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آیت اهلل یوسف صانعي از مراجع عظام تقليد صبح روز گذشته در 
سن 83ســالگي به دیدار حق شــتافت. او از 2روز قبل به دليل مرجعيت

شكستگي لگن و مچ دست در بيمارستاني در قم بستري شده بود.
آیت اهلل صانعي ازجمله یــاران نزدیك امام خميني)ره( بــود كه چه در دوران 
مبارزه بــراي انقالب و چــه در دوران پس از انقالب در كنــار امام )ره( حضور 
داشت؛ به نحوي كه در ســال1361 در جمع قضات شوراي عالي قضایي، وقتي 
امام خميني)ره( مي خواستند مسئوليت دادستاني كشور را به عهده او بگذارند 
به مقام علمي آیت اهلل صانعي اشــاره كرده و گفته بودند: »من آقاي صانعي را 
مثل یك فرزند    بزرگ كرده ام. این آقاي صانعي وقتي كه سال هاي طوالني در 
مباحثاتي كه ما داشتيم    تشریف مي آوردند ایشان، بالخصوص مي آمدند با من 
صحبت مي كردند و من حظ  مي بردم از معلومات ایشــان. و ایشان یك نفر آدم 
برجسته اي در بين روحانيون است و    یك مرد عالمي است و متوجه مسائل است 
و مخالف این انحرافاتي كه در این كشــور    موجود بوده است؛ از قبيل منافقين 
-نمي دانم- و غيره، و ایشان مخالف سرسخت    آنهاست. با جدیت عمل مي كند. 

با قاطعيت عمل مي كند اگر یك وقتي موقعش بشود.« 
به گزارش همشــهري، آیت اهلل صانعي حدود 3سال دادســتان كل كشور بود 
اما پيش از آن، به عنوان یكي از نخســتين اعضاي شوراي نگهبان از سوي امام 
منصوب شده بود. با این حال آیت اهلل صانعي كه بعد از سال88 تقریبا از مواضع 
سياسي كنار كشيده و كمتر صحبت مي كرد، بيشتر به جهت نواندیشي در فقه 
شهرت دارد. وي در سال88 بعد از ماجراهاي آن سال البته سخنان و اظهاراتي 
داشت كه باعث شد به دفتر او در قم حمله شود. اظهارات او و روایت هایي كه وي 
در آن سال طرح مي كرد در یك نوبت با واكنش دفتر محمود احمدي نژاد هم 
همراه شد. آیت اهلل صانعي را به حریت و وسعت اندیشه فقهي در بين علماي قم 
مي شناسند. او با احترام به نظرات اســتادان برجسته خود بعضا با توجه ویژه به 

ادلّه و به استناد مباني ُمتقني كه در اصول و به ویژه در فقه دارند، فتاوا و نظریات 
ابتكاري زیادي را در حوزه عمل مكلف و مقلدان ارائه كردند كه گاهي برخي از 
این فتاوي خالف نظر سایر علما هم بوده است. این ویژگي دیروز در پيام هاي 
تسليتي كه چهره هایي مثل علي اكبر صالحي براي آیت اهلل صانعي صادر كردند 
هم دیده شده اســت. علي اكبر صالحي در پيام خود نوشت: آنچه نام این فقيه 
عاليقدر را در تاریخ مكتب رهایي بخش تشــيع ماندگار خواهد كرد، مجاهدت 
خالصانه و كاوشگرانه ایشان براي گشــودن باب اجتهاد و كوشش عالمانه در 
راستاي تحّقق اندیشه هاي رهبر كبير انقالب اســالمي جهت نوآوري در فقه 
پویاي شــيعه و توجه عميق و دقيق به الزامات و مقتضيــات زمان و مكان در 

اجتهاد است. 
 به عنوان نمونه آیت اهلل صانعی درباره قضاوت زنــان معتقد بود: »ذكوریت در 
قضاوت، خصوصّيت ندارد و حّجت شرعي بر خصوصّيت هم نداریم و كسي كه 
والیت بر قضا دارد، مي تواند آنان را براي قضا )مخصوصاً در امور مربوط به زنان 
و حقوق خانوادگي( منصوب نماید.« یا درباره تفاوت دیه زن و مرد معتقد بود: 
دیه زن و مرد، مساوي است و این حكم، مستفاد از اطالق ادلّه دیه است و دليل 
معتبري بر تقييد نداریم. یا درباره بلوغ دختران معتقد به 13سال است. حسن 
روحاني رئيس جمهور، سيدحسن خميني، اســحاق جهانگيري، محمدجواد 
ظریف،  پيروز حناچي، محسن هاشــمي و جمع دیگري از مسئوالن كشور در 
پيام هایي جداگانه درگذشت این عالم آزاداندیش را تسليت گفتند. نماز ميت 
بر پيكر مرجع تقليد تازه درگذشته مرحوم آیت اهلل صانعي، صبح امروز، یكشنبه 

توسط آیت اهلل شبيري زنجاني از مراجع تقليد شيعيان، اقامه خواهد شد.
به گفته یكي از اعضاي دفتر آیت اهلل یوسف صانعي از مراجع تقليد پيكر این عالم 
رباني، بنا بر وصيت ایشان در آرامگاه شــيخان قم به خاك سپرده خواهد شد. 
این عضو دفتر آیت اهلل صانعي روز شنبه در گفت وگو با ایرنا، اضافه كرد:  با توجه 

به وصيت وي و شيوع كرونا و جلوگيري از انتشــار بيشتر این ویروس مرگبار، 
هيچ گونه مراسم تدفين و تشييع براي این مرجع تقليد برگزار نخواهد شد.

بنا به وصيت آیت اهلل صانعی پيكر این عالم رباني 
در آرامگاه شيخان قم به خاك سپرده مي شود درگذشت فقيه نوانديش

حجت االسالم داوود فيرحي
استاد حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

پيام تسليت
حسن روحاني، رئيس جمهور در پيامی با 
تسليت ارتحال عالم ربانی حضرت آیت اهلل 
حاج شيخ یوســف صانعی اظهار داشت: 
این فقيه مبارز تمــام عمر پرتالش خود را 
وقف خدمت در مسئوليت های مختلف و 
گسترش معارف اسالمی و فرهنگ اهل بيت 
نمود و کارنامه ارزشمندی از خود به یادگار 
گذاشت که بی شک زحمات این عالم وارسته 
در عرصه های دینی و اجتماعی همواره در 

حافظه تاریخی مردم باقی خواهد ماند.

اســحاق جهانگيري، معــاون اول رئيس 
جمهور در پيامي نوشت: رحلت عالم ربانی و 
مرجع عاليقدر حضرت آیت اهلل شيخ یوسف 
صانعی رضوان اهلل تعالــی عليه ضایعه ای 
بزرگ و جبران نشدنی است. مجاهدت های 
عالمانه،  اجتهادهای شــجاعانه و حضور 
موثر در تمامی صحنه های حساس انقالب 
اسالمی، از عضویت در شورای نگهبان تا 
مسئوليت دادستانی کل کشور و از دوران 
مبارزه و پيروزی تاکنــون از ویژگی های 
ممتاز این عالم وارســته بود. آن مرجع 
فقيد هميشه و همه جا شــيفته و مدافع 
اندیشه های راه گشای امام راحل)ره( بود 
و نسبت به دردها و رنج های اقشار مختلف 
مردم حساس و به مســائل زمانه و جامعه 

خود آشنا بود.

پيــروز حناچی، شــهردار تهــران در 
پيام تســليتی به مناســبت درگذشت 
آیت اهلل صانعی نوشــت: رحلــت مرجع 
مبارز و عاليقدر شيعيان، حضرت آیت اهلل 
العظمي حاج شيخ یوســف صانعي را به 
محضر رهبر معظــم انقالب، مراجع عظام 
تقليد و خانــواده و ارادتمندان و مقلدان 
آن مرحوم تسليت عرض مي کنم. ایشان 
به عنوان یكي از نزدیكان و شاگردان مبارز 
مكتب فكري امام خميني، مجتهدي عالم 
به زمان و آگاه به مســائل و ضروریات روز 
بود و ترویج آرمان هــاي بلند مردم ایران 
از حساسيت هاي هميشــگي این مرجع 
عاليقدر بود. رحلت این مرجع پارســا و 
وارسته بي تردید خسراني بزرگ براي ملت 
ایران و حوزه هاي علميه است. براي ایشان 
از درگاه خداوند متعال آمرزش و آرامش 
و براي همه بازمانــدگان و عالقه مندان 
و به خصوص خانواده محترمشــان صبر 

مسئلت مي نمایم.

   دغدغه آيت اهلل نسبت به آينده انقالب

رحلت حضــرت آیت اهلل 
صانعي بسيار تأثربرانگيز 
اســت. ســابقه آشنایي 
نگارنده بــا موقعيت، مقام 
و شــيوه اجتهادي ایشان 
به بيــش از 2دهــه قبل 
بازمي گردد و شاهد بر خلق 

بسيار لطيف، اجتماعي و پذیرش باالي ایشان نسبت به 
طلبه ها بوده است. نگارنده و بســياري دیگر از طلبه ها 
خاطره خوشــي از آیت اهلل صانعي دارند. این اواخر در 
دیدار کوتاهي خدمت ایشان رسيدیم که بحث مهمي را 
درخصوص برابري دیه و ارث و حقوق برابر زن و مرد مطرح 
کردند. دغدغه عمده ایشــان به خصوص در مورد حقوق 
زنان که راهي از درون دستگاه فقه شيعه پيدا کند، دغدغه 
تمام عمر ایشان بود، ولي این اواخر خيلي جدي شده بود. 
آیت اهلل صانعي در امتداد فقيهان نواندیش شــيعه قرار 
داشت و دیدگاه هایي که در مورد سن بلوغ دختران و دیگر 
موارد مطرح کرده بود، سنگ بناي خوبي براي اصالحات 
جدید است. ایشان از نظر اخالقي روحيات جالبي داشتند. 
زماني که آیت اهلل صانعي در قوه قضایيه مسئوليت داشتند، 
نگارنده طلبه و دانشجوي سال هاي اول دانشگاه بود. روزي 
ایشان از منبر دانشگاه تهران با هيجان صحبت مي کرد که 
خودم را با اشتياق به ایشان رساندم و دیدم 2، 3نفر بيشتر 
پاي منبر ایشان نيستند. وقتي که صحبت ایشان تمام شد، 
گفتم تصور داشتم جمعيت زیادي پاي صحبت شما وجود 
دارد که اینقدر با هيجان صحبت مي کنيد. گفتند براي یک 
مبلغ مذهبي یک نفر فرقي با یک ميليون نفر نمي کند و 
آنچه به نظرش احكام دین است، مي گوید. جالب اینجا بود 
که فردا مسجد دانشگاه تهران پر شده بود! براي نگارنده 
آشنایي تدریجي اش با مباني فقهي ایشان و دیدگاه هایي 
که در امتداد دیدگاه فقهي امام خميني)ره( داشتند، جالب 

بود. ایشان همواره دغدغه هاي نوگرایانه داشتند.
مشي سياسي آیت اهلل صانعي نيز حائز 3مورد ویژه بود؛ 
نخست شهامت و آزاداندیشي ایشان بود که وقتي به چيزي 
مي رسيد، آزادانه بيان مي کرد و قدرت اظهارنظر داشت. 
ایشان جسارت نقد باالیي داشت. دوم شيفتگي خاصي 
بود که ایشــان به مكتب امام خميني)ره( داشت و سوم 
دلسوزي و دغدغه اي بود که راجع به آینده نظام جمهوري 
اسالمي داشت. این 3چيز همواره در ایشان قابل مشاهده 
بود و به خصوص در مورد آخر دغدغه زیادي داشتند. در 
حاشيه سياست نيز ایشان مقابل تخریب ها بسيار صبور 
بود؛ چون راهش را به درستي انتخاب کرده بود. خوشحال 
بود که نكته اي را گفته که در کنار هياهوي خياباني، مقبول 
عده اي اهل فكر نيز افتاده است. در مراودات اجتماعي 
بسيار متواضع و خاکي بودند و اگر در خيابان راه مي رفتند 
هيچ کس نمي فهميد یک طلبه روستاست یا فقيهي که 

سوابق و تجربه بسيار زیادي دارد.
جاي افسوس اســت که تعداد زبده ها و اوتاد به تدریج 
در حال کم شدن است. ایشان استوانه بزرگ و پشتوانه 
خوبي براي جریان نواندیشي دیني و سياسي در تشيع 
بود و درگذشت شان مصداق این حدیث بود که وقتي عالم 
بزرگوار و تأثيرگذار و نواندیشي از دنيا مي رود، یک شكاف، 
ثلمه و گسلي در مذهب و دیانت پيدا مي شود که براي پر 
شدنش باید صبر کرد و زمان زیادي مي خواهد؛  سال ها 
باید که تا یک سنگ اصلي ز آفتاب، لعل گردد در بدخشان 

یا عقيق اندر یمن.

   فقدان يكي از استوانه هاي علمي حوزه
سيدمحمود دعایي:  حضرت 
آیت اهلل صانعي شيفته و از 
شاگردان و مریدان حضرت 
امام)ره( بودند که حضرت 
امام)ره( هم در دوران پس از 
انقالب مسئوليت هایي مهم 
در امور قضایي و فقهي به 

ایشان محول کردند. این عالم عاليقدر در حوزه هم مراحلي 
از درجات علمي را طي کرده و شایستگي امر مرجعيت را 
داشتند که متأسفانه در مقطعي به خاطر مشي و سلوکشان 
برخوردهایي در حوزه و از سوي جامعه مدرسين شد که 

جاي نقد داشت.
آنچه مســلم بود، ایشــان از محضر اســاتيد بزرگوار 
و عاليقــدري چــون آیت اهلل العظمــي بروجــردي، 
آیت اهلل العظمي محّقق داماد و آیت اهلل العظمي اراکي بهره 
برده و به مدارج علمي واالیي دست یافته بودند که امروز 
جمع کثيري از طالب و فضالي سرشناس از شاگردان این 
عالم گرانقدر هستند. حضرت آیت اهلل صانعي این اواخر 
با یک آرامشــي در حوزه به امور تدریس مشغول بوده 
و نشریه اي را هم داشــتند که نظرات و دیدگاه هایشان 
را منتشــر مي کرد و بعضا در همين نشریه رفع شبهه 
مي کردند. به هر صورت، حضرت آیت اهلل صانعي به عنوان 
یكي از اســتوانه هاي علمي حوزه شناخته مي شدند و 
فقدان این مرجع عاليقدر را به جامعه روحانيت و مردم 

عزیز تسليت مي گویيم.

سلوك شخصي آیت اهلل صانعي در زندگي 
چگونه بود؟

ویژگي هاي شخصيتي ایشان با توجه به جایگاهي كه داشتند 
در وهله نخست آزاداندیشي بود. خيلي نعمت بزرگ و مهمي 
است كه كسي استقالل فكر داشته باشد، آزاداندیش باشد 
و فكرش در حصار تعصب نباشد. مرحوم آیت اهلل صانعي این 
ویژگي را داشت. دوم اینكه ایشــان صریح اللهجه و انسان 
رك گویي بود. اگر در جایي احساس مي كردند كه باید سخن 
حق بگویند، هراسي نداشــت؛ كلمه حق را اظهار مي كرد، 
حرفش را مي زد و از كسي هم ترس و واهمه  نداشت. با توجه 
به اینكه در حق ایشان جفا شــده بود و به منزل شان حمله 
شده بود و مورد نامهرباني قرار گرفته بودند، از حق گویي و 

استقالل فكر بازنایستاد و همواره سخن را مي گفت.
در جغرافياي فقاهتي شــهر قم حائز چه 

ویژگي هایي بودند؟
ایشان در فقه و كار خودشان انسان نواندیشي بودند. آیت اهلل 
صانعي فقيه بازنگري بودند كه پاره اي از مسائل فقهي را از 
نو و براساس تحقيقاتي كه خودش داشت بازنگري كرده بود 
و فتاواي نویني هم براساس مبناي خودش داشت كه همان 
مبناي عدالت، كتاب و عقل بود. در عين اینكه ایشان سنت 
را قبول داشت، ولي عقل و عدالت و كتاب را مقدم بر سنت 
مي دانست و فتاواي جدیدي هم راجع به زن ها داشتند. از 
همه مهم تر اینكه ایشــان در هر شرایطي اهل درس، بحث 
و كنجكاوي بود. هيــچ گاه از درس، مطالعه كردن، كتاب 
خواندن و صحبت كردن خســته نمي شــد. حتي همين 

هفته قبل كه براي ایشــان آن حادثه پيش نيامده  بود، در 
جمع چهار - پنج  نفره اي كه گاهي من هم مي رفتم، ایشان 
بحث علمي داشــت و با اینكه بيماري قند و تقریبا كهولت 
سن داشــت، هيچ خسته نمي شــد، بلكه از ما پرانرژي تر و 
پرانگيزه تر بود و كارهاي علمــي اش را با تالش زیاد دنبال 

مي كرد.
نكتــه شــخصي و خاطــره اي از این 

همنشيني ها و جلسات دارید؟
ایشان هر بحثي كه مي شد اصرار داشت آن عبارت هاي قدیم 
نيز خوانده شود. وقتي عبارتي خوانده مي شد، ایشان روي 
معنایش خيلي دقت مي كرد و حافظه خيلي قوي اي داشت. 
من بارها شاهد بودم كسي عبارتي را اشــتباه مي خواند و 

ایشان با تغيير عبارت معنا را كامال دگرگون مي كرد.
ایشــان به رغم مســئوليت هاي متعدد 
دهه60، بعدها از مسئوليت ها فاصله گرفتند. علت 

چه بود؟
آیت اهلل صانعي شــاگرد امام خميني )ره( بودند و امام )ره( 
خيلي به ایشــان اعتماد علمي و صداقتي داشت. امام )ره( 
تعابير خيلي عاطفي نيز درباره ایشان به كار برده است. لذا 
جوان ترین فقيهي بود كه به شوراي نگهبان رفت. جوان ترین 
فقيهي بود كه به دستور امام )ره( دادســتان شد. با وجود 
اینكه فقيه شــوراي نگهبان بود و بعد هم دادســتان بود، 
ولي تدریس مي كرد و دائم و روزانه بين قم و تهران حركت 
مي كرد. آقاي صانعي بسيار پرانرژي بودند. امام به ایشان و 
برادر ایشان آشيخ حسن صانعي خيلي اعتماد باالیي داشت. 

آیت اهلل صانعي چون به درس و حوزه عالقه داشت و پاره اي 
از تندروي ها نيز در اوایل انقالب با ایشان صورت مي گرفت، 

به قم آمد.
در واقع به اراده شخصي خودشان ترجيح 

دادند به بحث و درس در قم بازگردند؟
بله. ایشان جوان ترین فقيهي بود كه در 50سال قبل در قم 
درس خارج را شروع كرده بود. ایشان در سن نوجواني طلبه 
شده بود و هوش و حافظه قوي داشت. زود به مقام اجتهاد 
رسيده بود و درس خارج را در سن جواني شروع كرده بود. 
استاد برجسته اي بود و همه ایشان را مي شناختند. برهمين 
اساس نيز دید حيف است كسي كه انبان علمي باالیي دارد، 
در حوزه اجرایي خودش را خراب كند، لذا به قم برگشت و 
درس خارج را شــروع كرد كه بعد از امام نيز صاحب رساله 
شد و اميدي براي جوان ها و نواندیشان بود. واقعا هركسي 
كه گرفتاري و مشــكالتي داشــت، در منزل ایشان مورد 
توجه قرار مي گرفت. ایشان همدلي و رسيدگي مي كرد. از 
قشرهاي مختلف، به خصوص جوان ها، به منزل ایشان رجوع 
مي كردند. اگر خانمي به منزل شان مي آمد، آیت اهلل صانعي 

به مسائل ظاهري خرده اي نمي گرفت، ولي با برخوردهاي 
خوب و جذابيتي كه داشــت، جوان ها نيز عالقه داشتند با 

ایشان مالقات كنند و حرف هاي ایشان را بشنوند.
چرا از ایشان به عنوان فقيه نواندیش یاد 

مي کنند؟
براي اینكه ایشــان جزوه هاي متعددي راجع به جوان ها، 
زنان، ارث و حقوق خانواده دارد و در همه آنها مسائل نویي 
را مطرح كرده اســت. مثال ایشــان، درباره تساوي دیه زن 
و مرد، نخستين كســي بودند كه با صراحت این مسئله را 
مطرح كردند، یا حتي تساوي دیه مسلمان و غيرمسلمان. 
یا حتي اینكه مثال یك مسلمان و غيرمســلمان بتوانند با 
هم ازدواج كنند، براســاس قاعده قرآن به عدالت این فتوا 
را داده بود. خيلي ها این فتوا را قبول نداشــتند، ولي ایشان 
یك مبنایي داشت و مي گفت بله اینها مبتني بر عرضه قرآن، 
عقل و عدالت درونش است. لذا پاره اي از فتاواي نو داشت كه 
به نظر من با مبناي خودش خيلي سازگار بود. وقتي هم كه 
با ایشان بحث مي كردید، اســتدالل مي كرد و برایش دليل 
و مبنا داشــت. به ویژه راجع به حقوق زن ها، ایشان مباحث 

خيلي خوبي مطرح كرد.
دیدگاه ایشان راجع به ارتباط حوزه ها و 

ساختار سياسي کشور چه بود؟
ایشان خودش انسان مستقل النظري بود، ولي از اینكه حوزه 
بخواهد به جایي غير از حوزه وابســته باشد خيلي ناراحت 
بود.  آیت اهلل صانعي خيلي تالش مي كرد استقالل حوزه را 
حفظ كند. ایشان معتقد بود حوزه، فقها و مراجع دربرابر هر 
حكومتي چه اسالمي و چه غيراسالمي باید استقاللي داشته 
باشــد تا بتواند حرف هاي خودش را بزند. بنابراین، ایشان 
همواره سعي مي كرد نظر خودش را راجع به استقالل حوزه 
حفظ كند. خب پاره اي از كساني بودند كه در حوزه این نظر 
را قبول نداشتند. پاره اي از جفاهایي كه در حق ایشان شد 

به خاطر همين مسئله بود.
مواجهه ایشان با برخوردها و تخریب هایي 

که عليه شان صورت مي گرفت، چگونه بود؟ 
ایشــان به عنوان كســي كه درس خوانده بود، در انقالب 
مسئوليت هاي مهمي داشت و جزو اساتيد حوزه محسوب 
مي شــد، به هر حال ناراحت مي شــد، ولي واكنش  قهري 
نداشــتند. زندگي اش را رها نكرد، به درســش ادامه داد و 
برجسته تر هم شــد. ولي طبيعي اســت كه وقتي عده اي 
به عنــوان طلبه حوزه شــبانه بــه منزل ایشــان بریزند و 
شيشه هاي خانه را بشكنند و هزار گونه كار نامعروف كنند، 
روي ایشان تأثير مي گذاشت و باعث مي شد زبان گله مندي 

ایشان باز شود!
این باعث مي شــد که در آیت اهلل صانعي 

بي توجهي به آینده سياسي کشور ایجاد شود؟
خير. ایشان به مسائل كشور توجه داشت و اگر مي دید دارد 
خالفي صورت مي گيرد، موضع مي گرفت و نظر مي داد. یعني 
آدمي نبود كه از سياست قهر كرده باشد و كنار رفته باشد. 
ایشان اسالم اجتماعي به معناي سياســي را قبول داشت. 
ایشــان خيلي متأثر از امام خميني )ره( بود و از جمهوري 

اسالمي مدنظر ایشان دفاع مي كرد.
نشست و برخاست هاي ایشــان این اواخر بيشتر با 

کدام چهره ها بود؟ همچنان ادامه داشت؟
بله ادامه داشت. ایشــان به آیت اهلل هاشــمي رفسنجاني 
خيلي نزدیك بودند و ارتباط خانوادگي با ایشــان داشتند. 
ارتباطشان با مهندس موســوي خيلي نزدیك بود. ارتباط 
خيلي خوبي با آقاي كروبي داشــت و با آیت اهلل موســوي 
اردبيلي رابطه خوبي داشتند. ایشان رابطه اش را قطع نكرد 
و این اواخر با بيت آســيد حســن آقاي خميني رفت وآمد 
داشتند. ایشان هيچ گاه رابطه اش با كساني كه از اصل انقالب 

بودند و واقعا خالص براي انقالب بودند، قطع نشد.

حضرت آیت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت مرحوم 
مغفور آیت اهلل حاج شــيخ یوسف صانعي را تسليت رهبري

گفتند. به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري، متن پيام رهبر انقالب اسالمي به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
درگذشــت مرحوم مغفور آیت  اهلل آقاي حاج شيخ یوسف صانعي 
رضوان اهلل عليه را به فرزندان و خاندان مكــرم و به برادر معزز و 
محترم ایشــان و نيز به شــاگردان و عالقه مندان و دوستان آن 

عالم بزرگوار تســليت عرض مي کنم. آن مرحوم از شــاگردان 
پر تالش درس هاي فقه و اصول و از نزدیكان حضرت امام خميني 
اعلي اهلل مقامه بودند و پس از پيروزي انقالب در مســئوليت هاي 
مهم قضایي و غيره به خدمت اشتغال داشتند و اميد است این همه 
مقبول درگاه احدیت و موجب اعتالي مقامات اخروي ایشان باشد. 

رحمت و مغفرت حضرت حق را براي آن مرحوم مسألت مي کنم.
سيدعلي خامنه اي 
 22 شهریور ۱3۹۹

 رهبر معظم انقالب اسالمي 
درگذشت آیت اهلل صانعي را تسليت گفتند

   پيشرو در بازنگري فقه
با محمدتقي فاضل ميبدي، عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، درباره سلوك شخصيتي، فقاهتي 

و سياسي مرحوم آیت اهلل صانعي گفت وگو کردیم:
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 از زماني كه موسيو بواتل 
مجوز راه اندازي نخستين گزارش

در  را  قطار-ترامــوا 
ســال1261 خورشــيدي از سلطان 
صاحبقران گرفت و ماشين دودي پيش 
چشمان حيرت زده شهروندان تهراني 
راه به شاه عبدالعظيم باز كرد تا امروز كه 
تهران، ابر شــهري عظيم و پر جمعيت 
شــده و حمل ونقــل ریلي شــهري و 
شاهرگ هاي ارتباطي در قالب خطوط 
چندگانــه متــرو دامن گســترانده، 
پایتخت، سوار بر اسب توسعه همچنان 
مي تازد و سر ایستادن ندارد. حاال تهران 
بزرگ با همه وســعت این روزهایش، 
كفاف جمعيت ســرریز به پایتخت را 
نمي دهد و شهرهاي اقماري هم بعضا با 
جمعيت هاي ميليوني در اطراف، روزانه 
ســيلي از جمعيــت را روانــه تهران 
مي كننــد. در این بيــن جابه جایي و 

مدیریت و كنترل ترافيك این جمعيت 
عظيــم كــه در رفت وآمد مــداوم به 
پایتخــت هســتند، كاري ســخت و 

طاقت فرسا شده است.
مهم ترین راهــكاري كه براي مدیریت 
آمد و شــد ســيل جمعيت به شــهر 
مدنظــر تصميم گيران قــرار گرفت، 
راه انــدازي خطوط تــازه حمل ونقل 
ریلي درون شــهري به موازات خطوط 
عادي موجود اســت؛ خطوطي كه به 
اكسپرس معروف است و ساخت آن، به 
نوعي آینده نگري براي 2دهه آتي شهر 
تهران به حســاب مي آید.  آینده نگري 
مدیران شهري براي 2دهه آینده شهر 
تهران  2مزیت ویژه براي شــهر دارد؛ 
توزیع مسافر شهرهاي اقماري به درون 
خطوط شــهري و حل معضل ترافيك 
مبادي ورودي، آن هم با سرعتي فراتر 
از جا به جایي هاي مرسوم این روزها در 
خطوط عادي. خطوط اكســپرس قرار 
است برگ برنده طرح جامع حمل ونقل 
ریلي باشند و با باالترین استانداردهاي 

رونمایي از طرح خطوط اكسپرسي حمل ونقل ریلي كه ساكنان شهرهاي اطراف 
تهران را سریع تر به مقصد مي رساند

طبق طرح جامع حمل ونقل ریلي براي چشم انداز 
سال1۴20 پایتخت باید 11خط مترو و 2خط 

اكسپرس داشته باشد

خطوط سريع السير 
زير پاي مترو  

مجيد جباري
خبر نگار

حريت علمي و عملي آيت اهلل صانعي

هر چه از جهات مختلف زندگي مرحوم آیت اهلل یوســف صانعي رضوان اهلل تعالي عليه 
گفته شود، كم است. دراین مختصر به چند نكته از زندگي پربركت این عالم بزرگوار كه 

روحشان ان شاءاهلل قرین رحمت الهي قرار گيرد، مي پردازیم:
مبارزات سياسي: ایشان قبل از آنكه از نظر علمي و مبارزات جایگاه باالیي  داشته باشند، یك شخصيت خودســاخته بودند كه در فكر و اندیشه فارغ از 1
خودخواهي ها، خودنمایي ها و مقام پرســتي بودند. هرچه جســت وجو شــود، این 
خصوصيات منفي در ایشان پيدا نمي شود. ایشان قبل از انقالب براي پيروزي انقالب كار 
مي كرد، نه براي آنكه بگویند فالني هم انقالبي است. هر گاه به ایشان اعالم مي كردیم 
اعالميه اي را امضا كنند، امضا مي كردند. اگر براي مبارزات درخواست مي شد درس را 
تعطيل كنند، تعطيل مي كردند و براي طرفداري از حضرت امام)ره( با تمام وجود مایه 

مي گذاشتند. ایشان مرید حضرت امام )ره( از نظر پارسایي، تقوا و عظمت علمي بود.
خدمت به انقالب: بعد از پيروزي انقالب اسالمي آیت اهلل صانعي در خدمت  انقالب بودند. بدون هيچ توقعي اگر هر كاري پيش مي آمد كه به نفع انقالب بود، 2
ایشان بي چشمداشت انجام مي داد؛ چه اگر عنواني داشــت و عنوان دار بود، چه یك 
مسئول گمنام و لذا از اول پيروزي انقالب در شوراي نگهبان، در قوه قضایيه به عنوان 
دادستان كل كشور و انقالب خدمت مي كرد و آنچه به نظر درست مي آمد انجام مي داد.

عالم عادل: ایشان یك شخصيت حري بود كه هيچ صاحب سرمایه اي نتوانست  بر او نفوذ و فكرش را عوض كند. وقتي مسئله حق و عدالت پيش مي آمد هرگز 3
از آنها كوتاه نمي آمد. ایشــان در زندگي عملي داراي چنين خصایصي بود. هيچ كس 
نتوانست ایشان را  از عدالت محوري منحرف كند، ولو اینكه كارش را تعطيل كند، استعفا 

دهد و از كارش بيرون بياید.
حريت علمي: این مرجع تقليد در تالش علمي خودشان نيز برجسته بودند.  یك خصوصيت برجسته داشتند كه در كمتر كسي در حوزه ها پيدا مي شود 4
و آن هم حریت ایشان در فهم مسائل شرعي و بيان آن بود. خيلي ها به عنوان مشهور 
و اجماع فقها مي ترسند نظریه دهند و اجتهاد آزاد كنند، اما این مالحظه در ایشان 
اثري نداشــت. وقتي كه اجتهاد آزادش به جایي مي رســيد و تالش و نظریاتش با 
برداشت هایي از قرآن و روایات به نقطه اي مي رسيد كه مخالف عنوان مشهور بود ابایي 
نداشت كه حرفش را بزند؛ مالحظه نداشت كه »این حرف من را در گذشته خيلي ها 
نزده اند یا االن نگفته اند«؛ ایشان ابایي نداشت كه برخي ها بگویند آیت اهلل صانعي دارد 
از فقه مشهور منحرف مي شود و این خيلي به حال آیت اهلل چه قبل از پيروزي انقالب 

و چه بعد از آن مفيد بود.
طلبه خالص: ایشان به خصوص بعد از پيروزي انقالب، نظریات حضرت امام را  تئوریزه مي كرد و برایش استدالل مي آورد. آیت اهلل صانعي با آن عالقه خاصي 5
كه به امام خميني)ره( داشت، براي طلبه ها براساس دليل عقلي و نقلي از روایات و آیات 
استفاده  و مسائل را براي ایشان واضح و روشن مي كرد. نكته بارز دیگر در رفتار، اخالق و 
كردار ایشان این بود كه كمتر كسي مانند ایشان پيدا مي شد كه با طلبه ها، خاكي و بي ریا 
زندگي كند. اگر طلبه ها حرف و سؤال یا حتي نيازي داشتند، بدون لكنت زبان خدمت 
ایشان مي رفتند. ایشان هم از هيچ كس واهمه نداشت تا حرف حق را بزند و واقعيت ها را 
بگوید. ایشان در دفاع از مظلوم كوتاه نمي آمد. آیت اهلل صانعي یك مجتهد عامل به اسالم 
و با تقوا و پاكيزه بود. روحانيت كشور شخصيت ذي قيمتي را از دست داد. خداوند ایشان 

را رحمت كند، درجاتش را عالي و در بهشت با ائمه اطهار همنشين كند.

انعقاد قرارداد خريد 250 اتوبوس و مينی بوس

كار انعقاد قرارداد خرید 250 دســتگاه اتوبوس و مينی بوس جدید برای تهران 
نهایی شد و طبق برنامه قرار است این تعداد تا پایان امسال به ناوگان حمل ونقل 
عمومی پایتخت اضافه  شــود. به گزارش همشــهری، مدیرعامل شركت واحد 
اتوبوسرانی تهران در این رابطه گفت: »خرید اتوبوس و مينی بوس به مانند دیگر 
خودروها نيســت كه بتوان آنها را به صورت آنی خریداری كرد بلكه باید قرارداد 
توليد و خرید برای آن نوشته شــود و این مراحل برای 250 دستگاه نهایی شده 
اســت.« محمود ترفع افزود: »فرایند انعقاد قرارداد خرید اتوبوس و مينی بوس 
زمان بر است. ســازنده داخلی باید ابتدا تامين قطعه كرده، سپس به توليد شروع 
كند و مراحل ســاخت تا تحویل هم به زمان نياز دارد. از زمانی كه پيش پرداخت 
خرید اتوبوس و مينی بوس به سازنده داده می شود تا زمانی كه خودروها توليد و 
تحویل شود، حداقل ۴ تا 5ماه طول می كشد.« به گفته او این قرارداد خرید شامل 
120دستگاه اتوبوس و 130دستگاه مينی بوس با شركت ایران خودرودیزل نهایی 

شده و طی ماه های آینده به ثمر می نشيند.

برنامه ریزي گراميداشــت چهلمين سالگرد هفته 
دفاع مقدس دیروز در ســالن همایــش برج ميالد 
با حضور مدیران شــهري و فرمانده ســپاه محمد 
رسول اهلل)ص( تهران برگزار شــد تا دستورالعمل 
اجرایي برنامه هاي امسال مورد بررسي و بازنگري 
قرار گيرد. بر این اساس،  برنامه هاي مشترك سپاه 
حضرت محمد)ص( و شهرداري تهران براي هفته 
دفاع مقدس ابالغ و جزئيات آن تشریح شد. اینطور 
كه مشخص است برپایي نمایشگاه »یاد یاران« در 
100 نقطه شهر تهران یكي از برنامه هاي اصلي این 

ایام به حساب مي آید.
شهردار تهران در این مراسم گفت: »سال ها پيش 
در چنين روزهایي صحبت از تحركات مرزي عراق 
بود تا اینكه بمباران تهران و فرودگاه مهرآباد اتفاق 
افتاد و جنگنده هاي عراقي با پرواز در ارتفاع كم بر 
فراز شهر تهران به نوعي آغاز جنگ را اعالم كردند. 
مردم تهران آن روز بهت زده بودند و باور نمي كردند 
كه جنگي شروع شده است تا اینكه امام در نخستين 
سخنان خود گفت كه دزدي آمده و سنگي انداخته 
است. این سخنان همچون ریختن آب بر آتشي بود 

كه دشمن افروخت.« 
پيروز حناچي در ادامه گفت: »اگر امروز مقاومتي 
و موفقيتي هم وجود دارد و اگر عوامل بازدارنده اي 
داریم ریشه در 8سال دفاع مقدس دارد. رشادت هاي 
مردم و جوانان و همه اقشار و نيروهاي مسلح باعث 
شــد جنگ كه تهدید بزرگي بود بــه یك فرصت 
تبدیل شود و امروز اگر انسجام و همدلي وجود دارد، 
اثر آن رشادت هاســت و ما مدیون همه شــهيدان 

دفاع مقدس،  انقالب و پس از آن هستيم.«
شهردار تهران در ادامه با یادي از سردارحاج قاسم 
سليماني افزود: »در این چند سال تالش كرده ایم تا 
گوشه اي از رشادت هاي دفاع مقدس را حفظ كنيم و 
نگذاریم فراموش شود. اتفاقي كه درباره نامگذاري 
كوچه ها به نام شــهيدان در ســال هاي قبل افتاد، 
باعث شد كه این موضوع را با جدیت بيشتري دنبال 
كنيم. اگر االن به بهشت زهرا بروید،  مي بينيد كه 
روي قبور 3هزار تن از شــهدا كيو آر كد نقش بسته 
كه با اسكن آنها مشخصات شــهيد اعالم مي شود. 
همان كيو آركد  ها هم روي تابلو هاي شهري نصب 

مي شود.«
او با اشــاره به حمایت هاي جهانــي از رژیم بعث 
گفت:»ما تا سال 65- 6۴ با عراق مي جنگيدیم و بعد 
از آن با فوج كشور هایي كه مخالف موفقيت انقالب 

اســالمي بودند هم درگير شــدیم. زماني كه مصر 
ســازمان جنگي خود را عوض كرد، سازمان قبلي 
)سالح ها( را به صدام تحویل داد. در سال هاي بعد 
كشور هاي عربي و حتي شوروي هم به عراق كمك 
كردند. ما نســل اول نيروي هوایي عراق را از بين 
بردیم، اما بعد از آن توان جدیدي به عراق اضافه شد 
و االن هم مشخص شده است كه آمریكا اطالعات 
نظامي خود را در اختيار عراق قرار مي داد. حمله به 
كویت نشان داد كه به صدام نمي شد اعتماد كرد. در 
این جنگ هيچ  یك از بهانه هایي كه براي حمله به 
ایران گفته شده بود هم وجود نداشت، اما كویت را 
كه حياط خلوت خود مي دانست به اشغال درآورد. 
بعد از این حمله در ســفري كه به كویت داشتم با 
چشم خود دیدم كه حتي درختان این كشور را هم 

از بيخ كنده بودند.«
حناچي در ادامه به موشك باران تهران اشاره كرد و 

گفت: »اولين موشك هایي كه به تهران اصابت كرد 
براي مردم عجيب بود؛ زیرا نه آژیر و نه اعالم خطري 
داشت. نخستين موشــك  هم به محله شيخ هادي 
برخورد كرد. شــهروندان تجربــه اي در این زمينه 
نداشــتند و معلوم نبود كه چه اتفاقي افتاده است. 
ســرانجام با تالش جدي ایران و مهندسي معكوس 
یكي از موشــك ها به مقابله پرداختيــم و یكي از 
موشك هاي ما به بانك رافدین عراق اصابت كرد كه 
قلب اقتصادي عراق بود.«  شهردار با تأكيد براینكه 
اكنون صنایع موشــكي جاي نيروي  هوایي قبل از 
انقالب را گرفته است،  گفت: »در اواخر جنگ ما حتي 
نمي توانستيم نفت صادر كنيم و شرایط خليج فارس 
طوري بود كه صدور نفت از خارك را دشوار كرده بود. 
دولت هم براي اداره كشور سختي زیاد داشت و تالش 
مي كرد با صادرات غير نفتي و محصوالت كشاورزي 

ارز مورد نياز كشور را تامين كند.« 

ايســتگاه آزادگان در جنــوب غربــي تهــران بــه 
سرخه حصار در شمال شرقي پايتخت مي رسد.
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 طول خط:
 طول خط:11.5كيلومتر

42كيلومتر

 تعداد ايستگاه ها:
 6)درونشهری(

 تعداد ايستگاه ها: 
15

 جهت: 
شمالغرببهجنوبشرق
)صادقيه تا ميدان راه آهن(

 جهت: 
شمالشرقبهجنوبغرب

جهاني، شهروندان شــهرهاي اقماري 
و مســافران تهراني را بــه مقصد خود 

برسانند.

خدمات رساني روزآمد و متفاوت به 
شهروندان

طرح جامــع حمل ونقل ریلــي براي 
چشــم انداز1۴20، 11خــط مترو و 
2خط اكســپرس را پيش بيني كرده 

 كه در این نقشه راه، خطوط اكسپرس 
جایگاه ویــژه و راهبــردي دارند. این 
خطوط قطري قرار اســت از شــمال 
غرب تا جنوب شــرق و شمال شرق تا 
جنوب غرب چهره اي متفاوت و به روز 
از حمل ونقل ریلي پایتخت را به نمایش 
بگذارند؛ خطوطي كه به گفته مشاور 
مدیرعامل و مدیر دفتــر برنامه ریزي 
و مدیریت پروژه شــركت حمل ونقل 

شــهري تهران و حومــه، مختصات و 
تجهيزات متفاوتي نســبت به خطوط 
و واگن هاي فعلي دارد و تونل هاي آن 
عميق تر اســت، واگن و سيستم رانش 
متفاوت و سریع تري داشته، تامين برق 
آن فرق مي كند و شرایط ایستگاهي آن 

نيز متفاوت است.
آنطور كه مصطفي بروجردي مي گوید، 
احداث خطوط اكسپرس در واقع پروژه 

عظيم و زیر ســاختي اســت كه پس از 
طي مرحله امكان سنجي و ریل گذاري 
در طــرح جامــع حمل ونقــل ریلي، 
اكنون در مرحله انتخاب مشــاور براي 
طراحي هاي كامل اســت تــا تهران و 
سيســتم حمل ونقل درون شهري آن، 
روزآمد و متفاوت تر از هر زمان دیگري 
در آینده به شهروندان كالنشهر تهران 

خدمت رساني بهتري كند.

محل احداث ايستگاه ها:
صادقيه-تهرانويال-باقرخان-ميدان

انقالب-مهديه-ميدانراهآهن

محل احداث ايستگاه ها:
آزادگان-بهرامی-آذری-آيتاللهسعيدی-ميدانآزادی-صادقيه-
اشرفیاصفهانی-بوستاننهجالبالغه-برجميالد-شهيدهمت-

گيالن-بوستانپليس-دانشگاهآزادواحدشمال-بيمارستانلواسانی

مزيت: اين 
خط در ۶ ايستگاه 
تبادلي با خطوط 
يك تا 11 و خط 

اكسپرس B تقاطع 
دارد

مزاياي خطوط اكسپرسمشخصات 2 خط اكسپرس متروي تهران 
خطــوط اكســپرس همان گونــه كــه 
در افكار عمومــي جا افتــاده ، خطــوط 
سریع السيري هستند كه با سرعتي بيشتر 
از خطوط عادي به حمل ونقل مسافران 
مي پردازنــد. در خطــوط اكســپرس 
طراحي شده براي متروي تهران در مقابل 
خطوط عادي كه به طور متوسط فاصله 
ایســتگاه ها یك كيلومتر اســت، فاصله 
ایستگاه ها بيش از 3 كيلومتر دیده شده 
است. این كمتر شدن ایستگاه ها به طور 
طبيعي ســرعت حمل ونقل را افزایش 
مي دهد. از طرف دیگر، شــبكه فعلي در 
حال بهره بــرداري و در برنامه ســاخت 
خطوط مترو داراي 2نوع كاركرد است؛ 
نــوع اول در اصطالح خطــوط قطري و 
تمركز گرا هســتند كه مثال از شمال به 
جنوب یا از شرق به غرب كشيده شده اند 
و نوع دوم، خطوط تكميل كننده شبكه و 
به صورت حلقه اي هستند كه در تقاطع 
با خطوط قطري، حمل ونقل مســافران 
را تســهيل مي كنند؛ مانند خطوط 6 و 
۷ یا خطوط جدید 8، 9، 10 و 11 كه در 
برنامه ساخت قرار دارند و در نهایت یك 
شبكه در هم تنيده ریلي را ایجاد مي كنند. 
خطوط اكسپرس در تقاطع با این خطوط 
و شبكه ریلي، ایســتگاه تبادلي داشته و 
با سرعت بيشتر مســافران این شبكه را 
از یك ســو جابه جا كرده و از سوي دیگر 
وظيفه مهم و حياتي انتقال مسافران از 
شــهرهاي اقماري بدون ایجاد ترافيك 
در مبادي ورودي را عهده دار مي شــوند. 
به زبان ساده 2كار ویژه خطوط اكسپرس 
متــرو، یكي توزیع مســافر شــهرهاي 
اقماري در شبكه مترو و دیگري افزایش 
سرعت جا به جایي در مسيرهاي طوالني 

درون شهري با توقف كمتر است.

براي  بلندمدت  برنامه ريزي 
ساماندهي حمل ونقل شهري

علي امام، مديرعامل شركت متروي تهران
مطالعــات  در 
طرح  بازنگــري 
حمل ونقل  جامع 
ريلي شهر تهران 
سال هاي  بين  كه 

 A 95 تا 98 صورت گرفت، 2خط اكسپرس
و B در اين طرح پيش بيني شد. اين خطوط 
قطري هستند و خط A از شمال غرب به 
جنوب شــرق و خط B از شمال شرق به 
جنوب غرب در حركت خواهند بود. اين 
2خط طبيعتا با خطوط عادي تهران تفاوت 
دارند و به خاطر اينكه بايــد از زير ديگر 
خطوط عبور كنند، عميق ترند. همچنين 
در مطالعاتي كه انجام خواهد شد، ممكن 
است به احتمال زياد ناوگان آن هم متفاوت 
باشد؛ يعني از نظر ظرفيت و ابعاد قطارهاي 
ناوگان احتماال متفــاوت از ناوگان فعلي 
خواهد بود و در نتيجه قطر تونل هايي هم 
كه در آينده حفاري خواهد شد، متفاوت 
خواهد بود. نكته ديگر اينكه ما در خطوط 
عادي تهران به طور متوســط در هر يك 
كيلومتر يك ايستگاه داريم، درحالي كه 
ايســتگاه هاي خطوط اكسپرس بين 3 تا 
4كيلومتر با يكديگر فاصله خواهند داشت. 
درحال حاضر، درصدد اين هســتيم كه 
مشــاور ذيصالح بگيريم تا مطالعات اين 
2خط انجام و ابهامات و مسائل آن روشن 
شود و به دست بيايد. براي 4خط جديد 8، 
9، 10 و 11 مشاور گرفتيم كه در حال مطالعه 
هســتند. بنابراين اگر براي اين خطوط 
اكسپرس مشاور بگيريم، مكمل كار 4خط 
جديد خواهد بود كه ببينيم با چه اطالعات 
و مشخصاتي اين خطوط بايد احداث شود. 
در خطوط اكسپرس افراد مي توانند بين 
خطوط با استفاده از اين خطوط به سرعت 
جابه جا شوند. تفاوت اين خطوط، افزايش 
ســرعت جابه جايي و تبادل سفر است و 
به صورت سريع السير مي توانند مردم را به 

مقصدهاي مورد نظرشان برسانند.

ياد ياران در شهر
شهردار تهران در همایش مرور برنامه هاي گراميداشت چهلمين سالگرد هفته 

دفاع مقدس: همه ما مدیون شهداي دفاع مقدس هستيم

نگارخانه اي به وسعت يك شهر
در این مراسم فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( 
تهران نيز با بيان اینكه این برنامه به ابتكار شهردار 
تهران ترتيب داده شــده و ما نيز از آن اســتقبال 
كردیم،  گفت: »به تعبير رهبر معظم انقالب،  جنگ 
ما یك گنج است و اگر با دقت توجه كنيم مي بينيم 
كه در دفاع مقدس،  تمــام ظرفيت هاي ایجاد یك 
تمدن نهفته اســت و باید اتفاقات و حوادث دوره 
هشت ســاله دفاع مقدس را نمایان كنيم.« سردار 
محمدرضا یزدي،  تأكيــد كرد: »همكاري امروز ما 
با شهرداري در سطح شهر تهران باید خود را نشان 
دهد و تمام شهر از دستاوردهاي دفاع مقدس آذین 
شود. باید نگارخانه اي به وســعت شهر ایجاد شود 
و از امكاناتي كه در ســال هاي گذشــته در مراسم 
ارتحال امام )ره( به كارگرفته مي شــد و امكاناتي 
كه در اربعين به مسير كربال مي فرستادیم و امسال 
به دليل شرایط شيوع كرونا ميسر نشد،  براي هفته 
دفاع مقدس استفاده شود.« در برنامه هاي شهرداري 
به مناسبت هفته دفاع مقدس، به جز نمایشگاه هاي 
»یادیاران« كه در صد نقطه شــهر برپا مي شــود،  
در 5 نقطه تهران رزم نمایش برگزار مي شــود كه 
در آن ابعاد عمليــات والفجر 8 بازســازي خواهد 
شــد. در این مراســم همچنين امام جمعه موقت 
تهران گفت:»حركت عظيم اربعين و تشكيل جبهه 
مقاومت از دســتاورد هاي دفاع مقدس اســت؛ آن 
مرداني كه در دفاع مقدس حضور داشــتند، امروز 
در عراق در برابر زیاده خواهي هاي آمریكا با قدرت 
ایستادگي مي كنند. « محمدحســن ابوترابي فرد 
گفت:»دفاع مقدس با امام گره خورده و باید یاد، نام، 

خانه امام و محله جماران حفظ و حراست شود.«

یادداشت

محمد سرابي
خبر نگار

مزيت: اين خط با 
خطوط يك تا 11 و خط 
اكسپرس A ايستگاه 

تبادلي داشته و با 
همه خطوط مترو در 1۴ 
ايستگاه تبادل مسافر 

خواهد داشت.

آيت اهلل حسين موسوي تبريزي
 دبيرمجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم

ادامه خط متــروي تهران-كرج از صادقيــه به راه آهن 
رسيده و سپس با اســتفاده از خطوط راه آهن حومه اي 

به شهرهاي اقماري قرچك، ورامين و پيشوا مي رسد.

فراخوان عمومي براي جذب نيرو در شهرداري تهران اعالم شد. جذب نيروي 
دستيار مدیر در شهرداري تهران مدتي است كه مطرح شده و اكنون واجدین 
شرایط مي توانند در این آزمون ثبت نام كنند. به گزارش همشهري، شهردار 
تهران در این رابطه گفت: »انتخاب دســتيار از طریق فراخوان عمومي و 
برگزاري آزمون صورت مي گيرد كه عموم شهروندان واجد شرایط مي توانند 

در فضایي منصفانه به رقابت بپردازند.« 
هزارنفر مي تواننــد در آزمون پروژه طرح به كارگيري دســتياران مدیران 
شــهرداري تهران ثبت نام كنند اما تنها 250نفــر مي توانند به مجموعه 
شهرداري اضافه شوند. این آزمون 2مرحله دارد و ابتدا آزمون كتبي برگزار 

مي شود كه ســازمان ســنجش باني برگزاري آزمون در این مرحله است. 
در مرحله دوم 500 تا ۷50نفر مي توانند به آزمون شــفاهي راه پيدا كنند 
و بعد از ارزشيابي، نام 250نيروی جذب شــده در شهرداري اعالم خواهد 
شــد. پيروز حناچي ادامه داد: »برخورداري كاركنان و مدیران شهرداري 
از بالندگي فكري و توانایي فيزیكي و نيــروي جواني الزم براي پيش بردن 
مأموریت هاي سازماني ضروري به نظر مي رسد. سازمان شهرداري تهران 
باید ضمن اهتمام نسبت به چابك سازي  و كاهش نيروي انساني، همزمان 
نيز براساس برنامه سوم ابالغي 50درصد از تعداد خروجي خود را از نيروهاي 
جوان و تحصيلكرده و پرانرژي و خالق به كار گيرد.« او تأكيد كرد: »فرایند 
این طرح براساس مطالعات كارشناسي دقيق براي انتخاب افراد مستعد و 
كارآمد انجام شده و مبتني بر یك فرایند استاندارد و تعریف شده است كه 
داوطلبان در ابتدا با یك آزمون كتبي از نظر توانمندي هاي ذهني، فكري و 

تحليلي مورد سنجش قرار مي گيرند.« 
نيروهاي جدید قرار است جایگزین كارمندان بازنشسته شهرداري شوند. به 

گفته مدیر پروژه طرح به كارگيري دستياران مدیران شهرداري تهران تعداد 
خروجي ها بيشتر از ورودي هاست. طالقاني گفت: »این 250نفر جایگزین 
كارمندان بازنشسته مي شوند. هرساله تعدادي نيرو بازنشسته مي شوند و 
حاال قرار است تعداد كمي وارد مجموعه شــهرداري شوند. بنابراین، به بار 
مالي شهرداري اضافه نمي شود كه كم مي شود.«  عالقه مندان باید در 9رشته 
مشخص شده با گرایش هاي محدود بتوانند شرایط ورود به آزمون را به دست 
بياورند. رشته هاي علوم اقتصادي، علوم اجتماعي، جامعه شناسي، حقوق، 
مدیریت، صنایع، عمران، فناوري اطالعات و معماري و شهرسازي از سوي 
مدیر پروژه به كارگيري دستياران مدیران اعالم شده است. او ادامه مي دهد: 
»2دسته از افراد مي توانند در آزمون شركت كنند؛ یكي آنهایي كه كارمند 
شهرداري هســتند و دوم آنهایي كه كارمند شهرداري نيستند. آنهایي كه 
كارمند شهرداري نيستند، اگر مدرك كارشناسي ارشد دارند، حداكثر باید 
32سال داشته باشند و اگر مدرك دكتري داشته باشند، حداكثر سن 36سال 
است. براي كارمندان شهرداري شرایط متفاوت است و آنها با 35 و 39سال 

هم مي توانند وارد آزمون شوند. مواد آزمون هم عمومي و اختصاصي است.«  
حناچي نيز تأكيد كرد: »دستياران در فرایندي كامال شفاف و ضابطه مند 
انتخاب مي شوند و هيچ گونه رابطه و وابستگي در انتخابشان دخيل نخواهد 
بود. به عالوه فرایند انتخاب كامال شایسته ساالرانه است و مي توان به توانایي 
و كارآمدي دستياران اطمينان داشــت.« شهردار تهران ادامه داد: »انتظار 
مي رود تالطم هاي سياسي در مدیریت شهري اثر زیادي روي نقش و جایگاه 
دستياران نداشته باشــد؛ چراكه در هر دوره اي و مســتقل از رویكردهاي 
سياسي حاكم بر مدیریت شهري، نيروهاي كارآمد و توانمند مورد نياز و منشأ 
اثر هستند و هيچ مدیري افراد شایســته، مستقل و كارآمد را كنار نخواهد 
 http://www.sanjeshserv.ir گذاشت.«  افراد مي تواند به سایت
مراجعه كرده و اقدام به ثبت نام كنند. آزمون كتبي 28مهر برگزار مي شود 
و نتيجه آن اواخر آبان ماه مشخص خواهد شد. پس از آن افرادي به آزمون 
شفاهي راه مي یابند و به این ترتيب، در اواخر آذرماه 250نيروي جدید جذب 

مجموعه شهرداري تهران مي شوند.

