محبی ���������������������������������������������������������������������

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان در سال 13۴۴ 
تاسیس و نخستین جلسه در »انجمن كتاب« برپا شد� 
كانون ابتدا در ساختماني با سه اتاق به راه افتاد و نخستین 
كارمندان در 2۴ آذرماه 13۴۴ استخدام شدند؛ دقیقا یک 
سال بعد، نخستین آیین نامه  داخلي آن به تصویب رسید� 
فیروز شیروانلو را مي توان موثرترین فرد در شکل گیري و 
تثبیت جایگاه كانون دانست� او سازمان تبلیغاتي نگاره 
را در 13۴۵ راه اندازي كرد و در آنجا با بخش نشر كانون 
نیز همکاري مي كرد� طراحي گرافیک كانون با مدیریت 
فرشید مثقالي، یکي از جریان ســازترین آتلیه ها در 
تاریخ طراحي گرافیک ایران بود� در این بخش افرادي 
چون عباس كیارستمي، نورالدین زرین كلک، نیکزاد 
نجومي، مصطفي اوجي، سودابه آگاه، علي اكبر صادقي، 
بهرام خائف، بهمن دادخواه، محمدرضا عدناني، ابراهیم 
حقیقي و��� در طراحي پوسترها و مصور كردن كتاب هاي 
كودكان فعالیت  مي كردند�  هدف اصلي از تاسیس كانون 
ایجاد كتابخانه و  انتشار كتاب بود؛ این نشانه نیز به همین 
منظور طراحي شد و بعد از گســترش یافتن این نهاد؛ 
جایگاه نشــانه اصلي را پیدا كرد� این عالمت پرنده اي 
را نشان مي دهد كه روي شاخه درختي شبیه به كتاب 
نشسته است� در سال 13۴7 »محمدرضا عدناني« یکي 
از طراحان كانون، دگرگوني هایي در ساختار و شکل نشانه 
به وجود آورد، نوشته كتابخانه كودک حذف و نقش مایه 
كتاب بیشتر به تنه و ساقه هاي یک درخت شبیه شد� 
بازطراحي این نشانه تصمیمي جمعي بود و دیگر طراحان 
كانون  در آن روزگار در این فکر و اندیشه سهیم بودند� 
در اوایل دهه 13۵0 تغییرات دیگري در تناسب هاي این 
نشانه ایجاد شد� پرنده با وزني بیشتر از گذشته، نوک و 

دمي كوتاه تر و با خطوطي كامال هندسي بازنمایي شد�

ورش فکری  کانون پر

پوسترهاي جشن هنر شيراز، از مهم ترين 
آثار تاريخ گرافيک ايران در دهه 1340 
است. پوســتر اول ســال 1346 توسط 
کامران کاتوزيان و پوستر دوره دوم توسط 
هوشــنگ کاظمي طراحي شد. شيوا در 
تلويزيون خودي نشان داده بود و پوستر 
دوره هاي سوم تا ششم را او طراحي کرد.  
پوستر هفتم کار مشترکي از فريدون آو و 
آيدين آغداشــلو بود.  پوستر هشتم کار 
فرشيد مثقالي و پوستر نهم کار مرتضي 
مميزبود.  قباد شيوا دوباره با سه پوستر 

دهم تا دوازدهم بازگشت. 

جايي که اين 12 نفر )منصور قندريز، مرتضي 
مميز، سيروس مالک، مســعود عربشاهي، 
صادق تبريــزي، روييــن پاکبــاز، فرامرز 
پيــل آرام، محمدرضا جودت، قباد شــيوا، 
فرشــيد مثقالي، هادي هــزاوه اي و پرويز 
محالتي( موسسين آن باشــند، حتما بايد 
پوسترها، کارها و وضعيت بصري اش بسامان 
باشد. روزگاري که مدرنيســم راهش را باز 
کرده بود و گرافيک نه به عنوان تصويرگري و 
نقاشي، بلکه به عنوان ديزاين در حال تکوين 
بود. پوســترهاي تاالر قندريز توسط رويين 
پاکباز، مرتضي مميز و ديگراني از بيرون تاالر 
طراحي مي شد. در ميان گالري هاي پيش از 
انقالب، قندريز از جنبــه  طراحي گرافيک 

بسيار حائز اهميت است.

تاالر رودکي در ســال 1346 تاسيس 
شد. صادق بريراني که در سال 1336 
اداره  هنر گرافيــک در وزارت فرهنگ 
و هنر را بنيان گذاري کرده بود، از سال 
1347 تا ميانه هاي دهه 1350 در تاالر 
رودکي مشــغول به کار بود و بسياري 
از پوسترهاي ماندگار اين تاالر در اين 
دوره توسط وي طراحي مي شد. بهزاد 
حاتم ستون بعدي جريان گرافيک تاالر 
رودکي بود. کار گرافيــک براي حاتم 
از اواخر دهه 1340 آغاز شــد و از سال 
1352تا1356با طراحي بخش زيادي 
از پوسترها و بروشورهاي تاالر رودکي  
به اوج رســيد. هر دوي ايــن طراحان 
کار جدي طراحي پوســتر و گرافيک 
را  پــس از انقالب کنار گذاشــتند؛ اما 
پس از گذر ساليان و دهه هاي متمادي 
پوسترهاي تاالر رودکي چون نگيني در 

تاريخ گرافيک ايران مي درخشد.

از راست: شناخته نشد، حسن فوزی تهرانی، بهمن جاللی، شناخته نشد، كریم امامی
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نمایشگاه آثار گرافیک خسرو بیات در گالری قندریز، پاییز 13۴7

مرتضی ممیزرویین پاكبازطراح شناخته نشد فرشید مثقالی، 13۴7
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بهرام خائف

روحانی
منیره تقوی

نورالدین زرین كلک

  این عکس برای

اولین بار چاپ می شود
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