آغاز رقابت براي جذب 
دستياران متخصص
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یادداشت

 تعبير خواب آشفته مجلس 
براي بنزين!

 طرح اختصاص یك ليتر بنزین به هر 
ایراني توسط افرادي قبال مطرح شده 
بود كه برخي از آنها هم اكنون به عنوان 

نماینده در مجلس یازدهم حضور دارند. این طرح در ماجراي 
افزایش قيمت بنزین درآبان ماه1398 مورد پذیرش دولت قرار 
نگرفت و فقط به صورت نظري در محافل و نشست هاي گروهي 
و علمي ارائه شد. با شــروع مجلس یازدهم زمزمه طرح توزیع 
بنزین با محوریت عدالت آن هم 9 ماه بعد از حوادث آبان سال 
گذشته دوباره به گوش مي رسد. هرچند این طرح ابتدا با شعار 
»هر ایراني، هر روز یك ليتر بنزین« ارائه شد ولي در طول زمان 
با دریافت آمارهاي جدید 30ليتر در  ماه كمتر شده و به 20ليتر 

كاهش یافته است.
در بررسي طرح تخصيص یارانه بنزین به افراد به جاي خودروها 

چند نكته باید مدنظر قرار بگيرد و ابعاد مسئله بررسي شود.
1- این سؤال جدي مطرح است كه تفاوت بنزین با ۴فراورده 
اصلي دیگر چيســت؟ اگر از دید طراحان این طرح، استفاده 
خودروداران )حدود 25ميليون وسيله نقليه( موجب ناعدالتي 
در توزیع منابع است، با همين منظر و استدالل، توزیع نفت گاز، 
گاز مایع و نفت كوره هم به نوعي موجب ناعدالتي است و فرقي 

بين این فراورده ها وجود ندارد.
2- نكته اصلي مسئله، تأثير تكرار واژه »یارانه« به مدت 3دهه در 
اقتصاد ایران و همراهي نهادهایي مانند سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت نفت و افتادن در دام این مســئله است كه بارها بحث 
شده و هرچند اخيرا گره هایي از این خطاي شناختي باز شده 
است، اما شدت تبليغات آن قدر باال بوده كه طيفي از سياسيون 
از این مسئله به عنوان پرچم عدالت به خصوص در بزنگاه هاي 

انتخابات استفاده مي كنند؛ درحالي كه كامال نادرست است.
3- در این موضوع، با توسل به توهم یارانه )كه واقعيت ندارد( 

براي اقتصاد ایران بار مالي حقيقي ایجاد مي شود.
۴- طرح دوباره موضوع یارانه بنزین، در شرایط كنوني و در كنار 
مباحث نفتی سلف، موجب آشفتگي اجتماعي خواهد شد آن هم 
در شرایطي كه شدیدا به آرامش فضاي عمومي نياز است. یكي 
از دالیل اصلي آن، تخریب سرمایه اجتماعي و تضعيف اعتماد 

اجتماعي به دولت است.
5- هرچند این طرح، ظاهرا نســبت به قانون هدفمندسازي 
یارانه ها جذاب تر اســت؛ اما همين   موجب تشدید ناكارایي و 
ایجاد بار مالي براي دارندگان وسایل نقليه خواهد شد. اینگونه 
طرح ها صرفا آزمون وخطا و از روي حس و برداشــت شخصي 
در قالب سياســت هاي اقتصادي اســت كه تجارب متعددي 

ازاین دست در كارنامه اقتصاد ایران موجود است.
6- تجارب سهميه بندي بنزین در ســال1386، اجراي قانون 
هدفمندسازي یارانه ها و جهش قيمت سال1398 ثابت كرده 
كه برخالف تبليغات وســيع و انتظارات خــالف واقع، اتكا  به 
سامانه هاي الكترونيكي موجب بروز مشكالت پيش بيني نشده 

و انواع سوءاستفاده هاي ناشي از تفاوت قيمت ها مي شود.
7- در مباحث اقتصاد بخش عمومي و اقتصاد رفاه »شــاخص 
عدالــت«، تعریف اســتانداردي دارد و نهادهــاي بين المللي 
شاخص هاي كارآمد تركيبي توليد كرده اند. در ماجراي توزیع 
یارانه بنزین نيز باید این اســتانداردها به عنوان نماد سنجش 
لحاظ شود؛ چراكه تجربه هاي مختلف ثابت كرده است اینگونه 
طرح ها، صرفا مبتني بر سليقه و حس شخصي طراحان، بدون 
مباني علمي و براساس برداشــت ضرب و تقسيم ساده تدوین 
مي شــود كه نتيجه اي جز ایجاد بســتري براي ســودجویي 

فرصت طلبان نداشته و نخواهد داشت.
8- نادیده گرفتن آســتانه تحمل اجتماعي در كنار نرخ تورم 
شدید، انقباض شدید قدرت خرید خانوار و فساد و ناكارآمدي و 
جهش قيمت كاالهاي اساسي مانند مسكن و خوراك و پوشاك 

و بهداشت موجب خسارت غيرقابل جبران خواهد شد.
محاسبات اوليه نشان مي دهد كه با ميانگين نرخ تورم بلندمدت 
اقتصاد ایــران، چنانچه قيمت 100توماني هــر ليتر بنزین از 
سال138۴ هرساله 20درصد رشد داده شود قيمت این فراورده 
نفتي در سال1399 حدود 15۴1تومان براي هر ليتر به دست 
خواهد آمد و این نشــان مي  دهــد كه جامعه ایــران )باتوجه 
به انقباض درآمدي به دليل رشــد كمتر درآمــد از نرخ تورم( 
هم اكنون قيمت باالیي براي هــر ليتر بنزین پرداخت مي كند 
و طرح هر مســئله اي درخصوص بنزین و همچنين نزدیكي 
به انتخابات ریاســت جمهوري منجر به انتظارات و محاسبات 
غيرواقعي در ذهن جامعه خواهد شد كه هرچه باشد مطلوب 

نظر برنامه ریزان نخواهد بود.
همينطور محاسبات نشان مي دهد درصورت تصویب این طرح 
در مجلس و براســاس اطالعات اوليه اي كه منتشر شده است 
به دليل قرار گرفتن عدد 20ليتر در  ماه پایين تر از نقطه تعادل 
مصرف بنزین 1500توماني توســط دارندگان وســایل نقليه 
)21ليتر در مــاه براي هر خودرو و ميانگيــن  60ميليون ليتر 
در روز براي كل كشور( در خوش بينانه ترین حالت، دارندگان 
وسایط نقليه طي یك سال  حدود 3هزار ميليارد تومان هزینه 
اضافه تر  از حاال پرداخت خواهند كرد و حسب تجربه و نزدیكي 
به تاریخ آخرین افزایــش قيمت بنزین، بــار رواني به مراتب 
چندین برابر این رقم توليد خواهد كرد كه باعث بروز زنجيره اي 
از مشكالت خواهد شد و اجرای   چنين طرحي را دچار مشكل 

اساسي خواهد كرد.
در شرایط كنوني كه در كنار ناكارآمدي هاي مرسوم، تحریم نيز 
مشكالت اقتصادي در معيشت مردم ایجاد كرده، بيش از طرح 
چنين مسائل حساسيت زا و باتوجه به حواشي تلخ آبان1398 به 
سياست هاي ثبات بخش در جامعه نياز است. پيشنهاد مي شود 
به جاي برخورد ناقص با مباحث اقتصاد ایران كه ماحصل خطاي 
شناختي است، فعال تمام تمركز در كوتاه مدت بر كاهش تورم 
و تقویت قدرت خرید خانوار صورت بگيــرد. البته آن هم فارغ 
از راهكارهاي تجربه شده ســنتي و تكراري كه نهایتا منجر به 
افزایش نرخ و قيمت در حوزه هاي مختلف می شود. این مشكل 
راه حل هاي خاص خودش را دارد كه بخشــي از آن از مســير 

اصالح ساختار بودجه مي گذرد.

آمارهاي گمرك ایران از افت 
31درصدي تجارت خارجي تجارت

كشــور در 5 ماهه امســال 
حكایت دارد؛ اتفاقي كه در ســایه ریزش 
39درصــدي ارزش صــادرات و افــت 
23درصدي ارزش واردات به وقوع پيوسته 
است. به گزارش همشــهري، در 5 ماهه 
امســال، تجــارت كاالیي ایران با ســایر 
كشــورها به حدود 2۴.6ميليــارد دالر 
رسيده كه نسبت به ارزش 35.6 ميليارد 
دالري در مدت مشابه سال قبل، 31درصد 
كاهش نشان مي دهد. كرونا، تحریم، تنش 
ارزي، خودتحریمي، نبود دورنماي روشن 
از اقتصــاد و ترجيح بــازار داخلي به بازار 
صادراتي از مهم ترین عوامــل اثرگذار بر 
تجارت خارجي ایران در 5 ماهه امســال 

بوده است.

تراز تجاري منفي 2/8ميليارد دالر شد
براساس اطالعاتي كه اتاق تهران بر مبناي 
آمارهاي گمرك منتشــر كرده است، در 
5 ماهه امسال، ارزش كل صادرات بدون 
نفت خام ایران به 10ميلياردو875 ميليون 
دالر رسيده كه 38.7درصد كمتر از مدت 
مشابه سال قبل اســت. همچنين در این 
دوره زماني ارزش كل واردات كاالیي ایران 
به 13ميلياردو707ميليون دالر رسيده كه 
هرچند نسبت به صادرات با افت كمتري 
مواجه شــده اما بازهم در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل 23.3درصد كاهش نشان 

مي دهد.
برآیند تحوالت تجارت خارجي ایران در 
دوره 5 ماهه امسال، رسيدن تراز تجاري 
ایران به منفي 2ميليــاردو832 ميليون 
دالر بوده كه در مقایســه با تــراز تجاري 
منفي 107ميليون دالري در 5 ماهه98، 
رقم بسيار بزرگي اســت. به عبارت دیگر، 
در 5 ماهه امســال، درآمد ارزي ایران در 
تجارت خارجي 2.8ميليــارد دالر كمتر 
از هزینه هاي ارزي بــوده و این ميزان ارز 
در ازاي تأمين نيازهاي وارداتي از كشــور 

خارج شده است.
البته اگر ســختگيري هاي وزارت صنعت 
در ثبت ســفارش واردات و وسواس بانك 
مركزي در تخصيــص ارز نبود، یقيناً این 
ارقام باالتــر نيز مي رفت؛ اما در 2 ســال 
گذشته، به واسطه شــرایط خاص اقتصاد 
دوره تحریم و تنگناي ارزي كشور، بخش 
عمــده ظرفيت هاي ارزي بــراي واردات 
مواداوليه، كاالهاي واسطه اي و كاالهاي 
اساسي متمركز شده و از خروج بي رویه ارز 

از كشور جلوگيري كرده است.

بزرگ ترين خريداران كاالهاي ايراني
آمارها نشــان مي دهد در 5 ماهه1399، 
چين با واردات حدود 3ميليارد دالري از 
ایران، بزرگ ترین مقصد صادرات كاالي 
بدون نفت خام ایران بوده اســت. در این 
دوره، واردات كاالي چيــن از ایران نيز به 
پيروي از كليت تجارت خارجي با كاهش 

31درصدي نســبت به 5 ماهه سال قبل 
روبه رو شده اما به واسطه كاهش شدیدتر 
در واردات سایر كشــورها از ایران، سهم 
چين در ميان مقاصد صادراتي كشورمان 
نســبت به ســال قبل افزایش یافته و از 

25درصد به 28درصد رسيده است.
در این دوره زماني، عراق توانســته است 
جایــگاه دوم در مقاصد عمــده صادراتي 
ایران را حفظ كند و امــارات نيز باوجود 
كاهش 7درصدي واردات از ایران در رتبه 
سوم باقي مانده اســت؛ اما در این ميان، 
بدترین تغييرات تجــاري در روابط ایران 
و تركيه به وقوع پيوســته به گونه اي كه 
واردات 5.2 ميليارد دالري تركيه از ایران 
در 5 ماهه98، با كاهــش 90درصدي به 
513 ميليون دالر در 5 ماهه امسال تنزل 
پيدا كرده و این كشور در رده بندي مقاصد 
صادراتي ایران، از جایگاه سوم به جایگاه 
پنجم سقوط كرده است. در این وضعيت 
واردات افغانســتان از ایران بــا 3درصد 
كاهش به 871 ميليون دالر رســيده؛ اما 
به واسطه كاهش شدید واردات، تركيه به 
رتبه چهارم در مقاصد صادراتي ایران ارتقا 

پيدا كرده است.

عمده ترين فروشندگان كاال به ايران
بررســي آمارها حاكي از این اســت كه 
واردات ایــران از 5 مبدأ عمــده وارداتي 
در 5 ماهه1399 نســبت به مدت مشابه 
سال1398 با كاهش حدود 20درصدي 

مواجه شده و در مدت مذكور، سهم چين 
و امارات از كل واردات ایران افزایش یافته؛ 
اما ســهم تركيه، هند و آلمــان با كاهش 
مواجه شده اســت. در دوره موردبررسي، 
چين به عنوان بزرگ تریــن مبدأ وارداتي 
ایران حدود 5.3 ميليارد دالر صادرات به 
ایران داشته كه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 17درصد كاهش نشان مي دهد. در 
این ميــان، ارزش واردات كاالیي ایران از 
امارات رشد 5 درصدي داشته درحالي كه 
واردات از كشورهاي تركيه، هند و آلمان 
نيــز به ترتيب بــا كاهــش 33درصدي، 
50 درصدي و 2۴درصدي نســبت به 5 

ماهه1398 مواجه شده است.

همه مقصران تنگناي تجاري
 محدودیت هاي كرونا براي تجارت خارجي 
به خصوص در تجارت با همسایگان، موانع 
ناشــي از تحریم هاي ظالمانه به خصوص 
در حوزه هاي بانكــي، حمل ونقل و بيمه، 
سختگيري هاي مربوط به پيمان سپاري 
ارزي و بازگشــت ارز صادركننــدگان و 
كاهش قــدرت پيش بينــي بازرگانان در 

شرایط نابسامان اقتصادي و ترجيح تنظيم 
بازار داخلي بر حفــظ بازارهاي خارجي 
آن هم با بخشنامه هاي خلق الساعه و شبانه 
ازجمله مواردي اســت كه مي تواند سهم 
پررنگي در كاهش شدید صادرات غيرنفتي 
كشور داشته باشد. در مقابل ممنوعيت ها 
و محدودیت هاي وضع شــده براي ثبت 
سفارش و واردات كاالها، به خصوص براي 
كاالهاي گــروه 3 و ۴ كه داراي مشــابه 
داخلي هســتند یا واردات آنها در شرایط 
فعلي غيرضروري تشخيص داده مي شود 
نيز توانسته است ارزش واردات را با كاهش 
جدي مواجه كنــد. البتــه بخش عمده 
واردات انجام شده به كشــور را كاالهاي 
اساســي ازجمله محصوالت كشــاورزي 
و نهاده هــاي دامي تشــكيل داده اند و به 
همين واسطه شــيب افت واردات نسبت 
به صادرات كمتر شده است. در این ميان، 
غفلت از بهبود فضاي كسب وكار، اصالح 
ســاختار اقتصادي و افزایش شفافيت و 
عمل به قوانين موجود بــراي حمایت از 
فعاالن اقتصادي باعث شــده استفاده از 
فرصت ناگزیر و توفيق اجبــاري اقتصاد 

غيرنفتي امكان پذیر نباشد. در شرایطي كه 
فضاي كسب وكار گرفتار بوروكراسي هاي 
دولتي و دست انداز امضاهاي طالیي است 
و اغلب مشوق هاي سياسي و اقتصادي در 
اختيار حوزه هاي غيرمولــد و داللي قرار 
دارد، توليدكنندگان واقعي عماًل قادر به 
جهاد براي جهش توليد نيستند و بخش 
بازرگاني شناسنامه دار نيز در ميان انبوه 
سوءاستفاده هاي بازرگانان یك شبه و رانتي 
از حفظ بازارهاي صادراتي و روابط تجاري 
دیرینه خود بازمي ماند. به این سياهه باید 
دستورالعمل هاي خلق الساعه و تك بعدي 
را نيز اضافه كرد كه دشنه آخر را به گرده 
تجارت خارجي فرو مي كند. به عنوان مثال، 
همزمان با تنظيم این گزارش، از قول دبير 
ستاد تنظيم بازار خبر آمد كه این ستاد، 
ســازمان توســعه تجارت را مكلف كرده 
به فوریت ممنوعيت صــادرات خامه را به 
مرحله اجرا بگذارد و براي صادرات شــير 
خشــك و محصوالت لبني نيــز عوارض 
وضع كند. حال بماند كه این تكليف چه بر 
سر بازار صادراتي ایران در عراق به عنوان 

مشتري عمده لبنيات ایران مي آورد.

 تقالي تجارت در مثلث
 كرونا، تحريم و تنش ارزي

صادرات38/7 و واردات 23/3 درصد كاهش یافت

 با نزدیك شدن به فصل پایيز به تدریج دولت آماده تدوین 
الیحه بودجه سال آینده ایران به عنوان آخرین سند دخل بودجه

و خرج خود مي شــود و نمایندگان مجلس هم درصدد 
هستند در رسيدگي به نخستين الیحه بودجه سنواتي كشور در مجلس 
فعلي، تا مي توانند ساختار دخل و خرج ســاالنه دولت را اصالح كنند. 
درحالي كه بودجه امسال دولت با كسري تراز عملياتي شدید ناشي از 
تحریم صادرات نفت مواجه است، بررسي وعده هاي داده شده براي ترميم 
بودجه ساالنه نشان مي دهد كه گزینه هاي پيش روي تصميم گيرندگان 
محدود است و احتمال دارد كه ميزان كسري بودجه دولت در سال آینده 

از ميزان 150 تا 200هزار ميليارد توماني امسال هم فراتر رود.
به گزارش همشهري، با گذشت نزدیك به 3 ماه از آغاز فعاليت مجلس، 
هنوز طرح یا برنامه عملياتي مستأجران بهارســتان براي بازنگري در 
ساختار بودجه ایران ارائه نشــده و به نظر مي رسد ماموریت اصلي براي 
اصالح ساختار بودجه ایران به مركز پژوهش هاي مجلس سپرده شده و 
مذاكراتي بين كارشناسان این نهاد و متخصصان سازمان برنامه و بودجه 

به نمایندگي از دولت آغاز شده است.

مجلس بودجه ريزي مي كند؟
چندي قبل یك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از توافق قواي 
مجریه و مقننه براي اصالح ساختار بودجه ایران خبر داد و مدعي شد 
دولت قول داده تا زمان رسيدن به یك توافق دوجانبه، الیحه بودجه سال 

آینده را به مجلس نفرستد و دولت قبول كرده به جاي اینكه الیحه به 
مجلس ارائه كند، مبناي كار همين مطالعاتي باشد كه در مركز پژوهش ها 

در حال انجام شدن است.
جعفر قادري با بيان اینكه قرار اســت براي اصالح ساختار بودجه كار 
مشتركي بين كميســيون برنامه، نمایندگان دولت و مركز پژوهش ها 
انجام شود، عنوان كرد: در كميته اصالح ساختار بودجه كميسيون برنامه 
نيز این موضوع در حال پيگيري است و تاكنون جلساتي نيز در همين 
زمينه برگزار كرده ایم و قرار است نظر كميسيون برنامه و بودجه در اصالح 
ساختار بودجه محور قرار گيرد و جمع بندي هاي الزم را انجام دهد. او با 
بيان اینكه چارچوب كلي ای كه با دولت به توافق خواهيم رسيد مبناي 
بسته شدن بودجه سال1۴00 خواهد بود، اذعان كرد: پس از توافقات 
كلي طرحي را درباره اصالح ســاختار بودجه در مجلس تدوین و آن را 
مصوب خواهيم كرد و قطعا دیگر در این زمينه دولت الیحه اي به مجلس 
ارائه نخواهد كرد. اظهارنظر این نماینده مجلس در حالي بيان شده كه 
براساس قانون اساسي، بودجه ساالنه كل كشور به ترتيبي كه در قانون 
مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصویب به مجلس 
شوراي اسالمي تسليم مي شود. به این ترتيب، از منظر قانون اساسي، 
الیحه بودجه را دولت به مجلس ارسال خواهد كرد، اما درباره كيفيت 
سند دخل و خرج سال آینده و ارقام كليدي ازجمله منابع درآمدي دولت، 

ممكن است از قبل بين دولت و مجلس توافقاتي صورت گيرد.

 غلبه مطالبات منطقه اي  بر ملي
منتقدان دولت به ویژه مخالفان سياسي اش همواره دولت را به كم كاري 
براي ترميم بودجه ساالنه و مخفي كردن كسري بودجه متهم مي كنند، 

نسخه ترميم دخل و خرج دولت

  با وجود رشد 1.8درصدي شاخص كل بورس تهران در مبادالت دیروز، گمانه زني 
درباره تداوم روند صعودي شاخص بورس ادامه دارد، پرسش اصلي این است كه آیا بورس

بازار سهام دوباره و ظرف هفته هاي آینده با رشد مواجه خواهد شد یا خير؟ در این 
زمينه بين فعاالن و كارشناسان بازار سرمایه اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخي بر این اعتقادند كه بازار 
سهام هنوز تا مرحله اصالح كامل فاصله دارد اما برخي دیگر معتقدند با حمایت هایي كه ظرف 
روز هاي گذشته در زمينه قوانين و مقررات و آغاز عمليات بازارگرداني آغاز شده است بازار سهام 
به زودي متعادل خواهد شد. به گزارش همشهري، شاخص كل بورس تهران دیروز و پس از چند 
هفته نزول با رشد مواجه شد. این رشــد بعد از آن اتفاق افتاد كه شوراي بورس در یك نشست 
فوق العاده مقــررات جدیدي را براي آغاز عمليات بازارگرداني ســهام توســط نهاد هاي مالي، 
صندوق هاي سرمایه گذاري و بانك ها به تصویب رساند تا ازاین طریق بازار به تعادل برسد. به نظر 
مي رسد بخشي از رشد روز گذشته ناشي از اجرایي شدن همين مصوبات و آغاز بازارگرداني سهام 
بوده است كه با تزریق منابع جدید از سوي سهامداران حقوقي همراه است. با این حال هنوز این 
پرسش كه روند نزولي بازار سهام تا كجا ادامه خواهد داشت و چه زماني بازار سهام دوباره رشد 
خواهد كرد مهم ترین پرسش حال حاضر بازار سهام است. بررسي هاي بنيادي نشان مي دهد كه 
بازار سهام هنوز تا مرحله اصالح كامل فاصله دارد به این معنا كه متوسط نسبت قيمت به درآمد 
)P/E-ttm( بازارسهام كه در پایان تير ماه به ۴2مرتبه رسيده بود و اكنون در محدوده 35مرتبه 
است با ميانگين تاریخي بازار ســهام كه در محدوده ۴.5 تا 7.5 مرتبه است فاصله دارد. یكي از 
كاركرد هاي این نسبت این است كه نشان مي دهد كه قيمت سهام شركت ها تا چه ميزان رشد 
كرده است. افزایش این نســبت و فاصله گرفتن آن با نرخ ميانگين به معناي گران شدن سهام 
شركت هاست. در چنين شرایطي تحليلگران اما به 2دسته تقسيم شده اند؛ برخي بر این باورند كه 
با تغيير متغيرهاي كالن اقتصادي در ایران، مقایسه این نسبت با ميانگين تاریخي كار درستي 
نيست اما برخي دیگر با توجه به آنكه نرخ بهره رســمي همچنان در محدوده 15درصد است 
معتقدند همچنان باید این نسبت را با ميانگين تاریخي بازار سهام مقایسه كرد. با این حال هر 
دودسته بر سر یك موضوع اتفاق نظر دارند و آن این است كه این نسبت بيش از حد از نرخ ميانگين 
فاصله گرفته بود؛ به معناي اینكه قيمت ها گران شــده بود. با تكيه براین عوامل بنيادي برخي 
تحليلگران معتقدند بازار سهام همچنان به اصالح یا كاهش قيمت ها نياز دارد و برخي دیگر بر این 

باورند كه با آغاز حمایت هاي اجرایي از سوي شوراي بورس، آغاز بازارگرداني و تزریق منابع مالي 
جدید بازار ســهام مي تواند از مرحله نزول عبور كند و با تعادل مواجه شود به ویژه آنكه با تغيير 
متغيرهاي كالن اقتصادي نمي توان انتظار كاهش بيش از حد نسبت قيمت به درآمد كل بازار را 

داشت.

پيش شرط هاي بنيادي
حميد ميرمعيني، ازجمله كارشناسان بازار سرمایه اســت كه معتقد است نسبت قيمت به 
درآمد بازار سهام بيش از حد رشد كرده بود و قيمت ها نياز به اصالح داشت. با این حال او بر 
این باور است كه احتماال هفته جاري تحت تأثير سياست هاي حمایتي و اصالح قيمت ها روند 
نزولي تا حدي متوقف خواهد شد. او در پيش بيني خود از آینده بازار سهام گفت: اگر حمایت 
انجام شود، از هفته جاري شــاهد از بين رفتن صف فروش سهام شاخص ساز و شركت هاي 
بنيادي خواهيم بود، به ویژه اینكه قيمت سهام این شركت ها در این مدت با نزول زیادي مواجه 
و ارزنده شده است. با این حال او تأكيد كرد: قيمت سهام شركت ها قبل از آغاز نزول با رشد 

دوگانه رشد يا صعود بازار سهام
باوجود رشد 1/8درصدي شاخص كل بورس تهران در مبادالت دیروز، گمانه زني ها درباره تداوم روند صعودي بازار سهام همچنان ادامه دارد

منبع داده ها: گمرک ايران

زیادي مواجه شده بود، در واقع قيمت ها به سطحي رسيده بود كه عوامل بنيادي دیگر از این 
رشد حمایت نمي كرد. اميرجعفرزاده یك پژوهشگر اقتصادي اگرچه دیدگاه مشابهي درباره 
گران شدن قيمت ها دارد، اما معتقد اســت براي صعود بازار سهام به عوامل دیگري ازجمله 
افزایش سود آوري شركت ها نياز اســت. به گفته او تصميماتي كه سبب افزایش سودآوري 
شركت ها شود، مي تواند مانع از ریزش بيشتر بازار سرمایه شود. ضمن اینكه افزایش سودآوري 
شركت ها و به تبع آن رشد سود كل بازار درگرو افزایش نرخ ارز و یا ارائه تخفيف در نرخ خوراك 
شركت هاي توليد كننده محصوالت پتروشيمي، پاالیشگاه ها و یا كاهش هزینه شركت هاي 
فعال در گروه معادن و فلزات یا سایر معادن است. او توضيح مي دهد: بادرنظرگرفتن شرایط 
اقتصادي، رشد نقدینگي امسال حداكثر 35درصد و تورم حداكثر ۴0درصد خواهد بود و این 
نرخ رشد نمي تواند توجيه كننده رشــد 300درصدي بازار سرمایه در ۴ماهه اول سال باشد! 
نرخ ارز هم در این حد افزایش نداشته و ارزش بازار حدود 7000 ميليارد توماني یعني بازار 
سرمایه، دالر 39هزار توماني را لحاظ كرده اســت. جعفر زاده تأكيد كرد: این رشد با منطق 
اقتصادي، سازگار نبود و به شكست انجاميد؛ اگرچه با توجه به هيجان بازار، پيش بيني اینكه 
ریزش این بازار از چه نقطه اي آغاز خواهد شد، امكانپذیر نبود؛ اما در پاسخ به این سؤال كه 
این ریزش تا كجا ادامه خواهد داشت، مي توان گفت بازار در نقطه اي به تعادل خواهد رسيد 

كه در آن نقطه كليت بازار ارزنده باشند. 

آغاز تعادل در بازار
در طرف مقابل افرادي كه با احتياط نسبت به تداوم روند صعودي قيمت ها در بازار سهام سخن 
مي گویند اما كارشناساني حضور دارند كه خوش بين ترند. به گفته آنها به زودي از هيجانات بازار 
كاسته خواهد شد و بازار سهام به تعادل خواهد رسيد. شهرام چراغي، یك كارشناس بازار سرمایه 
با بيان اینكه بازارســرمایه روند تعادلي خود را آغاز كرده، گفت: ایــن روزها، تاحدودي از حجم 
هيجانات كاسته شده و شاخص نيز تا پایان سال آرام آرام رشد خواهدكرد.به گفته این كارشناس 
بازار سرمایه، قطعا در وضعيت فعلي، سهام بسياري از شركت هاي بنيادي و صادرات محور ارزنده 
هستند كه اگر به دالر محاسبه شوند، فقط به قيمت چند سنت قابل خریدند و در دنيا شبيه آن را 
نداریم. اميرعلي باقري، یك كارشناس دیگر بازار سرمایه هم با بيان اینكه در هفته جاري تعادل در 
بدنه بازار حاصل خواهد شد و حتي برخي از سهام بزرگ در دامنه مثبت معامله مي شوند به ایرنا 
گفت: نكته اي كه باید به آن دقت كرد این است كه اكنون با توجه به تمامي متغيرهاي موجود نباید 
انتظار روند تند و پرشتابي را از شاخص بورس داشته باشيم. او افزود: به احتمال زیاد بازار براي مدتي 
روند متعادلي را در پيش مي گيرد، بنابراین فعاالن بازار باید از این به بعد انتظار خود را مطابق با 

واقعيات روز نسبت به كليت بازار تنظيم كنند.

 همشهري وعده هاي اصالح ساختار بودجه ایران را بررسي كرد

رضا كربالئي
روزنامه نگار

اما حاال كه مجلســي منتقد دولت اختيار قانونگذاري و تصویب نهایي 
بودجه را پيدا كرده اســت، در آزمون ســخت تنظيم منابع و مصارف 
بودجه اي قرار دارد كه تشدید فشار تحریم ها به ویژه در مسير صادرات 
نفت ایران باعث شــده تا گزینه نجات بودجه از درآمدهاي نفتي روي 
ميز تصميم گيري قرار گيرد و مبناي وعده ها و شعارها شود. افزون بر 
اینكه رصد مواضع نمایندگان در 100روز گذشته نشان از غلبه مطالبات 
منطقه اي و استاني دارد به نحوي كه مبناي مواضع آنها این است كه در 
بودجه1۴00 باید بودجه حوزه انتخابيه شان »ویژه« دیده شود. سلطه 
نگاه هاي منطقه اي بر مصالح و منافع ملي در بودجه سال آینده ایران 
نه تنها كار را بر هيأت رئيسه و كميسيون تلفيق بودجه مجلس سخت تر 
خواهد كرد، بلكه دولت فعلي و آینده را در اجرا با چالش هاي جدي ناشي 

از افزایش مطالبات بودجه اي مواجه مي سازد.

پنهان كاري يا شفاف سازي بودجه؟
گذشته از خطر غلبه مطالبات منطقه اي بر ساختار بودجه1۴00 ایران، 
گزینه هاي ترميم بودجه كشور با توجه به سهم چشمگير هزینه هاي 
جاري و تقليل ســهم بودجه عمراني محدود و پيچيده تر از هر زمان 
دیگري است و به همين دليل انتظار براي انقالب در نظام بودجه ریزي 
ایران مي تواند به خطري براي به هم ریختن نظم شكننده سند دخل و 
خرج ساالنه كشور تبدیل شود. كسري بودجه دولت یك واقعيت روشن 
و كاهش سهم درآمدهاي نفتي از بودجه امسال به 6درصد انكارناشدني 
است تا تجویز نسخه هاي متعدد با تكيه بر درآمدهاي ریالي هم راهگشا 
نباشد، چرا كه از یك سو گزینه صرفه جویي بيشتر در هزینه هاي جاري با 
مقاومت و نارضایتي اجتماعي همراه خواهد شد و هم اینكه برخي از این 
منابع درآمدي ازجمله كسب درآمد از محل ماليات بر خانه هاي خالي یا 
خودروهاي گران قيمت هم چندان گزینه مستحكمي به نظر نمي رسد. در 
چنين شرایط سخت و پيچيده اي ممكن است گزینه یافتن منابع جدید 
براي پوشش نيازهاي بودجه سال1۴00 متكي بر درآمدهاي رو به كاهش 
سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي صادرات نفت و گاز باشد. اما این 

گزینه هم درصورت تداوم فشار تحریم ها چندان قابل تحقق نيست، چرا 
كه ممكن است پول زیادي براي واریز به حساب صندوق توسعه ملي و 

برداشت از آن حتي با مجوز مجلس باقي نماند.

بودجه را غيرتورمي ببنديد!
افت محسوس درآمدهاي ریالي ناشــي از منفي ماندن شاخص رشد 
اقتصادي و خسارت برجا مانده از تحریم و كرونا واقعيت دیگري است كه 
بودجه ریزي را سخت تر خواهد كرد و بيم آن مي رود كه دولت و مجلس 
در نهایت به استقراض مســتقيم یا غيرمستقيم از منابع بانك مركزي 
رضایت دهند. در این صورت، خطر پولي شدن كسري بودجه دولت و 
موج تازه روند افزایشي نرخ تورم خطري جدي تر خواهد بود كه مي تواند 
به پاشنه آشيل دولت فعلي و آینده تبدیل شود. مجلس و دولت راهي 
ندارند جز اینكه بودجه سال آینده را غيرتورمي تدوین و تصویب كنند و 
مسير نهایي پيش رو، تكيه بودجه سال آینده بر فروش هرچه بيشتر اوراق 
بدهي دولت و جایگزیني منابع ناشي از فروش دارایي هاي مالي به جاي 
فروش دارایي هاي سرمایه اي نظير نفت و گاز خواهد بود. گزینه اي كه 
نتيجه كوتاه مدت آن انتظار براي كاهش نرخ تورم و در بلندمدت افزایش 
سنگيني وزن بدهي هاي دولت و دشواري هاي احتمالي در سررسيد 
اوراق بدهي دولتي است. توافق احتمالي دولت و مجلس هرچه باشد، 
چاره اي نيست جز اینكه منابع ناشي از فروش دارایي هاي مالي صرف 
هزینه هاي جاري نشــود و به جاي آن در بخش هایي هزینه شود كه از 
محل سود ناشي از این سرمایه گذاري بتوان اصل و سود این بدهي ها را 

در سررسيد پوشش داد.
به نظر مي رسد با درنظرگرفتن تنگناهاي ناشي از تحریم و اضافه شدن بر 
حجم مشكالت، با چاشني كرونا، بودجه سال آینده ایران تفاوت چنداني 
با بودجه امسال نخواهد داشت و همچنان سند دخل و خرج دولت در 
سال1۴00 با پدیده بيش برآورد منابع و انباشت مصارف مواجه خواهد 
بود. آیا دولت و مجلس برنامه اي براي گشایش بزرگ در اقتصاد ایران و 

بودجه سال آینده ارائه خواهند كرد؟

همت قلي زاده
كارشناس اقتصاد انرژي
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سال72 سندی در دفترخانه اسناد رسمی 
محيط
تنظیم شد که براساس آن 11 قطعه در زيست

بخش های ثبتی 18،17 و 19 شهرستان 
بهشهر و گلوگاه در ازای یک شــاخه نبات از سوي وزیر 
وقت کشاورزي به صورت صلح بالعوض به شرکت توسعه 

و عمران اراضی کشاورزی )بانک زمین( واگذار شد. 
مساحت این اراضی حدود  18هزار و 765 هكتار است. 
این اراضی در حالی واگذار شــده اســت کــه  به گفته 
محمد داســمه، وکیل دادگســتری، 83 درصد از آن 
در محدوده پناهگاه حیات وحــش میانكاله قرار دارد و 
4هزار و 700 هكتار آن جزو اراضی تحت اختیار سازمان 

جنگل هاست.

12هزارهكتارسهمميانكالهدرواگذاري
میانكاله در سال54 از منطقه حفاظت شده به پناهگاه 

حیات وحش ارتقا یافت و حاال به اعتقاد محمد داسمه، 
وکیل دادگستری، طبق تبصره 4 ماده31 قانون حفاظت 
از جنگل ها و مراتع و تبصــره 5 ماده 33 اصالحی قانون 
حفاظت از جنگل ها و مراتع و ماده 16 قانون حفاظت و 
بهسازی اراضی که در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت 
محیط زیســت قرار دارد به هیچ عنوان قابل واگذاری 
نیســت.  10 ســال بعد از صلح نامه ای که بین وزارت 
کشاورزی وقت و سازمان حفاظت محیط زیست منعقد 
شد، یكی از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، در 
نامه ای به دیوان محاسبات اعالم کرد که بخش عمده ای از 
این اراضی در محدوده پناهگاه حیات وحش میانكاله است 
و هرگونه تغییر کاربری در محدوده این اراضی مورد تایید 
سازمان مذکور نیست.  محمد داسمه با اعالم این موضوع 
که این واگذاري در دوران وزارت عیســي کالنتري در 
وزارت کشاورزي وقت صورت گرفته است، به همشهري 
مي گوید: 2ســال بعد از ایــن نامه، ســازمان حفاظت 
محیط زیست، در پاسخ به استعالم دیوان محاسبات اعالم 
می کند که بیش از  11هزار هكتار از اراضی بانک زمین 

در محدوده پناهگاه حیات وحش اســت و واگذاری این 
اراضي کامال غیرقانونی صورت گرفته است. همچنین بر 
اساس قانون، حدود اربعه پناهگاه حیات وحش میانكاله به 
تصویب رسیده است و در زمان واگذاری وزارت کشاورزی 
هیچگونه استعالمی از این سازمان نكرده است. براساس 
مكاتبات قدیمی، 12هزار هكتار از اراضی واگذار شده به 
یک شاخه نبات در پناهگاه حیات وحش میانكاله است. 
ولی به گفته داسمه، »4700 هكتار دیگر از این 18هزارو 
765 هكتار اراضی ملی و اراضی محدثه ساحلی بوده و در 
زمان واگذاری، »وزارت کشاورزی« وقت تولیتی بر اراضی 
نداشــته و هرگونه تصمیم درباره این اراضی صرفا باید 
توسط »جهاد سازندگی« گرفته  می شد.«  وزارت جهاد 
کشاورزی از جمله وزارتخانه هایی است که در سال1379 
با ادغام 2 وزارتخا نه جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی 
تشكیل شد. براســاس اســنادی که در اختیار روزنامه 
همشهری قرار گرفته است، استاندار مازندران اخیرا در 
نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی موضوع اقاله )برهم زدن 
دوطرفه قرارداد( واگذاری اراضی به بانک زمین را پیگیری 
کرده است.  در این نامه ایرادات و تخلفات متعدد در مورد 
نحوه واگذاری و صلح  ارائه شده است و در نهایت استاندار 
درخواست کرده است که اداره منابع طبیعی ساری برای 
ابطال اسناد در مراجع قضایی  دادخواست تنظیم کند 
و اراضی واگذار شــده در محدوده پناهگاه حیات وحش 
بازگردانده شود و به نام دولت سند جدید تنظیم شود. 
همچنیــن، تقاضاهای قبلی کان لم یكــن و تقاضاهای 
جدید برای واگذاری به کشاورزان ملغی شود و بخش های 
تصرف شده در این سال ها با اقدامات قانونی بازگردانده و 
نسبت به بازپس گیری کل اراضی در اختیار بانک زمین 
و اقاله کل قرارداد تصمیم گیری نهایی شــود. از جمله 
اهداف راه اندازی شرکت توسعه اراضی کشاورزی )بانک 
زمین( که در سال71 در دل بانک کشاورزی تاسیس شد 
سرمایه گذاری در طرح های آب و خاک و احیاي اراضی 
برای کشاورزی اســت. بر اساس صلح نامه مذکور، بانک 
زمین صرفا پس از آماده سازی )تسطیح، احداث شبكه 
آبیاری و زهكشــی، اصالح اراضی، احــداث جاده های 
ارتباطی بین مزارع قطعه بندی، ایجاد ابنیه و تاسیسات 
مورد نیاز( زمین ها را می تواند واگذار کند. اما آنچنان که 
در نامه استانداری مازندران آمده پس از گذشت 27 سال 

از زمان واگذاری این اقدامات صورت نگرفته است. 

100هكتاربهســازمانميراثفرهنگيدادندو70
هكتاربهوزارتارشاد

به گفته محمد داســمه، وکیل دادگستري، در سال78 
وزیر کشــاورزی وقت، به درخواســت رئیس سازمان 
گردشگری 100 هكتار از زمین هایی که در صلح نامه قرار 
بر توسعه کشاورزی بوده با این استدالل که این زمین ها 
قابلیت کشاورزی ندارد، با سند رســمی دفترخانه ای 
به قیمت 200 هزار تومان برای هــر هكتار واگذار کرد. 
همچنین 70 هكتار نیز به همین ترتیب به وزارت ارشاد 
منتقل شد. این درحالی است که زمین ها صرفا باید برای 

توسعه کشاورزی استفاده شود.

كالنتري:واگذاريزمينهابهيكشاخهنباتقانوني
بود

عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
نیز در واکنــش به واگذاري صــورت گرفته در دوران 
وزارت خود در وزارتخانه کشــاورزي با اشاره به اینكه 
بانــک زمین صددرصد دولتی اســت به همشــهري 
می گوید: طبق قانون یک وجــب از زمین های تحت 
نظارت ســازمان حفاظت محیط زیست بدون مصوبه 

شورای عالی محیط زیست قابل واگذاری نیست. هیچ 
بخشی از 18 هزار هكتار اراضي مذکور نیز در پناهگاه 
حیات وحــش میانكاله نیســت و اراضــی این بخش 
غیرقابل واگذاری است.  او توضیح می دهد: هم اکنون 
در سراسر کشور، بانک زمین اراضی که »آب مطمئن« 
دارنــد را از وزارت جهاد کشــاورزی تحویل می گیرد 
و پس از آماده ســازی فقط برای کشــاورزی واگذار 
می کند. اراضي واگذار شــده به بانک زمین نیز پس از 
آماده سازی به داوطلبان و فارغ التحصیالن کشاورزی 
واگذار شــد.  به گفته رئیس فعلي ســازمان حفاظت 
محیط زیست کشور، پول زمین و آماده سازی را بانک 
کشــاورزی در قالب وام به نام خریدار در اختیار بانک 
زمین جهت توسعه کشــاورزي قرار داد  و واگذاری به 
نام بانک زمین در ازای یک شاخه نبات یک امر قانونی 
است.  عیســي کالنتري در ادامه گفت وگوي خود با 
همشهري منكر آن شد که پالک هاي واگذار شده در 
پناهگاه حیات وحش میانكاله است. او می گوید: اگر این 
زمین ها در منطقه حفاظت شده قرار داشت، متولیان 
وقت سازمان حفاظت محیط زیست در سال 72 باید 

پاسخگو باشند. 
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درموردآندستگاهمتوليبايدپاسخدهد.
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واگذارياراضيمليبهيكشاخهنبات
  سال 72 وزیر وقت کشاورزي 18 هزار و 765 هكتار از اراضي ملي میانكاله و مازندران را به یک شاخه نبات به بانک زمین واگذار کرد

  عیسي کالنتري: واگذاری اراضي به بانک زمین در ازای یک شاخه نبات قانونی بود  
زهرارفيعی

خبر نگار

مركزپژوهشهايمجلس:اجرايطرح
گردشگريآشورادهغيرقانونياست

مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشــي به بررسي کارشناسي 
بهره برداري از منطقه حفاظت شده آشــوراده به عنوان منطقه 
گردشــگري پرداخت و اعالم کرد: اجراي طرح گردشــگري 

مذکور، مخالف قوانین و ضوابط مربوطه است.
به گزارش ایسنا، دفتر مطالعات زیربنایي این مرکز در گزارشي با 
عنوان »بررسي کارشناسي بهره برداري از منطقه حفاظت شده 
آشــوراده به عنوان منطقه گردشــگري« آورده است: جزیره 
آشــوراده و تاالب میانكاله از باارزش ترین زیســت بوم  شمال 
کشور اســت که به علت تنوع گونه هاي جانوري و گیاهي بعضاً 
منحصربه فرد به عنوان پناهگاه حیات وحش ثبت  شــده است. 
در 2دهه اخیر با توجه به ظرفیت هــاي اقتصادي و جاذبه هاي 
زیست محیطي  این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایي و داشتن 
پتانسیل هاي بالقوه در جذب گردشــگران داخلي و خارجي، 
دولت هاي مختلف برنامه هاي توســعه گردشــگري منطقه را 

درنظر  داشته اند.
این گزارش افزوده است: پس از تصویب طرح گردشگري منطقه 
در دهه80 و اخذ مصوبات و تأییدیه هاي مورد نیاز در دهه90 
شمسي، پروژه گردشــگري منطقه وارد فاز طراحي و اجرا شد 
که باعث حساسیت و پیگیري سمن ها، کارشناسان و استادان 
حوزه محیط زیست کشور شد. درنهایت دادستان کل کشور در 
راســتاي احیاي حقوق عامه به این مسئله ورود کرده و دستور 

توقف اجراي طرح را صادر کرد.
مرکز پژوهش هاي مجلس شــوراي اســالمي اعالم کرد: نظر 
به اهمیت و کارکردهاي مهم زیســت محیطي تاالب میانكاله 
و مناطق پیرامون شامل جزیره آشــوراده که در زمره مناطق 
حفاظت شده، ذخیره گاه زیســت کره و پناهگاه حیات  وحش 
به حساب مي آیند، براساس نشریه شماره257 سازمان برنامه  و 
بودجه کشور )دستورالعمل تهیه طرح مناطق تحت حفاظت(، 
ایــن منطقه امــكان بهره بــرداري گســترده و متمرکز نظیر 
استفاده هاي تفرجگاهي و گردشگري ندارد. عالوه بر این، طرح 
گردشگري مذکور در تضاد با مفاد کنوانسیون تنوع زیستي است 
که جمهوري اسالمي ایران نیز به آن پیوسته است. لذا با توجه 
به موارد مورد اشاره و سایر قوانین و آیین نامه هاي مربوط )نظیر 
مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي(، الزم است با توجه 
به اقلیم آسیب پذیر منطقه از هرگونه تنش زیست محیطي وارده 
جلوگیري به عمل آید و تالش هاي نهادهــاي ذیربط معطوف 
به افزایش تاب آوري و پایداري زیســتي منطقه شود. بنابراین 
اجراي طرح گردشگري مذکور مخالف قوانین و ضوابط مربوطه 

ارزیابي مي شود.
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چينيها،تيكتاكرابهآمريكانميدهند
مقام هاي چيني مي گویند حاضرند حتي بخش آمریكاي اپليكيشن مشهور 

این كشور را تعطيل كنند، اما تسليم دولت ترامپ نشوند

اپليكيشــن اشــتراك گذاري ویدئوي 
شبکه های 
»تيك تــاك« یكــي از پرطرفدارترین اجتماعی

برنامه ها در دنياســت كه از  مــاه ژوئيه 
اسمش حســابي ســر زبان ها افتاد. علت این امر هم 
برمي گردد به جنگ آمریكا و چيــن در حوزه فناوري. 
دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمریــكا كه قصد دارد 
كشــورش از چين فاصله بيشــتري بگيرد، دستور به 
ممنوعيــت این برنامــه در آمریــكا داد و به دنبال آن 
خواستار خرید این اپ توسط یك شركت آمریكایي شد 

كه در آن زمان، مایكروسافت مأمور این ماجرا شد.

بخش آمريکا تعطيل شود
مالــك تيك تــاك یعنــي 
استــــــارتاپ تك شــاخ 
بایت دنس، ســخت به فكر 
فرار از معضلي كــه در آن 
گرفتار شده بود، افتاد، اما در 
پایان همه راه ها به بن بست 
كشيده شد. حاال وب سایت 
تك كرانچ در گزارشي عنوان 
كرده كــه اخبــاري موثق 
به دست آورده كه حاكي از 
آن است كه چيني ها بيشتر 
دوســت دارنــد تيك تاك 

بخش مربوط به آمریكا را تعطيل كند و خدمات رساني 
خود را به سایر نقاط جهان ارائه دهد. آنها دوست ندارند 
كه تسليم زورگویي ترامپ شوند و این برنامه را به رقيب 
آمریكایي خود واگذار كنند. به نظر مي رسد، در جنجال 
بزرگي كه دولت ترامپ بر پا كرده است، حاال دولتمردان 
چين هم وارد كارزار شــده اند تا ایــن نبرد تكنولوژیك 
را به آمریكایي ها واگذار نكننــد. البته موضوع واگذاري 
تيك تاك به یك شركت آمریكایي را نمي توان مصداق 
یك معامله تجاري عادي و عــرف توصيف كرد. دولت 
آمریكا قصد دارد در این موضوع ســهم خواهي كند كه 
همين موضوع شــركت هاي آمریكایي خریــدار را نيز 
كمي نگران كرده است. ترامپ با تكيه بر گذشته تجاري 
درخشانش به دنبال شكست فناوري چين در آمریكا و 
همچنين به جيب زدن سود مالي است و مشخص نيست 

كه آیا این كار مفهوم قانوني هم دارد یا خير؟ 

اواسط سپتامبر از راه رسيده است
همانطور كه ایاالت متحده و چين در سرتاسر جهان براي 
برتري اقتصادي و سياسي تالش مي كنند، این معامله 
نقطه اشتعال بين این دو كشــور است كه شركت هاي 
زیــادي در آن درگير شــده اند. به غيــر از بایت دنس و 
مایكروســافت، والمارت، اوراكل و برخي شــركت هاي 
دیگر در این معامله عجيب و غریب حضور دارند. حتي 
در مقطعي، نام تویيتر هم مطرح شــد كه بســياري از 
كارشناسان آن را تنها یك شایعه دانستند؛ چون تویيتر 
سرمایه كافي براي خرید تيك تاك را نداشته و ندارد. در 
این ميان، دولت ترامپ جدول زماني اواسط سپتامبر را 
براي انجام معامله تعيين كرده بود؛ اگرچه به نظر مي رسد 
كه با نزدیك شدن به این زمان، مشخص نيست كه آیا 
این جدول زماني رعایت خواهد شد یا اینكه محدودیت ها 

اعمال یا اجراي آن به تعویق خواهد افتاد؟ 

ازدواج عجله اي
از ســوي دیگــر، در مســير مقابلــه بــا برنامه ها و 
اپليكيشــن هاي چينــي، آمریــكا تنها نيســت و 
هندوستان هم مدتي اســت درحال مسدود كردن و 
ممنوع كردن این اپ ها در داخل كشــور خود است. 
براي اســتارتاپ چيني بایت دنــس، اوضاع به وجود 
آمده درســت مثل یك كابوس اســت. براي شركت 
مایكروسافت كه مشــتري اصلي تيك تاك محسوب 
مي شود، این معامله مثل یك ازدواج سریع و باعجله 
اســت كه تقریبا هيچ عالقه اي هم بــه آن ندارد. در 
مقابل براي دولت دونالد ترامــپ، این یك تالش در 
راستاي بازي قدرت اســت و براي دولت چين، این 
معامله مي تواند مانند تسليم شدن باشد؛ بنابراین باید 
گفت كه اگر این معامله با موفقيت صورت بگيرد، واقعا 

تعجب آور خواهد بود.

از حدود ســال 1800ميالدي كه لنزهاي 
فناوری 
چشمي براي نخستين بار توليد شدند، هر پزشکی

روز با بهره گيري از جدیدترین فناوري ها در 
حال توسعه هستند. لنزهاي پالستيكي در دهه1930، 
لنزهاي قرنيه در دهــه1940، لنزهاي هيدروژل نرم در 
دهه1960 و لنزهاي یك بار مصــرف نرم در دهه1980 
وارد حوزه صنعت لنز شدند. اكنون هم پيشرفته ترین نوع 

لنز با عنوان لنزهاي هوشمند چشمي توليد شده اند.
به گزارش دیجيتال ترند، ایــن عنبيه مصنوعي كه در 
یك لنز هوشــمند چشمي جاسازي شــده، به وسيله 
پژوهشــگران مركز نانــو الكترونيــك و فناوري هاي 
دیجيتال Imec كه یك گروه تحقيقاتي در دانشــگاه 
گنت هلند است، توليد شده. این ابزار از یك دیافراگم 
لنزي قابل تنظيم، یــك آنتن RF داخلي و یك صفحه 
نمایش LCD یكپارچه و كم مصرف كه مي تواند كل روز 

را كار كند، تشكيل شده است. این عنبيه مصنوعي باعث 
افزایش وضوح دید و كاهش انحراف نور مي شود و مهم تر 
از همه مي تواند ميزان نوري را كه به صورت دایناميك 
وارد چشــم مي شــود، افزایش یا كاهش دهد و به این 

ترتيب بخشي از مشكالت چشم انسان را اصالح كند.
آنــدره واســكو كوئينتارو، اســتادیار مركــز فناوري 
ميكروسيستم ها در دانشگاه گنت مي گوید: این لنزهاي 
هوشــمند داراي یك سلول كریســتال مایع است كه 
مي تواند ميزان نــور ورودي به چشــم را تغيير دهد. 
این ســلول كریســتال مایع   به طور خودكار به وسيله 
 Imec كه در )ASIC(»یك »آي ســي با كاربرد خاص
طراحي شده، كنترل مي شود. ASIC شامل ردیاب هاي 
نوري براي اندازه گيري ميزان نــور موجود در محيط، 
تشــخيص دهنده هاي پلــك زدن و درایورهاي ویژه 
كریســتال مایع براي ]كنترل خــودكار[ لنزها، بدون 

دخالت كاربر است.

درمان طيف وسيعي از بيماري ها
كوئينتارو مي گوید كه این لنز هوشــمند مي تواند طيف 
وســيعي از مشــكالت بيماران را از آنيریدیا، كولوبوما و 
سندروم خشكي چشــم گرفته تا مشكالت عصبي مانند 
ميگرن مزمن و آسيب هاي مغزي ناشي از ضربه، از طریق 

كاهش ميزان نوري كه وارد چشم مي شود، درمان كند.
كوئينتارو با اشــاره به اینكه اكنــون، نمونه هاي اوليه 
غيرفعال و فعــال براي اثبــات ایمنــي و كارایي این 
دســتگاه ها در حال آزمایش هســتند، ادامه مي دهد: 
شبيه سازي هاي این دستگاه با داده هاي واقعي بيماران، 
قباًل كارایي آن را نشان داده است. مراحل بعدي شامل 
اعتبارسنجي كامل دستگاه ها از طریق بيماران است كه 

پيش از تجاري سازي باید انجام شود.

جهان استارتاپی

استارتاپ نيکوال، رقيب جدي تسال
شركت جنرال موتورز و استارتاپ نيكوال به صورت مشترك روي 
ســاخت یك وانت با نام »نيكوال بَجــر« كار مي كنند. به گزارش 
سي ان ان، در این توافق، جنرال موتورز 11درصد از مالكيت نيكوال 
را به دســت مي آورد و مي تواند یكي از اعضــاي هيأت  مدیره این 
استارتاپ را تعيين كند؛ ضمن اینكه این شركت متعهد است كه 
تا پایان سال2022 وانت بَجر را توليد خواهد كرد. در این وسيله 
نقليه از فناوري باتري هاي تحسين شده »آلتيوم« استارتاپ نيكوال 
استفاده خواهد شد. بسياري از كارشناسان، همكاري جنرال موتورز 
و نيكوال را رقابتي بسيار جدي با تسال عنوان كرده اند. جنرال موتورز 
 )NKLA( تامين كننده انحصاري سلول سوختي وانت هاي نيكوال
در همه مناطق جهان به غير از اروپاست. جنرال موتورز هم اكنون 
وانت ها و شاســي بلندهاي الكتریكي ازجمله هامــر تمام برقي و 
كادیالك ليرك را توليد مي كند و وانت بَجر بيشتر مهندسي خود 
را با این وسایل نقليه تقسيم خواهد كرد. نيكوال به تنهایي در حال 
توسعه وانتش بود، اما مدیران این استارتاپ تصميم گرفتند در این 
زمينه سراغ جنرال موتورز بيایند و باب همكاري را با آنها باز كنند؛ 
موضوعي كه در نهایت به توافق بين این دو براي توليد یك وانت 

برقي بسيار قدرتمند منجر شد.

آموزش زبان با گوگل كروم
اســتارتاپ توكان با اضافه كــردن افزونه مرورگر كــروم )كروم 
اكستنشــن( به دنبال آموزش زبان به كساني اســت كه تاكنون 
انگيزه یا وقــت كافي براي یادگيــري زبان دوم نداشــته اند. به 
گزارش تك كرانچ، پس از نصب، این افزونه، متن هر وب ســایتي 
)انگليســي زبان( را كه بازدید مي كنيد، اســكن مي كند و برخي 
از كلمات را به طور خودكار به زباني كــه مي خواهيد یاد بگيرید، 
ترجمه مي كند. اگر روي كلمه با مــاوس خود قرار بگيرید، كلمه 
اصلي انگليسي را خواهيد دید. در اصل این برنامه یك نسخه مبتني 
بر همان فلش كارت هاي آموزش زبان است. استارتاپ توكان در 
سال2019 تاسيس شــده و دفتر مركزي آن در سانتامونيكا قرار 
دارد. این استارتاپ با سبك بسيار خاصي براي كمك به كاربران 
در یادگيري زبان جدید طراحي شده است و هم اكنون زبان هاي 
اســپانيایي، فرانســوي، ایتاليایي، آلماني و پرتغالي را پشتيباني 
مي كند. كاربران درحالي كه مثل هميشه و به طور معمول درحال 
مرور در وب هستند و سایت هاي مختلف را بررسي مي كنند، بدون 
اینكه نيازي به تغيير در رفتار خود داشته باشند، زبان خارجي مورد 

نظر خود را نيز آموزش مي بينند.

100ثانيه خبر

  تصويربرداري 8K از مريخ
آژانس اكتشاف هوافضاي ژاپن )JAXA( و شبكه رادیو و تلویزیوني 
NHK ژاپن براي توســعه دوربين هاي Super Hi-Vision براي 
ماموریت ثبت تصاویر 8K از مریخ با یكدیگر همكاري مي كنند. به 
گزارش وب سایت نيواطلس، درحال حاضر تصاویر 4K از ایستگاه 
فضایي بين المللي به زمين مخابره مي شود، اما ژاپني ها مي خواهند 
از سطح مریخ، تصاویري با كيفيت 8K را به زمين مخابره كنند و در 

اصل ركوردي را در این زمينه به نام خود به ثبت برسانند.
  دستگاهي كه حالت خواب را زيرنظر دارد

پژوهشــگران دانشــگاه MIT براي ردیابي و تحــت نظر گرفتن 
حالت هاي مختلف خواب، یك دســتگاه جدید ابــداع كرده اند. 
به گزارش انگجت، دســتگاهي كه این تيم تحقيقاتي توســعه 
داده اند، بــدون نياز به دوربين یا حســگرهاي چســبيدني، كار 
خود را انجام مي دهد. این دســتگاه یك ردیاب دیواري است كه 
»BodyCompass« نام گرفته و با تجزیه و تحليل سيگنال هاي 

رادیویي كه از اشياي داخل اتاق ساطع مي شود، كار مي كند.
  كشف قدرتمندترين ميدان مغناطيسي

گروهي از محققان هنگام بررسي ســيگنال هاي قدرتمند اشعه 
ایكسي كه از یك ستاره نوتروني خارج مي شد، ميدان مغناطيسي 
آن را محاسبه كرده و متوجه شدند قدرت آن ميليون ها بار بيشتر 
از هر ميداني است كه در آزمایشگاه روي زمين ساخته شده است. 
این بدان معناســت كه قدرتمندترین ميدان مغناطيسي جهان 
كشف شده اســت. به گزارش نيو اطلس، این ستاره نوتروني كه 
نامش GRO J1008-57 است به گروه تپ اخترهاي اشعه ایكس 

در حال تجميع تعلق دارد.
  اسپانيا از واتس اپ ماليات مي گيرد

دولت اسپانيا قصد دارد براســاس درآمد شركت هاي پيام رساني 
كه مي شــود با آنها تماس گرفت و پيامك اینترنتي ارسال كرد، 
ماليات تعيين كند. به گزارش رویترز، در صدر تمامي این برنامه ها، 
اپليكيشــن واتس اپ متعلق به شركت فيســبوك قرار دارد. در 
پيش نویس قانون جدید كه جمعه گذشــته منتشــر شد، شيوه 
وضع ماليات بر این شركت ها، مشابه اپراتورهاي مخابراتي خواهد 
بود. شركت هایي كه درآمد ســاالنه آنها بيش از یك ميليون یورو 
باشد، مشمول این ماليات خواهند بود. همچنين از مردم اسپانيا 
دعوت شده تا طي ماه آینده نظرات خود را درخصوص این قانون 

اعالم كنند.
  استارت يك روبو تاكسي در پکن

شركت چيني بایدو از  ماه آینده ميالدي خدمات تاكسي روباتيك 
خود را در شــهرهاي چانگشا و ســانگژو آغاز مي كند. به گزارش 
انگجت، درحال حاضر این شركت سرویس »آپولو گو« را در پكن 
ارائه كرده است. این نخستين سرویس خودروي خودراني است 
كه در پایتخت چين ارائه مي شود. خدمات این شركت در مسيري 
700كيلومتري با 100 ایســتگاه ارائه مي شــود كه چند منطقه 

مسكوني و تجاري را نيز شامل مي شود.

 واقعي شدن 
چشم هوشمند

 دانشمندان یك لنز چشمي توليد كرده اند كه مي تواند
  از طریق كاهش ميزان نوري كه وارد چشم مي شود

طيف وسيعي از بيماري ها را درمان كند

چين به فناوري جديد فضايي رسيده است؟

چيني ها هميشه به دادن اطالعات كم به رسانه ها مشهورند. طي روزهاي 
اخير اما پرتاب محرمانه یك فضاپيماي آزمایشي توسط این كشور جنجالي فضا

شده و خيلي ها درباره این ماجرا حرف مي زنند. به گزارش اسپيس، چندي 
پيش موشك Long March 2F از مركز پرتاب ماهواره جيوكوان در شمال چين به فضا 
پرتاب شد و پس از طي 2 روز به زمين بازگشت. هيچ مشخصات فني از این پرتاب منتشر 
نشده و حتي مي گویند به افراد دخيل در ماجرا هم گفته شده در این رابطه حرفي نزنند. 
آنچه اما بسيار درباره آن حرف زده مي شود قابليت استفاده مجدد از این فضاپيما به حساب 
مي آید كه مي تواند هزینه  برنامه هاي فضایي چين را به شدت كاهش دهد. پيش از این در 
آمریكا شركت اسپيس ایكس با استفاده از موشك هاي فالكون 9 تحولي در صنعت فضایي 
به وجود آورد. پس از پرتاب فالكون 9 اســتيج اول آن به زمين بازمي گردد و روي سكوي 
ثابت زميني یا سكوي شناور در دریا روي زمين مي نشيند. اكنون گزارش ها نشان مي دهد 
كه چيني ها حتي پایشان را فراتر گذاشته اند و چيزي شبيه هواپيماي فضایي یا شاتل هاي 
دوران گذشته ساخته اند. 3 سال پيش، چيني ها اعالم كردند كه در سال 2020 سفينه اي 
به فضا خواهند فرستاد كه مانند هواپيما به هوا خواهد رفت و قابليت استفاده مجدد دارد. 
اكنون گزارش ها نشان مي دهد كه فضاپيماي جدید چين تا ارتفاع 3۵0 كيلومتري زمين 

رفته و قبل از بازگشت به زمين محموله اي آزمایشي هم در مدار زمين قرار داده است.

آينده فضايي
گران بودن پرتاب هاي فضایي مسئله اي غيرقابل انكار است و به همين خاطر كشورهاي 
مختلف به دنبال فناوري هاي جدید در این زمينه هســتند. احتماال چيني ها در آزمایش 

اخير خود به دنبال تست پيشرانه، پایداري دما و سنجش قابليت بازگشت و فرود صحيح 
این فضاپيماي جدیــد بوده اند. برخي این فضاپيماي چين را با بوئينگ X-37مقایســه 
 X-37 مي كنند، اما چيني ها آن را یك تحویل جدید فضایي در جهان مي دانند. بوئينگ
یك فضاپيما-هواپيماي بدون سرنشين ساخت شركت بوئينگ آمریكاست كه نخستين 
پرتاب آن در 7 آوریل 2006 انجام شــده و در 22 آوریل، 3 دســامبر 2010 نخستين 
پروازهاي فضایي اش را انجام داد. اكنون برخي حدس مي زنند كه چيني ها ممكن است از 
این هواپيماي فضایي بتوانند در آینده براي پرتاب و تعمير ماهواره، بررسي اوضاع زمين و 
همچنين حمل فضانورد و بار از زمين به ایستگاه فضایي استفاده كنند. آنچه مشخص است 
اینكه موشك ها و فضاپيماهاي با قابليت استفاده مجدد آینده فضا را رقم مي زنند و رقابت 

چين با آمریكا و روسيه در این زمينه به اوج خود رسيده است.

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

شــركت اپــل باالخــره روز 
سه شــنبه )2۵شــهریور( با فناوری

برگزاري رویداد ساالنه خود، از 
محصوالت جدیــد این شــركت رونمایي 
خواهد كرد. اگرچه بسياري بر این عقيده اند 
كه ایــن رویــداد به خاطر معرفي نشــدن 
آیفون12 اهميت چنداني ندارد، اما مجازي 
بودن و استفاده از جلوه هاي ویژه جذاب در 
این رویداد، آن را هيجان انگيز مي كند. البته 
گفته مي شود كه این رویداد به صورت زنده 
پخش نمي شود و احتمال اینكه از قبل ضبط 

شده باشد، بسيار است.

اپل واچ سري6
عنــوان تبليغاتي رویداد سه شــنبه »زمان 
پرواز مي كند« اســت كه به احتمال زیاد به 
یك ســاعت هوشمند اپل اشــاره مي كند. 
شــایعات امسال نشــان مي دهد كه شاهد 
2مدل جدیــد خواهيم بود: یــك اپل واچ 
پيشــرفته ســري6 و همچنين یك گزینه 

مقرون به صرفه تر.
اگرچه درمورد ویژگي هاي برجسته سري6 
نســبت به مدل قبلي، جزئيــات زیادي در 
دسترس نيست، اما اپل ویژگي پایش خواب 
را به watchOS7 اضافه مي كند. بنابراین 
ممكن است شــاهد برخي از پيشرفت هاي 
ســخت افزاري باشــيم كــه این مــدل را 
دقيق تر از مدل هاي قبلــي عرضه مي كند. 
اپل همچنين ممكن اســت كارهایي براي 

بهبود عمر باتري كرده باشد كه براي »پایش 
خواب« بسيار مهم اســت. از نظر ظاهري 
هم به نظر مي رســد كه ســري6 با آخرین 
مدل یكسان باشد. نكته قابل توجه در مورد 
 Force Touch سري6 چيزي است به نام

كه دیگر آن را نخواهيد داشت.

يك آيپد اير كامال جديد
از عمر تبلت ميــان رده اپل )آیپد ایر( زمان 
زیادي مي گذرد. با توجه به شایعات مختلفي 
كه وجود دارد، امســال اپــل آن را با یك 
طراحي جدید و اساسي به روزرساني كرده 
اســت. نكته قابل توجه این است كه ظاهر 
آن شبيه آیپد پرو با لبه هاي بسيار نازك تر 
و بدون دكمه home اســت. به این ترتيب 
نمایشــگر آن بزرگ تر خواهد بود. اگرچه 
آیپدایر جدید ممكن اســت طرحي شبيه 
به آیپد  پرو داشته باشــد، اما قطعا از همه 
ویژگي هاي آن برخوردار نخواهد بود. به طور 
خاص، به نظر مي رسد كه Face ID نداشته 
باشد، اما درعوض، ممكن است براي احراز 
هویت داراي Touch ID در دكمه پاور باشد.

ارائه آپديت سراسري
آنطور كه گفته مي شود، iOS14 همچنان 
در ماه جاري ميالدي براي آیفون ها عرضه 
مي شود. همچنين منطقي است كه جزئيات 
مربوط به iPadOS بعدي هم اعالم شود. با 
توجه به اینكه اپل قطعا یك ساعت جدید را 
 watchOS7 معرفي مي كند، باید بدانيم كه
چه زماني عرضه مي شود. این به روزرساني ها 
معموال همراه با سخت افزار جدید وارد بازار 

مي شــود، بنابراین باید آن  را در  ماه جاري 
ميالدي ببينيم.

بسته اشتراك اپل
حدس زده مي شــود كه اپــل نيوزپالس، 
تي وي پالس و Arcade را در یك بسته در 
كنار Apple Music ارائه مي دهد. بلومبرگ 
 Apple One گزارش داده كه بسته اشتراك
همراه با آیفون هاي جدید براي پایيز امسال 

آماده خواهد بود.

هوم پاد، ايرپاد، ايرتگ
این مــوارد اگرچــه احتمال كمــي براي 
رونمایي دارند، اما بلومبرگ چندبار گزارش 
داده اســت كه یــك هوم پــاد كوچك تر و 
ارزان تر در پایيز امســال عرضه مي شود. در 
مورد هدفون ها هم، مدت هاست كه شایعاتي 
در مورد یك هدست زبان به زبان مي چرخد. 
به نظر مي رســد كه آن هم براي پایيز آماده 
خواهد شــد، اما خبر تأیيد شده اي وجود 
نــدارد. بااین حال، موفقيت اپل در ســري 
ایرپادها باعث مي شــود كه احتمال معرفي 

یك هدفون وجود داشته باشد.
ســایت ژاپني Mac Otakara هم معتقد 
اســت كه ایرتگ هاي اپل كه مدت هاست 
شایعه آن شنيده مي شود باالخره در پایيز 
امسال رونمایي مي شوند. با این حال احتمال 
آن كم است كه آنها را در این رویداد ببينيم. 
ایرتگ ها دســتگاه هاي ردیابي هستند كه 
به وســایلي مانند كليدها، كيــف پول ها و 
دوربين ها كــه هم با ارزش هســتند و هم 

به راحتي گم مي شوند، متصل مي شوند.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

 همه انتظارها
 از كنفرانس اپل

  رونمایي از اپل واچ سري6 و یك
 آیپد ایر جدید حدس هایي است كه درباره رویداد جدید دنياي فناوري زده مي شود
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   بازگشت هزينه سرمايه گذاري با خريد برق از طرف وزارت نيرو
پروژه هاضم بي هوازي مانند بسياري از پروژه هاي شهرداري تهران به روش قرارداد مشاركتي اجرا مي شود. آنگونه كه اصغر آزادي، 
مدير حقوقي سازمان مديريت پسماند مي گويد، در قالب اين قرارداد شهرداري تهران زباله و مكان را در اختيار بخش خصوصي قرار 
مي دهد و در مقابل سرمايه گذار، تاسيسات را تامين مي كند. برق توليدشده هم به وزارت نيرو تحويل داده مي شود و وزارتخانه به 
نرخ پسماندي كه هم اكنون حدود 1100تومان در هر كيلووات ساعت است، به پروژه هاضم پرداخت مي كند و از همين محل سرمايه 
بخش خصوصي بازمي گردد. مصوبه اخير مجلس شوراي اسالمي در رابطه با تبديل پسماند به انرژي هم شهرداري ها را موظف 
كرده تا پسماندها را براي توليد انرژي در اختيار سازمان ها قرار دهند. وزارت نيرو نيز بهاي قابل قبولي را براي توليد برق از پسماند 
پرداخت مي كند؛ به طوري كه االن برق مصرفي شهروندان بر مبناي حدود 100 تا 150تومان در هر كيلووات ساعت محاسبه مي شود، 

اما وزارتخانه همين را 1100تومان از سرمايه گذار خريداري مي كند.

در محافل معماري ايران معماري پايدار 
موضوع و بحث كم وبيش گســترده اي شده است؛ 
به خصوص معماران جوان در مورد آن زياد صحبت   
مي كنند و در نوشــته ها به معماري سبز و طراحي 
پايدار تمايل نشان مي دهند، اما در نگاهي از نزديك 
به ساختمان هاي مختلف متوجه مي شويم زياد به اين 
تفكر عمل نمي شود. شما يكي از معماراني هستيد كه 
به اين مقوله توجه خاصي داشته ايد و من جاي پاي 
شما را در اين نوع معماري مي بينم. در اين باره چگونه 

فكر مي كنيد؟
 نظرتان بسيار درست است. معماري سبز و حتي طراحي 
پایدار در ایران موضوع تازه اي اســت. مــن تا آنجا كه 
توانســته ام در این زمينه كار و صحبت كرده ام. یكي از 
توجه هاي عملي من به این موضوع در بافت تاریخي شهر 
اصفهان بخش جنوبي نقش جهان است. در آن زمان در 
مملكت به چنين مسائلي توجه نمي شد. بعد كه یونسكو 
این پروژه را حمایت مالي كرد، شهرداري اصفهان متوجه 
شد كه این مسئله جدي است و برایشان اهميت پيدا كرد. 
یك توجه دیگر من تغيير كاركرد ساختمان هاي قدیمي 
به كاركردهایي است كه قباًل در آنها وجود نداشته است. 
در آن زمان كــه ما كار در این زمينه را شــروع كردیم، 
به خصوصيات فضاي سبز خانه هاي تاریخي توجه كردیم 
كه درواقع یك چيزي حــدود 50درصد معقول انرژي 
مصرف مي كرد. از آن موقع من شروع كردم این مسئله را 

در دانشگاه مطرح كردن.
يعني مشخصا به مقوله معماري پايدار و 

طراحي براي محيط زيست پايدار پرداختيد؟
بله؛ منتهي قبل از آن هم تمام پروژه هایي كه من طراحي 
كردم همه شــان در زمينه زمين و با طبيعت در ارتباط 
بودند و مقياس انساني بحث هاي معماري سبز در آنها 
خيلي تئوریزه و خيلي جدي مطرح مي شد. یك گروه 

آموزشي در دانشگاه ایجاد كردم و به دیدگاه پایداري و 
بعد توسعه یافته اش بحث معماري سبز و اینكه چقدر با 

مسئله اقليم ارتباط دارد، اشاره مي كردم.
آيا از اين تفكر جديد در معماري مدرن 
اســتقبال شــد؟ هرچند كه ما برخي از بهترين 
كاربردهــاي آن را در معماري تاريخي ســرزمين 
خودمان داشــته ايم. آنها مي توانستند الگوهاي 

موجود باشند.
در ابتدا نه چندان، ولي من این مسئله پایداري را مرتب 
ترویج مي كردم؛ تــا اینكه بعد قبــول كردند. اما بحث 
معماري سبز یك مسئله دیگر است. من تعدادي مقاله 
در این زمينه نوشتم. مجالت مختلف موقعي كه بحث 
پایداري مطرح شد به تدریج متوجه شدند كه در معماري 
پایدار یك دید طبيعت وجــود دارد، ولي باز هم تصور 
این بود كه معماري پایدار مي تواند بخشــي از معماري 
سبز داشته باشد. تالش من این بود كه بگویم معماري 
سبز یك چيز دیگر است، به عاقبت بشر توجه مي كند و 
فلسفي تر فكر مي كند. اما نتيجه اش خيلي مكانيستي 
بود؛ براي اینكه فقط به این نتيجه رســيدند كه عوامل 
ذخيره انرژي به كار بگيرند، پنجره دوجداره بگذارند، بام 
سبز درست كنند و عایق بگذارند و از نوع این كارها. همه 
اینها خيلي راهكارهاي خوبي اند، ولي همانطور كه شما 
تا آنجا كه من كارهایتان را در همين مدت كوتاه آشنایي 
دنبال كرده ام، به خوبي مي دانيد، معماري ســبز اصال 

موضوع مستقلي است.
در دهه 1۳50 حركت هايي در مجموعه 
فرهنگي ايران اتفاق مي افتد كه عمدتا معلول شرايط 
خاص اجتماعــي آن دوران، به خصوص مولد هاي 
خارج از ايران هســتند. معماري هم طبيعتا از آنها 
جدا نيست. در اين اتفاق حساسيت هايي نسبت به 
مسئله هويت و قوم گرايي در تجربه و عمل معماري 

حضور پيدا مي كند. من در طرح هاي شما رگه هاي 
مشخصي از اين ديد را كه بيشتر ديدگاهي فلسفي 

است، مي بينم.
 دقيقا اینطور است. در 3تا از پروژه هایم همان مسيري كه 
شما هویت و قوم گرایي مي گویيد را تداوم دادم و آنها را 
به نظر خودم متحول كردم. یكي از آن كارها همان مركز 
فرهنگي دزفول بود و همچنين مركز فرهنگي اصفهان 
كه اصاًل در دل من یك چيز دیگر اســت. حس مي كنم 
هنوز هم دنباله آن خط تداوم پيــدا مي كند. من هيچ 
پروژه اي را درست نكردم كه یك تفكر فلسفي پشت آن 
نباشد. از نظر من، یك وجه تمایزي، غلط یا درست وجود 
دارد كه خيلي ها هم با آن مخالفند كه مسئله اي نيست. 
در معماري وجود یك معماري روشنفكرانه الزم است 
كه من مي پسندم؛ یعني اینكه یك تئوري وجود داشته 
باشد. اصوالً به كاري كه پشتش تفكر باشد، اعتقاد دارم 
و مي گویم آني است كه ماناست. من فكر مي كنم موقعي 
معمار متفكر باشد، زنده است؛ الاقل براي زمان خودش. 

برخالف ایران كه به ارزش آثار توجه نمي شود.
نگاه شــما به معماري سبز دقيقا چگونه 

است؟
به نظر من در معماري ســبز 3ركن ســنت، طبيعت و 
تاریخ قــرار دارد. این معماري شــهر، طبيعت، فضاي 
سبز، محيطي كه طبيعت در آن وجود دارد و تاریخ هم 
مي شود. ســنت ها و... را به ما درس مي دهد. من بسيار 
ســعي كردم همه اینها را در معماري ام در نظر بگيرم. 
معماري مال یك سازمان دولتي باشد یا بخش خصوصي 
یا یك خانه باشد، ملك خصوصي كسي نيست كه دورش 
را دیوار بكشيد. این معماري مربوط به جامعه است. باید 
معماري، مختلط باشــد؛ آدم ها بروند درونش. بعضي 
مواقع شما داخل نمي روید، ولي مي توانيد با آن ارتباط 

برقرار كنيد.

معماري انديشمند و پايدار در معماري سبز
علي كيافر

معمار، شهرساز، پژوهشگر و استاد دانشگاه كاليفرنيا

نامگذاري معابري به نام 
بازرگان، اعظم طالقاني و خبر

در  گوهــري  ســهيل 
فرمانداري تهران تأیيد نشد. 

به گزارش همشهري، غالمحسين آرام، 
معاون فرماندار تهران با اشاره به انتشار 
خبري مبني بر اعتــراض فرمانداري به 
نامگذاري این 3معبر، گفت: براساس بند 
یك آیين نامه نامگذاري معابر، فرمانداري 
تهران با نامگذاري معابر به نام این افراد 

مخالفت كرده است. شوراي شهر تهران 
در 21مرداد امســال تغيير نام خيابان 
ســازمان آب در محــدوده صادقيه به 
مهندس مهدي بازرگان و كوچه حافظ 
در خيابان شــهيد كالهدوز، حد فاصل 
دیباجي جنوبي تا سنجابي به نام اعظم 
طالقاني را تصویب كرد. این شورا 26مرداد 
نيز رأي به تغييرنام خيابان مهرداد جنوبي 
به نام ســهيل گوهري و كوچه قائم مقام 
فراهاني بــه روح اهلل رجایــي داد اما این 

اســامي باید به تأیيد فرمانداري تهران 
مي رسيد كه با 3مورد آنها مخالفت كرد. 
سال گذشته نيز فرمانداري به مخالفت با 
تغيير نام چند خيابان و كوچه به اسامي 
بزرگان عرصه شعر و موسيقي برآمده بود.  
یك عضو شوراي شهر در این باره گفت: 
جوســازي ها درباره نامگذاري  معابر، در 
صحن شورا بررسي مي شود. خليل آبادي 
با بيان اینكه نامگذاري بزرگراه رســالت 
به نام سردار شهيد حاج قاسم سليماني 

فرمانداري باز هم بر تغيير نام چند معبر به اسامي چهره هاي مشهور و ماندگار مهر عدم تأیيد زد

مخالفت با نام بزرگان؛ اين بار بازرگان
در همين شــورا انجام شده است، افزود: 
برخي از مردم تقاضا دارند كه یك خيابان 
به نام شخصيتي مثل مصدق و بازرگان 
نامگذاري شــود. حواشــي درخصوص 
نامگذاري معابر، افكار عمومي را مشغول 
به مســائلي مي كند كه اعضاي شوراي 
شهر به مسائل كالن كمتر توجه كنند. در 
دي ماه سال گذشته نيز فرمانداري تهران 
تغيير نام خيابان تختي محدوده منطقه 
یك به استاد جليل شهناز و خيابان هفتم 
خالد اسالمبولي به بهمن كشاورز را تأیيد 
نكرد. در بهار همين سال نيز فرمانداري 
با نامگذاري معابر به نام هنرمنداني چون 

شجریان مخالفت كرده بود.

 »هاضم بي هوازي«؛ عبارتي كه شــاید به 
گوش تان نخورده باشد اما آنقدر مهم به شمار پسماند 

مي رود كه بسياري از فعاالن محيط زیست 
دنيا معتقدند یكي از راه هاي نجات زمين از پالســتيك و 

پسماندها توجه به همين موضوع است. 
به گزارش همشهري، هاضم در حوزه پسماند یعني توليد 
برق از پسماندهایي كه به كار نمي آیند و دفن شان مي تواند 
محيط زیست را با خطرات جدي مواجه سازد. این در حالي 
اســت كه با توليد برق از این روش، حجم دفن زباله هم 

كاهش مي یابد.
در همين راستا سازمان مدیریت پسماند شهرداري تهران 
و هلدینگ شمشال، به توافقي مهم رسيده اند تا براساس 
آن اقدامات الزم براي اورهال تاسيســات و توليد برق از 
پســماندهاي آلي در مجتمع پردازش و دفع آبعلي انجام 
شــود؛ اقدامي كه مي تواند مدیریت شــهري را به هدف 
كاهش ميزان دفن زباله و اجراي طرح كاپ )الگوي نوین 
كاهش پسماند( كه از ســال گذشته آغاز شده، نزدیك تر 
كند. البته اجراي این طرح تنها محدود به تفكيك زباله هاي 
خانگي نمي شود و دامنه وسيعي چون جلوگيري از دفن 

پسماندهاي آلي در طبيعت را نيز در بر مي گيرد.
در همين رابطه، ســازمان مدیریت پســماند در ماه هاي 
گذشته با انتشار فراخواني، از بخش خصوصي دعوت كرد تا 
در اجراي پروژه »هاضم بي هوازي« مشاركت كند. در قالب 
این پروژه پسماندهاي آلي وارد رآكتور و تبدیل به بيوگاز 
مي شوند. این بيوگازها در مرحله بعد به عنوان سوخت به 

سمت ژنراتور مي روند و برق توليد مي شود.
به گفته مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداري 
تهران، این پــروژه پيچيدگي هاي خاص خــود را دارد. 
صدرالدین عليپور در این خصوص به همشهري مي گوید: 

»طبق توافق صورت گرفته با بخش خصوصي قرار است تا 
در بازه زماني 9ماهه تاسيسات اورهال و پس از آن عمليات 
توليد برق آغاز شود. مدت قرارداد ما با شركت نيز 8سال 
است كه پس از آن ســازمان یا تصميم به ادامه همكاري 
مي گيرد یا پروژه را با همكاري و مشاركت شركت خصوصي 

دیگري ادامه مي دهد.«
آنگونه كه عليپور مي گوید شهرداري متعهد شده تا روزانه 
300تن پســماند را به صورت رایــگان در اختيار بخش 
خصوصي در مجتمع پردازش و دفع آبعلي قرار دهد. این 
پســماندها در مرحله اول وارد ســالن پردازش شده و به 
3قسمت خشك ارزشمند، ریجكت بي ارزش و پسماند تر و 
آلي تقسيم مي شوند. پسماندهاي بي ارزش دفع، زباله هاي 
خشك ارزشمند هم وارد صنایع بازیافت و پسماندهاي تر 
و آلي هم به ســمت رآكتورها هدایت مي شوند. این نوع 
پسماند بين 24 تا 28روز در ســالن پردازش مي مانند تا 
عمليات تخمير انجام شده و به وسيله فرایند بيولوژیكال، 
بيوگاز از آنها استخراج شود. در مرحله بعد، بيوگاز و متان 
به سمت 4ژنراتور مي رود و ژنراتورها با ظرفيت 2مگاوات 
در ساعت برق را توليد می كنند و تحویل شبكه سراسري 

توزیع مي دهند.

با راه اندازي مجدد مركز توليد انرژي آبعلي رخ مي دهد:
تزريق برق به مدار تهران از پسماند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري تهران نيز 
در توضيحات تكميلي درباره ميزان توليد برق از پسماند 
مي گوید: »توليد 2مگاوات برق از بيش از 6هزار تن زباله اي 
كه روزانه در تهران توليد مي شود شاید رقم چشمگيري 
نباشــد، اما همين ميزان هم برق مورد نياز یك روستا را 
تامين مي كند. ضمن اینكه ســازمان مدیریت پســماند 
در این زمينه در ابتداي راه قــرار دارد و مي تواند با جلب 

مشاركت بخش خصوصي این حجم را افزایش دهد.«
عليرضا كفش كنان، معاون سرمایه گذاري و فناوري هاي 
نوین سازمان مدیریت پسماند هم معتقد است: در شرایطي 
كه شهرداري با محدودیت بودجه مواجه است و از سوي 
دیگر تالش مي كند تا با اســتفاده از دانش روز و ظرفيت 
شركت هاي دانش بنيان سطح ارائه خدمات شهري را ارتقا 
دهد، باید از پتانسيل بخش خصوصي و نگاه كارشناسانه 
آنها به موضوعات فني استفاده شــود تا هم سرمایه گذار 
امكان توليد داشته باشد و هم شهرداري نقش تسهيلگري 
خود را به درستي ایفا كند. همين رویكرد هم موجب شد تا 
سازمان مدیریت پسماند براي اجراي چنين پروژه عظيمي 

با بخش خصوصي مشاركت كند.

ردپاي كاپ در پروژه توليد برق از پسماند
تالش شــهرداري تهران براي جــذب بخش خصوصي و 
اجراي پروژه هاي توليد انرژي از پسماند تنها با یك هدف 
انجام مي شــود؛ كاهش دفن پسماند. مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداري تهران با تأكيد بر این موضوع 
عنوان مي كنــد: »در این دوره از مدیریت شــهري براي 
كاهش تبعات محيط زیستي دفن پسماند كه خود آلودگي 
منابع آبي و خاكي را به دنبــال دارد، تصميم گرفتيم تا به 
روش هاي مختلف به موضوع ورود كنيم.« عليپور یكي از 
روش ها را زمينه سازي  براي فعاليت هرچه بهتر زباله سوزها 
و جلب مشاركت بخش خصوصي براي تبدیل پسماند به 
انرژي مي داند و معتقد اســت این گام یكي از محورهاي 
6گانه طرح كاپ به عنوان الگوي نوین كاهش پسماند است. 
فرایند تبدیــل روزانه 2مــگاوات بــرق از 300تن زباله 
تا 9 ماه دیگر آغاز مي شــود و شــهرداري تهران اميدوار 
است تا همزمان با پيشــبرد این پروژه بتواند با همكاري 
ســرمایه گذاران، پروژه هایي از این دســت را در سطحي 
وسيع تر عملياتي كند تا هم گامي براي حفظ محيط زیست 

برداشته باشد و هم امكان توليد داخلي را افزایش دهد.

فرهاد احمدي، يكي از معماران شاخص 4دهه گذشته ايران چند روز پيش درگذشت. او 
متولد سال 1۳۲۹ بود؛ در سال 1۳5۶ رشته معماري دانشكده هنرهاي زيبا را به پايان رساند معماري

و پس از انقالب در جهاد سازندگي مشغول به كار شد تا براي بازپروري به ويژه در روستاها، 
راه حل هايي ارائه دهد. وی در 1۳۶0 وارد دانشگاه شهيدبهشتي شد و بيش از ۳دهه در آنجا تدريس كرد، 
همزمان كار حرفه اي هم انجام داد و در چند مسابقه هم شركت كرد و در تعدادي رتبه اول يا دوم و سوم را 
كسب كرد. در كارنامه احمدي بيش از ۳0پروژه كه اغلب پروژه هاي ملي بودند؛ مانند كتابخانه ملي ايران، 
ثبت است. او تعدادي مركز فرهنگي هم طراحي كرد؛ مانند مركز فرهنگي دزفول و مركز فرهنگي اصفهان. 
از ديگر پروژه هاي او، مجموعه مسكوني رودكي، شميران؛ ساختمان اداري فرشته، تهران و يادمان شهداي 
دفاع مقدس، قصر فيروزه هستند. چندي پيش، در دفتر كار او گفت وگويي در ارتباط با پژوهش بيش از 
يك دهه اي من در زمينه دگرگوني هاي جامعه، فرهنگ، هويت، شهر و شهر سازي  داشتيم.  نخستين جلد 
از مجموعه 4جلدي اين پژوهش به نام »آتشگهي در خواب آتش ها« توسط انتشارات كتابكده كسري چاپ 

فرهاد احمدی يكي از معماران برجسته ايران مدتی پيش درگذشت.و منتشر شده است. جلدهاي ديگر در راهند. آنچه در زير مي آيد فرازهايي از آن گفت وگوست.
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خب البته آدم براي هيچ فوتباليســتي نبايد آرزوي مصدوميت 
كند، اما االن شرايط ما طوري اســت كه دوست داريم دليل قطر 
نرفتن مهدي شيري واقعا آسيب ديدگي باشد، نه ناز كردن او براي 
پرسپوليس! حتي تصورش هم وحشتناك است كه بازيكني در 
سطح شيري بخواهد براي پرســپوليس طاقچه باال بگذارد. يك 
زمان رامين رضاييان كه در همين پســت بــازي مي كرد رفت 
تركيه، پشيمان شد و برگشت. علي اكبر طاهري قرارداد 2ساله 
برايش نوشت و امضا شد، اما رضاييان حرفي زد كه مديرعامل وقت 
پرسپوليس خوشش نيامد؛ در نتيجه قرارداد رامين را پاره كرد.
بعد از آن رضاييان دوباره با باشگاه براي عقد قرارداد جديد به توافق 
رسيد و تا زماني كه برانكو اخراجش نكرد در تيم باقي ماند. حاال 
شما كيفيت رضاييان و شيري را مقايسه كنيد؛ شايد مثل ما آرزو 
كرديد مشكل شيري فقط يك آسيب ديدگي مختصر بوده باشد.

كاش واقعا مصدوم باشي

از قرار معلوم آنتوني استوكس به غارت اموال پرسپوليسي ها قانع 
نيست و هم اكنون رويه بازي با اعصاب هواداران اين تيم را در پيش 
گرفته است. مهاجم ايرلندي كه براي كمتر از 90دقيقه بازي در 
پرسپوليس نقدا 150هزار دالر گرفت و جيم شد، اخيرا با اطمينان 
خاصي گفته حتما بقيه پولش را هم از باشگاه ايراني خواهد گرفت. 
اين بازيكن در آخرين مصاحبه اش هم ابراز اميدواري كرده باشگاه 
مدال قهرماني او را برايش بفرستد. يعني بدجنس ترين جيب بر 
دنيا هم به اين خوبي نمي تواند با روان مالباخته بازي كند. الحق كه 
استوكس قواعد بازي را خوب بلد است. صدالبته بايد به اين بازيكن 
مدال داده شود، اما مدال هاي مهم تر مربوط به كساني است كه 
زحمت كشيدند و او را آوردند. به اينها بايد مدال لياقت و شجاعت 

داد. اصل حماسه را اين دوستان آفريدند.

تازه مدال هم مي خواهد

فوالد با باشگاه كيپ تاون آفريقاي جنوبي براي انتقال قطعي آياندا 
پاتوسي به توافق رسيد. اين اتفاق در حالي رخ مي دهد كه پاتوسي 
بعد از وقفه كرونايي خيلي دير به ايران برگشت و هنگام بازگشت 
نيز فيزيك بدني وحشــتناك او همه را متحير كرد. اين بازيكن 
به شدت چاق شــده بود و اواخر فصل هيچ كمكي به فوالد نكرد. 
سعيد آذري، مديرعامل باشگاه هم كه حسابي از اين بابت عصبي 
بود، همان زمان در مصاحبه اي گفت: »با اين شــرايط با پاتوسي 
تمديد نمي كنيم. پول مفت نداريم به كسي بدهيم. با اين نرخ دالر 
چرا بايد يك بازيكن خارجي را با 8كيلو اضافه وزن جذب كنيم؟« 
آن زمان همه براي اين نطق حماسي كف زدند، اما نهايتا قرارداد 
پاتوسي تمديد شد و حاال اميدواريم او را هرگز با اضافه وزن نبينيم 

وگرنه حتما موضوع را به روي آقاي آذري خواهيم آورد! 

ان شاءاهلل كه پول مفت نباشد 

نكته بازي

در كمپ تيم هاي ملي ايران و در كنار زميني كه 
با تالش كارلوس كي روش براي تيم ملي ساخته 
شده است، فضاي ســبزي تحت عنوان »باغچه 
صلح و دوســتي« وجود دارد كه مجموعه اي از 
يادبودها و يادگاري ها را در خود جاي داده است. 
مثل تمام كارهاي عجيب و غريب فدراســيون 
فوتبال ايران كه به سختي مي توان از آنها سر در 
آورد، اين باغچه هم پر از آثار عجيب و متناقضي 
است كه هر بيننده اي را به فكر فرو مي برد. اگر 
ســاعتي در اين باغچه قدم بزنيد، بزرگ ترين 
اسم هايي كه در ابتدا توجه تان را جلب مي كنند، 
ماركو فان باســتن،اينفانتينو و شيخ ســلمان 
هستند كه هر يك در زماني ميهمان فدراسيون 
فوتبال بوده اند و در بازديــد از اين مركز، بيلي 
هم به باغچه فدراسيون زده اند. بعد از آنها به نام 
مارك ويلموتس برمي خوريم كه ثبت اســمش 
در اين باغچه حدود 6ميليون يورو روي دســت 
فدراســيون فوتبال خرج گذاشته است. مارك 
ويلموتس به عنوان سرمربي تيم ملي ايران در اين 
باغچه صاحب درخت و يادبود شده اما از سرمربي 
قبل از او يعني كارلوس كي روش هيچ اثري در 
ميان درختان يادبود نيست! سرمربي پرتغالي كه 
اين كمپ و زمين هايش اساســا با پيگيري هاي 
خود او ساخته شد، هيچ جايي در ميان اسامي 
پرتعداد حاضر در باغچه صلح و دوســتي ندارد. 
همين تناقــض در ميان ايراني هــاي حاضر در 
باغچه هم به وضوح و حتي با شدتي بيشتر ديده 
مي شود. در ميان ايراني هايي كه در اين باغچه 
صاحب درخت هستند، نام عبداهلل ويسي، مهدي 
تارتار و ابراهيم صادقي هم هست اما هيچ اثري از 
علي دايي، علي كريمي و مهدوي كيا نيست! البته 
توجيه مقامات مسئول اين است كه قرار نبوده 
در اين باغچه براي همه بــزرگان فوتبال ايران، 
درخت يادبود كاشته شود. اسم ويسي و تارتار و 
ديگران هم به اين دليل آمده كه يك بار مربيان 

ليگ برتري براي جلســه هم انديشي با مارك 
ويلموتس در اين مركز حاضر شــده اند و همان 
زمان درخت هايي در باغچه صلح و دوستي به نام 
آنها مزين شده است. اما نكته اينجاست كه حتي 
ميان مربيان ليگ برتر در آن زمان هم تبعيض 
قائل شده اند. براي بعضي از باشگاه ها نام سرمربي 
روي تابلوي يادبود ذكر شده و براي برخي ديگر 
ازجمله تراكتور و نســاجي و... فقط نام باشگاه 
روي تابلوها آمده است. براي آندره آ استراماچوني 
يك تابلوي اختصاصي با نام او به عنوان سرمربي 
استقالل تعبيه شده اما از كالدرون كه همزمان 
با استراماچوني در پرسپوليس بوده، هيچ نامي 
نيست و تابلوي پرسپوليس بدون نام كسي نصب 
شده است. روي يك تابلو نوشته »فراز كمالوند، 
ســرمربي پارس جنوبي« و اين تابلو چند سال 
بعد كه كمالوند ســرمربي تيم ديگري است و 
از پارس جنوبي هم ديگر اثــري وجود ندارد، از 
درجه اعتبار ساقط مي شــود. وقتي قرار است 
تابلوها چندين سال به عنوان يادبود در اين مركز 
بمانند، چه لزومي دارد كه نام هر مربي كنار تيمي 
بيايد كه زماني سرمربي آن بوده است. اين نكته 
درباره عبداهلل ويسي )شاهين بوشهر(، منصوريان 
)ذوب آهن(، حسين فركي )پيكان( و چندين نفر 
ديگر هم صدق مي كند. مكان هايي مشابه اين 
باغچه معموال براي ثبت يادبودهايي از بزرگان 
ســاخته مي شوند اما كامال مشــخص است كه 
پشت راه اندازي باغچه صلح و دوستي فدراسيون 
فوتبال هيچ ايده مشــخصي وجود نداشته و به 
همين دليل حاال اين مركز پر از اسامي بي ربطي 
است كه به شــكل اتفاقي روي تابلوهاي يادبود 
نقش بسته اند. باغچه اي كه نام »صلح و دوستي« 
روي آن گذاشته اند اما از جمع حاضران همين 
باغچه، مارك ويلموتس االن شاكي فدراسيون 
فوتبال است و اينفانتينو هم مي خواهد فوتبال 

ايران را تعليق كند.

   يك بيل 
 به باغچه فدراسيون
   فقط در باغچه صلح و دوستي ممكن است نام اينفانتينو،

      استراماچوني و فراز كمالوند را يك جا ببينيد

 دانشگر براي تمديد به توافق رسيد
محمد دانشگر كه گفته مي شد پس از فينال از دسترس استقاللي ها خارج شده، روز گذشته با مديران باشگاه پاي 
ميز مذاكره نشست. براساس اخبار منتشر شده دانشگر براي تمديد قراردادش به توافق رسيده و به زودي براي 
اضافه شدن به اردوي استقالل به قطر سفر مي كند.
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بهروز رسايلي| يحيي گل محمدي در زمان سفر به قطر براي حضور 
در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا از تيم برانكو ايوانكوويچ به عنوان 
الگوي تيمش ياد كرده و گفته وقتي آن تيم با آن همه مشكل به 
فينال آسيا رسيد، پس در شرايط حاضر هم سرخپوشان شانس رقم 
زدن موفقيت هاي بزرگ را دارند. بله؛ پرسپوليس امروز مي تواند 
شبيه پرسپوليس برانكو باشــد، اما به شرط اينكه خود يحيي هم 
كمي شــبيه به برانكو رفتار كند. براي اينكه مســتند حرف زده 
باشيم، تنها كافي است جمالت برانكو در زمان جدايي ستاره هاي 
پرسپوليس را با واكنش يحيي گل محمدي در شرايط مشابه مرور 

كنيم. ابتدا اين چند جمله را بخوانيد.
واكنش برانكو به جدايي وحيد اميري: »براي وحيد بهترين آرزوها 
را دارم. او نقش پررنگي در 2قهرماني ما داشت. فقط مي توانم براي 
وحيد آرزو كنم تا بهترين كيفيتش را در باشــگاه ترابزون اسپور 

ارائه دهد.«
واكنش برانكو به جدايي صادق محرمي: »صادق به كرواسي مي رود 
تا براي ديناموزاگرب بازي كند. البته من بابت اين قضيه ناراحتم 
كه باشگاه را ترك مي كند. من گزينه اي براي صحبت با او نداشتم 

و تنها حرفم تشكر از او بابت تالشش براي پرسپوليس بود. براي او 
آرزوي موفقيت مي كنم و پيش بيني مي كنم كه او مي تواند در اروپا 
آينده روشني داشته باشد. او فضاي بزرگي براي درخشيدن دارد.«
واكنــش برانكو به جدايي مهــدي طارمي: »مــا طارمي را درك 
مي كنيم. او عمال 2سال متوالي بهترين بازيكن و آقاي گل فوتبال 
ايران بوده و آقاي گل ليگ قهرمانان آســيا تا اينجاي كار اســت. 
باشــگاه هاي مختلف كارش را دنبال مي كننــد و برخي خواهان 
جذبش هستند. طبيعي است كه دوست داريم طارمي بماند، اما 

بايد اين امكان را بدهيم كه پيشرفت كند.«
واكنــش برانكو به جدايــي فرشــاد احمدزاده: »مطلع شــديم 
كه فرشــاد به تيم ورســالو لهســتان پيوسته اســت. براي اين 
بازيكن در تيــم جديــدش آرزوي موفقيــت دارم و اميدوارم او 
در لهســتان بهتريــن عملكــرد را داشــته باشــد. جدايي اين 
نفــرات مســلما در تيــم تأثيرگــذار خواهد بــود، امــا من به 
 كادرم، بازيكنــان تيمــم و همچنيــن باشــگاه اعتمــاد كامل 

دارم.«
غير از اينها برانكو بارها و بارها مدعي شــده بود وقتي تيمي مدام 

قهرمان مي شود، بازيكنانش طبيعتا با پيشنهادهاي خارجي مواجه 
مي شوند و حق دارند دنبال آينده متفاوتي باشند.

 برانكو بابت جدايي هيچ بازيكني زانــوي غم بغل نكرد، اما يحيي 
گل محمدي بعد از كوچ مهدي ترابي و علي عليپور رسما زمين و 
زمان را به هم دوخت. او انتظار داشت باشگاه بتواند مقابل پيشنهاد 
يك ميليون دالري ترابي بايستد يا عليپور را به عنوان بازيكن آزاد 

نگه دارد، اما دستيابي به اين اهداف عمال غيرممكن است.
 از ســوي ديگــر اينكــه گل محمدي صرفــا به خاطــر جدايي 
2نفر تا مرز اســتعفا پيش مــي رود، بي اعتمادي او بــه بازيكنان 
 باقيمانده را نشــان مي دهد كه به هيچ وجه حرفــه اي و زيبنده

 نيست.
 در مقايســه برانكو و يحيي فراموش نكنيــم مربي كروات بخش 
زيادي از اين آرزوهاي موفقيت را بعد از جدايي بازيكنان پشــت 
پنجره هاي بسته مي كرد؛ درحالي كه مديران پرسپوليس به هر حال 
براي گل محمدي خريد هم كرده اند. پس قبل از اينكه قرار باشد 
اين تيم شبيه پرسپوليس برانكو شود، خود يحيي بايد از رفتارهاي 

مربي كروات الگوبرداري كند.

  ماهيني در سايپا
حسين ماهيني پس از يك نيم فصل حضور در نساجي به سايپا پيوست. ابراهيم صادقي كه سال گذشته مدعي شد بابت جوان 

بستن تيمش حسابي ضرر كرده، حاال يك بازيكن 33 ساله را به فهرستش اضافه كرده تا از لحاظ تجربه بار تيمش را باال برده باشد. 
استقالل اهواز، ذوب آهن، پرسپوليس، ملوان و نساجي، تيم هايي است كه ماهيني در ليگ برتر براي آنها بازي كرده است.
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استراماچوني يك  روز به استقالل نزديك مي شود و روز بعدش 
از اين تيم فاصله مي گيرد. جمعه شــب جيانلوكا دي مارتزيو، 
خبرنگار نزديك به استرا مدعي شد اين مربي ايتاليايي تمايل به 
بازگشت دارد ولي قوانين جديد وضع شده در ايران امكان بازگشت 
او را نمي دهد. خبرنگار اسكاي ايتاليا در اين خصوص نوشته است: 
»استراماچوني به اســتقالل بازمي گردد؟ اگر فقط به او بستگي 
داشت پاسخ مثبت بود اما هم اكنون اوضاع پيچيده است. تماس ها 
و مذاكرات اين مربي و باشــگاهي كه چند  ماه پيش با اكراه از آن 
جدا شد، در روزهاي اخير به خوبي در جريان بوده و حتي طرفين 
به توافق بسيار نزديك شــده بودند. اكنون مشكل، قانون داخل 
ايران است كه نمي گذارد مربيان و بازيكنان خارجي به اين كشور 
بيايند. با اين حال استراماچوني منتظر مي ماند اما اگر اين مسئله 

با حل وفصل مقامات حل نشود، او قراردادي امضا نخواهد كرد.«
  خبري از طرف ايراني نيست

تنها دقايقي پس از فينال )ساعت 22:23 سيزدهم شهريورماه( 
باشگاه استقالل از كانال رســمي اش در تلگرام اعالم كرد از 
امشب رايزنی رسمی مســئوالن جهت رفع موانع گذشته 
و بازگشت اســتراماچونی با انجام مذاكرات رسمی و ارسال 

دعوت نامه برای ايشــان طبق قرارداد قبلی، انجام 
خواهد شــد تا جلوی خســارت های مالی هم 
به باشگاه گرفته شــود. اين در حالي است كه 
مترجم استراماچوني روز گذشته مدعي شده 
10 روزي مي شود كه استقاللي ها اصال سراغ 
اين مربي ايتاليايي نرفته انــد و به نوعي اعالم 
كرده مذاكرات انجام شــده مربــوط به قبل از 
فينال حذفي بوده است. دانشيار در گفت و گو با 
ورزش3 در اين خصوص مي گويد: »  اين روزها 
اخبار تعجب برانگيزي را در مورد استراماچوني 
شنيده ايم و افراد مختلفي به صورت مداوم اين 
خبرها را براي استرا مي فرستند كه خيلي از آنها 
حقيقت ندارد. از 10روز گذشــته تاكنون هيچ 
اتفاق جديدي در روند مذاكرات استراماچوني با 
باشگاه استقالل رخ نداده است. استرا و مديران 
استقالل با همديگر مذاكره كرده اند و يك سري 
صحبت هايي انجام شــده اســت كه مذاكرات 
مثبتي بوده است. اما بعد از آن هرگز هيچ فعاليت 
رسمي از طرف باشــگاه استقالل براي رسمي 
شدن قرارداد اتفاق نيفتاده است. استراماچوني 
براي بازگشت به ايران تمايل دارد. او اكنون در 
خانه اش است و دوست دارد به استقالل برگردد و 

با يك قرارداد جديد كارش را شروع كند اما در هر صورت اين اتفاق 
براي استراماچوني، از سمت باشگاه استقالل رخ نداده است.«

جالب اينكه وكيل استراماچوني هم با انتشار پستي اينستاگرامي به 
نوعي صحبت هاي مترجم اين مربي را تأييد كرده است. پاستورلو 
در اينستاگرام نوشته است: »هم اكنون، هيچ اقدامي مشخص براي 
بازگشت استراماچوني توسط باشگاه استقالل صورت نگرفته است 
و هنوز هم دعواي بين استرا و باشگاه نزد فيفا باز است. اين در حالي 
است كه استقالل روزهاي سختي را در جام باشگاه هاي آسيا در 
پيش دارد و اوضاع به هيچ وجه به نفــع تيم و طرفداران بي نظير 

آن نيست.«
    شرط هاي بازگشت

صادق درودگر، عضو هيأت رئيسه ســازمان ليگ كه اين روزها 
در فضاي مجازي به شدت مورد لطف استقاللي ها قرار گرفته، از 
شروط استراماچوني پرده برداشته و از مديران باشگاه خواسته تا 
ايميل وكيل اين مربي ايتاليايي را براي روشن شدن ماجرا 
منتشــر كنند. درودگر در اين خصوص مي گويد: »در 
ايميلي كه وكيل استراماچوني براي باشگاه استقالل 
ارســال كرده، چند شرط بيان شده اســت؛ اول اينكه 
ايشــان براي انجام مذاكره مبلغ يك ميليون و 600هزار 
يورو را درخواست كرده است. دوم اينكه استراماچوني 
درخواست كرده وزير ورزش رسما يك نامه ارسال 
كنند كه قانون منع جذب خارجي ها لغو شــده 
است. شرط سوم اين است كه پس از انجام 2شرط 
نخست، مسئوالن استقالل براي انجام مذاكره با 
نماينده استراماچوني، به قطر سفر كنند. من از يك 
منبع موثق مطمئن هستم اين ايميل براي باشگاه 

استقالل ارسال شده است.«
   مخالفت رسمي سازمان ليگ

روز گذشته خبرگزاري مهر نامه اي را منتشر كرده كه 
نشان مي دهد سازمان ليگ در تاريخ نوزدهم شهريور 
رسما با درخواست باشگاه استقالل مبني بر بازگشت 
استراماچوني مخالفت كرده است. آبي پوشان در تاريخ 
16شــهريور به  صورت كتبي درخواست رسمي شان 
را به  منظور اخذ مجوز بازگشــت آندره استراماچوني 
به سازمان ليگ ارسال كرده اند كه سازمان ليگ با اين 
توضيح كه استراماچوني تا پايان فصل با استقالل نبوده و 
بعد از ترك تهران قراردادش را به صورت يكطرفه فسخ و اين 
باشگاه فرهاد مجيدي را به عنوان سرمربي انتخاب و معرفي 
كرده، عقد قرارداد با مربي ايتاليايي را خالف مصوبه سازمان 

ليگ دانسته است.

  خيلي دور خيلي نزديك
  صحبت هاي وكيل و مترجم سابق مربي ايتاليايي نشان مي دهد
  استقالل پس از فينال حذفي سراغ استراماچوني نرفته است

   يحيي گل محمدي تيمش را  با تيم برانكو 
  مقايسه كرده اما آيا رفتار خود او هم با برانكو

 قابل مقايسه است؟

 كدام شباهت؟
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ایثارگران بدانند 

رزمندگانباچهمعياريجانبازشناختهميشوند؟
 در دوران دفاع مقدس شاهد حماسه هایي بوده ایم كه باورش براي خيلي از افراد سخت 
است. بسياري از رزمندگاني كه دچار مجروحيت مي شدند، به دفعات با رهاكردن درمان 
خود مجدداً به جبهه هاي نبرد برگشته و مشغول دفاع در برابر دشمن می شدند. بسياري 
از آنان حتي مجروحيت هاي خود را پنهان مي كردند تا مبادا از اعزام مجدد آنان به جبهه ها 
خودداري شود. برخي به صورت سرپایي درمان شده و به دنبال سوابق درماني نبودند. شرایط 
جنگي، فضاي جبهه ها را طوري رقم زده بود كه اكثر مدارك درماني در بيمارستان هاي 
صحرایي یا نابود شدند یا به مرور كه امكان بایگاني آنها فراهم نبود از بين رفتند. با توجه 
به شرایط كنوني رزمندگاني كه فاقد صورت سانحه و مدارك درماني همزمان بودند با 
مشكالت جدي در روند تشكيل پرونده جانبازي مواجه شدند. برخي از اقدامات گذشته 
مجلس و نهادهاي متولي این امر نيز نتوانست راهكار مناســبي براي پایان دادن به این 

پيگيري ها باشد.
ماده61 قانون تنظيم بخشــي از مقررات مالي دولت )شــماره2( بيان مي دارد: افراد و 
رزمندگاني كــه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقالب اســالمي دچار آســيب 
جسمي، روحي و رواني شده اند ولي صورت ســانحه و مدارك باليني همزمان ندارند، با 
معرفي یگان هاي اعزام كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور 
ایثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأیيد قرار مي گيرد و متناسب با 

ميزان جانبازي، تحت پوشش بنياد شهيد و امور ایثارگران قرار مي گيرند.
این ماده قانوني در اجرا با مشكالت عدیده اي مواجه شد و عمال اجراي آن متوقف گردید. 
مجلس شوراي اسالمي در قانون برنامه ششم توسعه مجدداً به این موضوع ورود كرد و با 
احياي ماده61 به دنبال پایان دادن به این مشكل بود. در بندالف ماده8۷ قانون برنامه ششم 
توسعه آمده است: دولت مكلف است در اجراي ماده61 قانون الحاق برخي مواد به قانون 
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )شماره2( مصوب 1393/12/۴ به نحوي برنامه ریزي 
نماید كه تا 2سال اول اجراي قانون برنامه كليه مشــموالن ماده مذكور تعيين تكليف 
گردند. یگان هاي اعزام كننده نهادهاي متولي موظفند گواهي مورد نياز افراد مشــمول 
این ماده و صورت سانحه را به كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ایثارگران ارائه دهند. در 
تبصره ذیل این بند آمده است: بنياد شهيد و امور ایثارگران موظف است رزمندگان 8سال 
دفاع مقدس كه صورت سانحه هاي باليني همزمان مجروحيت را ندارند اما مجروحيت 
آنها توسط كميسيون پزشكي نهاد اعزام كننده نيروهاي مسلح احراز مي شود را به عنوان 
جانباز تلقي نماید و حداقل ۵درصد جانبازي بــه آنها تعلق مي گيرد. اجراي این تبصره 
مانع از احراز جانبازي بيش از درصد مذكور توسط بنيادشهيد و امور ایثارگران نيست. با 
عنایت به اینكه احراز و تشخيص جانبازي در ماده61 به بنياد واگذار شده بود و در بند الف 
نيز به این موضوع اشاره شده است اما تبصره ذیل آن به كميسيون هاي پزشكي نهاد هاي 
اعزام كننده در نيروهاي مسلح هویت تازه اي بخشيد، به این معنا كه رزمندگان فاقد صورت 
سانحه و مدارك باليني همزمان مجروحيت، چنانچه توسط كميسيون پزشكي نهاد هاي 
اعزام كننده در نيروهاي مسلح، احراز شوند به عنوان جانباز تلقي شده و بنياد موظف است 
جانبازي آنها را بپذیرد و حداقل ۵درصد جانبازي به آنان اعطا كند. البته تعيين درصد 
مانع از احراز جانبازي بيش از درصد مذكور توسط بنياد نخواهد بود. بنابراین براي تعيين 
جانبازي رزمندگان فاقد صورت سانحه و مدارك باليني همزمان مجروحيت این روال 

باید جاري باشد:
 1 - مجروحيت آنها توسط كميسيون پزشكي نهاد اعزام كننده در نيروهاي مسلح احراز 

شود.
2 - بنياد موظف است آنان را به عنوان جانباز بپذیرد.
3 - بنياد حداقل ۵درصد جانبازي به آنان اعطا كند.

۴ - این ۵درصد مانع از احراز جانبازي بيش از ۵درصد آنان نخواهد بود.

مهديهتقويراد
خبرنگار

همزمان با سال تحصيلي متفاوتي كه دانش آموزان در مدارس 
تجربه مي كنند، دوران متفاوتي هم براي خانواده ها آغاز شده 
اســت. خانواده هایي كه تا پيش از این بخش عمده مسئوليت 
آموزش فرزندانشــان را به مدارس واگذار كــرده بودند حاال 
مســئوليتي دوچندان یافته اند. مادران زمان فراغت بســيار 
محــدودي دارند و مســئوليت نظــارت بــر چگونگي حضور 
فرزندانشان در كالس هاي درس عمال به آنها واگذار شده و این 
در حالي است كه نگراني هاي زیادي درباره پيامدهاي طوالني 
شدن آموزش از راه دور بر سالمت روان دانش آموزان و وابستگي 

شدید آنها به اینترنت وجود دارد.
به گزارش همشهري،  در نخستين ماه هاي شيوع كرونا در جهان، 
 تعطيلي مدارس اتفاق خوشــایندي بود، هم براي خانواده ها و 
هم براي دانش آموزان. درس خوانــدن در خانه تجربه تازه اي 
به شــمار مي رفت كه در ميانه همه گيري كووید-19 بسياري 
قدردان آن بودند. حاال اما شــرایط متفاوت اســت. تا چندماه 
دیگر تجربه زیستن در كنار كرونا یك ساله مي شود و پيامدهاي 

اختاللي كه كرونا در بخش هاي مختلف 
برجاي گذاشــته روشن شــده است. 
روانشناســان مي گویند، تعطيل شدن 
مدارس، كــودكان را از دوستانشــان و 
شبكه گســترده جامعه آنها جدا كرده 
اســت و به نظر مي رسد بر سالمت روان 
آنها تأثير داشته باشد و بسيار مهم است 
كه مراقبت هاي بهداشــت روان براي 
كودكان و نوجوانان بسيار جدي گرفته 

شود.
جيمي.دي آتن، روانپزشك، در مقاله اي 
در نشریه سایكولوژي تودي هشدار داده 
است كه بيشتر اختالالت بهداشت روان 
كه در بزرگســالي نمود پيدا مي كند از 
دوران كودكي آغاز مي شود. اختالالتي 
كه اگر زود شناســایي و درمان نشوند، 

به طور بالقوه منجر به ضعف در سالمت و پيامدهاي اجتماعي 
مي شود. او هشدار داده اســت كه تحت تأثير كرونا ميليون ها 
كودك و نوجوان صبح ها در خانه یا اتاق شخصي شان محبوس 
هستند. پيامدهاي این شــرایط منجر به كاهش شدید تحرك 

كودكان، محدودیت ارتباط آنها با دیگران و مصرف خارج از حد 
تعادل اینترنت و تلویزیون مي شود. چالش اساسي در این ميان 
نقشي است كه به خانواده ها محول شده است. تعطيلي مدارس 
به معناي تغيير نقش از معلم به والدین اســت، اما كم نيستند 

والدیني كه براي پذیرش این نقش هم آمادگي كافي ندارند.
حسن موسوي چلك، رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ایران، 
با بيان اینكــه كاركردهایي كه محيط مدرســه دارد در هيچ 
كتابي یافت نمي شود، به همشهري مي گوید: دانش آموزان در 
مدرســه عالوه بر یادگيري مباحث آموزشي، موضوعاتي مثل 
نظم و مسئوليت پذیري اجتماعي، احترام به دیگران، پشتكار، 
آشنایي با هنجارها و ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي و احترام 
به تفاوت ها را در تعامل با ســایر دانش آموزان و اولياي مدرسه 

مي آموزند.
به  گفته او،  بخشي از مهارت هایي كه دانش آموزان در مدارس 
فرا مي گيرند در هيچ كتاب و جزوه اي یافت نمي شود و بسياري 
از فعاليت هایي كه كودكان باید در مدرســه آموزش ببينند در 

شرایط خانه ماندن یا مهيا نمي شود و یا كمرنگ  مي شود.
موســوي چلك با تأكيــد بر اینكــه حضور دانش آمــوزان در 
مدرســه در شــرایط عادي به ســالمت اجتماعي آنها بيشتر 
كمك مي كند، ادامــه مي دهد:  ماندن 
در خانه دانش آموزان را از خطر ابتال به 
كرونا حفظ مي كند اما آنها را در معرض 
مخاطرات دیگري قــرار مي دهد. خانه 
در شــرایط كنوني و با تكيــه بر فضاي 
مجازي نمي تواند بخشي از كاركردهاي 
مدرســه را به طور كامل جبران كند. تا 
ماه هاي قبل از كرونا، ایــن تعامالت با 
دیگر دانش آموزان و گروه هاي هم سن 
و ســال بر عهده اولياي مدرســه بود و 
االن خانواده هــا نقش پــر رنگ تري در 
شــرایط كرونایي براي حفظ ســالمت 
روان، باالبردن سواد اجتماعي، مهارت ها، 
كارهاي گروهي، نيكــوكاري و كارهاي 

داوطلبانه ایفا مي كنند.
آنطور كه رئيــس انجمن مــددكاري 
اجتماعي ایران مي گوید؛ در شــرایط كنوني  خانواده ها باید با 
وجود مشغله هایي كه دارند بيشــتر كنار فرزندانشان باشند تا 
بلكه پيامدهاي منفي ناشي از حضور نداشتن دانش آموزان در 
مدرسه و كاركردهاي اجتماعي آن را تا حدودي پوشش دهند. 

او مي گوید: طوالني شدن این روند نگراني هایی ایجاد مي كند؛ 
وابســتگي بيش از حد كودكان به فضاي مجــازي و چرخش 
اطالعات غيرقابل كنترل در این فضا به ویژه براي بچه هایی كه 
در سنين كمتر قرار دارند مي تواند تهدیدی جدي براي آینده و 

سالمت آنها به همراه داشته باشد.
كارشناسان مي گویند: همكاري خانواده و دانش آموز در زماني 
كه فضاي مجازي جایگزین حضور در مدرسه شده ، نقش بسيار 
تعيين كننده اي دارد. در خانه  مانــدن و آموزش مجازي نباید 
منجر به بي نظمي برنامه زندگي و آموزشــي كودكان و حضور 
بيش از انــدازه آنها در فضاي مجازي شــود. بــه  گفته چلك، 
مســئله اي كه خانواده ها باید بدانند این اســت در زماني كه 
كودكان عمدتا در خانه تحت آموزش آنالین هستند، مدیریت 
استفاده از فضاي مجازي و نظم برنامه هاي روزانه آنها نباید به 
هم بخورد، چرا كه این مسئله بر سالمت آنها تأثيرات نامطلوبي 
خواهد داشــت. درواقع كودكان باید در ساعت مشخصي بيدار 
شــوند، بخوابند و برنامه روزانه منظمي را دنبال كنند، مانند 
زماني كه به مدرسه مي رفتند. در غيراین صورت پس از عبور از 
دوران كرونا هم دانش آموزان عادت هاي جدیدي پيدا مي كنند 

كه بازگشت به مدرسه را براي آنها دشوار مي كنند.
یكي از مهم ترین دالیل فراخواندن دانش آموزان به كالس هاي 
درس در هشتمين ماه همزیستي با كرونا در جهان، روشن شدن 
مخاطرات آموزش از راه دور طوالني مدت بر دانش آموزان بوده 
است. اگرچه پيامدهاي این خانه نشــيني براي همه كودكان 
در مناطق مختلف جهان یكســان نبوده اســت، اما تحقيقات 
متعددي افزایش احساس افسردگي در كودكان و نوجوانان را 

گزارش كرده اند.
شيوا دولت آبادي، روانشناس  نيز با بيان اینكه نگراني خانواده ها 
عقب افتادن بچه ها از آموزش است، به »همشهري« مي گوید: 
بچه ها در بيشتر شــهرهاي جهان تحت تأثير همه گيري كرونا 

شرایط مشــابهي دارند و جامعه پذیري آنها به نوعي با اختالل 
مواجه شده است. عالوه بر اینكه مسئله بازماندگي از تحصيل 
وجود دارد. این دو مسئله اصلي پيش روي ما هستند كه نباید 

از آنها غفلت كنيم.
به  گفته او، مدرســه یك مكان اجتماعــي و محلي براي آماده 
كردن دانش آموزان براي زندگي اجتماعي و بزرگســالي است 
و اگر فقط قــرار به آموزش مجازي باشــد جاي بســياري از 
آموزش هایي كه در مدارس به دانش آموزان تعليم داده مي شد 

خالي مي ماند.
او درباره راهكارهایي كه خانواده ها در ســال تحصيلي جدید 
باید مورد توجه قرار دهند، می گویــد:  اگرچه ناچار به آموزش 
مجازي دانش آموزان هستيم و بسياري از خانواده ها با فرستادن 
فرزندانشــان به مدرســه مخالفت كرده اند، اما باید تمهيداتي 
اندیشيده شــود تا جاي خالي آموزش هایي مثل مهارت هاي 
زندگي و ارتباطات دســته جمعي خالي نماند و بچه ها به نوعي 
دچار جداافتادگي از اجتماع و هم سن و سال هاي خود نشوند. 
در عين اینكه خانواده ها باید به عالئم تغيير رفتار فرزندانشان 

تحت تأثير شرایط آموزشي جدید توجه داشته باشند.
به گفته دولت آبادي، این جدا افتادن از هم سن و سال ها براي 
كودكان بســيار مهم تر از سایر افراد اســت، چرا كه آنها تصور 
مي كنند این شرایط پایدار خواهد بود و هيچ تغييري نخواهد 
كرد. او با بيان اینكه تعداد زیادي از دانش آموزان به دليل شرایط 
خاص خانوادگي شان، توانایي استفاده از شبكه هاي مجازي را 
ندارند، از افزایش نابرابري در دسترسي به امكانات آموزشي در 
ســال تحصيلي جاري و همزمان با كرونا ابراز نگراني كرد. به 
گفته او،  این مســئله باید به صورت كالن رفع شود و ابزارهاي 
الزم با برنامه ریزي هاي كالن در اختيار دانش آموزان قرار بگيرد. 
در غير این صورت شاهد بروز شــكاف در آموزش دانش آموزان 

خواهيم بود.

روانشناسان هشدار مي دهند كه پيامدهاي طوالني مدت آموزش از راه دور مي تواند 
براي سالمت كودكان و نوجوانان مخاطره آميز باشد

آموزشآنالين،جامعهپذيريآفالين
در خانه ماندن دانش آموزان آنها را از كرونا حفظ مي كند، اما پيامدهاي منفي دیگري دارد

مدرسه یك مكان اجتماعي 
و محلي بــراي آماده كردن 
دانش آموزان بــراي زندگي 
اجتماعي و بزرگسالي است 
و اگر فقط قــرار به آموزش 
مجازي باشد جاي بسياري از 
آموزش هایي كه در مدارس 
به دانش آموزان تعليم داده 

مي شد خالي مي ماند
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س: ت
عك



11 2 یكشنبه 23 شهریور 99  شماره 8036 سياست 3 0 2 3 6 0 8

اكبر طبري، معاون اجرایي سابق حوزه ریاست 
قــوه قضایيــه، به 58ســال و 9 مــاه حبس، قضايي

هزارميليارد ریال جــزاي نقدي و ضبط اموال 
ناشي از ارتشــا محكوم شد. درصورت قطعي شــدن دادنامه، 
براساس قانون مجازات اشد 3۱ســال حبس قابل اجراست. 
ســخنگوي قوه قضایيه با اعالم این خبر، گفت كه رأي هنوز 
غيرقطعي و قابل فرجام خواهي در دیوان عالي كشور است. به 
گزارش ميزان، غالمحسين اسماعيلي تصریح كرد: اكبر طبري 
در این پرونده ۱0عنوان اتهامي داشت كه در 8مورد دادگاه وي 
را مجرم شــناخت و در 2مورد اتهامــي دادگاه وي را مجرم 
ندانست. اســماعيلي افزود: اكبر طبري بابت تشكيل شبكه 
چندنفره ارتشا با وصف سردستگي و اخذ رشوه هاي متعدد به 
3۱سال حبس تعزیري و ضبط اموال ناشي از ارتشا و انفصال 
دائم از خدمات دولتي و بيش از ۴30ميليارد ریال جزاي نقدي 
محكوم شده است. سخنگوي قوه قضایيه یادآور شد: در عنوان 
اتهامي تحت عنوان پولشویي اكبر طبري به ۱2سال ونيم حبس 
تعزیري و قریب به 600ميليارد ریال جزاي نقدي و ضبط اموال 
موضوع پولشویي محكوم شده است. اسماعيلي گفت: در 6مورد 
دیگر به تناســب با عناوین اتهامي، دادگاه براساس ضوابط و 
مقررات قانوني حكم به مجازات حبــس و جزاي نقدي صادر 
كرده اســت. وي افزود: درصورت قطعي شــدن این دادنامه، 
براساس قانون مجازات اشد كه 3۱سال حبس و ضبط اموال 
ناشي از ارتشا و جزاي نقدي و انفصال ابد از خدمات دولتي است، 
قابل اجراست. بنابر گفته سخنگوي قوه قضایيه، عالوه بر حبس 
و جزاي نقدي، حكم ضبط بخشي از اموال طبري به عنوان اموال 

ناشي از ارتشا صادر شده است. فهرست این اموال عبارتند از:
  3 دستگاه آپارتمان مسكوني در برج روما در كامرانيه تهران 

با مساحت هاي 633متر، 388متر و 380متر
  یك واحد آپارتمان در خيابان پاسداران در یكي از برج هاي 

مجلل به مساحت 633متر 

  5قطعه زمين در شهرستان بابلســر كه تبدیل به یك باغ 
ویالي بسيار بزرگ شــده و ویالیي مجلل در آن ساخته شده 

است 
  یك قطعه زمين مشجر به مساحت ۱6۷5متر در نجاركالي 

لواسان
  یك وحد آپارتمان اداري به مساحت ۱08متر در مجتمع 

اداري سانا 
  یك قطعه زمين به مساحت 300متر در بلوار كریمخان زند 

  طبقات 5 و 6 ساختمان احداثي در بلوار كریمخان زند 
   ۱۷9ميليارد ریال وجوه نقدي حاصل از ارتشا

 
رفاقت هاي طبري

پرونده طبري یكي از جنجالي تریــن پرونده هاي قضایي در 

دوره پس از انقالب است؛ پيش از انتصاب سيدابراهيم رئيسي 
به ریاست دستگاه قضا در اســفند9۷، نام اكبر طبري چندان 
شناخته شده نبود. همزمان با كناره گيري صادق آملي الریجاني 
و آغاز به كار رئيسي در رأس قوه قضایيه، نام طبري، به عنوان 
متهم فساد در گوشه و كنار شنيده مي شد. عليرضا زاكاني از 
چهره هاي سياسي اصولگرا طي اظهاراتي در توصيف طبري 
گفته بود: »كسي كه 2رئيس قوه را بيچاره كرده و دچار مشكل 
بوده و مایه بدنامي قــوه قضایيه و زد و بند شــده را باید كنار 
گذاشــت.« طبري تنها چند روز پس از ورود رئيسي به عنوان 
رئيس دســتگاه قضایي از معاونت اجرایي حوزه ریاست قوه 
قضایيه بركنار و در تيرماه98 خبر بازداشــتش اعالم شــد. 
سابقه حضور 20ساله طبري در رأس هرم قوه قضایيه به دوره 
ریاست مرحوم آیت اهلل هاشمي شاهرودي بر دستگاه قضایي 

بازمي گشت كه سمت »مدیركل امور مالي دستگاه قضایي« 
را بر عهده داشــت. اما در دوره ریاســت آیت اهلل صادق آملي 
الریجاني، طبري ســمت جدیدي را عهده دار شد و همزمان 
به عنوان مدیركل امور مالي و معاون اجرایي حوزه ریاست قوه 

قضایيه منصوب شد.
پس از گذشــت حدود یك ســال از بازداشــت طبــري، در 
۱8خردادماه نخستين جلسه دادگاه او و 22متهم دیگر پرونده 
به صورت علني برگزار شد؛ از این تعداد، ۱۷نفر در دادگاه حاضر 
و تعدادي دیگر در خارج از كشور متواري هستند؛ بنابر گفته 
نماینده دادستان در نخستين جلسه دادگاه، 6۱نفر در ارتباط 
با این پرونده بازداشت شــده اند كه بعضي از آنها با قرار وثيقه 

آزاد هستند.
از ميان ۱0عنوان اتهامي، تشــكيل شــبكه ارتشــا با وصف 

سردستگي و اخذ رشــوه هاي متعدد مهم ترین اتهام طبري 
اســت؛ اما خارج از این چارچوب، رد پاي طبري در بسياري از 
پرونده هاي كالن فساد به چشــم مي خورد؛ در پرونده بانك 
سرمایه و هادي رضوي، حسين فریدون، رسول دانيال زاده، علي 
دیواندري و... نام او مطرح شد. به تعبير رسول قهرماني نماینده 
دادستان، دفتر طبري به كانوني جهت مراجعه برخي از متهمان 
براي حل پرونده خود، تبدیل شده بود و او یك گروه مجرمانه در 
معاونت اجرایي حوزه ریاست قوه قضایيه تشكيل داده بود. دایره 
اعمال نفوذ اكبر طبري عمدتا در پرونده هاي بستگان، رجال 
سياسي و متهمان كالن اقتصادي بوده است. به گفته قهرماني، 
طبري سردسته اخذ رشوه از مفسدان اقتصادي در ازاي اعمال 
نفوذ در پرونده متهمان و تبرئه آنها بوده است. طبري این شبكه 
را با كمك چند قاضي و بازپرس اداره مي كرد؛ قاضي منصوري، 

بازپرس بيژن قاســم زاده و بازپرس حميد عليــزاده ازجمله 
متهمان این پرونده هستند.

دوستان بخشنده طبري
با وجود همه اتهامات، شواهد و مدارك عليه طبري، او اما هيچ گاه 
اتهامات خود را نپذیرفت. طبری در مقام پاسخگویي به دریافت 
رشوه از سایر متهمان، در دومين جلسه دادگاه خود خطاب به 
قاضي و نماینده دادستان گفت: اگر من 800ميليارد هم بخواهم 
این برادرانم مي دهند و اگر كل لواسان و كارخانه اش را بخواهم به 
نام من مي كنند. این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید 
به من ارتباطي ندارد. اگر آنها نيز از من بخواهند من هم براي 

آنها انجام مي دهم.
نماینده دادستان هم در پاســخ به ادعاهاي این متهم گفت: 
»آقاي طبري گفتند كه این افراد دوســت داشــتند تا به من 
پول بدهند. كامال درست است؛ آقاي طبري محبوب دل هاي 
متهمان اقتصادي بودند.« قهرماني در پاسخ به ادعاهاي وكيل 
طبري هم در جایي گفت: »وكيل مي گوید نجفي )متهم متواري 
پرونده( ســرمایه خود را براي ابراز مودت به نام طبري كرده و 
حتي اگر جانش را مي خواست مي داد. این رفقا كجا هستند كه 
با اشخاص ذي نفوذ قضایي رفاقت مي كنند. چرا 2ماه در روما 
وكالت به طبري داده شد؟ چون دوســتش دارد كریمخان را 

به نامش مي زند.«

پرونده مفتوح است
بنابر اعالم سخنگوي قوه قضایيه، دیگر متهمان پرونده طبري 
هم محكوميت هایي حاصل كردند و این بخشي كه مورد رأي 
قرار گرفته یك بخش پرونده اســت و بخش دیگر در همين 
دادگاه مفتوح است؛ به ویژه نسبت به كساني كه االن در خارج 
از كشور هستند دادگاه هنوز رأي نداده و متعاقبا رأي خود را 
صادر خواهد كرد. بخش سوم پرونده هنوز در دادسرا در مرحله 
تكميل تحقيقات اســت و بعد از تكميــل تحقيقات چنانچه 
دادسرا عقيده اي به مجرميت داشته باشد پرونده را جهت ادامه 

رسيدگي به دادگاه ارسال خواهد كرد.

 اكبر طبري به 58سال و 9 ماه حبس محكوم شد 
كه 3۱سال آن قابل اجراست

» رفيق باز« باخت
 3 دستگاه آپارتمان در برج روما، یك واحد آپارتمان در خيابان پاسداران، 

 5قطعه زمين در بابلسر، یك واحد ۱08متري در مجتمع اداري سانا 
بخشي از اموال طبري است كه براساس حكم دادگاه ضبط مي شود

سخنگوي قوه قضاييه حكم محكوميت تعدادي 
ديگر از متهمان پرونده اكبر طبري را اعالم كرد؛ 
بر اين اساس، فرهاد مشايخ فريدون به اتهام 
مشاركت در تشكيل شبكه چندنفره ارتشا با 
لحاظ مساعدت و همكاري كه در كشف جرم 
كرده اســت و با تخفيفات مورد نظر دادگاه به 
1۵سال حبس تعزيري و جزاي نقدي محكوم 
شده است. مشايخ به مشــاركت در تشكيل 
شبكه چندنفري ارتشا، تحصيل مال به مبلغ 

بيش از ۸۰ميليارد وجه نقد، يك قطعه زمين واقع در نجاركالي لواسان و همچنين 
زميني در كريمخان و تبديل ۴۲ميليارد ريال به سهام شركت سيمان، پولشويي در 
۲واحد در ساختمان روما، فراهم نمودن موجبات ارتشا ميان اكبر طبري و رسول 
دانيال زاده، پولشويي و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشا ميان غالمرضا منصوري 

و حسن نجفي متهم شده بود.

15سال حبس براي واسطه ارتشا

به گفته سخنگوي قوه قضاييه، رسول دانيال زاده ديگر متهم پرونده به جرم 
مشاركت در شــبكه ارتشا به لحاظ اينكه بعد از تشــكيل پرونده به كشور 
بازگشت و در فرايند دادرسي شــركت كرد، دادگاه در مورد وي تخفيفاتي 
را اعمال كرده و با لحاظ اين تخفيفات به 1۵ســال حبس محكوم شده است. 
به گزارش همشهري، رســول دانيال زاده مشهور به »سلطان فوالد« يكي از 
ابربدهكاران بانكي است كه گفته مي شود قريب به ۴هزار ميليارد تومان بدهي 
بانكي دارد. نام او نيز در بسياري از پرونده هاي فساد ازجمله حسين فريدون 
و پرداخت رشوه به او مطرح شده است. او كه در خارج از كشور متواري بود، 
آبان ماه سال گذشته اعالم شــد كه با »تدابير اطالعاتي و قضايي« به داخل 

كشور »هدايت« شد. سخنگوي قوه قضاييه درباره بازگشت او به ايران توضيح داده بود كه »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 دانيال زاده گفته بود:  »كساني كه به دستگاه قضايي اعتماد كرده و در فرايند تحقيقات 
و بازگشت اموال به بيت المال كمك كنند از ارفاق هايی بهره مند خواهند شد. تا كنون در فرايند بازگشت و تحقيقات 

با دانيال زاده بر محور اعتماد رفتار شده و اين فرد توانسته از ارفاق های قانوني نظير مرخصي بهره مند شود.«

15سال حبس براي ابربدهكار بانكي

بنابر اعالم اسماعيلي، بيژن قاسم زاده 
سنگرودي از متهمان پرونده طبري 
به جرم تأثيــردادن نفــوذ افراد و 
همچنين دريافت رشــوه، به انفصال 
دائم از خدمات دولتي و 1۰سال حبس 
تعزيري و ضبط مال ناشي از ارتشا و 
جزاي نقدي محكوم شد. قاسم زاده 
يكي از متهمان پرحاشيه اين پرونده 
اســت؛ وي بازپرس سابق شعبه دوم 

دادسراي فرهنگ و رسانه بود كه خبر بازداشتش در مهرماه سال گذشته 
بازتاب گسترده اي داشت. عمده شهرت اين بازپرس به سبب صدور حكم 
فيلترينگ تلگرام بود. از سوي ديگر، شخصيت جنجالي و حاشيه ساز او در 
برخورد با فعاالن مدني، رسانه ها و اهالي رسانه و صدور قرارهاي سنگين از 

سوي او به رفتارهاي قاضي مرتضوي بسيار شباهت دارد.

10سال حبس براي قاضي تلگرام

حميدرضا عليــزاده، ديگر متهم پرونده 
طبري نيز به اتهام مشــابه به 1۰ســال 
حبس تعزيري و ضبط مال ناشي از عمل 
مجرمانــه و جزاي نقدي محكوم شــده 
است. از كيفرخواســت پرونده و مجموع 
سخنان نماينده دادستان در دادگاه هاي 
طبري چنين برمي آيد كه عليزاده عالوه 
بر دريافــت 3ميليارد رشــوه، اقدامات 
قابل توجهي را براي سرپوش گذاشتن بر 

تخلفات طبري و دانيال زاده و صدور قرار منع تعقيب براي آنها انجام داده است. 
نماينده دادستان، در جريان رسيدگي به پرونده درباره نقش آفريني عليزاده 
در ناديده گرفتن اتهامات دانيال زاده گفتــه بود: اعمال نفوذ طبري و پذيرش 
نفوذ از سوي عليزاده به اينجا مي رسد كه پرونده دانيال زاده و طبري به منع 

تعقيب منجر شود.

10سال حبس براي بازپرس عليزاده

اصغر صوفي
خبر نگار
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آنجا كه منحني ابتال هرگز صاف نشد
ويروس كرونا نخســتين بار وقتي در 
خانه رابين نيلي را زد، او وصيت نامه اي 
را براي يكي از معلمــان همكارش 
نوشــت: »من فكر كــردم خب اين 
مشكلي نيست كه براي افراد ديگري 
در جايي بسيار دور از ما رخ داده باشد. 

اين مشكل »ما« است. اينجاست.«
در ماه هاي بعد، شــيوع ويروس در 
ايالت او، آريزونا، به بزرگ ترين سرانه 
ابتــال در جهان مي رســيد و ميزان 

مرگ ومير سرانه آن از همه ايالت هاي 
آمريكا بيشتر شد. درحالي كه بيشتر 
اروپا در حال برچيدن شــيوع هاي 
كوچك اســت، اياالت متحده جزو 
چندين كشور بزرگي است )از جمله 
برزيــل و هند( كــه در صاف كردن 
منحني هاي ابتاليشان ناكام مانده اند.

نيلي مي گويد: »ما به اندازه كافي تست 
نمي گيريــم و تماس هاي مبتاليان را 
ردگيري نمي كنيــم. در نتيجه هنوز 
با ســايه ها و اشــباح مي جنگيم. ما 

نمي دانيم ويروس كجاست تا بتوانيم 
آن را از بين ببريم.«

آريزونا بيــش از 160هــزار مورد 
ابتال را ثبــت كرده اســت و روزانه 
بيش از هزارنفر بر شــمار مبتاليان 
آن افزوده مي شــود. خريدكردن، 
مالقات با دوســتان و اســتفاده از 
حمل ونقل عمومي كارهاي پرخطر و 
نگران كننده اي است. نيلي مي گويد: 
»كمابيش يك دوجين آدم مي شناسم 
كه مبتال شده اند و شمار مبتاليان هر 
روز در حال افزايش است. تقريبا همه 
كساني كه مي شناســم يك يا چند 
نفر را مي شناســند كه به كرونا مبتال 

شده اند.«

متوسط موارد جديد ابتال در هر هفته
 اين ايالــت جنوب غربــي در  ماه 
مارس تعطيل شــد ولي دو ماه بعد 
بازگشايي شــد، وقتي كه بيماري به 
مشكلي سياســي- حزبي نيز بدل 
گشــته بود. فرماندار جمهوريخواه 
آريزونا، دوديوسي، شــهرداران را 
از اجباري كردن ماســك زدن براي 
ساكنان شهرها بازداشــت. دونالد 
ترامپ هم توصيه هاي بهداشــتي 
عمومي براي حرف زدن براي جميعتي 
3هزار نفره در كليساي جامع فونيكس 

را نپذيرفت.
واكنش هاي مشابه در سراسر اياالت 
متحده باور مردم به ابرقدرتي آمريكا 

را متزلزل كرده و چالش چين در نظم 
جهاني را شدت بخشيده است.

دودستگي تلخ تري هم در بين جامعه 
بازتاب يافته بود. نيلي مي گويد:»به 
دوستي مي گويم: اين مشكلي است كه 
بايد آن را حل كنيم و او خواهد گفت 
اين حقه دمكرات هاست چون امسال 

سال انتخابات است.«
ويروس طعمه هاي خــود را در ابهام 
و ناشناختگي شــكار مي كند؛ حتي 
شيوه گســترش آن معلوم نيست. 
قطرك هايي كــه از دهان مان پخش 
مي شــود را علت اصلي موارد جديد 
ابتال مي دانند، هرچند برخي شواهد 
نشان مي دهد ممكن است حتي ذرات 
ريزتري از ويروس از دهان مان خارج و 
باعث انتقال بيماري شود؛ ذراتي كه 
در هوا معلق مي مانند. به نظرمي رسد 
اكثريت ناقــالن افــراد معدودي 
را مبتــال مي كنند يــا حتي موجب 
ابتالي كســي نمي شوند، درحالي كه 
افراد معدود موســوم بــه اَبَرناقالن 
)فوق گسترش دهنده ها؛ كساني كه 
موجب ابتالي بسياري از افراد ديگر 
مي شوند( ممكن است علت 80درصد 
از ابتالها باشند. اميدهاي اوليه مبني 
بر آنكه اين بيماري، مثل آنفلوآنزا، در 
ماه هاي تابستان اندكي فروكش كند، 

از بين رفته است.
اگر هم به ايمني در برابر اين ويروس 
دســت يابيم، احتمال آن مي رود كه 

اين ايمني موقت و گذرا باشــد. ولي 
مثل بســياري چيزهاي ديگر هنوز 
خيلي زود است در اين باره با اطمينان 
حرف زد. كروتيكاكوپالي، متخصص 
بيماري هاي عفوني، مي گويد: »هنوز 
فقط 8ماه از شيوع اين بيماري گذشته 
است. هنوز در مرحله ابتدايي شناخت 
آن هستيم. 40سال است كه HIV را 
شناخته ايم و هنوز هر روز چيزهاي 

جديدي درباره اش ياد مي گيريم.«
ميزان مرگ وميــر در اياالت متحده 
كاهش يافته است؛ كه بازتابي است 
از كاهش ميزان مرگ ومير ناشــي 
از اين ويــروس در سراســر دنيا. 
ويروس شناس  آنجالراسموســن، 

مدرسه ســالمت عمومي ميلَمن در 
دانشــگاه كلمبيا مي گويد: احتماال 
شيوه هاي درماني مان بهتر شده است 
نه اينكه از كشندگي ويروس كم شده 
باشــد؛ چون پس از آنكه گسترش 
بي رحمانه ويروس در آسايشگاه هاي 
نيويــورك و نيوجــرزي را ديديم، 
فهميديم كه قبل از هــر چيز بايد از 
افــراد و جماعت هايي حفاظت كنيم 
كه بيش از همه آسيب پذيرند. در اين 
بين، تأثيرات ديرپاي اين بيماري بر 
نجات يافتگان مورد توجه قرار گرفته 
است؛ شواهدي مبني بر آسيب جدي 
احتمالي به قلب، مغز و ريه وجود دارد.

فرماندار جمهوريخواه آريزونا، با افزايش 

موارد ابتال، به بدبختي، تســليم شده 
اســت:» اجازه دادن به مقامات محلي 
بــراي اجباري كردن ماســك زدن، 
تعطيل كردن سالن هاي ورزشي، بارها 
و سينماها و دادن اجازه فعاليت آزادانه 
به عبادتگاه ها همراه با اين توصيه كه 
شركت كنندگان فاصله گيري اجتماعي 

را رعايت كنند.«
آخريــن مســئله جنجال برانگيز، 
بازگشــت دانش آمــوزان و معلمان 
به مــدارس در آخر اين ماه اســت. 
پژوهش هاي انجام گرفته در چندين 
كشور نشان داده كه كودكان در برابر 
اين بيماري كمتر آســيب پذيرند و 
آن را كمتر گسترش مي دهند. نيلي 
مي گويد:»خبر خوبي است. ولي هنوز 
هم ممكن است بچه ها مبتال شوند و 

هنوز هم ممكن است بچه ها بميرند.«
معلمان هم وضعيت مشابهي دارند. 
نيلي چه بسا خيلي زود مجبور شود 
تصميم بگيرد كه آيا با بازگشــت به 
كالس درس به قدركافي احســاس 
امنيت مي كند يا نه. او مي گويد:»اين 
تصميم واقعا دشــواري است كه بايد 
بگيرم. هيچ قصد يــا ميلي به ترك 
شغل ام نداشــته ام. به عوارض اين 
بيماري، درصورت ابتال، فكر كرده ام. 
من 33سال دارم و به آسم هم مبتال 
هستم، پس چه بسا ]درصورت ابتال[ 

كار خوب پيش نرود.«
ادامه دارد...

جنگيدن با اشباح
آنسو
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دامون فاضلي
کارشناس علوم اجتماعی

در کشورهاي با رفاه بيشتر، نرخ مرگ ومير کووید-19 تمایل بيشتري به افزایش دارد

نيما فاتحقسمت دوم
پزشک

اواسط اردیبهشت تعدادي از محققان در کره جنوبي 
اعالم کردند، ابتالي دوباره به ویروس کرونا ممكن 
نيست. آنها به این نتيجه رسيده بودند؛ فردي که از 
بيماري کووید-19 بهبود یافته، یک بار دیگر به این 
بيماري مبتال نمي شــود و مواردي که دوباره مثبت 
شده اند، به دليل نتيجه نادرســت آزمایش است نه 
درگيري دوباره با ویروس. همه اینها در شــرایطي 
بود که از ژاپن خبر رسيده بود زني 40ساله یک بار 
در اواخر ژانویه مبتال شــده بود و بــار دوم در اول 
فوریه. در هر 2بار هم نتيجه آزمایشش مثبت شده 
بود. حاال بيش از 6ماه از شــيوع رسمي کووید-19 
در جهان مي گذرد و یافته هــاي به روزتري درباره 
ویروس به دســت آمده که احتمال ابتالي دوباره را 
رد نمي کند؛ یافته هایي که نشان مي دهد ابتال به این 
ویروس در بدن همه افراد آنتي بادي توليد نمي کند و 

آنها را در معرض دوباره ابتال قرار مي دهد.

 2بار ابتال در 4ماه
بهنام بابادي، دستيار ارشد طب اورژانس، در گروه 
افرادي قرار مي گيرد که 2بــار به این بيماري مبتال 
شده اند؛ یک بار از نوع تقریبا خفيف و بار دوم بسيار 
شدید که منجر به نابينایي چشــم چپ و افتادگي 
قسمت چپ صورتش شد. او مي گوید: در این مدت 
نتيجه آزمایشش 2بار مثبت و منفي شده است. این 
پزشک 53ساله، نخســتين بار 18اسفند زماني که 
2مصدوم تصادفي را به اورژانس بيمارستان شهداي 
تجریش منتقل می کردند به این بيماري مبتال شد. 
هر 2 مصدوم نشانه هاي بيماري را داشتند، اما او در 
بخش اورژانس وسایل حفاظتي نداشت و بالفاصله 
مبتال شد. بابادي به »همشهري« مي گوید: پس از 
رسيدگي به آن 2 مصدوم، تب کرد و بدن درد شدید 
گرفت، اما پس از چند روز عالئم از بين رفت. بيستم 
تير امسال، درســت زماني که آخرین کشيک را در 
بيمارســتان مي گذراند، دچار تب و لرز شدید شد: 
»این بار سرفه هم اضافه شــد، احتمال دادم دوباره 
مبتال شده ام. به بيمارستان امام  حسين )ع( رفتم و 
سي تي اسكن ریه انجام دادم. همان جا مشخص شد 
که ریه ام درگير شده است. آنقدر بدحال شدم که مرا 
به آي ســي یو منتقل کردند. 6ساعت بعد 70درصد 
ریه ام درگير شد. 2 هفته در آي سي یو بستري شدم. 
شبي که قرار بود ترخيص شوم سيستم ایمني بدنم 
ناگهان پایين رفت و این بار کرونا چشم چپم را درگير 
کرد. شب خوابيدم و وقتي بيدار شدم چشمم متورم و 
دچار عفونت قارچي شده بود.« کرونا، بينایي چشم 
چپ این پزشک را از بين برده و 7عصب بخش چپ 
صورت او را از کار انداخته است: »3هفته در آي سي یو 
بودم. پزشكان گفتند بينایي چشمم برنمي گردد و 
در اصطالح پزشكي دچار انجماد چشم شدم. حاال 
هم قسمت چپ صورتم دچار افتادگي است و بویایي 
ندارم. مشخص هم نيست این عصب ها دوباره به کار 
بيفتند. همه این اتفاقات در حالي رخ داد که تا پایان 
کشــيک دوره رزیدنتي، تنها 12ساعت باقي مانده 

بود.« 
بابادي مي گوید: پيش از این در بيمارستان لبافي نژاد 
هم مواردي از درگير شــدن چشم بيماران مبتال به 
کرونا گزارش شده، حتي در مواردي 2 چشم درگير 
شــده و منجر به فوت بيمار شده اســت. او اضافه 
می کند: »ضعيف شدن سيستم ایمني بدن مي تواند 
منجر به توليد قارچ شود. من هم دیابت داشتم و در 
مدتي که مبتال به کرونا بودم قندم بسيار باال رفت. 
این در حالي بود که در این دوره باالي 10کيلو وزن 

کم کردم.« 
بابادي با ضعيف شدن شدید سيستم ایمني مواجه 
است و مي گوید دوبار مبتال شدن طي چند ماه، اتفاق 
عجيبي نيست: »ایمني ای که با ابتال به کرونا ایجاد 
مي شود، بيشتر از 4 ماه نيســت و آنچه مهم است، 
داشــتن یا نداشــتن بيماري زمينه اي است. حجم 
ویروسي که فرد با آن در تماس اســت در ميزان و 
شدت بيماري بســيار تأثير دارد. معموال افراد اگر 

 چه کســاني دوباره به کووید-19 مبتال مي شوند 
 و چرا این ویروس مدت زمان طوالني را در بدن برخي 

از افراد باقي مي ماند؟

 گزارشــي تكان دهنده از تجربه افرادي که 2بار
 به کرونا مبتال شده اند

اردیبهشت، نتيجه تست آمد و مثبت بود. دوباره به 
من استعالجي دادند. از آن تاریخ تا 2هفته بعدش در 
قرنطينه بود، هفدهم اردیبهشــت که به محل کارم 
برگشتم تست آنتي بادي دادم که منفي شد اما نكته 
مهم  اینجا بود که با این همه نشانه، آنتي بادي در بدنم 
توليد نشده بود.« سليمي مبتال به بيماري زمينه اي 
نقص ایمني اســت و از مدت ها قبل داروي کورتون 
مصرف مي کرد: » قطعا نوع بيماري ای که داشتم در 

شدت گرفتن کرونا تأثير داشته است.« 

كادر درمان؛ قربانيان دوباره كرونا
محمدرضا هاشــميان، فوق تخصــص بيماري هاي 
عفوني بيمارستان مسيح دانشوري است. او احتمال 
ابتالي دوباره بــه کرونا را در ميــان نيروهاي کادر 
درمان باال مي دانــد چراکه این افــراد به دليل نوع 
فعاليت در معرض حجم بيشتري از این ویروس قرار 
دارند به همين دليل احتمال درگيري چند باره شان 
باالســت. او به »همشــهري« مي گوید که شدت 
بيماري از وضعيت ضعيف شــروع مي شود و ممكن 
است به مرگ فرد منتهي شود، اما به طور کلي کساني 
که بيمــاري را به صورت خفيف تجربــه مي کنند، 
درصد ایمني باالیــي نخواهند داشــت و احتمال 
ابتالي مجددشان وجود دارد: »کرونا به عنوان یكي 
از بيماري هاي ویروســي، مصونيــت باالیي ایجاد 
نمي کند، برخالف آنفلوآنزا که فرد را براي یک سال 
ممكن است ایمن کند و تقریبا ایمني آن فصلي است. 
اما براي کرونا این اتفاق نمي افتد.« به گفته او، موارد 
زیادي دیده مي شود که افراد براي دومين بار به این 
بيماري مبتال مي شوند، به همين دليل باید پس از 
ابتالي اول، باز هم اقدامات پيشگيرانه جدي انجام 
دهند: »یكي از دالیلي که باعث شده واکسن کرونا 
تاکنون به نتيجه نرسد، موضوع ایمني است. چرا که 
هنوز به واکسني دست پيدا نكرده اند که بتواند ميزان 
ایمني را مدت زمان طوالنی تری در بدن نگه  دارد.«

 بيماري زمينه اي  حرف اول را مي زند
او وضعيت افرادي را که مدت طوالني تري با ویروس 
درگير مي شــوند برای ما توضيح مي دهد. به گفته 
او، ابتال به بيماري زمينه اي و ضعيف بودن سيستم 
ایمني، حرف اول را در این موضوع مي زند. کساني که 
مبتال به دیابت اند یا مشكالت ریوي و کبدي دارند، 
ممكن است درگيري شــدیدتري با ویروس داشته 
باشــند و ویروس به سرعت در بدنشــان پاکسازي 
نشود. مسئله دیگر، مربوط به افراد ناقل است که با 
بازگشایي مدارس، احتمال وجود این افراد بيشتر هم 
مي شود: »یک بررسي انجام شده که نشان مي دهد 
احتمال وجود ناقالن در گروه افراد در سنين 10 تا 
19سال، بيشتر از سایر گروه هاست. به همين دليل 
احتمال انتقال بيماري به افرادي که در ارتباط با این 
گروه سني اند، مثل معلمان، زیاد است. 11ميليون 
دانش آموز مي توانند ناقل باشند و هم خودشان و هم 

دیگران را درگير بيماري کنند.«

دوبار مبتال شوند معموال بار دوم، بسيار خفيف مبتال 
مي شوند و به صورت سرپایي درمان مي شوند، اما من 
در مرحله دوم بسيار شدیدتر درگير شدم و به نوعي 
جانباز کرونا شدم و بخشــي از بدنم دچار معلوليت 
ناشي از این بيماري شد.« پيش از این محمد حسين 
زمانيان، متخصص بيماري هــاي عفوني، گفته بود 
کرونا در 20درصد مبتالیان به شكل شدید خودش 
را نشــان مي دهد و حتي مي توانــد منجر به مرگ 

آنها شود.

درگيري 50روزه پرستار با كرونا
نسرین سليمي یكي از پرستاران بيمارستان فيروزگر 

است که از اسفند ســال گذشته تا اردیبهشت، 2بار 
نتيجه آزمایشش مثبت شــد. این پرستار 43ساله 
با 15سال ســابقه فعاليت، نخســتين بار 27اسفند 
مبتال شد و بار دیگر در سوم اردیبهشت. هر چند که 
به گفته پزشــک معالج، ویروس در این مدت از بدن 
او خارج نشده بود، یعني تنها نشانه هاي بيماري از 
بين رفته بود و پس از مدتي بار دیگر خودش را نشان 
داده. نسرین پرســتار بخش ریه بيمارستان است و 
بيماري در اواخر اســفند با سرفه برایش شروع شد. 
یک روز بعد، در نتيجه سي تي اسكن، مشخص شد 
ریه اش درگير است و پزشک به او 2هفته استعالجي 
داد: »همان شــب اول، دچار تب و لرز شدید شدم، 

استخوان درد و کاهش ميزان اکسيژن هم به نشانه ها 
اضافه شــد. در مرحله بعد، درد را در قفسه سينه ام 
داشتم. این نشانه ها هفتم فروردین تمام شد. اما از 
پانزدهم فروردین بار دیگر عالئم شروع شد، این بار 

حتي سنگين تر از قبل.«
سليمي مي گوید: در مرحله دوم بيماري، ویروس روي 
مغزش تأثير گذاشته، حافظه اش را دچار اختالل کرده 
و سيستم ایمني بدنش هم به شدت ضعيف شده بود. 
تا جایي که نمي توانست به راحتي قدم بر دارد: »آخر 
فروردین با بهتر شدن وضعيت جسماني، با توجه به 
اینكه خيلي هم از شرایطم خسته شده بودم براي کار 
به بيمارستان برگشــتم، از من تست گرفتند و سوم 

قات دوباره با كرونا مال
 زهرا جعفرزاده

خبرنگار

محمدرضا هاشميان، فوق تخصص بيماري هاي عفوني بيمارستان مسيح دانشوري: کساني که بيماري را به صورت 
خفيف تجربه مي کنند، درصد ایمني باالیي نخواهند داشت و احتمال ابتالي مجددشان وجود دارد. کادر درمان هم 

در معرض ابتالي چندباره قرار دارند

بهنام بابادي، دســتيار ارشد طب 
اورژانــس، در گروه افــرادي قرار 
مي گيــرد که 2بار به ایــن بيماري 
مبتال شده اند؛ یک بار از نوع تقریبا 
خفيف و بار دوم بســيار شدید که 
منجر بــه نابينایي چشــم چپ و 
افتادگي قسمت چپ صورتش شد. 
او مي گویــد: در این مــدت نتيجه 
آزمایــش اش 2بار مثبــت و منفي 

شده است

پور
ناه

ر پ
 امي

ي/
هر

مش
س: ه

عك

شيوع کرونا باعث شده است 
کــه بســياري از رفتارهاي 
روزمره ازجملــه بغل کردن 
خطر انتقال ویــروس کرونا 

ارزیابي شوند.
برخي از كارشناســان 
كردن  بغــل  مي گويند 
درصورتي كه به درســتي انجام شــود، خيلي 
خطرناك نيست. به همان اندازه روش بغل كردن 
اينكه چه كساني را بغل مي كنيد و بغل كردن در 

چه جايي انجام مي شود، هم مهم هستند.
هر چه شــمار بيشــتري از افراد را در آغوش بگيرید، 
خطر بيشتر مي شــود. بنابراین در آغوش گرفتن را به 
نزدیک ترین بســتگان و دوســتان که اصول بهداشتي 
)شستن مرتب دست ها، فاصله گيري اجتماعي و ماسک  

زدن( را هم رعایت مي کنند، محدود کنيد.
از بغل کردن افرادي کــه در گروه هاي پرخطر از لحاظ 
بيماري کووید-19 قــرار دارند، ازجملــه افراد باالي 
60ســال یا افراد دچــار بيماري هاي زمينــه اي مانند 
بيماري هاي قلبــي، بيماري هاي ریوي، ســرطان و...

پرهيز کنيد.
مانند سایر فعاليت ها، بغل کردن در فضاي باز احتماال 

خطر کمتري از بغل کردن در فضاي بسته دارد.
درصورتي که فرد درست و مكان درست را انتخاب کرده 
باشيد، مســئله بعدي بغل کردن به شيوه اي است که 

کمترین خطر ممكن را داشته باشد:

 پيش از بغــل کــردن اول رضایت طرف 
مقابل را بگيرید.
 ماسک بزنيد.

 هنگامــي که به طــرف مقابــل نزدیک 
مي شوید، نفس تان را حبس کنيد.

 هنگامي که براي چند ثانيه طرف مقابل را 
در آغوش مي گيرید، سرتان را بچرخانيد و از 

صورت طرف مقابل دور نگه دارید.
 به نگه داشتن نفس تان ادامه دهيد )حرف 

هم نزنيد و حتي نجوا نكنيد(.
 از حالت بغل کردن خارج شوید و بي درنگ 

به فاصله 2 متري بازگردید.
 ســرتان را از طرف دور از شخص مقابل 

بچرخانيد و نفس تان را رها کنيد.

استفاده از این شيوه خطر اینكه هر کدام از شما نفس فرد 
دیگر را استنشاق کند، کاهش مي دهد. در نتيجه حتي 
اگر هر یک از شــما داراي عفونت بدون عالمت باشيد، 

ذرات حاوي ویروس را به دیگري منتقل نمي کنيد.
به یاد داشته باشيد که ویروس کرونا در حالت بي عالمت 
)عفونت وجود دارد، اما عالمتي بروز نمي کند( و حالت 
پيش از عالمت دار شــدن )عفونت وجود دارد، اما هنوز 
عالمتي بروز نكرده اســت( نيز ممكن است به دیگران 

منتقل شود.

 بغل کردن 
چقدر خطرناک است؟

علي مالئكه
پزشک و روزنامه نگار

پزشك همشهري

آمــار مبتالیــان  دیروز

2.139
آمار بهبودیافتگان  تا دیروز

344.516
آمــار جانباختگان دیروز
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گرانی الستیک و مشکالت حمل و نقل عمومی کاهش قیمت خرما دور از انتظار نیستکره گران می شود

به دنبال افزایش قيمت شير و دیگر اقالم لبني، كره نيز در مسير گراني قرار گرفته و به نظر مي رسد این افزایش 
قيمت ادامه دار باشد. به گزارش همشــهري، توليد ایران در زمينه كره، جوابگوي مصرف داخلی نيست و 
بخش اعظم كره مصرفي كشور با واردات تامين مي شود. هرسال چيزي حدود 40تا 45هزار تن كره به كشور 
وارد مي شود كه به این واردات تا سال گذشته ارز دولتي تخصيص مي یافت اما از سال گذشته و با تبدیل ارز 
واردات كره به نيمایي، هزینه تامين ارز و واردات آن افزایش یافته و در نبود حمایت هاي الزم از توليد داخلي 
این محصول، قيمت آن در بازار داخلي رو به افزایش گذاشته است. رئيس هيأت مدیره اتحادیه تعاوني هاي 
فراورده هاي لبني كشور در این رابطه گفت: مطمئنا افزایش قيمت وجود خواهد داشت، چون ارز نيمایي به 
ارز آزاد تبدیل شده است. علي احسان ظفري افزود: البته از سال گذشته كه ارز 4200توماني واردات كره 
قطع شد، از ذخایر موجود استفاده مي شود كه تا پایان شهریور پاسخگوست اما اكنون این ذخيره نيز رو به 
اتمام است و به همين دليل قيمت ها در حال افزایش است. با وجود این سازمان حمایت هنوز مجوزي در این 

راستا صادر نکرده و افزایش قيمت مجاز نيست.

افزایش چندبرابري قيمت الستيك مشــکالت زیادي براي بخش حمل ونقل بار و مسافر ایجاد كرده و مي رود 
تا مشکالت و اعتراضات 2 سال پيش را تکرار كند. به گزارش همشهري و براساس مشاهدات ميداني از ابتداي 
سال تا كنون قيمت الستيك سنگين و سبك سه برابر شده و برخي از اندازه ها هم در بازار موجود نيست. گفته 
مي شود واردات الستيك هاي پرمصرف كمتر از نياز بازار است و این موضوع دردسرهایي را به ویژه براي دارندگان 
خودروهاي سنگين ایجاد كرده است. بخش عمده الستيك مورد نياز كشور در بخش سنگين با واردات تامين 
مي شود و حدف ارز دولتي واردات الستيك و مشکالت تهيه ارز، واردات را از ابتداي امسال به شدت كاهش داده 
است. دبير كانون انجمن هاي صنفي كاميون داران با اشاره به گراني شدید الستيك گفت: اگر یك جفت الستيك 
را 4 ماه پيش 4ميليون تومان خریداري مي كردیم االن باید براي آن بيش از 20ميليون تومان بپردازیم. احمد 
كریمي افزود: تا پيش از این، حواله الستيك هاي موجود توسط وزارت صمت در سامانه ثبت و حواله توسط سازمان 
راهداري صادر مي شد و به دست مصرف كننده مي رسيد، اما اخيرا گفته مي شود الستيکي براي عرضه وجود ندارد، 

این در حالي است كه عده اي الستيکي كه با ارز دولتي وارد كرده بودند را با نرخ باالتر به مردم فروختند.

مشکالت موجود بر سر راه صادرات و تجارت خارجي كه در ماه هاي اخير تحت تأثير عواملي چون 
كرونا و محدودیت هاي قانوني داخلي شدت یافته است، تمایل به صادرات خرما را كاهش داده و انتظار 
مي رود بر قيمت داخلي خرما نيز تأثيرگذار باشد. به گزارش همشهري، ایران با توليد یك ميليون و 
250هزار تن خرما در سال، پس از مصر در جایگاه دوم توليد خرما در جهان قرار دارد و در زمينه تنوع 
رنگ و طعم محصول نيز ميان دیگر توليدكنندگان و صادركنندگان از جایگاه خوبي برخوردار است. 
از ميان نزدیك به 400نوع خرماي توليد كشور، 12نوع قابليت صادرات دارند و به كشورهاي مختلف 
دنيا صادر مي شــوند اما به گفته فعاالن این بخش، كرونا و دیگر مشکالت، صادرات این محصول را 
تحت تأثير قراد داده است. دبير كل انجمن ملي خرماي ایران البته این كاهش را معنادار ندانسته اما 
ادامه روند موجود ممکن است شــرایط را تغيير دهد. مقداد تکلوزاده در مورد آخرین وضعيت بازار 
خرما گفته است: شيوع ویروس كرونا در سال 99تأثيراتي بر روند كار ما نيز گذاشته اما در عين حال 

بسياري از تجار درگير كارت بازرگاني هستند و این موجب شده رغبتي به صادرات نداشته باشند.
                           قیمت بعضی انواع الستیک خودروهای سواری در سایت های فروش آنالین                           قیمت فروش بعضی اقالم لبنی در سایت های فروش آنالین                           قیمت فروش آنالین بعضی انواع خرما و رطب  

فوت وفن

راسته بازار

این روزها داروخانه ها در كنار دارو انواع 
محصوالت آرایشي و بهداشتي دیگر را 
هم براي فروش عرضه مي كنند و ممکن 
است وقتي براي خرید دارو به داروخانه 
مي روید وسوسه شوید چيزهاي بيشتري 
بخرید. اعتماد به حضور دكتر داروساز در 
داروخانه ها باعث مي شود مردم كاالهایي 
را كه مي توانند از فروشگاه هاي بهداشتي 
یا حتي سوپرماركت ها بخرند از داروخانه 
خریداري كنند، اما این كار اغلب به صرفه 
نيست. چه چيزهایي را از داروخانه نباید 

خرید:
  پوشك بچه؛ پوشك یکي از مهم ترین 
خریدهاي خانواده هایي اســت كه بچه 
زیر 3 سال دارند. معموال ترجيح بر این 
است كه این محصول در بهترین كيفيت 
تهيه شود اما با توجه به گراني برندهاي 
باكيفيت پوشــك در ســال هاي اخير 
قيمت آن هم براي خانواده ها بسيار مهم 
است. تحقيقات نشــان داده بهتر است 
پوشــك كودكتان را از هر جایي بخرید 

جز داروخانه ها.
   دستمال كاغذي توالت؛ فروشگاه هاي 
محصوالت بهداشتي و شوینده معموال 
به دليــل خرید عمده اي كــه در زمينه 
محصوالت شوینده و ســلولزي انجام 
مي دهنــد، مي توانند این كاالهــا را با 
تخفيف به شما عرضه كنند. در نتيجه 
خرید این محصوالت از این فروشگاه ها 

به صرفه تر از داروخانه هاست.
  وسایل طبي؛ انواع وسایل  طبي مانند 
صندلي ها و انواع بالــش را مي توانيد از 
مغازه هاي وسایل طبي، به خصوص در 
بورس هاي این محصــوالت با قيمتي 
بسيار مناسب تهيه كنيد. یکي از جاهایي 
كه شــاید براي همه ما براي این موارد 
شناخته شده باشد ســه راه جمهوري 
است. بهتر اســت قبل از خریدن لوازم 

طبي از داروخانه ها سري به آنجا بزنيد.
  قرص هاي ویتامين و مکمل؛ البته اگر 
آزمایش ها نشــان داده كه كمبودي در 
بدن شما وجود دارد و پزشکتان بر این 
اساس مصرف مکمل را برای شما تجویز 
كرده، تنها جایي كه باید آن را تهيه كنيد 
داروخانه است اما در غيراین صورت سعي 
كنيد مواد غذایي مورد نياز بدنتان را با 

خوراكي ها به ویژه ميوه ها تامين كنيد.
   لــوازم آرایشــي؛ لوازم  آرایشــي را 
از فروشــگاه ها و مغازه هاي مخصوص 
آن بخرید. بيشــتر ما به ایــن خاطر از 
داروخانه هــا لوازم آرایشــي مي خریم 
چون كه اطمينان بيشتري از اصل بودن 
محصول و نگذشــتن تاریخ انقضاي آن 
داریم؛ اما این تفکر، اصال درست نيست. 
اجناسي را كه از داروخانه تهيه مي كنيد 
هم باید چك كنيد. كمااینکه شاید گاهي 
اوقات چند برابر قيمت واقعي پرداخت 
كنيد ولي دســت آخر همان كاالیي را 
مي خرید كه مي توانستيد از فروشگاه هاي 

آرایشي و بهداشتي ارزان تر بخرید.

یافت آباد را همه به ویژه تهراني ها به نام 
بازار مبل مي شناسند و از دیرباز براي 
خرید مبلمان به این نخســتين بورس 
مبلمان تهران مراجعه مي كردند اما این 
منطقه جنوبي پایتخت در ســال هاي 
اخير از ایــن لحاظ گســترش زیادي 
یافته و امروز پاساژهاي بزرگ و مدرني 
براي ارائه متنوع ترین مبلمان ایراني و 
خارجي در آنجا ساخته شده است. یکي 
از این پاساژها و مراكز خرید كه نام بازار 
به  خود گرفته، بازار مبل پاسارگاد است.

 بازار مبل پاســارگاد واقع در یافت آباد 
تهران، از بزرگ تریــن و مدرن ترین مراكز 
تجاري - نمایشــگاهي در ایران به شمار 
مي آید. این بازار مبل با معماري خاصي كه 
الهام گرفته از فرهنگ ایراني است كه نام 
آن نيز برگرفته از آن است، به وسعت 24 
هزار مترمربع در 3 طبقه تجاري و 3 طبقه 
پاركينگ اختصاصي براي بازدیدكنندگان 

آماده شده است.
 در ایــن بــازار ســعي شــده تمام 
فروشــگاه ها در اختيار برندهاي معتبر 
و معروف ایراني و خارجي ماند ایتاليا، 
تركيــه، چين، مالــزي و آفریقــا قرار 
گيرد تا خریداران بتواننــد از حداكثر 
انتخاب هاي موجود در زمينه مبلمان 
استيل، مدرن و كالسيك مطابق انواع 

سليقه بهره  مند شوند.
 البته این موضوع را باید درنظر داشت كه 
این روزها واردات مبل به گستردگي سابق 
نيست و از سوي دیگر صنعت توليد مبلمان 
در ایران نيز پيشــرفت بسيار خوبي داشته 
و مي تواند بخش  وســيعي از نياز و سليقه 

مشتریان را پاسخ دهد.

 از داروخانه نخرید

بازار مبل پاسارگاد

شرایط فرهنگي، مذهبي و اجتماعي كشورمان موجب 
شده تا ســهم انواع پارچه مشــکي براي توليد مانتو، 
پيراهن و چادر در ســبد مصرفي پوشاك خانوارهاي 
ایراني طي چند دهه اخير افزایش یابد. به گونه اي كه 
برخي آمارها نياز ساالنه كشــورمان به واردات پارچه 
چادرمشــکي را از 50 تا  100ميليون متر مربع اعالم 
مي كنند كه تنها حدود 7 تــا حداكثر 15 درصد آن از 
محل توليد داخل تامين مي شود. این افزایش تقاضا در 
شرایطي اســت كه با وجود برخي مصوبات و اقدامات 
صورت گرفته براي رشد توليد داخل این محصول، هنوز 
هم نه تنها سهم توليد كنندگان داخلي از بازار این كاال 
بسيار ناچيز است بلکه برخي خطوط توليد در مراحل 
نصب و راه اندازي باقي مانده اســت و تنها خط توليد 
فعال پارچه چادر مشکي در كشورمان در شهركرد نيز 
با بخشي از ظرفيت خود به فعاليت ادامه داده و حال و 
روز چندان خوشي ندارد. شکاف توليد داخل و نياز بازار 
موجب شده است تا برخي مافياي واردات را عامل خالي 
ماندن ظرفيت توليد محــدود كارخانه هاي داخلي یا 

راه اندازي خطوط جدید توليد قلمداد كنند.

شكاف توليد و نياز بازار
گرچه آمار دقيق و جامعي از نياز بازار كشــور به انواع 
محصوالت نساجي و پوشاك و ســهم توليد داخل از 
تامين این نياز وجود ندارد، اما آمــار گمرك ایران از 
تجارت خارجي كشــور در سال97 نشان مي دهد كه 

طي این ســال 14 هزار تن پارچه چادر مشــکي به 
ارزش 86 ميليون دالر وارد كشور شده است. این در 
شرایطي اســت كه برخي آمارها نياز ساالنه كشور به 
این كاال را از 50 تا 100 ميليون متر برآورد كرده كه 
تنها بخش ناچيزي از آن از محل توليد داخل تامين 
مي شود. از ســوي دیگر حتي برخي توليدكنندگان 
داخلي، پارچه هاي چادر مشــکي داخلــي را به نام 
برندهاي خارجي عرضه مي كننــد. اما تعداد محدود 
واردكنندگان پارچه چادر مشکي موجب شده تا برخي 
از نقش مافياي واردات در زمينگير شدن توليد داخل 
این كاال خبر دهند. مدیرعامل انجمن توليد كنندگان 
محصوالت حجاب با اشاره به واردات انحصاري پارچه 
چادر مشــکي، گفت: جز موضوع واردات انحصاري، 

وجود موانع كسب و كار مانند  سرمایه گذاري نکردن 
و تعرفه گذاري نامناسب واردات نيز موجب تعطيلي 
كارخانجات توليد چادر مشکي شــده است. اسداهلل 
ســليماني افزود: اگر توليد در كشور مقرون به صرفه 
شود تجار این بخش خودشان كارخانه ایجاد مي كنند، 
اما به  دليل حمایت نکردن دولــت حدود 90 درصد 
چادرمشــکي مورد نياز كشــور از چين، كره و ژاپن 
وارد مي شود. با این شــرایط امکان ندارد طي 2 سال 
آینده به خودكفایي درتوليد چادر مشکي برسيم. به 
گفته او اكنون حــدود 40 هزار نفــر در زمينه توليد 
محصوالت حجــاب فعاليت مي كننــد و حدود 30 
درصد فعاالن نيز به دليل نبود مواداوليه بيکار شده اند. 
 این در حالي اســت كه ســرمایه گذاري براي تامين 

  مافياي واردات چادر مشكي نداريم
دبیر انجمن صنایع نساجي ایران با اشاره به مباحث مطرح در زمینه نقش مافیاي واردات 
در رونق نگرفتن تولید داخل پارچه چادر مشکي، گفت: اینکه واردات انحصاري موجب 
رونق نگرفتن تولید داخل شــده، پذیرفتني نیست و اینگونه اظهارنظرها سرپوشي 
است تا تولید کنندگان و مسئوالن، کم کاري تولید داخل این محصول را به وسیله آن 
توجیه مي کنند. حائري افزود: حتي در شرایط کنوني نیز در صورتي که مسئوالن اراده 
کنند، مي توانند ساالنه 5 خط تولید پارچه چادر مشــکي را با 50 تا 100 میلیون دالر 
وارد و با تولید 50 میلیون مترمربع پارچه نیاز بازار را تامین کنند، اما اکنون ســاالنه 
150میلیون دالر براي واردات پارچه چادر مشکي هزینه شده ولي در زمینه خطوط 
تولید سرمایه گذاري نمي شود. او بیان کرد: بخش تجاري و بازرگاني کشور با تشخیص 
نیاز بازار و در نظر گرفتن سود خود و اینکه از کجا و کي پارچه چادر مشکي وارد کند، 
کار خود را خوب انجام مي دهد اما بخش تولید متوقف شــده، نق مي زند و با استفاده 

از الفاظي مانند مافیاي واردات و... به دنبال بهانه تراشي است. حائري افزود: از سوي 
دیگر هر کسي که کارت بازرگاني و سابقه واردات داشته باشد مي تواند با تخصیص ارز 
در سامانه نیما نسبت به واردات پارچه چادر مشکي اقدام کند. او ادامه داد: اگر منظور 
از انحصار و مافیاي واردات پارچه چادر مشکي این است که فروشندگان این محصول 
در ژاپن، کره، تایوان، مالزي و... این محصول را تنها به افرادي مي فروشند که از 15 تا 20 
سال پیش هم مي فروخته اند، به  معناي مافیاي واردات یا انحصار نیست. حائري افزود: 
به  طور مثال یک کارخانه در کره  جنوبي پارچه چادرمشکي را به  دست 4 تا 5 خریدار 
نمي دهد تا این کاال در بازار ذلیل شود، همانطور که فروشندگان نخ نیز این محصول را 
تنها به یک فروشنده معتبر مي دهند تا در سایر بخش ها، توزیع کند. اینگونه نیست که 
مثال در تایوان یک خریدار ایراني تازه کار بتواند 10 هزار مترمربع پارچه چادر مشکي را 
خریداري و وارد کشور کند. اگر منظور از مافیاي واردات این است، بله مافیا داریم و این 

شیوه فروش کاال، اصلي پذیرفته شده در شرکت هاي معتبر تجاري دنیاست.

كم كاری در افزایش توليد داخل  به رغم نياز بيش از 90 درصدی به واردات پارچه چادرمشکی  توجيهی ندارد

سياه بازار چادر مشكی 
سهم ناچیز تولید داخل از تامین نیاز بازار به انواع 
پارچه مشــکي به خصوص پارچه مورد نیاز براي 
تولید چادر مشکي و نیاز کشور به واردات ساالنه  
150میلیون دالري این محصول موجب افزایش شدید قیمت و عرضه چند نرخي 
آن در بازار مصرف شده است. بررســي قیمت و محصوالت عرضه شده در بازار 
نشان مي دهد که اکنون انواع و اقسام پارچه چادر مشکي به صورت چندنرخي با 
کیفیت هاي پایین به مشتریان عرضه مي شود. این شرایط موجب شده تا فروشندگان 

این کاال برخي انواع پارچه چادر مشــکي بي کیفیت را در سایه نام و نشان برخي 
برندهاي معتبر ژاپني، کره اي و... به خریداران عرضه کنند. افزایش سهم واردات 
از بازار چادر مشکي در حالي اســت که محدود تولید کنندگان داخلي این کاال با 
مشکالت تامین مواداولیه و ماشــین آالت مواجه بوده و با وجود نیاز شدید بازار با 
حداقل ظرفیت به تولید مشغول هستند. از سوي دیگر نیاز کشور به واردات این 
کاال موجب رقابت واردکنندگان و توجیه ناکارآمدي سیاست هاي حمایت از تولید 

داخل آن، در سایه واردات انحصاري یا قاچاق انواع پارچه چادر مشکي شده است.

چند و چون

سایه کرونا بر تزئینات داخلی ساختمان

کاهش قدرت خرید مردم، شیوع ویروس 
کرونا و ضــرورت رعایت فاصله گذاري 
اجتماعي و قرنطینــه خانگي، تقاضا 
براي دریافت برخي خدمات و کاالها را 
کاهش داده است. صنف تزئینات داخلي 
ساختمان نیز ازجمله کسب و کارهایي 
است که از سال گذشته تا کنون شرایط خوبي ندارد. با بهروز چوداري 
میالني، رئیس اتحادیه تزئینات داخلي ساختمان گفت وگو کرده ایم.

وضعیت کسب و کار صنف تزئینات داخلي ساختمان 
چگونه است؟

اتحادیه تزئينات داخلي ســاختمان حدود 800عضو در رســته هاي 
كاغذ دیواري، پرده هاي عمودي و افقي، كفپوش و لمينت، رنگ آميزي 
ساختمان و شست وشوي مبل و موكت دارد و اخيرا نيز رسته خدمات 
نظافت منزل به این اتحادیه واگذار شده است. شــيوع ویروس كرونا، 
كاهش قدرت خرید مردم و مشــکالت تاميــن مواداوليه موجب افت 
40درصدي كسب و كار صنف تزئينات داخلي ساختمان شده است. با 
این وضعيت برخي فعاالن صنفي ناگزیر به تعطيلي كسب و كار یا تغيير 

شغل شان شده اند.
سهم شیوع کرونا از رکود بازار تزئینات داخلي ساختمان 

چقدر بوده است؟
از آنجا كه صنف تزئينات داخلي ساختمان ازجمله صنوف خدماتي است 
و فعاالن این حوزه براي ارائه خدمات باید در منــازل یا محل كار افراد 
حاضر شوند، به دليل شيوع ویروس كرونا و نگراني خانواده ها از انتقال این 
ویروس توسط سایر افراد، مشتریان تمایل چنداني براي دریافت اینگونه 
كار هاي خدماتي نداشته و فعاالن این صنف را به منزل خود راه نمي دهند 
كه این امر موجب شده تا تقاضا براي خدمات رسته هاي مرتبط با تزئينات 
داخلي ساختمان به شدت كاهش یابد. با چنين شرایطي فعاالن این حوزه 
چاره اي جز اینکه در محل كسب و كار خود مانده و با حفظ پروتکل هاي 
بهداشتي با حداقل درآمد، كارهاي محول شــده را انجام دهند، ندارند. 
شــيوع ویروس كرونا موجب افت30تا 40درصدي بــازار خدمات این 

صنف شده است.
کمبود و افزایش قیمت مواداولیــه چه تأثیري در این 

رکود داشته است؟
با ممنوعيت واردات لمينت از 2ســال گذشته با اســتناد به حمایت از 
توليد كنندگان داخلي، متأســفانه اینگونه توليد كنندگان از مواداوليه 
 خوبي اســتفاده نکرده و به جاي اچ بــي اف در توليد ایــن محصول از
  ام دي اف استفاده مي كنند. همچنين لمينت توليدي او.ول.لی نزده و در 
نهایت به دليل كمبود و افت كيفيت مواداوليه، صنف لمينت ساختمان 
در حال از بين رفتن است. در زمينه كاغذ دیواري نيز 80درصد نياز بازار 
از طریق واردات تامين مي شــود. واردات اینگونه اقالم با ارز حاصل از 
صادرات موجب رشد هزینه تمام شده تامين مواداوليه و نرخ ارائه خدمات 
شده است با وجود این، به دليل تشدید ركود حاكم بر بازار، فعاالن صنفي 
قادر به افزایش قيمت ارائه خدمات خود متناسب با رشد هزینه تمام شده 
مواداوليه و دســتمزد نبوده و نرخ اینگونه خدمات حداكثر حدود 15تا 
20درصد افزایش یافته است. در واقع قيمت كاغذ دیواري و سایر اقالم 
وارداتي مورد نياز صنف تزئينات ساختمان متناسب با افزایش نرخ ارز 
رشد كرده، با وجود این نرخ سایر مواداوليه مورد نياز اینگونه كسب و كارها 
كه در داخل كشور توليد مي شود، مانند رنگ ساختمان یا پارچه پرده اي 
افزایش چنداني نداشته اســت اما به دليل افزایش ســایر هزینه هاي 
تمام شده نقاشي ساختمان ازجمله دستمزد، قيمت ارائه این خدمات نيز 

حدود 40درصد افزایش یافته است.
آیا خدمات تزئینات ساختمان نرخ مصوب دارد؟

خدمات این صنف نرخ مصوبي نداشته و قيمت هاي ارائه اینگونه خدمات 
براســاس عرف منطقه به صورت توافقي تعيين مي شــود. مبناي این 
قيمت ها عرف اســت اما از آنجا كه كاالي ارائه شده در چارچوب اینگونه 
رسته هاي شغلي ماهيت خدماتي دارد درصورتي كه مشتریان از قيمت 
و كيفيت خدمات ارائه شده شکایتي داشته باشند مي توانند این شکایت 
را به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت ارائه كنند و این سازمان ها نيز 
شکایت را براي بررســي به اتحادیه ارجاع داده و اتحادیه نيز با تجزیه و 
تحليل خدمات ارائه شده قبل و بعد از انجام كار درصورت اضافه دریافتي از 
مشتریان آن را عودت می دهد و با تخلف فعاالن صنفي برخورد مي كنند.

70 تا 80 درصد نياز بازار پارچه مشکي از محل توليد 
داخل، حدود 10 هزار شغل ایجاد مي كند. با وجود این 
افسانه محرابي، مدیركل دفتر صنایع نساجي و پوشاك 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرده اســت كه 
طي یك سال اخير به صنعت نساجي به  عنوان صنعت 
پيشران و اشتغال زا توجه شده و براي توليد 80 ميليون 
مترمربع چادر مشکي 8 طرح 10 ميليون مترمربعي 
پيش بيني كرده ایم كه نيازمنــد 150 ميليون یورو و 

800 ميليارد ریال سرمایه گذاري است.

درجا زدن توليد داخل 
دبيــر انجمن صنایع نســاجي ایــران در گفت وگو با 
همشهري با بيان اینکه آمارهاي متفاوتي از ميزان نياز 
بازار و توليد داخل پارچه چادر مشکي اعالم مي شود 
و همين ضعف آماري یکي از مشکالت توليد و تامين 
نياز بازار است كه موجب سوءاستفاده برخي افراد شده، 
گفت: برآوردها نشــان مي دهد كه نياز بازار به پارچه 
چادر مشکي حدود 50 تا 70 ميليون مترمربع است 
اما تنها كارخانه فعال توليد این محصول در ایران یعني 
كارخانه حجاب شــهركرد كه محصوالت توليدي آن 
كيفيت قابل قبولي دارد نيز با وجود ظرفيت 10 ميليون 
مترمربعي اكنون تنها حدود 7 تا 8 ميليون مترمربع 
پارچه چادر مشــکي توليد و بين10 تا 15 درصد نياز 
بازار داخل را تامين مي كند. ســاالنه حدود 85 تا 90 
درصد نياز بازار به این محصول یعني ســاالنه حدود 
150ميليون دالر انواع پارچه مشــکی از كشورهاي 
آسياي جنوب شــرق آســيا مانند كره، ژاپن، تایلند، 
اندونزي، تایوان و... وارد مي شود. عليرضا حائري، افزود: 
بنابر اعالم مسئوالن وزارت صنعت قرار است كارخانه 
دیگري نيز در قزوین سال آینده به بهره برداري برسد 
كه با راه انــدازي این كارخانه بــا ظرفيت 20ميليون 
مترمربعي ظرف 3 تا 4 سال ميزان توليد داخل پارچه 
چادر مشکي به 30 ميليون مترمربع مي رسد و نزدیك 
40 تا 50 درصد نياز بازار داخلي تامين مي شــود. به 
گفته او مباحثي در زمينه راه اندازي خط توليد پارچه 
چادر مشکي توســط ایدرو در قم نيز مطرح است كه 
هنوز اجرایي نشده است. قبال نيز برخي خطوط توليد 
راه اندازي شد كه به سمت توليد پارچه مشکي با خط 
توليد پارچه پوپلين )پارچه پيراهني( نه پارچه چادر 
مشکي رفت و محصوالت توليدي آن نتوانست چندان 
در بازار جا بيفتد. دبير انجمن صنایع نســاجي ایران، 
گفت: توليد پارچه چادر مشکي از نظر نخ، بافت پارچه، 
رنگرزي و تکميل پيچيدگي هاي خاص خود را دارد و 
ریسندگي نيازمند دانش فني باالیي است. داشتن ثبات 
رنگ نوري و سایشي و  جذب نکردن گردوغبار و لطيف 
و لخت بودن از جمله موارد مرتبط با مرحله ریسندگي 
و رنگرزي پارچه چادر مشکي است كه نيازمند استفاده 
از رنگ هاي خاص )دیس پرس( وارداتي است. حائري 
با بيان اینکه توليد كنندگان داخلي از نظر ماشين آالت 
توليد و رنگ نيازمند واردات هستند، گفت: خوشبختانه 
توليد نخ ميکرو فيلمنت مورد نياز توليد پارچه چادر 
مشکي، بومي شده و در چند كارخانه در قزوین توليد 

مي شود.

علي ابراهیمي 
دبير گروه بازار

قیمت) تومان(مشخصاتنام کاال

502.300 گرمكره حيوانی پاستوریزه شکلی 

1004.600 گرمكره حيوانی پاستوریزه ميهن 

36.600 درصد- یك ليترشير پرچرب  ميهن

150018.900 گرمماست سون كاله 

1004.600 گرمكره سنتی شکلی 

20014.500 گرمیپنير ماسکارپونه كاله

4509.500گرمیپنير سفيد ایرانی  پگاه

51518.600 گرمیپنير نسبتا چرب روزانه

9006.000 گرمیماست كم  چرب پگاه

2503.600 گرمی- ليوانیكره گياهی مارگارین مهگل

قیمت) تومان(مشخصاتبرند

70027.400 گرمی مروارید سياهرطب مضافتی بم

85.000فله- هركيلو خرما پيارم

60023.600 گرمی مروارید سياهرطب مضافتی بم 

20.000فله- هركيلوخرما زاهدی فله مقدار 1000 گرم

40.000فله- هركيلوخرما ریزه خاصویی

90027.200 گرمیرطب طالیی پانی

43049.500 گرمخرما خشك پيارم ساغر 

62028.900 گرمی پارسانخرمای مضافتی بم 

100027.200 گرمی مروارید سياهخرمای كبکاب 

50015.600 گرمی پانیخرما زاهدی 

قیمت) تومان(مشخصاتبرند

65R/185600.000 14 گل P640بارز 

60R/205850.000 15 گل مركورییزد تایر

65R/165380.000 13 گل GS2030گلدستون 

60R/205690.000 14 گل KB77كویر تایر

750.000سایز 15/60/205 گل kb77كویر تایر

65R/185590.000 15 گل P640بارز 

65R/165505.000 13 گل KB16كویر تایر 

500.000سایز 14/65/185گلدستون 

65R/165520.000 13 گل ونوسیزد تایر

70R/175680.000 13 گل P601بارز 
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سبقت دالل ها از دولت در بازار خودرو
كارشناسان بازار خودرو معتقدند كه سياست هاي دولت تنها مسير دالالن را هموار كرده است

بازار خودرو با آشفتگي هاي بسياري همراه شده است و به جاي 
آنكه توليدكنندگان به رقابت بپردازنــد، اين تقاضاكنندگان 
هستند كه به رقيب يكديگر تبديل شــده اند. دولت در سال 99 تالش كرد تا با تكيه بر 
سياست هايي همچون انجام قرعه كشي فروش خودرو زمينه را براي بهبود اوضاع بازار 
خودرو مهيا كند؛ خواسته اي كه براساس گفته كارشناسان خودرو تنها منجر به گسترش 
دايره فعاليت دالالن شد. براي بررسي سياست هاي دولت در اين حوزه و تحليل آينده 
بازار خودرو، نظر محمدرضا نجفي منش، رئيس انجمن صنايع همگن قطعه سازي ، مرتضي 

مصطفوي و اميرحسن كاكايي، كارشناسان حوزه خودرو را جويا شديم.

صنعت خودرو يك تصميم گيرنده واحد ندارد
اقدامات دولت در حوزه خودرو را بايد از ابعاد 
مختلف توليد، قيمت و بازار مورد بررسي قرار 
داد. اقدامات فعلي دولــت در مورد قيمت، 
تأثيري بر بازار ندارد؛ چرا كه دولت يك رانت را به وسيله قرعه كشي 
ايجاد كــرد، مانند اتفاقي كــه در دوران شــكل گيري بليت هاي 

بخت آزمايي شاهدش بوديم.
زماني كه قرعه كشي خودرو اعالم مي شود، تعداد بي شماري از افراد 
ثبت نام مي كنند و هرقدر دولت فيلترهاي گوناگون بگذارد، بی فايده 
است؛ چرا كه مردم مي دانند از چه طريقي مي توانند اين موانع را دور 

بزنند. اتفاقاتي مانند فروش و اجاره كارت ملي يك نمونه از اين اقدامات هستند.
بايد بدانيم كه دولت به تنهايي در صنعت خودرو نقش آفريني نمي كند و نزديك به 29 سازمان 
و نهاد در اين موضوع دخيل هستند. من گاهي به شوخي مي گويم كه تنها سازمان ملل در اين 

موضوع دخالت نمي كند. بنابراين ما نياز داريم كه يك سازمان تصميم گيري كند.
از سويي ديگر بايد اجازه داده شود تا مانند دهه 70، قيمت از طريق حاشيه بازار تعيين شود. 
راه حل ديگر نيز اين است كه اختيار را به دست كارخانه ها بدهند تا براساس قيمت تمام شده 
يك قيمت معقول ارائه شود؛ به عنوان مثال خودرويي كه 100 ميليون تومان براي كارخانه دار 

هزينه داشته است، در بازار به قيمت 110 ميليون تومان فروخته شود.
ارائه يارانه يا حتي عرضه كردن خودرو در بورس نيز گزينه هاي ديگري هســتند كه به عنوان 

راه حل هاي كنترل قيمت خودرو قابل بررسي هستند.
با يك نگاه كلي به عملكرد دولت در حوزه خودرو، بايد بگوييم كه اقداماتي همچون طرح هاي 

قرعه كشي به هيچ وجه راهگشا نبوده اند و دولت تنها به تقسيم رانت كمك كرده است.
اگر دولت به همين شيوه ادامه دهد، توليدكنندگان خودرو و همچنين قطعات ضرر خواهند 

كرد، ميزان توليد نيز روند نزولي پيدا مي كند و تنها دالالن هستند كه سود خواهند برد.

مشكل در بحث تقاضاي خودرو است نه عرضه
از نظر رويكردي و استراتژي بايد بگوييم سياست دولت و 
وزارت صمت ناظر بر بحث عرضه اســت و برهمين اساس 
اســت كه مي بينيم دولت خواهان توليد بيشــتر از جانب 
خودروسازان اســت درحالي كه از نظر من مشــكل اصلي بازار ما 

مربوط به تقاضاست.
دولت هر سياســتي در حــوزه عرضــه در پيش بگيــرد، باز هم 
خودروسازها توليد خود را انجام مي دهند؛ چرا كه در غيراينصورت 
كارگرهايشــان بيكار مي شــوند و اين موضوع مي تواند مشكالت 
گسترده تري را براي خودروسازان رقم بزند. البته نبايد فراموش كرد 
كه اقداماتي همچون ترخيص كاال و تخصيص ارز بر افزايش عرضه اثر گذار هستند اما مشكالتي 
كه ما در بازار خودرو داريم، مربوط به تقاضاست. متأســفانه بايد بگويم كه بيش از 50 درصد 
تقاضاهاي بازار با نيت سوداگري شكل مي گيرند و نگاه سرمايه اي به خريد خودرو وجود دارد 
و نه نگاه مصرفي. اين موضوع موجب شده است تا ما با حجم عجيبي از تقاضا روبه رو باشيم و 

اقداماتي مانند قرعه كشي نيز اثري بر آن نداشته باشد.
تا زماني كه تقاضا اصالح نشود، اين اختالف فاحش ميان عرضه و تقاضا پابرجا خواهد ماند و 
همين روند اگر ادامه پيدا كند، من مطمئن هستم كه پرايد 120 ميليون توماني هم در بازار 

خريد و فروش خواهد شد.
بنابراين بايــد نگاه تقاضا در بازار مديريت شــود، اين موضوع به عرضه مربوط نيســت. صف 
خريد در هيچ كشوري از دنيا مفهوم ندارد و خودروسازان در ساير كشورها تالش مي كنند تا 
خودروهايشان را با گزينه هاي جذاب تر به مصرف كننده بفروشند، چرا كه خودرو به عنوان يك 

كاالي مصرفي خريداري مي شود و مصرف كننده واقعي به سراغ آن مي رود، درحالي كه در ايران 
نگاه سرمايه اي به خودرو وجود دارد.

در اين راستا بايد بگويم كه نگاه دولت و وزارت صمت اشتباه است و به جاي آنكه بخش تقاضا 
را مديريت كنند، به سراغ عرضه رفته اند. از نظر من، عده ای در پشت پرده تالش مي كنند تا 
سياست گذار به سمت بازار تقاضا نرود؛ چرا كه اين افزايش قيمت به نفع دالل ها رقم مي خورد. 
با اين رويكرد فعلي وزارت صمت اتفاق مثبتي در بازار خودرو رقم نخواهد خورد و بدون شك 

قيمت ها افزايش خواهند يافت.

قرعه كشي خودرو، التاري ملي بود
چندسالي است كه سياســت هاي اشتباه از جانب دولت به 
بهانه كنترل بازار خودرو اجرا شده است و از اين طريق تعادل 
صنعت برهم خورده است. دولت تالش كرد تا قيمت خودرو 
را در خودروسازي كنترل كند و از اين طريق امكان كنترل بازار را 
در دست بگيرد اما در عمل شاهد بوديم كه از يك سو خودروسازها 
با زيان هنگفت روبه رو شدند و از طرف ديگر بازار هم كنترل نشد. 
در اين ميان به علت كاهش عرضه و اختالف قيمت تثبيت شده بين 
قيمت بازار و صنعت، موجب شــد تا مردم هجوم بيشتري به اين 

بازار بياورند.
درواقع بايد گفت كه بازار به سمت بازار سرمايه گذاري حركت كرده و در ادامه حاشيه بازار بدتر 

شده و دست مصرف كننده واقعي از خودرو كوتاه شده است.
دولت، امسال هم دست به اقداماتي مانند قرعه كشي زد. اين كار خطرات بزرگي ايجاد كرد و 
مردم فرضشان بر اين شد كه قرار است از طريق خودروسازي، رانتي به مردم داده شود و هر فرد 
به عنوان شهروند حق دارد كه در اين التاري ملي شركت كند. قبل از قرعه كشي ها بازار بين يك 
تا 2 ميليون متقاضي در حال رفت وآمد بود، بعد از اين قرعه كشي نزديك به 8 ميليون جمعيت 

وارد بازي شدند، چون اين قرعه كشي سودآوري صد درصدي را تضمين مي كرد.
در اين مسير تالش شد تا موانعي براي ثبت نام كنندگان قرعه كشي ايجاد شود اما نبايد فراموش 

كرد كه مردم ايران سال هاست مي دانند وقتي قانون گذار زور مي گويد، چطور آن را دور بزنند.
در اين مدت شاهد بوديم كه پيشنهادهاي عجيبي مطرح شده است و گفته اند كه مي خواهند 
اختالف قيمت بازار و خودروســاز را به عنوان ماليات حذف كنند تا مانع خريد و فروش مردم 
شوند يا اينكه دستور داده اند قيمت ها را از سايت ها حذف كنند، اقدامي كه تنها موجب از بين 

رفتن شفافيت در بازار شده است.
اين راهكارها بدون توجه به شــرايط واقعي فرهنگ و اقتصاد ايران انجام شد و اگر بخواهيم با 
يك نگاه كلي شرايط را تحليل كنيم بايد بگوييم اتفاقي به نام كنترل بازار رقم نخورده است. 
سياست هاي اجرايي دولت جز دردسر برای بازار، آورده اي نداشت. تا زماني كه قيمت ها آزاد 

نشود و دولت دست از دخالت در بازار برندارد، آينده روشني پيش  روي اين بازار نخواهد بود.
فلسفه سياست گذاري دولت در 2 سال گذشته غلط بوده است و متأسفانه در بستر اين فلسفه 

غلط، مدام در حال ايده پردازي نيز هستند.

این شماره

خودرو 99

كدام محصوالت در بازار خودروي ايران اقتصادي هستند؟

مقرون به صرفه
بر اساس گفته مدير مسئول پايگاه خبري اسب بخار، تيبا2، پژو206 تيپ5 و كوئيك از نظر هزينه 

خريد و نگهداري، خودروهاي اقتصادي بازار هستند
در روزگاري كه قيمت خودرو مانند بسياري 
از كاالهاي مصرفي، ســير صعودي پيدا كرده 
اســت، هر فردي براي خريد خودروي مورد عالقه اش بــه اين اميد كه 
بهترين گزينه را انتخاب كرده باشد، تا آنجا كه توان دارد مته به خشخاش 
مي گذارد. انتخاب بهترين گزينه براي هر فردي با توجه به سطح زندگي 
و درآمد متفاوت است اما اگر بخواهيم خودرويي را با هزينه هاي مناسب 
خريد و نگهداري معرفي كنيم، بايد در دسته بندي خودروهاي اقتصادي 

به جست وجو بپردازيم.
 محمد مهدي تفضلي كه بسياري از عالقه مندان خودرو، او را با مستندهاي 
»اسب بخار« مي شناسند، خودروي اقتصادي را خودرويي معرفي مي كند كه 
عموم مردم امكان خريد و استفاده از آن را داشته 
باشند. مدير مسئول پايگاه خبري اسب بخار در 
توضيح خودروي اقتصادي به خبرنگار همشهري 
گفت: در دنيا خودروهاي اقتصادي شرايطي را 
مهيا كرده اند كه يك دانشجو يا خانواده اي كه 
برای اولين بار تصميم به خريد خودرو مي گيرند، 
اين گزينه را انتخاب كنند. به معناي ســاده، مي تــوان گفت كه خودروي 
اقتصادي، ارزان ترين خودرويي اســت كه افراد مي توانند خريداري كنند 
و قرار نيســت اين خودروها از امكانات بااليي برخوردار باشند. خودروهاي 
اقتصادي به عنوان ابتدايي ترين خودروها شناخته مي شوند. او در مورد ارتباط 

هزينه هاي نگهداري خودرو با موضوع اقتصادي بودن، توضيح داد: در موضوع 
خودروهاي اقتصادي، بحث اول مربوط به هزينه خريد خودرو است اما پارامتر 
هزينه هاي نگهداري، بحثي است كه در تمام خودروها بايد در نظر گرفته 
شود. تفضلي با توجه به مواردي همچون هزينه خريد، نگهداري و استهالك 
خودرو به دسته بندي  خودروهاي اقتصادي در 4سطح قيمتي پرداخت، البته 
او به اين نكته اشاره كرد كه »اقتصادي ترين خودروي كشور كه هم اكنون 
توليد نمي شود، پرايد اســت. با توجه به حذف اين خودرو در عرصه توليد، 
بايد گفت كه در گذر زمان حضور اين خودرو كمرنگ خواهد شد و سليقه 
مشتري ها با يك پله ارتقا به سراغ خودروي جايگزين پرايد مي رود. بنابراين 
گزينه اول را به خودروي جايگزين پرايد اختصاص مي دهيم.« ناگفته نماند 
كه بر اساس توضيحات تفضلي، در بحث خريد خودرو، سليقه بسيار مهم 
است. معرفي يك خودرو بر اســاس بودجه هر فرد، امري دشوار است؛ چرا 
كه براي عده اي كيفيت و اســتهالك خودرو مهم است و در مقابل گروهي 
نيز امكانات موجود در خودرو يا شــتاب خودرو را در اولويت قرار مي دهند. 
بنابراين دسته بندي خريد خودرو براي هر فرد متفاوت است اما اگر بخواهيم 
خودروهايي را به عنوان خودروهاي اقتصــادي كه هزينه نگهداري پايين، 
امكانات رفاهي كم اما كيفيت خوب دارند و همچنين خدمات پس از فروش 
مناسبي را ارائه مي دهند معرفي كنيم، مي توان به فهرستي تكيه كرد كه 
در آن تالش شده است تا خودروهايي ذكر شوند كه در كنار به صرفه بودن 

هزينه هاي خريد، در بحث نگهداري نيز هزينه كمي داشته باشند.

سبدهاي پرسود 
خطرناك 

نمادهاي خودرويي در بازار سرمايه چه 
وضعيتي دارند؟

شاخص گروه خودرويي 
گذشــته،  2ســال  در 
2200درصد رشد را براي 
زيرمجموعه خود به ثبت رسانده اســت. در بازه زماني پنجم 
شهريور سال97 تا پنجم شهريور سال99، سهام زيرمجموعه 
گروه خودرويي 2200درصد افزايش قيمت را تجربه كرد و اين 
رقم وسوسه كننده در حالي برآورد مي شود كه همه مي دانيم 
كه شركت هاي بزرگ خودروسازي داخلي مثل ايران خودرو 
و ســايپا، زيان ده و ورشكسته اند. گسترش ســرمايه گذاري 
ايران خودرو با نماد »خگســتر« هم قطعات اين شركت ها را 
در اختيار آنها مي گذارد و نمي توان حســاب ايــن گروه را از 
ايران خودرو و سايپا جدا كرد. درباره خريد سهم هاي اين گروه 
بايد 2 نكته را در نظر بگيريم. نخســت اينكه eps گرو ه هاي 
خودرويي عموما منفي هستند و تنها اهميت خريد سهام آنها 
هنگامي مشخص و خريد آنها منطقي مي شود كه شركت هاي 
دارنده اين ســهام ها قصد افزايش ســرمايه از محل تجديد 
ارزيابي داشته باشــند. عموما اين افزايش ســرمايه موجب 
افزايش بازدهي سهام هاي اين گروه مي شود. براي مثال اخيرا 
ايران خودرو افزايش سرمايه 1872درصدي داده است و تعداد 
ســهامش بيش از 18برابر شده. ســايپا هم افزايش سرمايه 
398درصدي داده و براي خگستر هم افزايش 1550درصدي به 
ثبت رسيده است. توصيه مي شود كه سهام هاي گروه خودرويي 
را در صورتي  كه از افزايش سرمايه آن خبر داريد نگهداري كنيد 
و نگاه بلند مدت به آنها نداشته باشد. اين روزها همه نگران زمان 
مناســب فروش براي ســهام هاي گروه خودرويي هستند اما 
به نظر مي رسد نگهداري كوتاه مدت آنها، حداقل تا اعالم سبد 
سوم دولت، رويكرد درستي باشد. اما مهم ترين سهم هاي اين 
گروه - چه خودروسازي، چه قطعه سازي - در 2سال گذشته 

چقدر براي سهامداران شان سود آوري داشته اند؟ 

نورا عباسی
روزنامه نگار

محمدرضا نجفي منش
رئيس انجمن صنايع همگن قطعه سازي

مرتضي مصطفوي
كارشناس حوزه خودرو

اميرحسن كاكايي
كارشناس حوزه خودرو

زهره پدرام نيا
كارشناس بازار سرمايه

يكي از پديده هاي گروه  خودرويي خگستر است. نماد فوق كه مربوط به گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو است بيش از 13سال است كه در بازار سرمايه حضور دارد؛ نمادي كه در بازه زماني 
پنجم شهريور97 تا پنجم شهريور99، بيش از 7500درصد رشد قيمت را تجربه كرده است. قيمت 
تعديل شده هر سهم خگستر شهريور 2سال پيش 10تومان بوده و پنجم شهريور سال جاري به 

794تومان رسيده است!

گروه خودروسازي بهمن هم كارنامه خوبي از خود در 2سال گذشته به جاي گذاشته است. قيمت 
تعديل شده هر سهم گروه خودروسازي بهمن در پنجم شهريور 2سال پيش، تنها 78تومان بوده و 
بعد از طي 2سال در روز مشابه سال جاري به 4034تومان رسيده است. بازدهي اين گروه در مدت 

مورد بحث بيش از 5200تومان برآورد مي شود.

»خودرو« سهمي است كه اين روزها در سبد بيشتر سهامداران پيدا مي شود. ايران خودرو با نماد 
»خودرو« 2سال است كه با همه فراز و نشــيب هايش، سودهاي خوبي براي سهامداران خود رقم 
زده است. قيمت تعديل شــده اين سهم در پنجم شهريور ســال97، تنها 9تومان بوده و حاال در 
پنجم شهريور سال جاري بر عدد قيمتي 425ايستاده اســت. اين سهم كه در خرداد سال جاري 
نرخ 600تومان را هم به خود ديد، در بازه زماني مورد بحث 4600درصد رشد قيمت را در كارنامه 

خود به ثبت رسانده است.

نام نماد زاميادي ها در بورس، »خزامياد« اســت. سهامداران اين شــركت خودرو سازي  در بازه 
زماني مورد بحث ما طعم سود 2800درصدي را چشيده اند. قيمت تعديل شده هر سهم خزامياد 
در پنجم شهريور سال97، 75تومان برآورد شده كه اين عدد 2سال بعد به 2236تومان براي هر 

سهم رسيده است.

سايپا در مدت موردبحث، يك سوم ايران خودرو سود به سهامداران خود داده است. قيمت تعديل 
شده هر سهم سايپا كه با نماد »خساپا« در بازار سرمايه حضور دارد، از 21تومان سال97 )پنجم 
شهريور ماه(  به 367تومان رسيده تا در اين گروه خودرويي بيش از 1600درصد سود دهي به ثبت 

رسيده باشد.

پارس خودرو با نماد »خپارس« در بازار سرمايه حضور دارد؛ سهمي كه خبرها حكايت از افزايش 
سرمايه  آن در آينده اي نزديك دارند. قيمت تعديل شده هر سهم خپارس در پنجم شهريور 2سال 
پيش، 76تومان ارزشگذاري شده است و حاال بعد از 2سال با 1600درصد رشد به 1327تومان 

)به ازاي هر سهم( رسيده است.

گروه خودرويي ها به خودروسازان محدود نمي شوند.  قطعه ســازان كه زيرمجموعه اين گروه به 
شمار مي روند هم بازدهي هاي قابل قبولي داشــته اند؛ مثال »خكار« نماد ايركا پارت صنعت در 
مدت مشخص ما، 2500درصد، نماد »ختوقا« مربوط به قطعات اتومبيل ايران با 2300درصد و 
»خاهن« مربوط به آهنگري تراكتورسازي ايران با 600درصد بازدهي ، در صدر جدول قطعه سازان 

خودرويي ها ايستاده اند.

خگستر

 ۷۵۰۰درصد

خبهمن

۵۲۰۰درصد

ايرانخودرو

۴۶۰۰درصد

زامياد

۲۸۰۰درصد

خساپا

۱۶۰۰درصد

خپارس

۱۶۰۰درصد

قطعهسازان
سودآور

خودروسازان وعده توليد خودروهاي متنوعي مي دهند. آنها مدعي شده اند كه در سال جهش توليد قرار است 
محصوالت جديدي را به بازار عرضه كنند تا از وخامت حال بازار خودرو كم كنند. براساس اظهارات سعيد زرندي، 
معاون طرح و برنامه وزارت صمت توليد يك ميليون و۲۰۰هزار دســتگاه خودرو در سال99 از سوي سياستگذار 
خودرو هدف گذاري شده است. به نظر مي رسد بخشي از اين عدد قرار است به دوش محصوالت جديد ايران خودرو و سايپا باشد. شاهين، 
راناپالس، k13۲ و... خودروهايي هستند كه نام آنها اين روزها با برچسب توليدات داخلي سال99، رسانه اي شده اند و به نظر مي رسد كمكي 

به كنترل بازار خودرو نخواهند كرد.

خودرویبینام
 

 C خودرويي ســدان در كالس ابعادي ،k132 محصول توليدي جديد
است كه هنوز مسئوالن نامي برايش پيدا نكرده اند. توليدي ايران خودرو، 
در 2مدل با گيربكس دســتي و اتوماتيك، داراي استاندارد آاليندگي 
يورو5 اســت. فرمان برقي، صنــدوق عقب جــادار، صندلي هاي جلو 
برقي، دوربين ديد عقب، آينه هاي برقي تاشــونده راهنمادار، سيستم 
هشدار دهنده مالتي پلكس، كروز كنترل، سان روف، چراغ روشن كننده 
فضاي پايين داخل كابين )Foot lamp(، سيستم تهويه هواي اتوماتيك 
از ديگر مزاياي اين خودرو سدان جديد اســت. عالوه بر اين دارا بودن 
چراغ هاي جلو مجهز به المپ نئون و چراغ روز )Day Light(، گرافيك 

جديد چراغ هاي عقب از ديگر ويژگي هاي اين خودرو به شمار مي رود.

راناپالس چه امكانات جديدي دارد؟
رانا پالس ديگر خودرو توليدي جديد در بازار است؛ رانا پالس يكي از 
خودروهاي جديدي است كه قرار است تا پاييز امسال وارد بازار شود و 
به نوعي دومين برند ملي شناخته مي شود. اين خودرو تجهيزات ارتقا 
يافته  چنداني ندارد. استاندارد يورو5 يكي از تغييرات جدي اين خودرو 
است. عالوه بر اين حجم موتور در اين خودرو 1.6، حداكثر قدرت موتور 
105 )5800دور در دقيقه(، حداكثر گشتاور موتور 142 )4000دور 

در دقيقه(، تعداد سوپاپ 16، استاندارد حد آاليندگي يورو5، حداكثر 
سرعت190، ميانگين مصرف سوخت در خارج از شهر 5.5، ميانگين 
مصرف تركيبي 6.9، ترمز هاي جلو ديسكي خشك شونده و ترمز هاي 
عقب كاسه اي است. ساير تجهيزات اين خودرو شامل سيستم ضد سرقت 
و سيستم هشــدار دهنده مركزي ورودي غيرمجاز، سيستم عيب يابي 
هوشمند، قفل مركزي با ريموت كنترل، كمربند هاي ايمني جلو سه 
نقطه اي با قابليت تنظيم ارتفاع اســت. ايران خودرو براي راناپالس از 
همان موتور TU5 سابقش استفاده كرده فقط با اين تفاوت كه اين موتور 

در رانا LX و EL از نوع يورو4 بود ولي در رانا پالس از نوع يورو5 است.
 

سورن پالس در راه است 
ســورن پالس مجهز به موتــور EF7 با حجــم 1.7ليتــر و حداكثر 
قدرت115 اسب بخار و حداكثر گشتاور 160نيوتن متر بوده و مي تواند 
اســتاندارد هاي آاليندگي يورو5 را پــاس كند. نكتــه حائز اهميت 
درخصوص سورن پالس مطابقت اين خودرو با استاندارد يورو5 است. 
مثل بقيه خودروهاي در راه! يك گيربكس پنج ســرعته دســتي نيز 
نيروي توليد موتور اين خودرو را به چرخ هاي جلو آن منتقل مي كند. 
قواي محركه و جعبه دنده سورن پالس در بسياري از محصوالت ديگر 
ايران خودرو نيز مشاهده مي شود و همين موضوع مي تواند به خريداران 
اطمينان دهند كه خودرو مذكور در اين دو بخش مشكلي درخصوص 

قطعات و خدمات پس از فروش نخواهد داشت.

شاهينپرسروصدا
 

شاهين پرســروصداترين خودروي توليدي سال جاري است كه حتي 
پيش فروش هم شده است! شاهين سدان ملي جديد سايپاست كه بر 
مبناي پلتفرم SP100 توسعه پيدا كرده است. اين خودرو قرار است 
از اواخر تابستان سال جاري پا به جاده هاي كشور بگذارد؛ وعده اي كه 

قطعا محقق نخواهد شد.
سايپا شاهين )سايپا رهام( قرار بود تا پيش از آغاز تحريم ها در مشاركت 
با كمپاني برليانس چين، با پيشــرانه 1٫65 ليتري 16سوپاپ تنفس 
طبيعي به بازار بيايد. اين پيشــرانه قدرت 113 اسب بخار را با گشتاور 
154نيوتن متر براي شــاهين فراهم مي كرد. همچنين جعبه دنده 6 
سرعته اتوماتيك هيونداي پاورتك )HPT( وظيفه انتقال قدرت را در 

توليدات جديد خودروسازان چه ويژگي هايي دارند و چقدر مي توانند كمبود در بازار را جبران كنند؟

صفــرهایبـيرمق
 

قيمت باالي تمام شده محصوالت جديد خودرويي حكايت از حجم كم بازار آنها در سال جاري دارد 
آوين آزادی 

روزنامه نگار

ليال شريف
روزنامه نگار
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خودرو 99

هشدار! اين جاده لغزنده است
آيا در شرايط فعلي، سرمايه گذاري در بازار خودرو توجيه اقتصادي دارد؟

خودرو در گذشته در كشور بيشتر نقش كاالي مصرفي را داشت البته به استثناي دوران جنگ 
اما به مرور زمان با فرازونشيب هاي بازار خودرو ارتباط مستقيمي پيدا كرد و تغيير نقش داد و 
تبديل به كاالي سرمايه اي شد. هرچند روند پرفراز و نشيب خودروسازي، نقش خودرو به عنوان 
كاالي سرمايه اي يا مصرفي را رقم زده است، اما آنگونه كه مشخص است، تعيين كننده ترين عامل در اين ميان بحث عرضه 
و تقاضاست. در شرايط كنوني عرضه و تقاضاي خودرو در بازار به گونه اي است كه موجب شده فاصله قيمتي ميان كارخانه 
و بازار بسيار از هم دور شوند. در چنين شرايطي كه تورم از يك سو و نابساماني هاي اقتصادي از سوي ديگر گريبان مردم 

را گرفته بايد ديد آيا خودرو مي تواند بستر مناسبي براي سرمايه گذاري باشد يا خير؟

ضربه به صنعت خودرو
بعضي از كارشناســان خودرو معتقدند خريد خودرو به عنوان 
كاالي سرمايه اي به صرفه اســت و عده اي خالف اين عقيده را 

دارند.
 اميرحسين عليزاده، كارشناس خودرو در گفت وگو با همشهري 
مي گويــد:» در همه جاي دنيا خودرو كاالي مصرفي اســت نه 
سرمايه اي. در اين كشورها به دليل وجود جو رقابتي در درجه اول 
توليدات بايد رضايت مصرف كننده را برآورده كند. به همين علت 
است كه خودروسازان با گذاشتن انواع آپشن ها سعي بر كسب 
رضايت مشتري دارند«.  وي معتقد است وقتي پاي واسطه گري 
و كسب سود بيشتر به دليل خريد و انبار كردن اتفاق بيفتد قطعا 
كسي انتظار زيادي بابت كيفيت و آپشن ندارد و فقط زياد كردن 
سرمايه است كه در درازمدت ضربه به صنعت است. خودرو در 
چنين شرايطي به جاي رســيدن به دست مصرف كننده اصلي 

بيشتر به دنبال بازار واسطه گري است.

تصميماتي برپايه احساس
عليزاده ســرمايه گذاري از طريق بازار خودرو را تابع احســاس 
مي داند و موافق افزايش سرمايه از اين طريق نيست به ويژه در 
شرايط موجود كه بازار داراي نوسانات زيادي است. او مي گويد: 
»يك سري پول هاي سرگردان دســت مردم است كه بسته به 
شرايط به سمت بازار سكه، مسكن، بورس و خودرو مي رود كه 
كامال حسي انجام مي شود. اين رفتار در سرمايه گذاري به نوعي 
نياز كاذب ايجاد مي كند و باعث نوسان قيمت و افزايش داللي و 
واسطه گري مي شــود و در حالت كالن نيز پول هاي سرگردان 
به جاي سرمايه گذاري به سمت پس انداز سوق پيدا مي كند كه 
خودش يكي از عوامل تورم اســت؛ اين در حالي است كه سهم 
صنعت خودرو از توليد ناخالص داخلي )GDp( 4درصد است. 
قيمت مواداوليــه توليد خودرو به نوعــي آزاد اما قيمت خودرو 
محدود اســت. همانطور كه گفتم چون هيچ منطقي پشت اين 
جريان پولي نيست و بيشتر تابع حس است، سرمايه گذاري در آن 

را به ويژه در شرايط كنوني توصيه نمي كنم. ممكن است شرايط 
طوري رقم بخورد كه براي ســرمايه گذاران چندان خوشايند 
هم نباشد«. ســرمايه گذاري روي خودرو اختالف قيمتي بين 
كارخانه و بــازار آزاد را افزايش مي دهــد و همين عامل موجب 
ايجاد فساد در بازار مي شود. هر كااليي كه دو نرخي باشد، منشأ 
رانت و فساد خواهد بود. هم اكنون 80درصد مشتريان خودرو را 
براي ســرمايه گذاري مي خرند و در چنين جوي خودروسازان 
زيان مي بينند تا دالالن صد درصد ســود كنند. اما كارشناسان 
معتقدند با سياست هاي در پيش گرفته شده خودروسازان كه 
افزايش توليد است شايد تا حدودي آشفتگي بازار كاسته شود و 
اين موضوع قطعا انتظارات سرمايه گذاران را مرتفع نخواهد كرد. 
از طرفي اگر خودروسازان براي حذف سوداگري اقدام به فروش 
محصوالت خود در حاشيه بازار كنند و خودرو تك نرخي شود 

بازهم سرمايه گذاران متضرر خواهند شد.
سرمايه گذاري روي خودرو از ســوي مردم در درازمدت به نفع 
صنعت خواهد بود. چرا كه اگر يكي از دو راه حل )فروش در حاشيه 
بازار، فروش در بورس( انجام شود خودرو تك نرخي شده و رانت 
از بين مي رود. دولت هم مي تواند با سودآور شدن خودروسازان 
و قطعه سازان از آنها ماليات بگيرد، همچنين مي توان كيفيت را 
افزايش داد و مطالبات قطعه ساز را پرداخت و كمك به تكميل 
محصول كف كارخانه كــرد. از طرفي ســرمايه گذاران بايد به 
اين نكته هم توجه كنند با توجه به شــرايط حاكم بر اقتصاد و 
افزايش قيمت هاي رخ داده به ويژه در حوزه خودرو، طبيعتا نياز 
به نقدينگي بيشتري براي خريد خودرو الزم است و اين روند در 
شرايطي كه قدرت خريد به شدت كاهش يافته، منجر به ركود 
بازارها شده است. ادامه دار شــدن اين ركودها و كاهش خريد و 
فروش ها و نبود حاشيه سود مناسب مي تواند انگيزه ها براي ورود 

سرمايه هاي سرگردان به بازار خودرو را كاهش دهد.

شيوا نوروزي
روزنامه نگار

كدام خودروها بهترين بازار خريد و فروش را دارند؟

سانتافه و پژو 206 در 
كورس خوش فروش ها 

بررسي وضعيت خريد و فروش خودروهاي داخلي و 
خارجي، قديمي و جديد در بازار ايران

هنوز هم پرفروش ترين محصــوالت خودرو، چه 
خارجي و چه داخلي در قــرق محصوالت قديمي 
توليدكنندگان خودرو قرار دارد. انحصاري بودن 
بازار موجود كشور و توقف واردات خودروهاي وارداتي عمده دليل اين موضوع 
است كه موجب شده تا بازار ايران با وجود داشتن پتانسيل بسيار باال در بخش 
تقاضا، به مشتريان حق انتخاب گسترده ندهد. گزارش پيش رو پرفروش ترين 

خودروهاي داخلي و خارجي در بازار خودروي ايران را مي خوانيد.

پرفروش ترين خودروهاي وارداتي
كمتر از 3ســال اســت از توقف ورود خودروهاي وارداتي به داخل كشور مي گذرد. 
گرچه اين روزها خريد و فروش خودرو راكد است و معامالت خيلي كم انجام مي شود 
اما همچنان برخي از خودروها بازار را در دســت دارند. مهــدي دادفر، دبير انجمن 
واردكنندگان خودرو در گفت وگو با همشهري به پرفروش ترين خودروهاي سال99 
اشاره مي كند و مي گويد: »خودروهايي مانند هيونداي سانتافه، تويوتا رافور، تويوتا 
كمري هيبريد، تويوتا كروال و ميتسوبيشي اوتلندر، ب ام و سري7 بازار خريد و فروش 
را به دســت دارند. معموال برندهايي كه قطعات يدكي آن در بازار بيشتر باشد اقبال 
بيشتري براي خريد آن وجود دارد. افرادي كه كاهش هزينه و افزايش طول عمر در 
خودرو برايشان اهميت دارد معموال به سمت خودروهاي ژاپني مي روند. افرادي هم 
كه به دنبال آپشن و برند هستند اقبال بيشتري براي خريد خودروهاي كره اي دارند.« 
وي در مورد قيمت ها نيز مي افزايد: »با اين رويه تنظيم بازاري كه دولت به بهانه تحريم 
و بي توجهي به راه هاي شكســت قيمت در بازار در پيــش گرفته، پيش بيني مجدد 
افزايش قيمت را خواهيم داشت و قيمت هايي كه اعالم مي كنم تغيير خواهند كرد.«

تويوتا رافور
لذت يــك رانندگي خوب تجربــه تويوتا رافور 
ســواران اســت. مدل صفر اين خودرو با قيمت 
يك ميلياردو800 ميليون تومــان در بازار معامله 
مي شــود و قيمت كاركرده با حدود 300ميليون 
پايين تر يك ميلياردو500 ميليون معامله مي شود. 
اين خودروي شاسي بلند در فهرست پرفروش ترين 

خودروهاي دنيا نيز قرار دارد.

تويوتا كمري هيبريد
از پرفروش ترين خودروهاي هيبريدي كه صفر كيلومتر آن 
حدود 900ميليون تومان در داخل قيمت گذاري مي شود و 
طرفداران زيادي دارد. تويوتا كمري يكي از محبوب ترين 
سدان هاي اندازه متوسط ژاپني است كه مدل2020 آن 
قابليت تجهيز به پيكج TRD و پيشرانه هيبريدي را نيز 
دارد. مدل هاي كاركرده تويوتا كمري با 200 تا 300ميليون 

پايين از صفر در بازار خريد و فروش مي شود.

پرفروش ترين خودروهاي داخلي
بر اســاس آمار منتشر شــده در ســايت انجمن خودروســازان ايران، شركت هاي 
خودروسازي كشور تيرماه امســال كاهش 22درصدي را تجربه كرده اند. شركت ها 
توليدات برخي ســواري ها را با توجه به كاهش تقاضا و تامين نشدن قطعات به علت 
تحريم، كاهش داده اند و به صفر رســانده اند و در بخش هايي توليدات را افزايش و يا 
خط توليد جديدي راه اندازي كرده اند. احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان 
در گفت وگو با همشهري مي گويد: »به طور معمول خودروهايي كه بيشترين توليد را 

دارند بيشترين فروش را در بازار به خود اختصاص مي دهند«. 

پژو 206
اين خودرو همچنان مانند سال هاي گذشته در صدر 
فروش قرار دارد كه توليد امسال 48.054 دستگاه 
شركت ايران خودروي مركزي تهران تا تيرماه و رشد 
52.7درصدي در تير ماه99 در قياس با مدت مشابه 
سال گذشته نيز مويد اين ادعاست. قيمت مصوب 
پژو206 تيپ2 عرضه شــده در طرح فروش ويژه 
خودروسازان حدود 90ميليون تومان است. اين در 
حالي است كه اين خودرو در بازار آزاد با قيمتي حدود 163ميليون تومان به فروش مي رسد. 

پرايد
با وجود اعالم خبر توقف توليد  اين خودرو و اينكه توليد 
پرايد سايپا در قياس با سال گذشته 7.5درصد رشد منفي 
در تير ماه99 در قياس با مدت مشابه سال گذشته داشته اما 
همچنان داغ ترين بازار خريد و فروش به عنوان ارزان ترين 
گزينه صفر كيلومتر را در دســت دارد. البته بازار خريد و 
فروش كاركرده آن هم به نسبت خودروهاي ديگر داغ است. 
قيمت پرايد صفر كيلومتر در كارخانه بسته به مدل آن از 37 
تا 40ميليون تومان قيمت گذاري شده و در بازار آزاد از 81 تا 99ميليون تومان قيمت گذاري مي شود. پرايد 
111SE پرفروش ترين مدل در بازار خودرو است كه قيمتش در بازار آزاد 93ميليون و500هزار تومان است.

پژو پارس 
پژو پارس همچنان به عنوان يكــي از محبوب ترين 
محصــوالت ايران خودرو بازار عرضــه و تقاضا را در 
دســت دارد. پژو پارس معمولي توليد شده توسط 
2شركت ايران خودروي مركزي تهران با 7116.7درصد 
رشــد، ايران خودروي مازنــدران بــا 41.1درصد 
رشــد، ايران خودروي فارس با 46.1درصد رشــد و 
ايران خودروي كرمانشــاه با 64.8درصد رشــد در 
تير ماه99 در قياس با مدت مشابه سال گذشته تأكيدي بر اين ادعاست. قيمت پژو پارس معمولي 
حدود 89ميليون تومان است اما در بازار آزاد بين 160 تا 180ميليون تومان قيمت گذاري مي شود.

دنا 
طراحي جذاب خودروي دنا و امكانات و تجهيزات 
بيشتر اين خودرو نسبت به خودروهاي هم رده سبب 
شده تا طرفداران بسياري در كشور پيدا كند. توليد 
گروه دنا از سوي شــركت ايران خودروي مركزي 
تهران با 69.5درصد رشد در تير ماه99 در قياس با 
مدت مشابه سال گذشته هم نشان از افزايش تقاضا 
برای اين نوع خودرو در بــازار دارد. دنا تيپ يك 

قيمت كارخانه 106ميليون تومان و قيمت بازار 200 تا 220ميليون تومان است.

رنو تندر پالس دنده اي
خودروي رنو تندر پالس كه با نام ال90 نيز شــناخته 
مي شــود، در مقايســه با خودروهاي هم رده اش، از 
استهالك و مصرف ســوخت كمتري برخوردار است. 
عالوه بر آن، هزينه نگهداري و مراقبت از اين خودرو 
نيز نسبت به ســاير خودروها كمتر است. ازهمين رو 
ال90 طرفداران بسياري دارد و هنوز هم به عنوان يكي 
از بهترين خودروهاي ملي و اقتصادي است. قيمت صفر 
بازار آزاد تندر90پالس 277ميليون تومان است و قيمت كارخانه به دليل توقف توليد موجود نيست.

خديجه نوروزی
روزنامه نگار

تويوتا كروال
خودرويي كه عنوان پرفروش ترين در سال2019 
در دنيا را به خــود اختصــاص داد در ايران هم 
طرفداران خاص خود را دارد و همچنان در دسته 
پرفروش ترين هاست. تويوتا كروالي صفر كيلومتر 
در ايران 600ميليون تومان قيمت گذاري و معامله 
مي شود. مدل هاي كاركرده و پايين تر اين خودرو 
نيز به ترتيب 150 تا 200ميليون پايين تر به فروش 

مي رسند. تا كنون 12نسل از اين خودرو معرفي شده اســت كه مدل2020 كروال نيز در 
نسل دوازدهم قرار مي گيرد.

ميتسوبيشي اوتلندر
آخرين مــدل اين خودرو در ايران 2018  اســت 
كه فول آپشــن صفر كيلومتــر آن يك ميليارد و 
830ميليون تومان معامله مي شــود. مدل2017 
اين خودرو در بازار يك ميليــاردو650 ميليون 
تومان قيمت گذاري مي شــود. مــدل2016 آن 
يك ميليارد و550ميليون تومان و مدل2015 هم 
يك ميلياردو350ميليون تومــان قيمت گذاري 

مي شود. اين قيمت گذاري مشروط بر اين است كه هيچ گونه تصادفي نداشته باشد و فول 
آپشن باشد. هرچه آپشن ها كمتر و تصادفي باشد اين قيمت ها رو به كاهش خواهد بود.

هيونداي سانتافه
مدل صفر اين خودروي كــره اي هم اكنون حدود 
يك ميلياردو800ميليون تومــان در بازار معامله 
مي شود. اين مدل از سال2013 همزمان با ورود به 
بازارهاي جهاني وارد ايران هم شــد و با استقبال 
خوبي از سوي لوكس سواران روبه رو شد. هيونداي 
ســانتافه كاركرده بين 200 تا 300ميليون از صفر 
كيلومتر افت قيمت دارد و بسته به افزايش سال 

بين 150 تا 200ميليون تومان از قيمت اصلي كاهش پيدا مي كند.

ب ام و سري7
يكي از الكچري ترين خودروهايي كه صفر كيلومتر 
آن 3ميليارد تــا 3ميلياردو500ميليون تومان 
در داخل قيمت گذاري مي شــود و در فهرســت 
پرفروش ترين هاي داخل قرار دارد. ب ام و سري7 
در نسخه هاي مختلفي در بازارهاي جهاني عرضه 
شــد كه 3مدل آن به بازار ايــران راه پيدا كرد. 
قدرتمندترين مدل 750Li  است كه به يك موتور 

4.4ليتري 8سيلندر مجهز شده است. مدل كاركرده اين سري حدود 200 تا 300ميليون 
تومان زير قيمت به فروش مي رسد.

نسخه فول آپشن اين سدان ســايپا، به چرخ هاي جلو داشت. از سويي 
قرار بود تا نمونه كراس اوور )هاچ بك كراس( پلتفرم SP100 با پيشرانه 
۱٫۵ ليتري توربو گروه برليانس به بازار بيايد كه قدرتي نزديك به ۱۵0 
اسب بخار را داشت. اما آغاز تحريم ها باعث شد تا تامين قواي فني شاهين 
از ســايت هاي توليدي خارجي امكان پذير نباشــد. لذا در اين مدت، 
سايپا و »مگاموتور« سعي داشتند تا با داشته هاي فني خود و ساخت 
پيشرانه هاي جديد، مشكل توليد شاهين را حل كنند. بدنه اين خودرو 
تويوتا ياريس و موتور داخلي آن به عقيده كارشناســان مشــابه پرايد 
است؛ 4سيلندر و 8 سوپاپ! اين خودرو هم از استاندارد آاليندگي يورو۵ 
برخوردار است و سامانه هشدار دهنده تعويض دنده GSI دارد و مجهز 
به هشدار بستن كمربند ايمني، چراغ روشنايي روز، سنسور نور، سنسور 
پارك و دوربين عقب، آينه هاي تاشوي برقي، تهويه اتوماتيك ديجيتال، 
نمايشگر لمسي، سان روف، بلوتوث است. هنوز به صورت رسمي قيمتي 
براي اين نسخه سايپا شاهين اعالم نشده اســت. اما با توجه به برخي 
اطالعات، احتمال آن زياد است كه در تابستان۱399 اين سدان جديد 

با قيمتي فراتر از ۱۵0ميليون تومان به دست مشتريان برسد.

پرايدهاي بزك كرده در سال99
پلتفرم X200 در محصوالتي چون كوئيك، ســاينا و تيبا اســتفاده 
مي شود. در سال98 شركت ســايپا كوئيك آر را در اين سبد محصول 
معرفي كرد و از سويي پيش فروش نمونه هاي آپشنال خانواده تيبا و 

ساينا را آغاز كرد.
»كوئيك99« نخســتين عضو اين خانواده است و سپس »ساينا99« 
به بازار معرفي مي شود. با توجه به حذف كامل خانواده پرايد در بخش 
خودروهاي سواري گروه سايپا از خرداد سال جاري، اين شركت برنامه 
دارد كه تيپ ها و نسخه هاي خانواده X200 را ارتقا دهد. اطالعات اوليه 
حاكي از آن است كه سري99 محصوالت X200، در بحث طراحي با 
فيس ليفت همراه شده اند و از ســوي تريم داخلي متفاوتي نسبت به 

ساير نمونه ها دارند.

توليدات جديد خودروسازان چه ويژگي هايي دارند و چقدر مي توانند كمبود در بازار را جبران كنند؟

صفــرهایبـيرمق
 

قيمت باالي تمام شده محصوالت جديد خودرويي حكايت از حجم كم بازار آنها در سال جاري دارد 

خودروهاي گران در راه كمكي 
به تنظيم بازار نمي كنند

كمبود خودرو و گراني در بازار بيداد 
مي كند. در شرايط فعلي بازار ايران، 
خودروسازان هرچه توليد كنند به 
فروش مي رود. براي مثال ســايپا در ماه هاي گذشته خودرو 
شاهين را براي پيش فروش گذاشته است. آيا آنهايي كه )تعداد 
قابل توجه( براي خريد اين خودرو اقــدام كرده اند، مي دانند 
موتور اين ماشين دقيقا چيســت و چه استانداردهايي دارد؟ 
حتي خود سايپا هم تا ارديبهشــت امسال نمي دانست موتور 
شاهين چه جزئياتي دارد! اين در حالي است كه موتور خودرو 
بايد پيش از رسيدن به مرحله تست هاي مختلفي مثل تست 
تصادف را پشت سر بگذارد. استاندارد گرفتن اين خودروهاي 

توليد99 در سال جهش توليد محل ابهام و سؤال است.
يا مثال درباره خودروي k۱32  ايران خــودرو ادعا كردند كه 
92.۵درصد اين خودرو ايراني و توليد داخل است! خودرويي 
كه حتي هنوز نام و هويتش مشــخص نيســت 92.۵درصد 
قطعاتش چطور در اين بازه زماني كوتاه در شــرايط تحريمي 
در ايران توليد شده است؟ چطور ممكن است كه پژو40۵ بعد 
از 40سال تنها 20درصد ساخت داخل واقعي باشد اما ناگهان 

خودروي بدون نامي بيايد و 92درصد بومي سازي شود؟ 
اما سؤالي كه در اين ميان مطرح مي شود اين است كه آيا اين 
خودروها مي توانند كمبود بازار را جبران كنند؟ من پيش بيني 
مي كنم كه اين خودروها نتوانند كمكي به كنترل بازار كنند 
چرا كه حداقل 300ميليون تومان قيمت گذاري خواهند شد. 
ســايپا نمي تواند بعد از 40ســال پرايد را به قيمت دربياورد. 
چطور قرار اســت توليدات جديد ارزان باشــند و حجم بازار 
گسترده اي داشته باشند؟ نهايتا حجم بازار اين خودروها 200 
تا 300هزار دستگاه خواهد بود. فراموش نكنيم با پيش فرض 
غلط نمي توانيم راه حل درســت بدهيم. صنعت يك دستگاه 
اجرايي است و بايد از اين گود بيرون بايستد. نمي شود انحصار 
خودروسازان ادامه داشته باشد، مديران شان را دولتي ها با اما و 
اگرهاي خود تعيين كنند، اجازه رقابت از ساير شركت ها گرفته 
شود اما در نهايت انتظار تنظيم بازار و كنترل قيمت و... با توليد 

چند خودروي بي كيفيت در سال99 داشته باشيم.

فربد زاوه
كارشناس خودرو

كمتر از 100ميليون تومان
بر اساس آخرين گزارش كيفي، تيبا2 يكي از بهترين كيفيت ها را در اين قيمت دارد. با توجه به تغييراتي كه 
در پلتفرم اين خودرو ايجاد شده است بايد بگوييم كه هاچ بك سايپا به نسبت ايمن تر از پرايد است و ايمني 
اين خودرو باالتر اســت. تيبا در اين رده قيمتي، خودرويي است كه استاندارد آاليندگي يورو۵، سيستم 
ضد سرقت، ترمز  اي بي اس و ايربگ دارد و در نسخه هايي كه امروز از اين خودرو معرفي مي شود، امكاناتي 
مانند كفپوش و مانيتور هم اضافه شده است. پكيج ســرويس دوره اي تيبا كه شامل روغن موتور، فيلتر 
روغن و هوا و فيلتر هواي كابين است، كمتر از 200هزار تومان هزينه دارد و با احتساب اجرت تعويض به 
عددي كمتر از 2۵0هزار تومان براي هزينه هاي هر ۵هزار كيلومتر مي رسيم. بقيه لوازم مربوط به تيبا نيز 
با قيمت مناسب در بازار موجود هستند؛ به عنوان مثال چراغ خطر تيبا با ۱۵0هزارتومان قابل تهيه است.

بين 100 تا 200ميليون تومان
206 تيپ۵ خودرويي است كه همواره براي استفاده شهري و همچين خانواده هاي كم جمعيت محبوب بوده 
است. فراواني اين ماشين باعث مي شــود تا خدمات پس از فروش اش، در تمام سطح كشور وجود داشته 
باشد. هر چند بسياري گمان مي كنند اين خودرو در تصادف ها خطرناك است و موجب آسيب ديدگي 
جدي سرنشينان مي شود اما طبق گفت وگوهايي كه با پليس راهور داشتيم، به اين نتيجه رسيديم كه 
206تيپ۵ اتاق بسيار ايمني دارد. در اين سطح قيمتي كه انواع پژو، سيتروئن زانتيا و خودروهاي كيا 
قرار دارند، پژو206 درصورت تصادف، كابين ايمن تري دارد. اين نكته يكي از ويژگي هاي خوب پژو206 
است. فراواني پژو206 موجب مي شود تا خدماتش در بازار باال  و همچنين قطعات اين خودرو در دسترس 
باشد. در اين ميان نبايد فراموش كرد كه قطعات پژو206 -به دليل برند پژو و اينكه برخي از اين قطعات هنوز 

از خارج از كشور وارد مي شوند - باالتر از قيمت قطعات محصوالتي مانند تيبا و كوئيك است.
* كوئيك نيز گزينه ديگري در اين رنج قيمت است. هرچند هزينه نگهداري كوئيك پايين تر است، اما 
خرابي اين خودرو بيشتر از پژو206تيپ۵ است. باتوجه به اينكه 206 برند شناخته شده تر با كيفيت و 

ايمني باالتر است، اين خودرو در رده باالتري از كوئيك قرار مي گيرد.

220 تا حدود350ميليون تومان
خانواده رنو شامل تندر90، تندر90پالس، ساندرو و ساندرو اســتپ وي بهترين گزينه ها در اين رده 
قيمتي هستند. ميزان خرابي خودروهاي رنو در حد صفر اســت. به عنوان مثال افرادي كه از محصول 
ساندرو استفاده مي كنند در بازه زماني 4سال با استفاده زياد، خرابي خاصي در اين خودروها مشاهده 
نمي كنند. اين خودروها از امكانات زيادي برخوردار نيســتند و ظاهري زمخت دارد، اما ما هميشه به 
افراد پيشنهاد مي كنيم تا اين خودرو را به اين دليل كه دچار خرابي خاصي نمي شود، انتخاب كنند. اين 

خودرو خيلي نياز به تعميرگاه پيدا نمي كند.

240 تا 280ميليون تومان
دانگ فنگ اچ30 كراس خودرويي است كه با توجه به اتوماتيك بودن و سطح امكاناتي مناسب و كيفيت 
گيربكس بااليي كه دارد همواره پيشنهاد مي شود. گيربكس اين خودرو ژاپني است، سان روف و مانيتور 
دارد و ابعاد كابينش از پژو206 بزرگ تر است. افرادي كه خواهان خريد خودرويي با هزينه استهالك 
پايين مانند 206 هستند و از سوي ديگر مي خواهند كابين خودرويشان بزرگ تر باشد، اين ماشين را 

بايد انتخاب كنند.
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 طبق آخرين وعده مســئوالن كرمانشــاه تله كابين 
طاق بستان قرار اســت بهمن به بهره برداري برسد؛ كرمانشاه

پروژه اي كه كارش ســال89 آغاز شد و قرار بود طي 
دوسال به بهره برداري برســد تا عالوه بر جذب گردشگر داخلي و 
خارجي، زمينه اشتغال بخشي از جمعيت بيکار كرمانشاه را فراهم 
كند. با اينکه طرح اوليه نصب تله كابين بر فراز طاق بســتان همان 
زمان تصويب شــد و حتي به امضاي برخي از اعضاي شوراي فني 
سازمان وقت ميراث فرهنگي هم رسيد، اما كمبود اعتبار اجازه نداد 
طرح از روي كاغذ فراتر برود. حاال بعد از گذشــت 10سال حرف از 

سرمايه گذار جديد و بهره برداري در بهمن ماه به ميان آمده.

چالش شهرداري با ميراث فرهنگي
كرمانشاه، اســتاني با ظرفيت باالي گردشگري تاريخي و طبيعي 
اســت كه از نظر زيرســاخت هاي جذب توريسم بســيار ضعيف 
عمل كرده و مي تــوان گفت در اين اســتان 2ميليون نفري كمتر 
زيرساختي براي گذران تفريح وجود دارد. تنها شهربازي كوچك 

كرمانشاه هم به دليل فرسايش و نداشتن 
استانداردها بعد از پلمب چند باره مدتي 
است تعطيل شده. با توجه به همين نکات 
ايجاد تله كابين نه تنها زيرساختي براي 
ارتقاي گردشــگري كرمانشاه محسوب 
مي شود، بلکه مي تواند محلي براي تفريح 

شهروندان هم باشد.
با اين همه در شــرايطي كه شهرداري از 
پيشرفت 60درصدي پروژه خبر مي دهد، 
اما اداره ميراث فرهنگي، صنايع دســتي و 
گردشــگري به عنوان متولي طاق بستان 
معتقد است هنوز موافقت اصولي در اين باره 
به شهرداري اعالم نشــده است. از سوي 

ديگر، رئيس سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري 
كرمانشــاه، طرح تله كابين را خارج از حريم طاق بستان مي داند كه 

مشکلي براي ثبت جهاني آثار تاريخي به وجود نخواهد آورد.
وحيد شامبياتي با اشــاره به اينکه طرح تله كابين از دو دهه پيش 
مطرح شــده اســت به همشــهري مي گويد: »مجوز اوليه به اين 
شرط داده شــده بود كه تله كابين در روند ثبت جهاني اثر تاريخي 
طاق بستان مشکلي ايجاد نکند. به همين دليل و باتوجه به دغدغه اي 
كه خود مديريت شهري درباره ثبت آثار تاريخي داشت در سال9۷ 
با نظر كارشناسان، جانمايي طرح تغيير پيدا كرد و هم اكنون محل 
تله كابين كامال خارج از حريم طاق بستان است تا هيچ مشکلي براي 

ثبت آثار تاريخي به وجود نيايد.«
وي با بيان اينکه طرح تله كابين يك كيلومتر با آثار طاق بســتان 
فاصله دارد، اظهار مي كند: »طرح در دو ســايت ابتدايي و انتهايي 
جانمايي شده است. سايت ابتدايي 2هکتار و طرح انتهايي حدود 
30هکتار مســاحت دارد و همه عمليات سازگار با طبيعت و بدون 

هيچ دخل و تصرفي در طبيعت انجام مي شود.«
رئيس سازمان سرمايه گذاري و مشــاركت هاي مردمي شهرداري 
كرمانشاه در بخش ديگري از ســخنان خود از بهره برداري پروژه با 
1۷2ميليارد تومان اعتبار در تاريخ 22بهمن خبر مي دهد و تأكيد 
مي كند كه پروژه براســاس برنامه 4ساله طراحي شده و هم اكنون 
پايه 8 آن در حال اجراست. او زمان تقريبي تکميل صد در صدي اين 

پروژه را حدود 3 تا 4سال آينده اعالم مي كند.

در انتظار نظر كارشناس
تکميل پروژه تله كابين طاق بستان از ارديبهشت امسال آغاز شده 
و از آنجا كه اين پروژه با حريم منظري طاق بستان معارض داشت، 
مســير خط تله كابين جابه جا و از حريم خارج شده است. رئيس 
سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري كرمانشاه با 
تأكيد مجدد بر اين موضوع، به صدور مجوزهاي الزم از سوي ميراث 
فرهنگي هم اشــاره مي كنــد و توضيح 
مي دهد: »با توجه به روند، انتظار ما اين 
اســت كه ميراث فرهنگي سنگ اندازي 
بر سر راه ســرمايه گذاران پروژه را كنار 
بگذارد، زيرا مردم اســتان 20سال است 

منتظر اجراي اين پروژه هستند.«
شــامبياتي مانند بســياري از مسئوالن 
كرمانشــاه معتقد اســت اجــراي اين 
پروژه مي تواند در ايجاد اشــتغال و رونق 
گردشگري مؤثر واقع شود و كرمانشاه را 

به مقصد گردشگري تبديل كند.
هرچند مديركل ميراث فرهنگي كرمانشاه 
هم به رشد گردشــگري و اشتغال زايي با 
احداث تله كابين طاق بستان اعتقاد دارد، اما بر تامل براي دريافت 

مجوزهاي نهايي تأكيد مي كند.
اميد قادري به زمان آغاز به كار پروژه در سال92 اشاره مي كند و به 
همشــهري مي گويد:» ميراث فرهنگي در سال92 به پروژه  مجوز 
داده بود. كارها كمي پيش رفت تا اينکه وقفه اي پيش آمد و سال95 
نقشه اجرايي از نظر فني تغيير كرد. بنابراين بار ديگر در اين سال 
براي پروژه  مجوز صادر شده است. ســرمايه گذار قبلي پروژه طبق 
اين مجوزها كار را شروع كرد و به پيشــرفت زيادي هم رسيد، اما 
نگراني هايي وجود داشت كه در محل ســتون ها اليه هايي از آثار 
تاريخي باارزش قرار داشته باشــد. به همين دليل دوباره جلسه اي 

تشکيل شد تا پس از بررســي ها مجوز جديد براي كار صادر شود. 
هم اكنون با توجه به ابالغ نقشــه حريم اثر طاق بستان در سال9۷ 
منتظر نظر كارشناس پژوهشگاه ميراث فرهنگي هستيم تا بعد از 

اعالم نتيجه، درباره مجوز جديد اين پروژه تصميم گيري كنيم.«
مديركل ميراث فرهنگي كرمانشاه درباره 
مجوزهاي قبلي هم توضيحاتي مي دهد و 
تصريح مي كند: »در گذشته صورتجلسه 
اين طرح تدوين و بند اول موافقت اصولي 
در حوزه گردشگري و نه ميراث فرهنگي 
داده شده اســت. ما نيز در نامه اي اعالم 
كرده ايم كه موافقــت اصولي براي حوزه 
ميراث فرهنگي صادر نشده است و اساسا 
چنين مجوزي صادر نمي شود. بنابراين 
بند اول صورتجلســه  قديمي »كان لم 
يکن« اعالم شد و در بند دوم اعالم كرديم 
موانع ثبت جهاني طاق بســتان مطرح 

شده است.«

مجوزهاي قبلي باطل است
مدير سايت طاق بستان هم در گفت وگو با همشهري صحبت هاي 
مديركل ميراث فرهنگي را تأييد مي كنــد و مي گويد: »برخالف 
گفته هاي مسئوالن شهرداري هيچ موافقت اصولي از سوي پايگاه 
ميراث فرهنگي با شــهرداري صورت نگرفته و تا امروز هم معاون 
ميراث فرهنگي وزارتخانه نامه اي مبني بر موافقت اصولي به ميراث 

فرهنگي استان نداده است.«
مهدي آبادي با بيان اينکه شهرداري 15سال پيش درخواست اجراي 
پروژه  را از پايين تر از بيمارستان امام حسين تا دشت كاهو داده بود، 
مي افزايد: »ظاهرا آن زمان مديركل اســتان و معاون ميراث وقت، 
موافقت كرده بودند، اما براساس قانون اگر پروژه اي تا يك سال اجرايي 
نشود بايد دوباره موافقت اصولي بگيرد و با توجه به اينکه شهرداري 
كار را رها كرده بود و اجراي خط تله كابين قبلي از سوي شهرداري 

تا به امروز صورت نگرفته است، مجوزهاي پيشين باطل است.«
مدير ســايت تاريخي گردشگري طاق بســتان ادامه مي دهد:  »در 
موافقت قبلي، شــهرداري مجاز به اجراي يك پايه روي اثر تاريخي 
معروف به گورستان پارتي نبود و اين ممنوعيت طرح را با مشکل فني 
مواجه كرد. به همين دليل هم شهرداري خط قبلي را به اجبار رها 
كرد و حاال بهانه شهرداري اين است كه ميراث آن زمان اجازه نداده 
كه پايه هاي بتني را در گورستان پارتي بزند و حاال بر سر ميراث منت 

مي گذارند كه به خاطر دغدغه اين اداره مسير را جابه جا كرده اند.«
باتوجه به صحبت هاي آبادي، موافقت پيشين كه شهرداري امروز 
براي پيشروي پروژه به آن استناد مي كند، عمال منتفي است و در 
نتيجه براي خط جديــد پروژه نياز به طي مراحــل قانوني از ابتدا 

وجود دارد.
آبادي به نکته ديگري هم اشاره مي كند و آن توقف چندساله پروژه 
است كه حاال شــهرداري آن را به گردن ميراث فرهنگي انداخته و 
معتقد است اين توقف هزينه زيادي را به پروژه تحميل كرده است 
درحالي كه اگر طرح از ابتدا مشکل فني 

نداشت اين مشکالت پيش نمي آمد.

ساخت وساز با ضابطه ممنوع نيست
مديركل ميــراث فرهنگي بــا توجه به 
صحبت هاي مطرح شــده و در پاسخ به 
همشهري مي گويد: »ما با هر نوع ساخت 
و سازي  كه مطابق قوانين حريم و عرصه 
ميراث فرهنگي نباشد، مخالف هستيم.«

قادري بــا بيان اينکــه مجوزهاي ايجاد 
تله كابيــن ســال ها پيــش و زماني كه 
تله كابيــن خــارج از محــدوده ميراث 
فرهنگي قرار داشت داده شــده اســت، مي افزايد: »نقشه حريم 
طاق بستان آذر9۷ ابالغ شده درحالي كه استعالم ما نشان مي دهد 
طرح تله كابين در سال هاي 84، 86، 92 و 95 مجوز گرفته است كه 

آن زمان تخلف نبود.«
او البته با تأكيد بر اينکه حريم قابل بازنگري است، از شوراي حريم 
استان ياد مي كند كه عرصه و حريم را با ضوابط مشخص مي كند. 
به گفته قادري، عرصه و حريم تعيين شــده از ســوي شورا بايد به 
امضاي وزير ميراث فرهنگي برســد و بعد به اســتاندار ابالغ شود.
در واقع مي توان گفت ساخت و ساز در حريم ممنوع نيست و مي توان 

با ضوابط ساخت و ساز هم داشت.

پيشنهاد براي شهرداري 
مديركل ميراث فرهنگي كرمانشــاه با ذكر جزئيات قوانين فعلي 
درباره چالش فعلــي ميراث فرهنگي و شــهرداري به يك راه حل 
اشاره مي كند و آن، ايجاد تله كابين در نقطه اي ديگر از شهر است. او 
مي گويد: »با توجه به محدوديت مکاني محوطه طاق بستان و اينکه 
تله كابين طرح هاي پايين دستي هم خواهد داشت، پيشنهاد انتقال 
پروژه به مکاني ديگر مثل سراب قنبر، كوه هاي دهکده المپيك و... 
را داديم. اجراي تله كابين در طاق بستان در آينده اين محدوده را با 
مشکالت ترافيکي، محدوديت هاي شهري، رفاهي و زيست محيطي 

و ميراثي مواجه خواهد كرد.«
قادري به شــرط ميراث فرهنگي براي اجراي پروژه در گذشــته 
هم اشــاره مي كند و مي افزايد: »اجراي اين طرح در طاق بســتان 
تخلف نيســت. ما از اســتانداري تعهد گرفته ايم تا اگر طي اجراي 
پروژه آسيبي به حريم طاق بستان وارد شود، مانع ادامه كار شويم. 
آنچه فعال براي اجراي تله كابين با شهرداري توافق شده، ساخت و 
سازهاي سبك و كوچك اســت در غيراين صورت حتما مخالفت 

خواهيم كرد.«
وي همچنين بــا تأكيد بر اينکه فعال نمي تــوان به طور قطع گفت 
اجراي تله كابين مانع ثبت جهاني طاق بســتان مي شــود يا خير 
تصريح مي كند: »تا زماني كه ارزياب جهاني از محوطه بازديد نکند، 
نمي توان در اين باره نظر قطعي داد. هم اكنون يك تيم كارشناسي 
تشکيل شده و در حال بررسي نقشــه هايي است كه شهرداري در 

اختيار ميراث قرار داده تا مشکلي از لحاظ حريم به وجود نيايد.«
تکميل پروژه تله كابين طاق بستان 
از ارديبهشت امسال آغاز شده و از 
آنجا كه اين پروژه با حريم منظري 
طاق بستان معارضه داشتi، مسير 
خط تله كابيــن جابه جا و از حريم 

خارج شده است

مدير كل ميراث فرهنگی كرمانشاه: 
يك تيم كارشناسي تشکيل شده و 
در حال بررسي نقشه هاي تله كابين  
است كه شهرداري در اختيار ميراث 
قرار داده تا مشکلي از لحاظ حريم  

طاق بستان به وجود نيايد

 تله كابين كرمانشاه
 پاسوز طاق بستان شد

طرح جدید تله كابين كرمانشاه باید خارج از حریم طاق بستان باشد

فرحناز چراغي
 كرمانشاه-خبرنگار 
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موانع ثبت  جهاني طاق بستان
مديركل گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي كرمانشاه 
مهم ترين مانع ثبت جهاني طاق بستان را بناهاي اطراف اين 
محوطه مي داند و مي گويد: »بناهاي اطراف طاق بستان به ويژه 
رستوران ها و كبابي هاي اطراف مهم ترين مشکل ثبت جهاني 
اين محوطه هستند كه بايد آزادسازي شوند. به همين دليل 
ما تأكيد داريم كه اول عرصه آزاد شــود، موضوع حريم اثر در 

مرحله بعدي است.
اميد قادري  مي افزايد:  »ثبت جهاني محور ساســاني يکي از 
برنامه هاي ميراث فرهنگي استان است و بعد از ثبت جهاني 
اورامانات پرونده آن را تدوين مي كنيم. محور ساساني شرق 
را به غرب اســتان متصل خواهد كرد و از قصرشيرين شروع 

مي شود و تا طاق بستان و كنگاور ادامه دارد.«

پيگيري براي 2ثبت جهاني
هفته گذشته مسئوالن استاني با حضور مسئوالني از وزارت 
گردشــگري، ميراث فرهنگي و صنايع دســتي جلسه اي 
درباره رفع موانع ثبت جهاني اورامانات داشتند و هم اكنون 
مهم ترين اقــدام باقيمانده در اين پرونــده بازديد ميداني 

نماينده يونسکو از منطقه است.
 بازديد ميداني در آينده سرنوشت ثبت اورامانات در فهرست 
آثار يونســکو را تعيين مي كند و با موفقيت آميز بودن اين 
پرونده راه براي ثبت جهاني طاق بســتان و گشــوده شدن 

پرونده آن باز خواهد شد.
 زماني كه اثري به ثبت جهاني مي رســد 200كشور عضو 
يونسکو خود را ملزم به حمايت از آن اثر ثبت شده در برابر 

هرگونه حادثه طبيعي و غيرطبيعي و جنگ مي دانند.

 سنگ نوشته هاي بي نظير ساساني
طاق بستان يکي از آثار تاريخي با  ارزش كرمانشاه و مجموعه اي 
از سنگ نگاره هايي است كه در فاصله 5كيلومتري شمال غربي 
شهر واقع شده است. طاق بســتان با عناوين ديگري از قبيل 
طاق وسان و تاق وه سان )تاق وسان، تاق  وه سان( نيز شناخته 
مي شود. قدمت آن به قرن سوم ميالدي و به دوره ساسانيان 
بازمي گردد. اين اثر تاريخي نيز مانند بيستون كرمانشاه، يك 
سنگ نوشته بي نظير است. روي طاق بستان كرمانشاه، وقايعي 
از قبيل تاج گذاري شــاهان ساساني، خســرو پرويز، اردشير 
دوم، شــاپور دوم و ســوم و همچنين چندين كتيبه به خط 
پهلوي حکاكي شده است. همچنين، مراسم شکار گراز توسط 
سوار كاران و نواختن موسيقي با آالت موسيقي چنگ در اين 

سنگ نوشته بي نظير قابل مشاهده است.

بي توجهي شهرداري به تذكرها 
مدير سايت طاق بستان تأكيد شهرداري كرمانشاه بر مجوزهاي 
پيشين ساخت تله كابين در طاق بستان را پسنديده نمي داند و  
مي گويد: »شهرداري براي قسمت اجرايي پايه اول تله كابين دو 
درخواست فرستاده است. اولي براي اجراي تله كابين و دومي 
تحت عنوان ايجاد مجموعه توريستي و تفريحي كه نقشه هاي 
اجرايي و مختصــات GPS ندارد. ظاهرا بخشــي از طرح دوم 
در حريم ويژه طاق بستان قرار دارد و شامل بندهايي است كه 
هرگونه ايجاد دكل، كوه خواري و تغييــر توپوگرافي زمين را 
ممنوع مي كند.«  وي مي افزايد: »شهرداري عمليات اجرايي را 
در شرايطي آغاز كرده كه با توجه به مشکالت طرح دوم تاكنون 
موافقتي با طرح نشده است و اين نهاد كامال به تذكرهاي پي در 

پي پايگاه و يگان حفاظت آن بي اعتنا بوده است.«
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  تقلب و كم فروشي در فروشگاه هاي زنجيره اي و بزرگ 
برخي فروشگاه هاي زنجيره اي اجناس خود را با تخفيف عرضه مي كنند و 
حتي در پایان به شما رسيد مي دهند كه معادل تخفيف اعمال شده است و 
مي توانيد تا فالن تاریخ با آن رسيد خرید مجاني داشته باشيد، اما نكته این 
است كه تخفيف هاي این فروشگاه ها اغلب واقعي نيست؛ به عنوان نمونه 
كاالیي خریدم كه قيمت روي بسته آن 22هزار و 500تومان بود، اما در 
رسيد خرید قيمت آن را 26هزار و 200قيد كرده و با تخفيف آن را به من 
23هزار و 500فروخته بودند. یعني از قيمت درج شده روي كاال بيشتر! 

آیا نظارتي هست كه چگونه با مردم رفتار مي كنند؟
عباسي از تهران 

  فاصله دوساله براي دريافت گواهينامه پايه يك براي چيست؟
قبال پس از دریافت گواهينامه رانندگي پایه دوم مي توانستيد در آزمون 
پایه یك شركت كنيد و اگر قبول مي شدید امكان استفاده از گواهينامه 
پایه یك با خودروهاي سنگين بود، اما اكنون قانوني ابالغ شده كه باید 
دو سال از دریافت گواهينامه پایه دو بگذرد تا بتوانيد در آزمون پایه یك 
شركت كنيد. اگر كسي این توان را دارد كه بالفاصله در آزمون پایه یك 
هم قبول شــود چرا باید مقابل این توانمندي سدي به نام قانون وجود 

داشته باشد؟
محمد مروتي دزفول

  نشست زمين در پياده روي مقابل ترمينال جنوب
در چهارراه بعثت روبه روي ترمينال جنــوب اوایل پارك بعثت، زمين 
پياده رو نشست كرده و ترك هاي بزرگي دیده مي شود كه جان عابران 
پياده را تهدید مي كند. از مسئوالن تقاضاي رســيدگي پيش از وقوع 

حادثه اي ناگوار را داریم.
طاهر بلغار از تهران

   نظارت بيشتري بر فروش ماسك شود
با گذشت چند  ماه از شيوع بيماري كرونا و اذعان مسئوالن به توليد انبوه 
ماسك و خودكفایي و حتي صادرات آن، همچنان قيمت ماسك گران 
است و هر داروخانه اي نرخ خودش را دارد و براي دریافت ماسك به قيمت 
دولتي هم باید ثبت نام كرد و بيش از 10 روز انتظار كشيد تا نوبت شما 
بشود تا بتوانيد ماســك دولتي بگيرید آن هم اگر بند آن كوتاه نباشد و 

ماسك استاندارد باشد. واقعا هيچ نظارتي بر این وضعيت نيست!
دارابي از تهران 

   ايستگاه صلواتي نوشيدني هنوز در تهران داير است
در بعضي ایستگاه هاي صلواتي كه به واسطه محرم دایر شده اند همچنان با 
ليوان و كاسه هاي شيشه اي نوشيدني هاي داغ پخش مي شود و از آنجا كه 
چادرهاي داربستي صلواتي معموالً بدون آب و امكانات شست وشوست 
همه آنها را در یك ظرف بزرگ گذاشته اند و بعد از آبكشي سطحي مجدد 

استفاده مي كنند. آیا كرونا در این نقاط شيوع پيدا نمي كند؟
ساداتي از قيطريه 

   اداره راه گيالن تعريض جاده هاي روستايي را رها كرده 
است

ازاداره راه گيالن درخواست تعریض جاده هاي روستایي به خصوص در 
محدوده جاده سياهكل-الهيجان و رودبنه-چاف را داریم؛ به عنوان نمونه 
جاده رودبنه الهيجان به چاف به علت عرض كم و دوطرفه بودن و تردد 

موتورسواران بسيار خطرناك و حادثه ساز است.
برادران اخوان از الهيجان

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

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

با مردم

پاسخ مسئوالن

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

به دنبال انفجار مرگبار در یك مغازه باطري ســازي در نسيم شهر در غرب 
اســتان تهران و آسيب رســيدن به بيش از 30ســاختمان و 23خودرو، داخلي

بررســي هاي اوليه از این حكایت دارد كه عامل انفجار یك كپسول بوده 
است.

به گزارش ایسنا، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري تهران پس از بازدید از محل 
حادثه گفت: دليل انفجار، كپســولي بوده كه در یك باطري سازي  وجود داشته كه این 
كپسول تحویل عوامل انتظامي شده تا علت حادثه بررسي شود. محمد تقي زاده گفت: 
بر اثر انفجار این كپســول در بعدازظهر جمعه، مغازه باطري سازي  تخریب شده و خود 
باطري ساز نيز متأسفانه فوت كرده است. 2مغازه مجاور نيز كه یكي از آنها جلوبندي سازي 
خودرو بوده تخریب شده اند. بيشــتر مصدومين حادثه آسيب هاي سطحي داشتند كه 

به صورت سرپایي درمان شدند.
وي افزود: خسارت به ساختمان هاي مجاور جزئي و در حد شكستن شيشه بوده است. 
در طبقات باالیي مغازه باطري سازي  خســارت در حد ترك روي دیوارهاست كه براي 
اطمينان تخليه شدند اما در سایر ساختمان ها خسارت وارده در حد شكستن شيشه ها 

بوده است.

معاون هماهنگي امور عمراني اســتانداري تهران افزود: اینكه در خبرها اعالم شــد در 
این حادثه خودروها آســيب دیدند، آنها خودروهاي عبوري بوده اند كه در حد شكسته 
شدن شيشه بر اثر پرتاب تركش هاي ناشي از انفجار آسيب دیده اند. چرا كه این حادثه 
در روز جمعه و تعطيل اتفاق افتاده و مغازه هاي مجاور نيز تعطيل بودند لذا خوشبختانه 

خسارت هاي جاني و مالي كمتري حادث شده است.

يك كپسول،  عامل انفجار 
هولناك نسيم شهر 

سال گذشته تا یك قدمي 
چوبه دار پيــش رفت، اما داخلي

اولياي دم به او مهلت دادند 
تــا حقایق را بگویــد؛ دیروز امــا آخرین 
مهلتش بود. آرمان، پسر جواني كه از 7سال 
قبل به اتهام قتــل دختري به نام غزاله در 
زندان به سر مي برد، روز گذشته در دادگاه 
محاكمه شد و بار دیگر گفت بي گناه است، 
امــا اولياي دم كــه تاكنون حتــي پيكر 
دخترشان كشف نشده خواستار قصاص او 
هســتند. به گــزارش همشــهري، روز 
12بهمن ماه سال 92غزاله، دختر جواني 
كه حدود 20سال داشت پس از رفتن به 
خانه پســري به نام آرمان در حوالي بلوار 
ميرداماد به طرز عجيبي ناپدید شد. آرمان 
و غزاله در سفري كه خانواده هاي شان به 
تركيه داشــتند با یكدیگر آشــنا و به هم 
عالقه مند شــده بودند. ارتباط آنها بعد از 
برگشت به ایران ادامه داشــت و  ناپدید 
شدن یكباره غزاله ماموران را به آرمان كه 
در آن زمان كمتر از 18سال داشت رساند.  
او  بازداشت شد و درحالي كه مأموران در 
اتاقش لكه هاي خون كشــف كرده بودند 
اعتراف كرد كه با غزاله درگير و باعث مرگ 
او شده است. او در اعترافاتش گفت: من و 
غزاله مي خواستيم ازدواج كنيم. روز حادثه 
وقتي پدر و مادرم در خانه نبودند و او را به 
خانه دعوت كردم، گفت كه مي خواهد براي 
زندگي به خارج از كشور برود و بهتر است 
رابطه مان  را با هم تمام كنيم. از دســتش 
عصباني شــدم، با هم درگير شدیم و او به 
قتل رســيد. من هم جســدش را داخل 
چمدان گذاشتم و در سطل زباله نزدیك 
خانه مان رهــا كردم. با وجــود اعترافات 
آرمان، تالش ها براي كشف جسد غزاله راه 
به جایي نبرد. حتي چند مرتبه به دستور 
بازپرس جنایي مراكز انتقال و بازیافت زباله 
جست وجو شــد اما ردي از دختر جوان 
به دســت نيامــد. آرمان بــار دیگر تحت 
بازجویي قرار گرفت و این بار ادعا كرد قتلي 
در كار نيست و دختر مورد عالقه اش بر اثر 
یك حادثه جان باخته است. او گفت غزاله 
در پله ها پایش سر خورده و به زمين افتاده 

و او هم از ترس جسدش را در چمدان قرار 
داده و بيرون برده است.

در يك قدمی چوبه دار
آرمان مدتي بعــد در دادگاه كيفري یك 
استان تهران به قصاص محكوم و این رأي 
پس از تایيــد در دیوانعالي كشــور آماده 
اجرا شــد. این در حالي بود كه پسر جوان 
در زندان درس خوانــد و عالوه بر گرفتن 
مدرك مهندســي كامپيوتــر در كنكور 
ارشد در رشته مهندسي پزشكي دانشگاه 
تربيت مدرس هم پذیرفته شــد. دي ماه 
سال گذشته آرمان پاي چوبه دار رفت اما 
در آخرین لحظات اولياي دم یك ماه به او  
مهلت دادند و به این ترتيب اجراي حكم 
متوقف شد. در این مدت درخواست اعاده 
دادرسي و محاكمه دوباره آرمان از سوي 
دیوانعالي كشــور پذیرفته شد تا به دليل 
وجود ابهامات زیــاد در پرونده او بار دیگر 

محاكمه شود.

محاكمه دوباره
دیروز با گذشــت حــدود 7ســال از این 
حادثه تلخ آرمان در شــعبه پنجم دادگاه 
كيفري یك استان تهران پاي ميز محاكمه 
قرار گرفت. وقتــي متهم، اوليــاي دم و 
وكالي شــان وارد دادگاه شــدند، قاضي 
بابایي رســميت جلســه را اعالم كرد و 
محاكمه سرنوشت ســاز آرمان آغاز شد. 
در ابتداي این جلســه نماینده دادستان 
به دفاع از كيفرخواســت پرداخت و گفت 
با وجود اینكه جســد مقتول كشف نشده 
اما همه شواهد و مدارك ازجمله اعترافات 
اوليه متهم عليه آرمان است و دادسرا او را 
در این پرونده گناهــكار مي داند. در ادامه 
نوبت به اولياي دم رســيد تا شكایت شان 
را مطرح كنند. مــادر غزاله در چند جمله 
گفت: بعد از مفقود شدن دخترم همه جا را 
براي پيدا كردنش جست وجو كردم. خانه 
به خانه دنبال دخترم بودم اما نتوانستم او 
را پيدا كنم. نمي دانيد در این چند سال چه 
بر سرم آمده است. به همين دليل قاتل او 

باید قصاص شود.

پرونده قتل غزاله بار دیگر در دادگاه كيفري رسيدگي شد
محاكمه سرنوشت ساز آرمان

 كارگردان قاتل:
ناخواسته شليك كردم

»2تير هوایي شليك كردم تا مقتول 
را بترسانم اما او لوله اسلحه را گرفت پيگيري

و در جدال با او گلوله سوم شليك شد 
و به ســرش اصابت كرد.« این تازه ترین اعترافات 
كارگرداني است كه صبح دیروز در نخستين جلسه 

بازپرسي مطرح كرد.
به گزارش همشهري، متهم كه همسر سابق یكي 
از بازیگرهاي معروف كشــور نيز بود، چهارشنبه 
گذشته همسایه اش را به ضرب گلوله در ساختماني 
در خيابان خواجه نصير تهران به قتل رساند و وقتي 
مأموران پليس راهي آنجا شدند، اجازه ورود آنها را 
نداد. با این حــال در عمليات ضربت مأموران نوپو 
این مرد دستگير شد و در بازرسي از خانه اسلحه 
كالشــنيكف به همراه 72تير جنگي و همچنين 

جسد مرد همسایه  پيدا شد.

پشيماني در جلسه بازپرسي
متهم صبح دیروز از بازداشتگاه به دادسراي امور 
جنایي تهران منتقل شــد و پيــش روي قاضي 
ساسان غالمي، بازپرس شعبه ســوم دادسرا قرار 
گرفت. »هرگز، هرگــز، قصد كشــتن مقتول را 
نداشتم.« این نخستين جمله اي بود كه او به زبان 
آورد. وي در ادامــه گفت: هنوز باورم نمي شــود 
كه لباس متهمان بر تنم اســت. مــن كه روزي 
براي خودم كسي بودم و با عشق براي مردم فيلم 
مي ساختم. به همه بگویيد كه من پشيمانم و اگر 
مي دانستم پایان ماجرا به اینجا ختم مي شود هرگز 

اسلحه به دست سراغ مرد همسایه نمي رفتم.
متهم وقتي روي صندلي نشست ادامه داد: 15سالي 
مي شد كه با مقتول اختالف داشتم. من 30سال 
اســت در آن محل ساكن هســتم و بروید از همه 
بپرسيد. با هيچ كس مشكلي نداشتم. سرم به كار 
خودم گرم بود و هيچ كــس را آزار نداده ام. مقتول 
اما امانم را بریده بود و از 8ســال قبل اختالفات ما 
به اوج خودش رســيد تا حدي كه ناچار شدم از او 
شــكایت كنم. پرونده ام در 2 دادسراي تهران در 
جریان است. او اوایل خياط بود و در زیرزمين خانه 

خياطي مي كرد، اما بعد از مدتي واحد طبقه اول را 
خرید و مدت هاست كه در آن واحد سكونت دارد. 
او دو تا از اتاق هاي واحد را اجــاره داده بود. چون 
ملك اداري است. مي گفت یكي از واحدها متعلق 
به یك خانم وكيل است كه حتي تابلویي هم زده 
بود، اما من هرگز خانم وكيل را ندیدم. هر روز افراد 
زیادي به آنجا رفت وآمد داشتند كه این مسئله مرا 

آزار مي داد.
متهم ادامه داد: از سوي دیگر او با ایجاد سر و صدا 
آرامشم را ســلب كرده بود. تخریب هاي عمدي 
در ملكش به وجود مي آورد و بعد شروع به تعمير 
مي كرد. كليد پشــت بام را گرفته بود و به كسي 
نمي داد. من ناراحتي تنفسي دارم و تصور مي كردم 
كه او عمدا مواد سمي در قسمت فاضالب مي ریزد 
كه اذیتم كند. همه اینها باعث شد تا من آپارتمانم 

را براي فروش بگذارم. اما مشــتري پيدا نمي شد. 
خریدارها وقتي درباره ساكنان ساختمان تحقيق 

مي كردند، منصرف مي شدند.
او گفت: از زماني هم كه كرونا آمده در دفتر كارم 
آموزش تئاتر مي دهم و بيشــتر شب ها در دفترم 
مي خوابم. شــب حادثه خواب بودم كــه دوباره با 
شنيدن سر و صدا بيدار شدم. صداي چكش بود. 
واقعا عصباني شده بودم. اسلحه را برداشتم و رفتم 
سراغش. فقط مي خواستم او را بترسانم. به سمت 
آپارتمانش رفتم و ابتدا 2تير هوایي شليك كردم اما 
او به سمتم آمد و لوله اسلحه را گرفت. ناخواسته در 
كشمكشي كه با او داشتم گلوله سوم شليك شد. 
فكر كردم گلوله به پوست سرش خورده و آسيب 
جدي ندیده است. وقتي او شروع كرد به آه و ناله 
و روي پله ها افتاد، با این تصور كه ســاكنان طبقه 
سوم به كمكش مي آیند او را همانجا رها كردم. فكر 
مي كنم خودش حركت كرده و به زیر راه پله ها رفته 
و در آنجا جان باخته است. قبل از اینكه به آپارتمانم 
برگردم ظرف آبي برداشتم و خوني را كه روي زمين 
بود شستم. اما همان لحظه بود كه مأموران بسيج 
از الي در مرا دیدند و من هم در را بستم. بعد از آن 
به آپارتمانم رفتم و خوابيدم. نمي دانم چقدر طول 
كشيد كه صداي مأمور و تيراندازي شنيدم. شلوغ 
بود و یگان ویژه آمده بــود. از طرفي مردم زیادي 
هم براي تماشا جمع شــده بودند و صدایشان را 
مي شنيدم. بعد هم كه شيشــه شكسته شد و گاز 

اشك آور زدند و دستگيرم كردند.
وي درخصوص اســلحه و فشــنگ ها به بازپرس 
جنایي تهران گفت: چند ســال قبل ســریالي را 
كارگرداني كردم كه نياز به اسلحه و مهمات جنگي 
داشتم. چون تيرهاي مشقي به صورت تكي شليك 
مي شــود براي تيراندازي رگباري نياز به فشنگ 
جنگي داشــتم. به همين دليل مدیــر تداركات 
تعدادي مهمات گرفت كه همه آنها را برگرداندیم. 
وي ادامه داد: بهمن ماه براي برداشــتن وســایل 
صحنه آرایي بــه انباري رفتم كــه داخل یكي از 
صندوق ها چشمم به اسلحه و فشنگ هاي جنگي 
افتاد. آنقدر زمان گذشته بود كه اسلحه زنگ زده 
بود. روي اســلحه برگه اي گذاشتم كه این وسایل 
توسط مدیر تداركارت برگردانده شود. چون اینجور 
كارها به عهده مدیر تداركات است. اما روز حادثه 
وقتي از دست مقتول عصباني شــدم یاد اسلحه 
افتادم و سراغش رفتم و در نهایت این اتفاق رخ داد. 
متهم درباره زندگي اش نيز گفت: من 3فرزند دارم 
و همسر دومم یكي از بازیگرهاي معروف بود اما 2 
سال بيشتر با او زندگي نكردم و به دليل اختالفاتي 

كه با او داشتم جدا شدیم.
با پایان جلسه تحقيق، متهم به بازداشتگاه منتقل 

شد و تحقيقات در این خصوص ادامه دارد.

درگيري مرگبار بر سر يك شماره موبايل 
دعواي 2جوان بر ســر به دست 

آوردن شماره موبایل یك دختر داخلي
به جنایت ختم شد.

به گزارش همشــهري، چند روز پيش مأمور 
كالنتري شهدا با قاضي رحيم دشتبان كشيك 
جنایي تهــران تماس گرفت و گــزارش قتل 
جواني را به او اعالم كرد. پس از این تماس تيم 
جنایي راهي محل حادثه كه حوالي شهدا بود، 
شدند و چشمشان به جسد پسري جوان افتاد 
كه از ناحيه گردن مورد اصابت چاقو قرار گرفته 
بود. جسد به دستور بازپرس به پزشكي قانوني 
انتقال یافت و كارآگاهان بــا انجام تحقيقات 
دریافتند كه قتل بر سر یك شماره تلفن همراه 
رخ داده است. یكي از شاهدان گفت: جواني به 
نام حسن دســت به جنایت زد. درگيري او با 
مقتول بر سر شماره موبایل دختري جوان بود. 
ظاهرا شماره متعلق به دختر موردعالقه حسن، 
متهم به قتل بود كه درگيري آنها بر ســر این 

مسئله رخ داد.
با مشخص شــدن هویت متهم، مأموران راهي 

محل زندگي وي شدند اما متهم 32ساله بعد 
از جنایت فراري شــده بود. جست وجو براي 
بازداشت متهم آغاز شد تا اینكه وي عصر جمعه 
به اداره آگاهي تهران مراجعه و خودش را تسليم 
كرد. او صبح دیروز به دادســراي امور جنایي 
تهران منتقل شد و در بازجویي ها به قتل اقرار 
كرد اما مدعي بود كه قصد جنایت نداشته است. 
وي گفت: مقتول را مدت ها بود كه مي شناختم. 
من شماره موبایل دختري را به او دادم كه با او 
صحبت كند. به او سفارش كردم كه نگوید از من 
گرفته است. من قبال این دختر را مي شناختم و 
خيلي وقت بود كه دیگر با او رابطه اي نداشتم. 
فقط گاهي با هم تلفنــي حرف زده بودیم. وي 
ادامه داد: هرچند به مقتول سفارش كرده بودم 
كه نگوید من شــماره را داده ام اما او اهميتي 
به حرفم نداد. با این حال دعواي ما بر سر این 
موضوع نبود. او روز حادثه قصد خفت گيري از 
من داشت كه براي دفاع از خودم به او چاقو زدم. 
او گفت: آن روز سوار موتورم شد و مي خواست 
پول ها و گوشــي ام را ســرقت كند كه بر سر 

همين مســئله با هم دعوایمان شــد. من یك 
ضربه چاقو به او زدم براي دفاع از خودم تا نقشه 
خفت گيري او را ناكام بگذارم اما او با همين یك 
ضربه به قتل رسيد. من تا به حال در زندگي ام 
خالفي مرتكب نشده ام و به زندان نرفته ام اما 
در عوض مقتول ســابقه دار بود و اگر از خودم 
دفاع نمي كردم ممكن بود او پيشدستي كند و 
جانم را بگيرد. آن وقت جاي ما تغيير مي كرد؛ 
من مي شدم مقتول و او قاتل من. با وجود این 
نمي دانستم كشته شده و فكر مي كردم با ضربه 
چاقوي من زخمي شده اســت تا اینكه جمعه 
از دوستانم شــنيدم او جان باخته است. وقتي 
فهميدم دست به قتل زده ام دچار عذاب وجدان 
شــدم و تصميم گرفتم خودم را معرفي كنم. 
در این مدت هم فراري بــودم و در خيابان ها 

مي خوابيدم.
این متهم پس از اقرار به جنایت و شرح جزئيات 
حادثه با قرار قانوني بازداشت شد و در اختيار 
مأموران اداره دهم پليــس آگاهي تهران قرار 

گرفت.

   من قاتل نيستم
در ادامه اين جلســه، قاضي اتهام قتل عمد را به آرمان تفهيم كرد و از او خواست به دفاع از 
خودش بپردازد. پسر جوان كه حاال 25سال دارد در دفاع از خود گفت: اتهام قتل عمد را قبول 

ندارم. من غزاله را دوست داشتم و دليلي نداشت كه بخواهم او را به قتل برسانم.
او در ادامه گفت: روز حادثه وقتي غزاله مي خواست از خانه مان برود جلوي در، مقابل راه پله ها 
پايش ليز خورد و افتاد. چون سرش به زمين خورده بود و خون آلود بود ترسيدم و او را داخل 
چمدان قرار دادم و در سطل زباله اي كه نزديك ميدان مينا بود انداختم. فرداي آن روز كيف 

و كفش غزاله را هم كه در خانه جا مانده بود به همانجا بردم اما ديگر اثري از چمدان نبود.
او درحالي كه سرش را پايين انداخته بود گفت: باور كنيد از ترسم اين كار را كردم. مي دانم كارم 
اشتباه بود اما آن زمان من هنوز 18سال هم نداشتم. از روي بچگي بعد از دستگيري به قتل 
اعتراف كردم. درصورتي كه من مرتكب قتل نشده ام. براساس اين گزارش در پايان اين جلسه 

قضات دادگاه با اخذ آخرين دفاع از متهم براي تصميم گيري وارد شور شدند. عملكرد غرفه داران ميادين تره بار تحت نظارت است
روابط عمومي سازمان مدیریت ميادین  ميوه و تره بار شهرداري تهران پيرو 
چاپ پيام مردمي با عنوان لزوم نظارت بيشتر بر ميادین ميوه و تره بار در 
ستون با مردم پاسخ داده است: سازمان ميادین شهرداري تهران رعایت 
حقوق شهروندي و تكریم ارباب رجوع را وظيفه ذاتي خود مي داند و در این 
مورد بدون اغماض با متخلفان در چارچوب قانون برخورد كرده و مي كند. 
موضوع یادشده نيز با دقت مورد بررسي قرار گرفت و مطابق مستندات 
موجود در این سازمان با غرفه دار خاطي مطابق مقررات برخورد شد و اميد 
است دیگر شاهد تكرار چنين برخوردهایي در این بازار و سایر بازارهاي 
ميوه و تره بار نباشيم. شهروندان مي توانند هرگونه تخلف احتمالي را با 

شماره 1888اطالع رساني كنند.
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آرشنهاوندي
روزنامه نگار

تئاترشهربامخاطبانكم
3 اثر نمایشي طي هفته جاري ميزبان مخاطبان تئاتر در 
تاالرهاي چهارسو، قشقایي و سایه مجموعه تئاترشهر 
خواهند بود. مجموعه تئاترشهر كه این روزها سرپرست 
جدیدش معرفي شــده، ميزبان 3 اثر نمایشــي است. 
»بيداري« داوود دانشور اجراي خود را كه از 16شهریور 
آغاز كرده، ادامه مي دهد. ایــن نمایش با بليت 30هزار 
توماني، ساعت19:30 در سالن قشقایي اجرا مي شود. 
اجراي نمایش تا 11مهر ادامه دارد. »اودیســه2020« 
آرش دادگــر هم كــه از 27مرداد اجراي خــود را آغاز 
كرده،  همچنان در سالن چهارسو روي صحنه است. این 
نمایش هر شب ســاعت19:30 با بليت 40هزار توماني 
اجرا مي شود. از هفته دوم شــهریور هم »بين یه عالمه 
ماهي« امير دلفاني روي صحنه است. این نمایش اجراي 
خود را هر شب ساعت19 در سالن سایه ادامه مي دهد 
و قيمت بليت نمایش 30هزار تومان است. اجراي دادگر 
تا هفته چهارم شهریور روي صحنه است. نمایش ها در 
حالي اجرا مي روند كه با توجه بــه تعداد صندلي هاي 
چهارسو و قشقایي تعداد اندكي بليت نمایش پيش فروش 
مي شود. »بين یه عالمه ماهي« كه براساس نظرسنجي 
تماشــاگران،  اثر قابل قبولي اســت همچنان از كمبود 

تماشاگر رنج مي برد. تنها 9نفر بليت این نمایش را براي 
روز بعدي اجرا خریده اند. در این ميان برخي از نمایش ها 
هستند كه با نگاهي به سایت فروش بليت، براي اجرا فقط 
یك بليت فروخته اند. یكي از این آثار »بيداري« داوود 
دانشور است كه براي امروز تنها یك بليت فروخته است. 
نمایش آرش دادگر هم در حالي تمدید شده است كه با 
نگاهي به سایت فروش بليت نمایش، در 3 روز آینده اجرا 

هيچ بليتي فروش نداشته است.

ازحضوركارگردانانجوانتاكارگردانيشــبنم
قليخاني

نمایش »هفت ویش« عليرضا یاســري هــم از دیگر 
نمایش هایي اســت كه در تماشــاخانه دا اجراي خود 
را به تازگي شــروع كرده و تا دوم مهر ادامــه دارد. این 
تماشــاخانه همچنين تا هفتــه اول مهر مــاه ميزبان 
»ســوءتفاهم« آلبركامو اســت كــه نيما ذاكــر آن را 
كارگرداني كرده؛ نمایشــي با بليت  25هزار توماني كه 
ساعت20:30 اجرا مي شود. دیگر تماشاخانه اي كه این 
روزها فعال است، سالن هيالج بوده. در این تماشاخانه 
برنامه هاي نمایشــنامه خواني برگزار مي شــود. شبنم 
قلي خاني هم تا 28شــهریور ماه نمایــش »فصل گربه 
آبيست« را در سالن شــماره یك مهرگان اجرا مي كند. 
این نمایش هر شب ساعت19 با قيمت بليت 40تومان 
اجرا مي شــود. »رویاي یك نویسنده« و »خنكاي ختم 
خاطره« 2نمایشي است كه در تماشاخانه دیوار چهارم 
روي صحنه مي رود. این دو نمایش تا پایان شهریور روي 
صحنه هستند. در این تماشاخانه علي روان بد اثر محمد 
چرمشــير )حقایقي درباره ماهي مرده( را تا 13مهر ماه 

روي صحنه مي برد.

ايرانشهربا2نمايش
تماشــاخانه هاي ایرانشــهر نيز بــا وجود 
مشــكالت فراوان اجراهاي خود را مانند 
دیگر ســالن ها آغــاز كرده اند. ســالن 
ســمندریان ميزبان »اســموكينگ 
روم« سعيد زارعي است؛ نمایشي 
كه با قيمت بليت 50هزار تومان، 

ساعت19 اجرا مي شود. اجراي این نمایش با تخفيفات 
دانشجویي كه درنظر گرفته شده تا 11مهر ماه ادامه دارد. 
ميالد فرج زاده هم »مرثيه اي بــراي ژاله.م و قاتلش« را 
تا پایان شــهریور روي صحنه دارد. این نمایش هر شب 
ســاعت20 اجرا مي شــود و با نگاهي به سایت فروش 
بليت این نمایش، براي شب هاي آینده كمتر از 10بليت 
فروش داشته است. عمارت روبه رو هم در آخرین هفته 
شهریور ماه اجراهاي خود را دارد.»بازي در وقت اضافه« 
محمد نصيري پور ساعت20:30 با قيمت 40هزار تومان 

اجرایش را تا سوم مهر دارد.

نمايشيبهتهيهكنندگيپرويزپرستويي
در تئاتر مســتقل هم نمایش »غــرب حقيقي« اميد 
سعيدپور از 30شهریور اجراي خود را آغاز مي كند. اجراي 
این نمایش تا پایان مهر ادامه دارد و بليت این نمایش با 
تهيه كنندگي پرویز پرستویي 60هزار تومان است. این اثر 
مانند دیگر آثار براي دانشجویان تخفيف در خرید بليت 
دارد. محمدنيما مظاهري هم در تئاتر مستقل »نوشت 
ســر« را تا چهارم مهر روي صحنه دارد؛ نمایشي كه هر 
روز ســاعت18 با 2قيمت بليــت 40 و 60هزار توماني 
روي صحنه مي رود؛ نمایشــي كه امشــب قرار است با 
25تماشاگر روي صحنه برود و در روزهاي بعدي نيز با 
تعداد فروش بهتري نسبت به سالن هاي دیگر به خصوص 

تئاترشهر كه در همسایگي اش قرار دارد، اجرا مي شود.

درانتظارگودوكوهستاني
اميررضا كوهســتاني این بار در فضاي باز اجرا خواهد 
داشــت. این كارگردان با بازي ليلي رشــيدي، مهين 
صدري، الهام كردا، مونا احمدي، خزر معصومي نمایش 
»در انتظار گودو« را از 20شهریور در فضاي باز پردیس 
تئاتر و موسيقي باغ كتاب آغاز كرده و اجراي نمایش تا 
پایان مهر ماه ادامه دارد. این نمایش در 3سانس 18:30، 
20 و 21 با قيمت بليت 60هزارتومان اجرا مي شــود. با 
نگاهي به سایت فروش بليت هاي این نمایش كه با در نظر 
گرفتن پروتكل هاي مصوب در فضاي باز اجرا مي شود تا 
هفته اول مهر ماه ظرفيت فروش بليت هاي این نمایش 

تكميل شده است.

تماشاخانه ها در حالي فعاليت خود را ادامه مي دهند كه برخي از 
نمایش ها فقط با فروش یك بليت روي صحنه مي روند

فقط براي يك تماشاگر 

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار
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روزنامه نگار
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درگالري»استتيك« زمانيكه1۹سالداشتـ 1۳۳۶ـ
بهنمايشدرآمدودرآنهنگامبا»ماركوگريگوريان«
آشناشد.اينرويدادمنجربهحضوراودرنخستينو
سومينبيينالنقاشيتهراندرسالهاي1۳۳۷و1۳۴1
شد.سرژبهلندنرفتوتحصيلدررشتهگرافيكرااز
سال1۳۴۵در»آكادميهنرهايزيبايكرايدنلندن«
آغازكرد.سپسبهعنواننخستينايرانيبهعضويت
انجمنطراحانانگليسدرآمد.اوپسازبازگشــتبه

ايرانآتليهشخصيخودرابنياننهاد.
ويدرتاشبرايانتقالتجربههايسالهايحضوردر
انگليسبهطراحانجوانايرانبود.حاصلاينتاش،
تحولشيوهآموزشــيگرافيكدردانشگاههايايران
بود.آواكيانتدريسدر»دانشكدههنرهايتزييني«
رادر1۳۵2آغازكردواز1۳۵۴تا1۳۵۷نيزمديراين
دانشكدهبود.پسازانقابنيزمدتيدردانشگاههنر
مشغولبهتدريسشدودرمعرفيابزارهايمختلفبه

دانشجويانگرافيكهمتگمارد.
ازمهمترينآثاراوميتوانبهبستهبنديهايگرافيك
عامهپســنديچون»پفكنمكيمينو«،»پاكتشير
صنايعايران«و»آدامسشــيك«اشارهكرد.طراحي
پوســتربرايديگرهنرمندانارمنيدرعرصهتئاتر
وطراحيلوگو،ديگرحوزههايعمــدهدركارهاياو

بهشمارميرفت.
اودربارهتجربهطراحيبستهبنديپفكمينوميگويد:
»تازهبهايرانبرگشتهبودموبهعمرمپفكنديدهبودم؛
رنگوشكللوگوراازخودفرمپفكگرفتم.اينتصاوير
هستندكهبايدحرفبزنند.يكروزرفتمبهچاپخانهاي
كهقراربودســلفونهاراچاپكنند،درجوانيچاپ
سيلكراپيش»آلدوصرافيان«كاركردهبودموازچاپ
همسررشتهايداشــتم.فهميدمكهكارپفكنمكي
راميبايدباســادهترينفرمورنگاجراكنم.كاررابا
2رنگزردوقرمزطراحيكردم.بعدهامينوهمانطرح
را۴رنگيا۵رنگچاپكرد،وليازآناستقبالنشدو

دوبارهبههمانطرحقبليبرگشتند.«
اكنونآثاراوبرايمابهيادگارماندوخودشراهيسفر
شد.تاخبرآمدكهرفته،همهماگوشيبهدستانكمين
كردهدراينستاگرام،يكشبهباعكسهاييادگاريو
خاطرههاو...افسوسخورديمودراينافسوسخوردن
چهتلخكهمسئلهاصليسرژآواكياننبود،ديدهشدن
واكنشهايمابود.امابهراستياودراينهمهسالكجا
بود؟جامعهگرافيكايرانبراينكوداشتاوچهكرد؟
نمايشگاهوكتابدرخورجايگاهاوچرابرگزارومنتشر
نشد؟حقيقتتلخايناستكهسرژآواكيانقدرنديد.
امروزديگررفتناوهمبهفراموشيسپردهميشودوما

منتظرخبريكرفتنديگرميمانيم.
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ما بعد از مرگ، تازه 
پيدايمان مي شود

ارديبهشــتزادم،هــمبــاوِرزمينم
باعشقهمســرودم،باعشقهمنشينم
درياســتدرصدايموقتيكهميسرايم
آزادهورهايــم،زيباييآفـريـنـــم
درمنكسيستپنهان،خورشيدوارهتابان
اويككتابانســان،منحــرفاولينم
درمنكسيستپنهانپويندهوشتابان
منراهيهراســان،اوميشــوديقينم
منميســرايمازاوياخودســروِداويم
آتشبهواژهاستاويااينكهخودهمينم
اوميكشــاندمبازتالحظههــايآغاز
تاابتــدايآواز،بيــروِنكفــرودينم
هرســويميشــتابدتــاواژهرابيابد
ماهيشــودبتابدآنجاكهمننشــينم
گيســوزنمبهيكســو،باخيزتندآهو
يكدشتازتگوپودردستوآستينم
ازخويشپرگشــايمآيينــهمينمايم
ققنوِسانتهايمعشــقاستسرزمينم

روند تحول ادبي در كشــورهایي 
مثل افغانســتان و تاجيكســتان 
كندتر از ایران بوده اســت. آنجا 
هنوز گفتمان سنتي شعر فارسي 
غلبه دارد. نه اینكه نوگرایي به آنجا 
نرسيده باشد و شاعران و مخاطبان 
شــعر با نوگرایي آشنا نباشند، اما 
نظام نشانه هاي سنتي هنوز غلبه 
بيشتري دارد و شــعرهایي كه به 
شعر ســنتي نزدیك ترند، به ویژه 
عاشــقانه  ها، از اقبال بيشــتري 
در ميــان مخاطبــان برخوردار 

مي شوند.
شــماري از شــاعران افغانستان 
و تاجيكســتان كــه در فضــاي 
ادبــي ایــران نفس كشــيده اند، 
مثــال از  محمدكاظــم كاظمي و 
سيدابوطالب مظفري تا سيدضياء 
قاســمي و ســيدرضا محمدي و 
زنده یاد محمدعلي عجمي بيشتر 
ذیل جریان هاي شعري ایران قرار 
مي گيرند  و شعرشــان بيشــتر از 
آنكه ویژگي هاي سبكي شعرهاي 
كشورهایشــان را داشــته باشد، 
ویژگي هاي شــعر ایران، به ویژه 

ایران پس از انقالب را داراست.
هفتــه گذشــته حميــرا نكهت 
دستگيرزاده درگذشــت؛ بانوي 
شاعري كه كارنامه اي پربرگ و بار 
داشت و در طول بيش از 30 سال 
حيات حرفه اي خود، 13 مجموعه 
شعر منتشر كرده بود. نكهت یكي 
از نامدارترین شــاعران افغان در 
ميان مردم افغانســتان و خارج از 
مرزها )در كشورهاي اروپایي( بود. 
بيشتر شعرهاي نكهت ذیل نظام 
سنتي شعر قرار مي  گيرند. اما او از 
شاعراني بود كه مي كوشيد بدون 
گسست از سنت ادبي، نيم نگاهي 
به نوگرایي نيز داشته باشد، مثال 
گاه و بيگاه از نظام ســنتي شــعر 
فاصلــه بگيرد، زبان را به ســمت 
سادگي بكشاند و سليقه دو طيف 

مخاطبان شعر را برآورده كند.
هر چه به ســال هاي اخير نزدیك 
مي شویم، دغدغه هاي اجتماعي 
و سياسي در شــعر نكهت بيشتر 
مي شود. نمي شــود شاعري اهل 
افغانســتان باشــد و بي توجه به 

مســائل اجتماعي و سياســي و 
آنچه بر كشورش در طول 40سال 
گذشته رفته، شعر بگوید. با وجود 
این، شــعر نكهت اغلب عاشقانه 
اســت و و فادار بــه ماهيت غزل. 
ناگفتــه نماند كــه او نيــز مثل 
شماري از شاعران افغانستان اسير 

رمانتيسيسم است.

دميكهچشمعاشقتاسيربادهميشود
زبانقصههايمنسليسوسادهميشود
برايبــودندلــمكامتــوبهانهاي
برايرفتندلمصداتجادهميشــود
بهــارپرترانهاي،نشــاطآشــيانهاي
رواجمهربانيات،ســحرپيادهميشود
بهبالشعرپرشوم،بهجانشعردرشوم
چوپلكتوزعاشقيبههمنهادهميشود
صميمعاشــقانهها،بهعادتجوانهها
سجودلحظهايشومكهازتوزادهميشود

حميرا نكهت در ســال 1339 در 
هرات به دنيــا آمد. بــه اقتضاي 
شــغل نظامي پدر، زندگي را در 
شــهرهاي گوناگون افغانســتان 
گذراند و سرانجام در كابل دیپلم 
گرفت. بعد براي تحصيل در رشته 
علوم سياســي وارد دانشگاه كابل 
شد و سرانجام دكتراي خود را در 
رشــته ادبيات از دانشگاه صوفيه 
بلغارســتان به پایان رساند. او در 
ســال هاي دهه 60 و 70شمسي 
در افغانســتان بــه فعاليت ادبي 
مشغول بود اما سرانجام به كشور 
هلند مهاجرت كرد و 20 سال آخر 
زندگي را در هلند گذراند. مجموعه 
شــعري نيز به زبان هلندي یا به 
تلفــظ افغان ها هالندي منتشــر 

كرده بود.
در ســال هاي اخيــر شــعرهاي 
نــو در كارنامــه نكهت بيشــتر 
به چشــم مي خورد، اما بيشــتر 
نوسروده هاي او، فارغ از جایگاهي 
كه در شعر افغانستان دارد، شبيه 
نوســروده هاي آغازین شــاعران 
فارســي  زبان در قــرن چهاردهم 
است. به جز اســتثناهایي شبيه 

این شعر: 

گفتمدرختها
بابوتههابرابروهمساننميشوند

گفتمدرختها
ازسينهزمين

چوننالهميجهند
آزادهاندوبستهزندان

نميشوند
گفتمدرختها

چونآيههايفتح
ازخاكتابهاوج

هموارهدستجانبخورشيد
ميبرند
گفتي:

درختها
ديگردريغ،درد

بيگانهازتبسمنورندوروشني
گفتيدرختها

يادستهتبرشدهاند
ياكهچوِبدار

افسوس
آيينهبلندبهاران

نميشوند

شاعران بسياري شــعر فارسي را 
خــارج از مرزهــاي كشــورهاي 
فارسي زبان گسترانده اند و شاخ و 
برگ هاي تازه اي بــه درخت تناور 
شــعر فارســي افزوده اند. حميرا 
نكهت دستگيرزاده بي تردید یكي 
از این شاعران است. نام او در ميان 
شــاعران امروز فارســي جاودانه 

خواهد ماند.
*عنواننوشتهسطريازآخرين
سرودههايحميرانكهتاست.

چند سطري در سوگ حميرا نكهت دستگيرزاده، شاعر 
افغان، كه هفته پيش در هلند درگذشت

منتظرمباش،آنسوتر
جاييكهكرونانباشد

مراســماختتاميهواهدايجوايزهفتادوهفتمين
دورهجشنوارهفيلمونيزديشبدرحاليدرميانه
شيوعكروناوبارعايتپروتكلهایمرتبطباويروس
كوويد-1۹برگزارشدكه18فيلمازجملهفيلمهاي»خورشيد«اثرمجيدمجيديازايران،
»رفقايعزيز«ساختهاندريكانچالووسكيازروسيه،»عشاير«اثركلوئهزائوازآمريكا،
»دنياييكهميآيد«اثرمونافستولدازآمريكا،»وفرداتمامجهان«اثرجوليافونهاينز
ازآلمانوفرانسه،»خواهرانماكالوسو«ساختهامادانته،»پدرما«ساختهكلوديونوسه
ازايتاليا،»عشاق«اثرنيكولگارسياازفرانسه،بايكديگربرايتصاحبشيرطاييونيز
رقابتميكردند.جشنوارهونيزازقديمسكويپرتابفيلمهابرايمراسماسكاربوده
استوطبقيكعرفمرسومفيلمهايموفقوتحسينشدهدرجشنوارهونيزاغلب
توانستهانددرادوارگذشتهبهموفقيتدراسكارنايلشوند.امسالفيلمهاي»يكشب
درميامي«ساختهرجيناكينگوفيلم»رفقايعزيز«اثرآندريكانچالووسكيازجمله

آثاريبودندكهبيشترموردتحسينمنتقدانواقعشدند.

»رفقايعزيز«؛تحسينشدهترينفيلم
فيلم »رفقاي عزیز« یك درام تاریخي به كارگرداني آندري كانچالووسكي و تهيه كنندگي »آليشر 
عثمانوف« خير و تاجر روس اســت. این فيلم پس از نمایش در جشــنواره ونيز مورد تحسين 
گسترده منتقدان قرار گرفته اســت. این فيلم یكي از وقایع تراژیك رخ داده در زمان حاكميت 
اتحاد شوروي را روایت مي كند. در تابستان سال1962 كارگران یكي از بزرگ ترین كارخانه هاي 
كشور )كارخانه لوكوموتيو برقي در نووچركاسك( در اعتراض به افزایش بهاي كاالهاي اساسي و 
كاهش ميزان توليد كه به كاهش دستمزدها انجاميده بود، تظاهرات مسالمت آميزي برپا كردند. 
مردم شهر نيز به كارگران اعتصابي پيوستند. به گفته افسران امنيتي، حدود 5هزار نفر در این 
تظاهرات شركت داشتند. اما این تظاهرات به ســرعت و به طور بي رحمانه اي توسط واحدهاي 

نظامي ارتش سركوب شد.

بازسازيبااتكابهاسنادوگفتههايبازماندگان
آندری كانچالووسكي براي بازسازي حوادث این رویداد تراژیك، به جمع آوري اسناد آرشيوشده 
پرداخت و همچنين با شاهدان عيني حادثه كه در قيد حيات هستند، گفت وگوهایي را انجام داد. 
آندري كانچالووسكی كه فيلمنامه »رفقاي عزیز« را هم نگاشته در فيلمبرداري »رفقاي عزیز« هم 
مشاركت داشته است. شخصيت محوري این فيلم، كمونيستي دوآتشه و كامال وفادار به ایدئولوژي 
حاكم است. او زني است به نام »لودیميال« كه دخترش از معترضان طرفداري كرده و در جریان 
سركوب خونين این تظاهرات مسالمت آميز ناپدید شده است. در اینجا براي نخستين بار ثبات 
عقيده »لودیميال« كه دخترش در جریان اعتراضات ناپدید شده، خدشه دار مي شود. رفقاي عزیز 
نخستين كلماتي است كه او در ســخنراني خود در برابر اعضاي حزب كمونيست در جلسه اي 
كه به منظور »معرفي دشــمنان مردم« برگزار شــده به كار مي برد. اما او كه در حال گذراندن 
سخت ترین دوران عاطفي و احساسي زندگي اش است نمي تواند سخنان خود را به پایان برساند 

و وظيفه ایدئولوژیك خود را در معرفي دشمنان نظام كمونيستي انجام دهد.
این نخستين فيلمي نيست كه كانچالووســكي با مضمون تاریخي مي سازد. او در دهه1960 
فيلمسازي را آغاز كرد و در ژانرهاي مختلف فيلم ســاخت. او فيلم هایي ساخت كه نام او را در 
هاليوود مطرح كرد؛ فيلم هایي نظير »عشاق ماریا« )1984(، »قطار افسارگسيخته« )1985(، 
»تانگو و كش« )1989( با بازي »سيلوستر اســتالونه« و »كورت راســل«. اما او آخرین آثار 

سينمایي خود را بر محور موضوعات تاریخي ساخته است.

»يكشبدرميامي«؛شانساسكارونيز
درصورتي كه رجينا كينگ بتواند در مراسم جایزه اسكار نامزد دریافت جایزه بهترین كارگرداني 
براي فيلم »یك شب در ميامي« شود، ششمين كارگردان زني خواهد بود كه در طول 92سال 
برگزاري جایزه اسكار نامزد جایزه در این رشته شده است. درصورت نامزدي در رشته بهترین 
كارگرداني او همچنين جایگاه نخستين زن سياه پوستي راكه در این رشته نامزد شده به خود 
اختصاص خواهد داد.  در فيلم »یك شب در ميامي« كه نخســتين ساخته رجينا كينگ نيز 
به حساب مي آید به داستان 4 شــخصيت تاریخي سياه پوســت آمریكایي پرداخته مي شود. 
محمدعلي كلي، جيم براون، سم كوك و مالكوم ایكس، در شب پيروزي محمدعلي كلي برابر 
ساني ليســتون، یك بار گرد هم مي آیند و به بحث و گفت وگو درباره جنبش حقوق مدني كه 
آغازگر آن مارتين لوتركينگ بود، مي پردازند.این فيلم در ســایت روتــن توميتوز كه نظرات 
منتقدان را بازتاب مي دهد، توانسته نظر 100درصد از 28منتقد را به خود جلب كند. این فيلم 

روز 7سپتامبر2020 )17شهریور( در هفتاد و هفتمين جشنواره ونيز به نمایش درآمد.

درهفتههايپايانيشهريور،سالنهاينمايشبهاجراهاي
خودادامهميدهنــدوبرخيازتماشــاخانههاميزبان
نمايشهايجديدميشوند.اجرايآثارنمايشيهمچنان
بارعايتپروتكلهايبهداشتيبامخاطبانزياديروبهرونيست،اماكارگردانانسعيشان
ايناستكهبتوانندنمايشهاييراكهماههابهدنبالاجرايشانبودند،رويصحنهبياورند.
درمياننمايشهاياجراشدهآثاريهستندكهبانگاهيبهسايتفروشبليتديدهميشود
كهبراييكشباجراتنهايكبليتفروختهاندوبرخيازنمايشهاازفروشرضايتبخشي

برخوردارهستند.

»رفقای عزیز « سينماي روسيه را در مركز توجه قرار داد 
آخرينشبونيز

ياد
تئاتر

شعر

سينما

جوايز فيلم هاي ايراني در ونيز2020
2جايزهجنبيهفتادوهفتمينجشــنوارهفيلمونيزايتاليابهسينمايايرانرسيد.فيلم
»جنايتبيدقت«بهكارگردانيشهراممكريونويسندگينسيماحمدپور،شهراممكري
وتهيهكنندگينگاراسكندرفر،جايزهبهترينفيلمنامهغيراقتباسيراازانجمنمنتقدان
مستقلدرجشنوارهونيزدريافتكرد.فيلم»دشتخاموش«بهكارگردانياحمدبهرامي
همجايزهفيپرشي)جايزهانجمنجهانيمنتقدان(راهمدراينبخشدريافتكرد.»دشت
خاموش«نيزبهعنواننمايندهســينمايايراندربخشرقابتيافقهاينوجشنوارهونيز
بهنمايشدرآمدهبود.فيلم»جنايتبيدقت«نيزنمايندهايراندربخشافقهاينوجشنواره

ونيزبود.

معراجقنبري
روزنامه نگار

نمونهايازآثارآواكيان

عكسهاينمايش»درانتظارگودو«
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كيوسك

رسانه هاي عربي و اسرائيلي از تالش دولت ترامپ براي عادي سازي روابط 
ریاض و تل آویو تا پيش از انتخابات آمریكا خبر مي دهند

مقدمه  توافق بزرگ؟
نتايج، صبح فرداي انتخابات 

اعالم خواهد شد؟

20سال از آخرین باري كه آمریكایي ها فرداي انتخابات ریاست جمهوري 
از خواب بيدار شدند و متوجه نشدند چه كسي به كاخ سفيد خواهد رفت 
گذشته اما دوباره شبح تأخير در اعالم نتایج در آسمان سياست آمریكا 

پرواز مي كند.
به گزارش بي بي سي، 20سال پيش، آمریكایي ها براي فهميدن اینكه 
سرانجام ال گور به كاخ سفيد خواهد رفت و یا جورج بوش در واشنگتن 
ماندگار خواهد شد 36روز نفس هایشــان را حبس كردند. این بار، در 
سال2020، همه گيري كرونا و كارشكني هاي عامدانه، احتمال تأخير در 

اعالم نتایج را بيش از هر زمان دیگري در این 2دهه تقویت كرده است.
هرچند هنوز ایستادن در صف و انداختن رأي در صندوق ها معمول ترین 
شيوه راي دهي در آمریكاست اما در سال هاي اخير تمایل به ارسال رأي 
پستي در سراسر آمریكا افزایش یافته و ایالت هاي مختلف هم سختگيري 
كمتري براي این كار دارند. امسال باتوجه به همه گيري كرونا، استقبال 
از رأي پستي قطعا بسيار چشــمگير خواهد بود و پيش بيني مي شود 
80ميليون راي دهنده، آراي خود را به صورت پستي ارسال كنند؛ این 

رقم، 2برابر آراي پستي سال2016 است.
این استقبال اما به صورت نگران كننده اي به خاطر ناكارآمدي اداره پست 
آمریكا با تهدید مواجه است و بســياري معتقدند تحویل آرا یا دیرتر از 
زمان مقرر انجام خواهد شد و یا آراي مردم خوانده نخواهد شد. در برخي 
ایاالت، دریافت آراي پستي ضرب االجل مشخصي دارند اما برخي ایاالت 

دیگر، حتي هفته ها بعد هم آراي پستي را شمارش خواهند كرد.
برخي در آمریكا، دولت ترامپ را متهم مي كنند كه با سياستگذاري هاي 
نادرست، به صورتي عامدانه از كارایي اداره پست كاسته و همين باعث 

تأخير وصول آراي پستي مي شود.
از سوي دیگر، حتي راي گيري حضوري هم با چالش هایي مواجه است. 
براي نمونه در انتخابات مقدماتي، كمبود نيرو و قطع سيستم هاي اخذ 
راي، هرج و مرج زیــادي در ایاالت مختلف به پا كــرد. فاصله گذاري 
اجتماعي به خاطر همه گيري كرونا هم عامل دیگري بود كه باعث آشوب 

در پایگاه هاي اخذ رأي شد.
این شرایط باعث شد تا ایاالت مختلف تغييراتي در قانون ایجاد كنند. 
براي نمونه كنتاكي تعداد قابل توجهي از پایگاه هاي اخذ رأي را تعطيل 
كرد و به جاي آن، زمان راي گيري در پایگاه هــاي باقي مانده را تا حد 
چشمگيري بيشتر كرد. این كار البته با انتقادهایي مواجه شد و برخي 
مقامات را متهم كردند كه همه گيري كرونا را بهانه كرده اند تا آراي اقليت 

را سركوب كنند.
در آالسكا، راي دهندگان در برخي مناطق مجبور شدند فقط از طریق 
پست رأي بدهند چون پایگاه هاي اخذ رأي نتوانستند راي گيري كنند 
و جورجيا هم به خاطر ناكارآمدي ماشين هاي اخذ راي، با شكایت هاي 
حقوقي مواجه شد. در چنين شرایطي، دو عامل مهم ممكن است باعث 
تأخير بيش از حد در اعالم نتایج آرا شــوند؛ یكي افزایش شدید تمایل 
مردم به ارسال آراي پستي است و دیگري احتمال وجود بررسي هاي 
دقيق احتماال عامدانه از آراي اخذشده. هرچند تفاوت هایي در سراسر 
آمریكا وجود دارد اما معموال روند شمارش آرا بالفاصله بعد از بسته شدن 
پایگاه هاي اخذ رأي شروع مي شود. ابتدا آراي حضوري به مراكز دولتي 
برده  و شمارش مي شوند. بعد از اتمام شمارش آنها، نوبت شمارش آراي 

پستي است.
شمارش آراي پستي معموال بيشتر طول مي كشد چون هر رأي امضایي 
دارد كه باید با امضاي ثبت شده در كارت ثبت نام فرد راي دهنده تطبيق 
داده شود. امسال كه تعداد آراي پستي دو برابر شده،  به صورت طبيعي 

شمارش آرا هم طوالني تر خواهد بود.
عالوه بر آن، صحت آرا توسط ناظران داوطلبي كه بر كار مقامات دولتي 
نظارت مي كنند هم بررســي مي شــود. آرایي كه صحت آنها از سوي 
ناظران به چالش كشيده شده باید دوباره بررسي شوند تا صحت یا ابطال 
آنها تعيين شود. این ناظران داوطلب بخشي از روند دمكراتيك شمارش 
آرا هستند اما ناظران هشدار داده اند كه ستادهاي انتخاباتي مي توانند 
در عملكرد آنها خرابكاري كنند. همين مسئله باعث شده كه منتقدان 
ستاد انتخاباتي ترامپ، تيم او را به خرابكاري در روند شمارش آرا متهم 
كنند. به گفته آنها، »ناظــران انتخاباتي ترامپ« تالش خواهند كرد تا 
آراي زیادي را باطل كنند، در شمارش آرا اختالل ایجاد كنند و شمارش 

را به عقب بيندازند.
همه این سردرگمي ها و تغييرات به این معناست كه مناقشات حقوقي، 
بخشي از انتخابات امسال آمریكا خواهد بود. از ابتداي سال تا حاال،  بيش 
از 190قانون جدید انتخاباتي در 43 ایالت آمریكا تصویب شده است و 
چالش بر سر حتي یك مورد از آنها مي تواند باعث تأخير در اعالم نتيجه 

نهایي انتخابات شود.

انتخابات آمريكا

  نيويورك تايمــز، عكس يــك خود را 
به گزارشــي تحقيقي دربــاره تنوع نژادي 
قدرتمندترين افراد در اين كشور اختصاص 
داده و به اين نتيجه رســيده است كه تنها 
20درصد اين افراد غيرسفيدپوست هستند. 
نيويورك تايمــز براي تهيــه اين گزارش 
سياســتمداران و قانونگــذاران، غول هاي 
دنياي سرگرمي، مقامات رده  باالي سيستم 
قضايي،  مالكان باشگاه هاي ورزشي و فناوري 
و ديگر چهره هاي قدرتمند را بررسي كرده و 
به ليستي 900نفره رسيده است كه اكثريت 
مطلق آن سفيد پوست هســتند. نويسنده 
گزارش نوشــته كه در حالي تنوع نژادي در 
ميان طبقه قدرتمند آمريكا اين قدر يكجانبه 
و به نفع سفيدپوستان اســت كه در سطح 
جامعه آمريكا، اقليت هاي نژادي در حال رشد 
است و 40درصد آمريكايي ها سياهپوست، 
اسپانيولي، بومي و چند نژادي هستند. نكته 
جالبي كه در اين گزارش به آن اشــاره شده 
اين است كه حتي تنوع نژادي در گروه هاي 
خاص، به عدالت اجتماعي منجر نشده است. 
براي نمونه از 15فرمانده پليس بزرگ ترين 
نيروهاي پليس در آمريكا،  14نفر سياهپوست 
يا اسپانيايي تبار هستند اما با وجود اين تنوع 
نژادي، افسران پليس سفيدپوست همچنان 
به كشتن رنگين پوســتان مشغول هستند 
تا آنجا كه چند مورد قتل بي رحمانه توسط 
آنها، به ناآرامي هــاي اجتماعي و مدني در 
آمريكا منجر شد و تمام كشور درگير آشوب 

و اعتراض  شد.

  روزنامه انگليس زبان ژاپن تايمز، گزارش 
2 خود را به توافق تجاري بســيار مهم توكيو 
و لندن اختصاص داده اســت. اين توافق ، در 
شرايطي به دست آمده كه مذاكرات انگليس 
و اتحاديه اروپا بر سر جزئيات برگزيت و روابط 
تجاري دو طرف عمال به شكست منتهي شده 
است. اين توافق، براي انگليس چيزي بيشتر 
از منافع تجاري است و لندن را به وجد آورده 
است. شكست در مذاكرات برگزيت، به معناي 
جدايي انگليس از يكي از بزرگ ترين بازارها 
و شركاي تجاري جهان است، به همين خاطر 
توافق با توكيو، آن هم در شرايطي كه مذاكرات 
با اروپا آينــده اي تيــره دارد،  يك پيروزي 
سمبليك براي لندن به شمار مي رود. عايدات 
اين توافق تجاري با ژاپن، توليد ناخالص داخلي 
انگليس را تنها 0.07درصد تقويت خواهد كرد و 
عمال بخش ناچيزي از خسارتي است كه در پي 
برگزيت بر لندن تحميل خواهد شد. با اين حال 
اين توافق انگليس را بــه ادامه حيات تجاري 
بعد از برگزيت اميدوار كرده است. اين توافق 
بايد به تصويب پارلمان ژاپن برسد و آنطور كه 
توشيميتسو موتگي، وزير خارجه ژاپن گفته 
اســت، احتماال در ژانويه به راحتي تصويب 

خواهد شد.

  نيويورك تايمز ]آمريكا[

چهره قدرت

  ژاپن تايمز ]ژاپن[

توافق تجاري فرابرگزيت براي 
ژاپن و انگليس

دونالــد ترامپ، رئيس جمهور آمریــكا دیروز از 
موافقت بحرین براي عادي سازي روابط با رژیم گزارش

صهيونيستي خبر داد. او در صفحه تویيتر خود 
نوشت: »امروز دســتاورد تاریخي دیگري را به ثمر نشاندیم. 
دوســتان بزرگ ما در بحرین و اســرائيل با انعقاد توافق صلح 
موافقت كردند. بحرین دومين كشــور عربي اســت كه ظرف 
30روز گذشته اسرائيل را به رســميت مي شناسد!« بنيامين 
نتانياهو، نخست وزیر رژیم صهيونيســتي نيز دقایقي پس از 
انتشار این خبر در پيامي ویدئویي خطاب به شهرك نشينان، 
گفت: »این آغاز عصري جدید اســت؛ صلــح در مقابل صلح، 
اقتصاد در مقابل اقتصاد. ســال ها در راه صلح سرمایه گذاري 
كردیم و حاال صلح، با امتيازات اقتصادي تاریخي به ســوي ما 

آماده است.« 
در سوي دیگر این معامله، یعني در بحرین، اما چندان خبري 
از مواضع افتخارآميز و یا پيام هاي شــادباش خطاب به مردم 
نبود و صرفا به انتشار بيانيه دیوان پادشــاهي در خبرگزاري 
دولتي این كشــور اكتفا شــد. در فضاي مردمي نيز، واكنش 
كاربران بحریني شــبكه هاي اجتماعي نســبت به این توافق 
عمدتا منفي بوده اســت؛ به گونه اي كه هشــتگ هایي نظير 
#البحرینيون_ضد_التطبيع )بحریني ها مخالف عادي سازي 
هســتند( و #ال_للتطبيع_مع_الكيــان_ الصهيوني )نه به 
عادي سازي روابط با رژیم صهيونيستي( دقایقي پس از انتشار 
این خبر در شــبكه هاي اجتماعي بحریــن، مخصوصا تویيتر 
ترند شــد. همچنين جمعيت وفاق ملي اســالمي، مهم ترین 
تشكل سياسي مخالفان در بحرین نيز با انتشار بيانيه اي ضمن 
محكوميت این توافق اعالم كرد: پادشــاهي بحرین از حمایت 
مردمي برخوردار نبوده و فاقد صالحيت قانوني براي پذیرش 

چنين توافقي است.

واكنش كشورهاي منطقه
انتشــار خبر توافق صلح بحرین با 
اسرائيل، بالفاصله از سوي رهبران 
كشــورهاي مصر، امارات و عمان 
مورد استقبال قرار گرفت. عبدالفتاح 
سيســي، به عنوان نخستين رهبر 
عربي در تماس تلفني با شيخ حمد 
بن عيسي آل خليفه، پادشاه بحرین 
ضمن تبریك به وي، گفت: تصميم 
شما در حركت منطقه به سوي ثبات 
و توســعه اقتصادي بيشتر كمك 
خواهد كرد. عبــداهلل بن زاید و بدر 
بن حمد البوسعيدي، وزراي خارجه 
امارات و عمان نيــز در تماس هاي 
تلفني جداگانه با وزیر خارجه بحرین 
بر حمایت كشــورهاي خود از این 

اقدام تأكيد كردند.
از سوي دیگر اما تصميم بحرین با 
مواضع انتقادي ایران، اردن و تركيه 
مواجه شده اســت. ایمن الصفدي، 
وزیر خارجه اردن ســاعاتي پس از 
انتشار این خبر در مصاحبه با شبكه 
الجزیره قطر، گفت: تسليم شــدن 
در مقابل مواضع اسرائيل، پيش از 
آنكه حقوق مسلم مردم فلسطين، 
ازجمله عقب نشيني اســرائيل به 
مرزهاي 1967محقق نشده باشد، 
خيانت به آرمان فلســطين است. 
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه 
تركيه نيــز در مصاحبه با شــبكه 

تي آر تــي، گفت: تصميم بحریــن براي عادي ســازي روابط با 
اسرائيل، تحت فشار برخي كشورهاي عربي خليج فارس اتخاذ 
شده و خيانتي بزرگ به جهان اسالم است. عالوه بر اردن و تركيه، 
دولت  منصور هادي در یمن، جنبش هاي انصاراهلل، فتح، حماس، 
حزب اهلل، سازمان اخوان المسلمين و بسياري دیگر از گروه هاي 
سياسي و اجتماعي غيردولتي در جهان عرب نيز با اتخاذ مواضعي 
تند، توافق پادشاهي بحرین با دولت اسرائيل را محكوم كرده اند. 
اگرچه بحرین از هر منظر فاقــد وزن قابل توجهي در معادالت 
عربي و منطقه اي اســت، اما نمي توان تصميم این كشور را در 
سایه روابطش با عربستان سعودي فاقد اهميت دانست. روزنامه 
العربي الجدید در گزارش خود با اشاره به این موضوع مي نویسد: 
بدون شك توافق صلح بحرین و اسرائيل با چراغ سبز عربستان 
سعودي و بعد از سفر كوشــنر به ریاض صورت گرفته است. بر 
این اســاس مي توان گفت عربســتان یك قدم به عادي سازي  
رابطه با رژیم صهيونيســتي نزدیك تر شده است. باراك ریوید، 
خبرنگار مشهور اســرائيلي نيز در گزارش خود در پایگاه عبري 
واال با تأیيد این مطلب مي نویســد: دولت آمریكا تالش مي كند 
تا پيش از انتخابات ریاست جمهوري، توافق عربستان سعودي با 
اسرائيل را به عنوان مهم ترین دستاورد خود در سياست خارجي 
محقق كند. اگرچه ریاض تا كنون نسبت به پذیرش این سياست 
تمایلي از خود نشــان نداده بود، اما توافق بحرین و اسرائيل را 
مي توان نشانه اي از احتمال »توافق بزرگ« تا پيش از  ماه نوامبر 

به شمار آورد.

پاداش براي كشور بدهكار
بحرین در مجموعه 6كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس، 
ضعيف ترین و وابســته ترین اقتصــاد را دارد. این كشــور در 
ســال 2018 براي كســري بودجه خود، عالوه بر كمك هاي 
صندوق بين المللي پول، ناچار به استقراض 10ميليارد دالري از 
همسایگان خود در شوراي همكاري 
شد. به نوشــته رویترز، درحالي كه 
هنوز بدهي هــاي خارجي بحرین 
از ســال 2018 پرداخت نشــده، 
دولت این كشــور به دنبال دریافت 
وام هاي جدید براي مقابله با كسري 
بودجه شدید ســال هاي 2020 و 
2021 اســت؛ چرا كــه در ســایه 
بحران كرونــا، درآمدهاي بحرین 
در نيم ســال اول 2020 نزدیك به 
30درصد كاهش یافته است. یاسر 
ابوهالله، مدیر سابق شبكه الجزیره 
با اشاره به این موضوع، مي نویسد: 
به نظر مي رسد فشارهاي اقتصادي 
بر بحرین و عربســتان، بــه اهرم 
فشاري بر این 2 كشور براي پذیرش 
عادي سازي رابطه با اسرائيل تبدیل 
شده اســت. باید توجه داشت كه 
پادشاهي بحرین به عنوان كشوري 
تابع مواضع عربستان، تا یك هفته 
قبل بر ضرورت اجراي طرح صلح 
عربي )عقب نشــيني اســرائيل به 
مرزهاي 1967( در ازاي به رسميت 
شناختن اســرائيل تأكيد مي كرد. 
بر این اساس، مي توان پيش بيني 
كرد در آینده اي نزدیك، امتيازات 
ویژه اي از سوي صندوق بين المللي 
پول و آمریكا در اختيار این كشور 
و شاید حتي عربســتان سعودي 

قرار گيرد.

مال عبدالغني برادر، 
معــاون سياســي 
طالبان، روز گذشته 
در نشست افتتاحيه 
مذاكــرات صلــح 
افغانستان در دوحه در سخناني كوتاه گفت: 
طالبان به دنبال یك افغانستان »مستقل و 
پيشرفته« است. او همچنين تأكيد كرد كه 
افغانستان باید داراي یك »نظام اسالمي« 
باشد »تا مردم در آینه آن خود را ببينند«. 
موضوع مطرح شده از ســوي مال برادر را 
بایــد كليدي ترین موضع گيــري مقامات 
طالبان در آغاز راه مذاكرات صلح افغانستان 

دانست.
به دنبال آغاز مذاكرات صلح افغانستان، یكي 
از دغدغه هاي مهم و جدي در عرصه داخلي 
و خارجي این كشور، آینده نظام جمهوریت 
و قانون اساسي آن بوده است. طي روزهاي 
گذشــته، اعالم نكردن موضع صریح گروه 
طالبان در مورد ســاختار حكومت آینده 
افغانســتان باعــث نگراني هایــي در این 
خصوص شده است. در ابتدا تصور مي شد 
جریان »نوطالباني« كــه حاضر به مذاكره 
با موضوع صلح شــده، حاضر است در ازاي 
خروج نيروهایــي خارجي از افغانســتان 
 در ســاختار قدرت سياســي این كشــور 
نقش آفریــن و در كنــار ســایر عناصر و 
جریان هاي قدرت در عرصــه داخلي این 
كشور سهيم باشــد. رفته رفته و با گذشت 
زمان و عدم  تمكين طالبان به موضوع اصلي 
موردنياز مذاكرات صلــح، یعني برقراري 
آتش بــس، تقریباً روشــن شــده كه این 
انتظار از جریان یادشده بيهوده بوده است. 
به عنوان مثال، در ســندي كه این گروه با 
آمریكا امضا كرده، از »حكومت اســالمي« 
برآمده از گفت وگوهاي ميان  افغاني سخن 
گفته شده است. در سند یادشده، بر لزوم 
انتخابي بودن این حكومت اشاره اي نشده، 
ضمن اینكه در آن سند، طالبان خودشان 
را »امارت اســالمي« خوانده انــد و چنان 
وانمود كرده اند كه یك حكومت  هستند نه 
صرفا یك گروه. رهبران طالبان نيز تاكنون 
ســخني در مورد انتخابات و مشــروعيت 

انتخاباتي نگفته اند.
از نظــر طالبان، نظــم سياســي آرماني، 
 حكومت مالمحمدعمر بر افغانســتان بود 
كه در پایان سال2001 سقوط كرد. حتي 
آن دسته از اعضاي گروه طالبان كه درحال 
حاضر در كابل زند گــي مي كنند و پيوند 
سازماني با شوراي كویته ندارند، معتقدند 
كه گروه طالبان امارت اسالمي مي خواهد 
و از این داعيه عقب نشــيني نكرده است. 
امارت اســالمي مدنظر گروه طالبان یك 
حكومت غيرانتخابي است كه مشروعيتش 
را باید از دین بگيــرد. در رأس امارت یك 
اميرالمومنيــن مادام العمــر قــرار دارد و 
فتواهاي جمعي از عالمان دیني را تطبيق 
مي كند. از نظر گروه طالبان اميرالمومنين 
به روش جانشيني یا بيعت اهل حل  و عقد 
به صورت مادام العمر تعيين مي شود. اهل 
حل  و عقد مجموعــه اي از عالمان دیني و 
اشخاص صاحب نفوذ هســتند كه از ميان 
خودشان كسي را به عنوان اميرالمومنين بر 
مي گزینند. از نظر الهيأت طالباني، تاسيس 
چنين حكومتي براي مسلمانان یك تكليف 
شرعي است. این گروه به دریافت هاي آن 
عده از مسلماناني كه پيوند دین و دولت را 
امري تاریخي مي دانند، باور ندارند. طالبان، 
دمكراسي، نظام جمهوري، حاكميت قانون 
و برابري حقوقي و سياسي همه شهروندان 
در یك نظم مبتني بر ارزش هاي جمهوري 

را امري مردود مي دانند.
روش دیگــري كــه از نظر طالبــان براي 
گزینــش اميرالمومنين بــه كار مي رود، 
اســتخالف است. اســتخالف یعني اینكه 
اميرالمومنيــن فعلي، خود جانشــين اش 
را تعيين كند. گذشــته از ایــن، انتخابات 
عمومي، مخفيانه، مســتقيم و رقابتي كه 
اساس یك دمكراسي انتخاباتي را تشكيل 
مي دهد از نظــر گروه طالبــان قابل قبول 
نيست. طالبان همانطوري كه در گفتارشان 
حاضر به قبول انتخابات نيستند، در عمل 

هم نشــان داده اند كه قاطعانه با انتخابات 
مخالف هستند. این گروه هميشه انتخابات  
را تحریم كرده اند. طالبان در زمان حاكميت 
خودشان هم پيشــنهاد فرمانده احمدشاه 
مســعود مبني بر برگزاري انتخابات را رد 
كرده و از او خواستند كه زعامت مالمحمد 
عمر را قبول كند. طالبان هميشه به مراكز 
انتخاباتي حمله كرده اند. بنابراین بســيار 
بعيد اســت كه رهبران طالبان درحالي كه 
در عرصه هاي ميداني و نظامي نيز دســت 
باال را نســبت به نيروهاي دولتــي دارند، 
انتخابات و نظم جمهوري را بپذیرند. حتي 
گفته مي شود آنان در پشت ميز مذاكره نيز 
به احتمال زیاد از طــرف مقابل خود براي 
اميرالمومنين  شان بيعت خواهند خواست. 
روشن است كه طرف مقابل چنين چيزي 

را قبول نمي كند.
دور از ذهن نيســت كه طالبان به صورت 
تاكتيكي بحث تشكيل یك حكومت انتقالي 
را مطرح و حل موضوع جمهوري و امارت 
را به بعد موكول كنند و خواســتار مباحثه  
عالمان دیني دوطرف در این مورد شــوند. 
به نظر مي رســد طرف مقابل گروه طالبان 
در گفت وگوهاي ميان افغاني بدون دریافت 
ضمانت قطعي در مورد پذیرش جمهوریت 
از سوي طالبان، با حكومت انتقالي موافقت 
نخواهد كرد. در آن صورت هم گروه طالبان 

به جبهه جنگ برخواهد گشت.
چيزي كه مایه  دلگرمي گروه طالبان شده؛ 
این باور اســت كه رئيس جمهــور آمریكا، 
نيروهاي آمریكایي را تا  ماه مي 2021 حتي 
درصورتي كه توافق پایان جنگ هم حاصل 
نشود، از خاك افغانستان خارج خواهد كرد. 
این احتمال وجود دارد كه گروه طالبان كه 
خود را برنده  جنگ با ناتو مي داند، منتظر 
خروج كامل نيروهــاي آمریكایي بماند و 
سپس به لشكركشي به شــهرهاي بزرگ 
متوسل شود. قدرت نمایي هاي طالبان، آنان 
را به این باور رسانده كه آمریكا از نيروهاي 
امنيتي افغانســتان پس از خــروج كامل، 
حمایــت نخواهد كرد. طالبــان خود را به 
نوعي متحد آمریكا در مبــارزه با داعش و 
»جلوگيري از به كارگيري خاك افغانستان 
عليه آمریكا« مي دانــد. گفت وگوي تلفني 
رئيس جمهور آمریكا با مالبرادر و اظهارنظر 
آقاي ترامــپ در مورد احتمــال به قدرت 
رســيدن طالبان درصورت خــروج ارتش 
آمریكا، به شوراي كویته این طور القا كرده 
كه حتي درصــورت ناكامي گفت وگوهاي 
ميان افغاني هم، آمریكا دیگر لشكریان آنان 
را بمباران نخواهــد كرد. این گروه احتماال 
بر این باور اســت كه با شكست مذاكرات 
ميان افغاني و كاهــش نيروهاي آمریكایي 
راه براي لشكركشي آنان به شهرهاي بزرگ 
و تسخير سراسر افغانستان هموار خواهد 
شد. از نظر گروه طالبان تالش هایي كه براي 
حل سياسي جنگ صورت مي گيرد، در واقع 
مكمل پيروزي نظامي آنان است نه مغایر 
آن. ضمن اینكه به نظر مي رســد رهبران 
طالبان در گفت وگوهایي كه با كشورهاي 
منطقه داشته اند، اینطور برداشت كرده اند 
كــه پایتخت هاي كشــورهاي همســایه 
حضور طوالني مدت آمریكا در افغانستان 
را خطرناك تر از بازگشــت امارت طالبان 
مي دانند. این مســائل گــروه طالبان را به 
این باور رســانده كــه بــه زودي دور دوم 
حكومت آنان آغاز خواهد شــد. در چنين 
وضعيتي تمام نيروهاي طرف دولت مركزي 
افغانستان چاره اي نخواهند داشت؛ غيراز 
اینكه با هم متحد شوند و از موضعي واحد 

سخن بگویند.
طالبان ادعا مي كننــد كه مي خواهند یك 
نظام اســالمي ایجاد كنند كه در آن همه 
افغان ها از حقوق برابر برخوردار باشند. اما 
سؤال اینجاســت كه آیا مذاكره كنندگان 
طالبان حاضــر به پذیرفتــن واقعيت ها و 
دســتاوردهاي افغانســتان طي سال هاي 
بعد از 2001 هســتند؟ به احتمــال زیاد 
مذاكره كننــدگان صلح بيــن االفغاني در 
دوحه در مورد مســائل مختلفــي توافق 
خواهند كرد، به جز ایده افغانستان به عنوان 
جمهوري؛ به این دليل كه طالبان هنوز هم 
خود را یك امارت اســالمي نشان مي دهد 
كه با حمله آمریكا مجبور به تبعيد شــده 

است.

آينده افغانستان؛ امارت يا جمهوري؟
مصطفي زنديه

كارشناس مسائل افغانستان

تصويري از مراسم استقبال از سفر ملك سلمان به منامه در سال گذشته. گفته مي شود توافق بحرين با اسرائيل، مقدمه توافقي 
مشابه از سوي عربستان سعودي با رژيم صهيونيستي است.

دولت یونان، براي مقابله با خشم مقامات محلي از اسكان مجدد 
پناهجویان در لســبوس، ارتش را به كار گرفته تا هرچه سریع تر اروپا

مهاجران را اسكان دهد. 
به گزارش گاردیــن، بيش از 12 هزار پناهجو بعد از آن كه چند آتش ســوزي 
بزرگ ترین كمپ پناهجویان یونان را ویران كرد آواره شده اند. مقامات محلي، 
با توجه به شرایط، خواستار آن هســتند كمپ موریا در جزیره لسبوس براي 
هميشه برچيده شــود. در چنين شــرایطي، دولت از ارتش خواسته با انتقال 
هزاران چادر، پناهجویان را مســتقر كند. وضعيت اســفبار پناهجویان خشم 
آنها را هم برانگيخته و تعداد زیادي از آنان، جمعه با بســتن یك جاده اصلي، 
خواستار دریافت كمك شدند. پليس ضدشورش یونان بر این تظاهرات نظارت 
كرد. مقامات دولتي ابراز اميدواري كرده اند كه تا امروز، بين 2 تا 3 هزار نفر را 
در كمپ هاي موقت اسكان دهند. قرار اســت چند كشتي ارتش هم به جزیره 
 اعزام شوند تا هزاران نفر دیگر به صورت موقت در آنها اسكان داده شوند. كمپ 
»موریا «كه در آتش ســوزي 4 روز پيش به طور كامل سوخت، محل اسكان 

پناهجویاني بود كه بيشتر آنها  افغان و ایراني هستند.

دخالت ارتش يونان براي اسكان پناهجويان 

2020

2018

2016

2007

2019

2017

2009

2003

 سير روابط علني بحرين با رژيم صهيونيستي

آغاز ورود هيأت هاي 
ورزشي اسرائيل 
به منامه

مالقات شيمون پرز 
با پادشاه بحرين در 
نيويورك

گفت وگوهاي رسمي 
وليعهد بحرين با 
مقامات اسرائيلي 
در حاشيه كنفرانس 
اقتصاد جهاني

سفر مقامات رسمي 
اسرائيل به منامه براي 
حضور در كنفرانس 
اقتصادي معامله قرن

تأكيد وزير خارجه بحرين 
بر »حق اسرائيل براي 

دفاع از خود« پس از 
حمالت هوايي به مواضع 
ارتش سوريه و حزب اهلل

پيام تسليت وزير خارجه 
بحرين به مناسبت مرگ 

شيمون پرز

مالقات وزراي خارجه 
بحرين و اسرائيل در 

سازمان ملل

موافقت با استفاده 
هواپيماهاي اسرائيلي 

از حريم هوايي بحرين و 
انعقاد توافق صلح 
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تيموتي اسنایدر، سياسي نویس آمریكایي 
مي گوید: »در عصر اینترنت ما همه ناشر 
شده ایم.«اما این ناشــر شدن هم اصول 
و قواعدي دارد. چند روز پيش شــایعه 
تغيير جنســيت یكي از بازیگران در 
فضاي مجازي بســيار پررنگ شد. 
یكــي از اهالي رســانه در تویيتر 

نوشت كه از نزدیكان فالن بازیگر شنيده كه ایشان دو  ماه پيش 
تصميم گرفتند تغيير جنسيت بدهند. خبر تغيير جنسيت یك 
بازیگر مشهور خبري است كه در هر جاي دنيا باشد مورد توجه 
قرار خواهد گرفت.در اینجا هم همينطــور. آن آقاي بازیگر 
هم 15 ســاعت بعد در چند جمله این شایعه را تكذیب كرد. 
اما بسياري از اهالي رسانه، بر این باورند كه براي رفع چنين 
شایعه اي نوشتن چند خط كافي نيست . باید آن بازیگر، یك 
ویدئو منتشر مي كرد و این شــایعه را تكذیب مي كرد. بعضي 
دیگر از استادان رسانه هم گفته اند: »رسانه هاي رسمي كشور 
درســت عمل نكرده و باید پيگير این ماجرا مي شدند. و این 

ماجرا چرا رها شد؟«
شایعه خبري است كه اتفاق نيفتاده اما جذابيت فراواني دارد. 
در علم ارتباطات، شایعه به گفتمان هاي غيررسمي و نامعتبر و 
در نتيجه اطالعات وارسي نشده مي گویند كه در چند مرحله 
در چارچوب نظام ارتباطي پرورانده شــده  است و از آنجایي 
كه اطالعات در هر مرحله دست به دســت شده است، اغلب 
تحریفاتي در آنها صورت مي گيرد. ممكن است بعد از چندین 
بار تحریف، محصول نهایي به كلي با آنچه در ابتداي كار منتقل 
شده متفاوت باشد. »هنگامي كه افراد به شدت مشتاق كسب 
خبر درباره چيزي هســتند اما نمي توانند اطالعات موثقي 

به دست آورند، مستعد پذیرش شایعه ها مي شوند.«
آخرین ســي.دي این بازیگر هم گویا در این ماجرا بي تقصير 
نبوده است. مخصوصا آن جا كه فریاد مي زند: »و من عليه ژنم 

انقالب ها كرده ام.«
زنده یاد دكتر غالمحسين مرزآبادي استاد ادبيات مي گفت: 
»هيچ مي دانيد افســانه ها و اساطير ساختار شــایعه دارند. 
یعني یك چيزهایي بوده و مردمان نسل ها شاخ و برگ به آن 
شخصيت ها و داستان ها داده اند... پس افسانه ها شایعه هاي 

زیبایي هستند.« 
اما مرحله بعد از تكذیب این شایعه جالب بود. كسي كه شایعه 
را در تویيتر به راه انداخت با خونســردي نوشت: »آقا،  فالن 
هنرمند تكذیب كردن. البته كه شكایت ایشان از بنده نيز حق 
ایشان است و بنده نيز استقبال مي كنم. اما به مصلحت نيست 
انگار جار زدن یك اتفاق درســت و مي دانم چه فشاري روي 
ایشان دیشب بود. نظرات را نمي بندم تا اگر باعث رنجش كسي 

شدم آزادانه به بنده هر چه خواست بگوید. مخلصم.«
این نوع رفتار غيرمســئوالنه این فرد هم مرا به فكر فرو برد. 
چطور مي تواني با این خونسردي خودت را كنار بكشي. اگر حق 
باتوست دالیل محكم بياور. شاهد بياور. اگر نه، باید پاسخگو 
باشــي كه چرا دروغ گفتي؟ اما اتهام دیگر بازیگر این بود كه 
این شایعه ساختگي به راه انداخته شده تا تعداد فالورهایش 
در اینستاگرام اضافه شــود. كه خود این هم مي تواند شایعه 
جدیدي باشد. وقتي شایعه اي با استقبال عمومي همراه شد 

شایعات دیگر هم از راه مي رسند.
سهم رسانه هاي رســمي در این وانفسا باید پررنگ تر شود. و 
این جاســت كه آنها با پيگيري این اخبار و شایعه ها به افكار 
عمومي پاسخ درست بدهند و نقش روشنگري داشته باشند.

بعضي ها معتقد بودند براي كمرنگ كردن یك خبر این شایعه 
ساخته شده است و یك مهندســي زیرپوستي داشته است. 
اما هميشــه به این موضوع فكر كنيم اگر به جاي آن بازیگر 

شایعه ا ي عليه ما ساخته مي شد چه؟
یاد كتاب »وانهاده« سيمون دوبوار مي افتم: »وقتي بال بر سر 
دیگران مي آید، چندان حادثه مهمي شمرده نمي شود، ظاهراً 
تسلط و احاطه بر آن آسان اســت. ولي وقتي بر سر خودمان 

مي آید، خود را كامال تنها مي یابيم.«
از شایعه ها ساده نگذریم!

  به محدودیت هایی كــه دیگران برایتان ســاخته اند 
توجه نكنيد. به جای توجه به قضاوت های كوته فكرانه به 

حقيقت ها توجه كنيد.
  در اغلــب مواقع، تنها مانعی كه بين شــما و اهدافتان 

وجود دارد، نگرش شما نسبت به  اوضاع است.

به تماشــاي فيلمــي در قاب ســينما یــا تلویزیون 
مي نشينيم. از همان ابتدا انتظار نداریم كه با روایت 
تصویري مشــحون از هنر هفتم روبه رو شویم. همه 
ابزار هاي خاص این صنعت مدرن به اضافه اندیشه اي 

خالقانه دست به دست هم داده اند تا اثري مفرح، 
سرگرم كننده و متكي برســالمت قواي مغزي 
انســان و البته »هنري« پدید آید. پيداست كه 

چنين اثري نمي تواند و نمي شود سراسر »هنري« باشد. جلوه هاي 
متفاوتي از هنر روایي، یا هنر تصویري، یا هنر گفت وگو نویسي یا هنر 
موسيقيایي ممكن است خود را به منصه ظهور برساند كه با تماشاي 

چند باره آن، شاید به صيد تماشاگر هوشيار درآید.
به دیدار یك تابلوي نقاشي از بهزاد، فرشچيان، پيكاسو، مونه یا هر 
نقاش هنرمند دیگري مي رویم. خطوط و رنگ ها و نورهایي كه به 
چشم مي آید ماوا و قرارگاه و جلوه گاه هنري است كه هنرمند نقاش 
آن را براي چشم ها و اندیشه ما تدارك دیده است. كشف هنر و بيان 
هنري و درك آن به قدر كفایت به مخاطب آرامش مي بخشد و شعف 
و نگاهش را به جهان اطراف یا دنياي دوردست تلطيف و دیگرگون 
مي كند. قطعه ای شعر از سعدي، حافظ، مولوي، نيما، فروغ، شاملو، 
سپهري یا هر شاعر واقعا شــاعر دیگري مي خوانيم یا مي شنویم. 
طبيعي است كه همه واژگان به كار گرفته شده در اثر ادبي بيان كننده 
جوهر ذاتي هنر در شعر نيست. هميشه بخشي از كار هنرمند، مرهون 
سعي و ممارست او در به كارگيري انظار و مصالح مورد نيازش است. 
در هر غزل از سعدي و حافظ و مولوي یا هر شعري از شاعران نوپرداز، 
چون نيك بنگریم خواهيم دید كه چيدمان بسياری از كلمات در 
كنار هم، مبين سخني است منظوم یا منثور و نه شعر. شعر جایي 
اتفاق مي افتد كه هنر رخ بنماید و هنر شعر آن جاست كه جز به زبان 

شعر، به زبان دیگري نتوان بيانش كرد.
تصور كنيد مرد یا زني كه خوشي ها و راحتي زندگي متعارف خود 
را رها مي كند و به جست و جوي طال یا دیگر زیرخاكي ها مي رود. 
او كه مجهز به ابــزار طالیاب یا فلزیاب اســت، منطقه مورد نظر را 
مي شناسد. به آنجا مي رود. مي داند كه همه منطقه دربردارنده طال یا 
اشياي گرانبها نيست. پس سانتي متر به سانتي متر و وجب به وجب 
خاك محل را با دستگاه توأم به حوصله و شكيبایي و با چشماني باز 
مي پوید و مي كاود تا بوق و نورچشمك زن طال یاب اورا خبر دهد كه 
زمين این نقطه را باید شكافت و به حاجت رسيد. چارچوب و كليت 
كار هنرمند نيز بي شــباهت به كار جوینده طال نيست. هنرمند كه 
كارش را انجام داد و اثرش را در اختيار مخاطب قرار داد به حكم و 
اقتضاي كار هنري، كنار مي رود. از آنجا به بعد كار مخاطب حساس 
و پروسواس آغاز مي شود براي كشف دوباره هنر هنرمند و كژي ها و 

كاستي ها و درستي هاي كار او.
این سخن را تعميم دهيم به گنج ور گنجينه خلقت بشري، یعني 
انسان. گوهر آفرینش در ذخایر وجودي هر انساني به ودیعه نهاده 
شده. تنها انساني به سعادت حقيقي دست مي یابد كه هنر و گوهر 

وجودي خود را كشف مي كند و آن را به منصه ظهور مي رساند.

ً در مجلــه  در مطالعــه جدیــدي كــه محققــان اخيــرا
 The Planetary Science منتشركرده اند، تيمي از محققان 
»دانشگاه ایالتي آریزونا « و » دانشگاه شيكاگو« تشخيص داده اند 
كه برخي ســيارات فراخورشــيدي غني از كربن مي توانند از 
 الماس و سيليس ساخته شده باشند. به گزارش فيز، » هریسون 
آلن ـ ســاتر )Harrison Allen ـ Sutter( نویسنده اصلي این 
مطالعه، از دانشكده زمين و اكتشــافات فضایي دانشگاه ایالتي 
آریزونا گفت: این ســيارات فراخورشيدي شبيه هيچ چيزي در 
منظومه شمسي ما نيستند. هنگامي كه ســتارگان و سيارات 
تشــكيل مي شــوند، آنها همان كاري را كه ابرهاي گازي انجام 
مي دهند مي كنند؛ بنابراین تركيبات عمده آنها مشــابه است. 
ستاره اي با نســبت كربن به اكسيژن كمتر ســياره هایي مانند 
زمين كه شامل سيليكات ها و اكسيدهایي با مقدار الماس بسيار 
كوچك )محتواي الماس كره زمين در حدود 0. 1درصد است( 
هستند، خواهند داشت. اما ســيارات فراخورشيدي در اطراف 
ستارگان با نسبت كربن به اكسيژن باالتر از خورشيد، به احتمال 
زیاد غني از كربن هستند. محققان طي این مطالعه این فرضيه 
را مطرح كردند كه این سيارات فراخورشــيدي غني از كربن، 
درصورت وجــود آب )كه در جهان فراوان اســت( مي توانند به 
الماس و سيليكات تبدیل شوند و تركيبی غني از الماس ایجاد 

كنند.

این روزها بسيار شــاهد به نمایش گذاشتن بچه ها هستيم. 
والدیني را مي بينيم كه الف مي زنند كه فرزندان شان در ورزش 
یا در امتحانات موفق تر از دیگران هســتند. رجز خواني هاي 
بسيار سر مي دهند. و همچنين از سویي والدیني را مي بينيم 
و دیده ایم كه خود را مسئول سالم نكردن، بيشتر خواستن، 
شعر نخواندن در جمع و... كودكان خود مي دانند و احساس 
شكست و ناكامي مي كنند. والدین این كودكان از حرمت نفس 
پایيني برخوردارند و اساس و پایه رضایت را در نگاه دیگران 
جســت وجو مي كنند! در دوران كودكي ایــن افراد »من« 
به معناي واقعي شكل نگرفته است. این »مِن« شكل نگرفته به 
»ما« تبدیل نشده است. و »دیگران« همه  چيز و همه كس آنها 
شده اند. دیگران بپسندند آنها هم مي پسندند. دیگران تأیيد 
كنند آنها هم خوشحال مي شوند. این را به یاد داشته باشيد 
كه شــما براي خودتان زندگي مي كنيد و با زندگي، به شكل 
حقيقي و چنان كه وجود دارد مواجه شوید. نه خود را فریب 

دهيد و الف بزنيد و نه خود را سرزنش كنيد.

رمان »محاكمــه خوك« 
نوشته اسكار كوپ فان را با 
ترجمه ابوالفضل  اهلل دادي 
نشر نو منتشر كرده است. 
این، نخستين كتابي است 
كه از اســكار كوپ فان به 
فارسي ترجمه مي شود و 
نویسنده اش مي گوید سوژه 

داستانش را، خود خلق نكرده و حقيقت این 
است كه از قرن سيزدهم تا هجده ميالدي، در اروپا 
و به ویژه فرانسه، انسان ها دادگاه هایي براي محاكمه 
حيوانات برگزار مي كرده اند. بررسي تاریخ فرانسه 
نشان مي دهد كه در آن دوراِن به قول مترجم كتاب 
تاریك، محاكمه چند خوك هم ثبت شده و موضوع 
داســتان »محاكمه خوك« هم از همان ماجراها 

سرچشمه گرفته است.
اســكار كوپ فان، نویسنده 32 ســاله فرانسوي 
مي گوید: تحقيقاتي كرده و طبق آنها به این نتيجه 
رسيده كه محاكمه قرون وســطایي حيوانات هم 
درست مانند محاكمه انسان ها بوده و حيوان متهم، 
با وكيل مدافع خود مقابل قاضي، دادستان و اعضاي 
هيأت منصفه حاضر مي شــده است. این نویسنده 
جوان مي گوید هدفش از نوشــتن این كتاب، این 
بوده كه وحشي گري سيســتم قضایي آن دوران را 

روایت كند.
مولف كتاب »محاكمه خوك« در 16سالگي تصميم 
به ترك خانه مادرش مي گيرد و از برهه اي به بعد 
فقط كتاب مي خواند. به این ترتيب از صبح تا شب 
و از شب تا صبح شــروع به خواندن مي كند. او در 
20ســالگي به برلين مهاجرت كرده و یك ســال 
را به خواندن مداوم اختصاص داده اســت. نتيجه 
این دوران، صرف نوشتن اولين رمانش یعني »هتل 
زنيت« شــد. ســپس »فردا برلين« و »اكتبر« را 
به عنوان آثار دیگرش منتشــر كرد. امــا دوباره به 
پاریس برگشت. او سال2012 برنده جایزه فلور شد.
نوشــتن رمان »جویدن غبار« در ســال2017 و 
»محاكمه خوك« در ســال2019 دیگــر موارد 
كارنامه این  نویســنده هســتند. رمان »محاكمه 
خوك«، 5 بخش اصلــي دارد؛ بخش اول: جنایت، 
بخش دوم: دادرسي، بخش ســوم: انتظار، بخش 
چهارم: شكنجه و موخره: بازي كورهاست. نشر نو 
این كتاب را در 95صفحه، با شمارگان هزار و 100 
نسخه، به قيمت 20هزار تومان منتشر كرده است.

نقاش، مدرس هنــري، مترجــم و نویســنده ایراني، 
 هانيبال الخاص را به نوگرایي در این هنر مي شناســند. 
او آغازگر طراحي فيگوراتيو در نقاشي نوگراست و یكي 
از تأثيرگذارترین نقاشان و مدرســان هنري بر جریان 
هنر معاصر نقاشــي ایران بود. آثــار  هانيبال كه همواره 
رگه هایي از هنر معاصر را در خود دارد، بر فرهنگ اصيل 
ایراني و شرقي نيز تأكيد مي كند و خود را جداي از این 

فرهنگ نمي داند.  هانيبال  الخاص از روایت هاي قوم هاي ایران دســتمایه خوبي براي 
آثارش تدارك مي دید و مي توان كودكانه هاي روحش را در نقاشــي هایش حس كرد. 
حاال نزدیك به 6سال از خاموشي الخاص سپري شده و هنر نقاشي ایران از آن همه شور 
و اشتياق بي بهره مانده است. اما  گویي  هانيبال هنوز هم در ميان ماست و با نقاشي هایش 
مخاطبش را به ســوي درك اندیشه هاي واال و شــيوه متفاوتش در بيان هنري دعوت 
مي كند. وي عالوه بر هزاران تابلوي كوچك و بزرگ، 300 متر مربع نقاشي دیواري و نيز 
3پرده 15قطعه اي و 4پرده 8قطعه اي آفریده است. یكي از مهم ترین آثار  هانيبال الخاص 

تابلوي 15قطعه اي آفرینش است.
هانيبال الخاص )26 خرداد 1309 كرمانشاه -23شهریور 1389 كاليفرنيا(

طي 20 سال اخير شمار كودكان مبتال به چاقي 
در كشور 3 برابر شده و حدود 10 درصد كودكان 
6 ساله و 17 درصد 15 ســاله ها مبتال به چاقي 
مزمن هستند. به گزارش ایرنا، نایب رئيس انجمن 
پيشگيري و درمان چاقي در این  باره گفت: یكي 

از مهم ترین عوامــل تغيير عادات غذایــي در ميان كودكان، تلویزیــون و تبليغ هاي 
اغواكننده اي است كه كودك در روز مشاهده مي كند. آمار موجود نشان مي دهد به طور 
متوسط هر كودكي كه به سن نوجواني مي رسد، حدود 100 هزار تبليغ مواد غذایي از 
طریق تلویزیون و مجله ها مي بيند و اغلب ایــن تبليغات به معرفي محصوالت غذایي 
مي پردازند كه سرشار از چربي ها و كربوهيدرات هاي ساده هستند. این مسئله باعث شده 
تا انتخاب هاي غذایي تحت تأثير بمباران هاي تبليغاتي تغيير كند و اراده و ذائقه مردم 
به سمت توليدات صنعتي و غذاهاي آســان و در دسترس سوق داده شود و همچنين 

الگوهاي غذایي سنتي جاي خود را به عادات غذایي ناصحيح دهند. 

هدفازراهاندازياينستون،ارائهمطالبيمرتبطباسبکرانندگيماايرانيهاست
تاشيوهدرستراندنومشــكالتواشــتباهاتموجودرانشاندهد.آنچه
نوشتهميشودتجربياتومشاهداتنويسندهاينستونازوضعيترانندگي
ايرانيهاست.نكاتيكهدراينسلسلهيادداشتهايكوتاهنوشتهميشودفقط

تلنگرياستبرايفكركردن.
 چند ثانيه قبل از سبز شدن چراغ، ماشين را بگذارید توي دنده. نكته اي كه خوب است 
فرهنگسازي بشود خالي كردن سریِع پشت چراغ سبز اســت. یعني توجه به همين 
شماره اندازهاي معكوس كه نشان مي دهد كي قرار است چراغ سبز شود. باید این رفتار 
نهادینه شود كه راننده ها قبل از سبز شدن، ماشين را در دنده بگذارند تا به محض سبز 
شدن چراغ سریع پشت چراغ سبز را خالي كنند. متأسفانه این نكته در فرهنگ رانندگي 
ما ایراني ها وجود ندارد. دوستي تعریف مي كرد كه در ژاپن براي گرفتن گواهينامه سر 
همين موضوع رد شدم كه چرا وقتي چراغ سبز است تازه دنده یك را زدم. در ژاپن قاعده 
این است كه باید قبلش آماده شوي و به محض اینكه چراغ سبز شد سریع مسيرتان را 
طي كنيد تا راننده هاي پشت سر هم سریعاً از چراغ عبور كنند و چهارراه را خالي كنند. 

همين موضوع مي تواند در كاهش ترافيك، بسيار مؤثر باشد.

رئيس مجلس شوراي اسالمي دیروز در مراسم گشایش همایش ملي مفاهيم موافقتنامه 
جنبه هاي تجاري مرتبط با حقوق مالكيت معنوي گفت: اكنون بسياري از نخبگان ایراني در 
پيشرفته ترین كشورها حضور دارند و دیگران از استعدادهاي آنان بهره مي برند، حال آنكه 
ما با كمال تأسف از استفاده از چنين استعدادهایي در كشور محروميم. وي اضافه كرد: نكته 
جالب این است كه همه ما این موضوع را مي دانيم و از آن شكوه مي كنيم ولي معلوم نيست كه 
باعث آن چه كسي است و چه كسي نتوانسته است از این نعمت هاي خدادادي استفاده كند؟ 
پدیده فرار مغزها چگونه به وجود آمد و چرا نخبگان ما را، دیگران با آغوش باز مي پذیرند و ما 
آنها را از دست مي دهيم. قصور از ماست ما بناي كارمان، نقد و اعتراض است. درون حكومت 
هستيم ولي مانند اپوزیسيون اعتراض مي كنيم، نمي گویيم كه خودمان هم در این مسئله 

سهيم بوده ایم و اكنون براي مقابله با آن مسئول هستيم.

فريباخانيیادداشت
نویسنده و روزنامه نگار

دانستني هایادداشت

مهارت

مجيدروانجو
ویتریننویسنده و روزنامه نگار

دست فرمان

سالمت

20 سال پيش 

ليوبليانا:دختري اهل اسلوني براي یك ميليون یورو حاضر 
شد دستش قطع شود. به گزارش  اي بي  سي، قرارداد او با 
بيمه مبني بر این بود كه چنانچه دستش قطع شود یك 
ميليون یورو دریافت كند. پس از اینكه نامزدش دست او را 
در خانه قطع كرد، مأموران دست قطع شده را پيدا كردند 
و به دليل امكان پيوند زدن دست قطع شده، حق بيمه به 

او تعلق نگرفت.

لندن:گران ترین قمقمه، محصول شــركت مودیلياني به بهاي 
45 هزار پوند به بازار انگلستان عرضه شد. به گزارش ایندیپندنت، 
قمقمه تجملي »فالســك بگ« داراي غالفي  الیه دوزي شده از 
جنس پوست بره، بند زنجيري از جنس طال و نشان  شانل به شكل 
دو حلقه در هم قفل شده است. شــانل هم نخستين قمقمه آب 
خود را درسال 1994 فروخت و اكنون اصل آن را در فروشگاه هاي 
اینترنتي كاالهاي تجملي به بهاي حدود 500 پوند مي فروشند.

برلين:براي نخستين بار از زمان اتحاد دو آلمان در سال 1991، 
مقامات این كشــور اقدام به برگزاري رزمایشــی سراسري براي 
آمادگي در برابر حوادث غيرمترقبــه كردند. به گزارش یورونيوز، 
طي این رزمایش، دولت هاي ایالتي زنگ هشدار را از بلندگوهاي 
نصب شده روي خودروهاي مخصوص و همچنين تابلو هاي تبليغاتي 
دیجيتال در شهرها پخش كردند. این رزمایش شهري 20دقيقه 

طول كشيد و پس از آن بار دیگر وضعيت عادي اعالم شد.

هانوي:جوان 23ســاله اي در ویتنام طي 10ماه یك بت 
موبيل)خودروي ســينمایي بتمن( را بــا هزینه 20هزار 
دالر ساخته است. به گزارش آدیتي سنترال، این خودرو 
با 4سيلندر و داراي موتوري 400سي سي است. این بت 
موبيل بيشــتر ویژگي هاي خودرو ســينمایي بتمن، به 
كارگرداني نوالن را دارد. موتور جتي این خودرو جالب را با 

سرعتي باالي 280كيلومتر به حركت درمي آورد.

ساختبتموبيلشخصيصدايآژيرخطرپساز30سالقمقمهآب45هزارپونديقطعدستبرايگرفتنحقبيمه

بايدازشايعهآسانگذشت؟

سيارههايیازجنسالماسكشفدوبارههنر

پرهيزازنمايشوسرزنش
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 آغاز یک حرکت 
صنفی منسجم

محمد   ناصر احدی      در میان سال های 1320 تا 1332، بیش از 10 انجمن 
و گروه مطبوعاتی که داعیه حراست از منافع مطبوعات را داشتند رخ عیان 
کردند اما عمرشان دیری نپایید و بعد از مدتی کارشان به تعطیلی رسید. 
در این میان، »انجمن صنفی روزنامه نگاران« در تاریخ مطبوعات ایران، 
به واسطه عملکرد و تقویت اندیشه کار گروهی، جایگاه ویژه ای دارد. اعضای 
اصلی این انجمن عبارت بودند از: احمد آرامش )مدیر روزنامه دیپلمات(، 
خسرو اقبال )مدیر روزنامه نبرد(، ابوالقاسم پاینده )مدیر روزنامه صبا(، 
احمد دهقان )مدیر روزنامه تهران مصور(، شکراهلل صفوی )مدیر روزنامه 
کوشش(، محمدعلی مسعودی )مدیر روزنامه اطالعات(، احمد ملکی )مدیر 
روزنامه ستاره(، احمد نامدار )مدیر روزنامه پیکار امروز( و باقر نیک انجام 
)مدیر روزنامه فردا(. همین 9 تن به عنوان هیأت رئیســه این انجمن نیز 
انتخاب شدند. در ماده 2 اساسنامه این انجمن، »منظور و مقصود انجمن« 

در چهار بند توضیح داده شده اســت. از آنجا که در 3-2 سال منتهی به 
تاسیس این انجمن، مدیران مطبوعات چپ و راست، به خصوص در تهران، 
روابط خوبی با هم نداشتند و جراید به صحنه نزاع نیروهای سیاسی مخالف و 
متخاصم تبدیل شده بود، راه اندازی این انجمن در مسیر کاهش این تنش ها 
و نیز توسعه روزنامه نگاری حرفه ای در ایران اهمیت بسزایی داشت. بنا بر 
گزارشــی که احمد نامدار در آذر 1325 از فعالیت های انجمن ارائه کرد، 
انجمن صنفی روزنامه نگاران ثبت بین المللی شد و از این راه توانست »برای 
همکارانی که به خارجه می روند و یا در خارج مشغول انجام وظیفه هستند، 
ارزش واقعی تحصیل نماید.« تأسیس کتابخانه به منظور استفاده اعضا، 
مشارکت در امور خیریه با برگزاری جلساتی تحت عنوان »شب نشینی«، 
ارتباط با سازمان ها و مطبوعات خارجی و واکنش به مسائل بین المللی از 

اهم فعالیت های این انجمن در سال نخست پا گرفتن آن بود.

سند

   مصطفي شوقي ......................................................
»... جناب تقي زاده با اطالعات مبسوطي كه از وضع ايران 
و مشكالت سياســي اداري و مخصوصا وضعيت ارزاق و 
احتياجات فعلي ما دارند به خوبي مي دانند كه چه پيش 
آمده و چه مداخالتی باعث اين روزگار سختي و بدبختي 
شده و حاال چه مســاعدت هايي الزم است كه ما را از اين 
پيچ و خم در بيــاورد... .« اين نامه محرمانه – مســتقيم 
محمد ســاعد مراغه اي، وزير امورخارجه به علي سهيلي، 
نخست وزير در تاريخ اول اسفند 1322نوشته شده است. 
ماجرا از اين قرار است؛ سيد حسن تقي زاده سفير ايران در 
لندن براي عيد نوروز ايراني به راديو دعوت شده تا سخناني 
را بيان كند. حاال وزيرامورخارجــه ايران كه البته در عيد 
سال بعد نخست وزير مي شود، توصيه مي كند سفير عالوه 
بر مسائلي در مورد عيد باستاني نوروز به وضعيت ايران نيز 
بپردازد: »ضرر ندارد كه بــراي آتيه و حتي خاتمه جنگ 

رعايت خسارت به كشور را بكنند... « )سند اول(.
از روزي كه واحد هاي ارتش سرخ از سرحدات شمالي و 
ارتش بريتانيا از غرب و عراق عرب و سواحل جنوبي وارد 
خاك ايران شد و بعدها ارتش آمريكا، ايران به عنوان پلي 
براي پيروزي شوروي در نبرد استالينگراد نزد متفقين 
مطرح بود. خودشان ايران را »داالن پارسي« مي ناميدند؛ 
به اين معني كه تمام ســاختارهاي ايــران از راه هاي 
زميني و راه آهــن تا فرودگاه هاي كشــور، زمين هاي 
مناسب احداث كمپ، ساختمان ها و پادگان هاي نظامي 
بســياري و حتي امكانات خدماتي مثل برق و تلفن تا 
حدي كه موجود بود نيز براي استفاده قواي متفقين در 
اختيارشان قرار گرفت. در يك ارزيابي كلي تقريبا تمام 
شئون مملكت از نظر نهادي و ساختاري تحت نظارت 
و اختيار قواي متفقين بود. اين مســئله جدا از درگير 
شدن اقتصاد ايران در جنگ است؛ چه آنكه بر اساس 
اسناد موجود قواي متفقين با دخالت در اقتصاد ايران در 
زمينه هاي مختلف كشاورزي، تجاري و بازرگاني شرايط 
را بسيار براي ايرانيان سخت كرده بودند. اين مسئله در 
شمال ايران كه ارتش سرخ حضور داشت بيشتر نمايان 
بود به صورتي كه آنها ارزاق و انبارهاي گندم را مصادره 
مي كردند و به همين دليل در سال هاي ابتدايي دهه20 
كمبود نان و ارزاق معمولي مردم بســيار مشهود بود، 
به صورتي كه در تهران تظاهرات بلــواي نان رخ داد و 

عده اي كشته شدند.
در سال ابتداي جنگ، دولت فروغي به نمايندگي ايران در 
پيماني كه بالفاصله بعد از اشغال ايران با انگليس و شوروي 
منعقد كرد، نسبت به اشغالگران مواردي را متعهد شد كه 
بعدها تقريبا اقتصاد ايران را به متفقين داد. در اين پيمان كه 
با عنوان »پيمان اتحاد سه گانه« مشهور است، دولت هاي 
انگلستان و شوروي تماميت ارضي و اســتقالل ايران را 
محترم شناختند و دولت ايران، در برابر متعهد شد كه تمام 
راه ها و وسايل ارتباطي - شامل راه هاي آهن، رودخانه ها، 
فرودگاه ها، بنادر، لوله هاي نفت، تأسيسات تلگرافي و تلفني 
و بي سيم- را در اختيار متفقين قرار دهد و آنها از اين وسايل 
هر اندازه بخواهند استفاده كنند. متفقين، به موجب اين 
پيمان، از وسايل ارتباط ايران براي حمل اسلحه به جبهه 
جنگ در روسيه استفاده كردند. در عين حال، به موجب 
پيمان، متفقين مجاز بودند كه هر مقدار نيروي هوايي و 
دريايي و زميني كه الزم بدانند در خاك ايران نگه دارند و 
متعهد شدند كه حداكثر تا 6 ماه پس از پايان جنگ با آلمان 

خاك ايران را ترك كنند )سند دوم(.
اين حجم از تعهدات خارج از توانايي ايران بود به صورتي كه 
اقتصاد كشور بايد تاوان يا بهتر بگوييم هزينه نبرد متفقين 
در جبهه شــرق را مي داد؛ به طور مثال »اســكناس هاي 
منتشر شــده تا شــهريور1320 كه بالغ بر 200ميليون 
تومان بود، كفاف مخارج متفقيــن و هزينه دولت ايران 
را نمي داد. دولت در 3نوبت از مجلس شوراي ملي اجازه 
نشر اسكناس گرفت و به اين ترتيب ميزان اسكناس هاي 
در جريان تا آبان ماه ســال 1321 به 3۵0 ميليون تومان 
رسيد.« درحالي كه اندازه اين عدد، پشتوانه اي نداشت. از 
سوي ديگر اين رقم تا 1323به ۵20ميليون تومان رسيد.

در همين سال ها براي اجراي برنامه هاي اقتصادي، دكتر 
ميليســپو كه در ابتداي قرن براي ساماندهي به وضعيت 
اقتصادي به عنوان مستشــار مالي ايران انتخاب شده بود 
براي بار دوم به ايران آمد. او در بار نخســت خاطره خوبي 
در نهادسازي اقتصاد ايران و سامان دادن وضعيت اقتصاد 
كشور به جا گذاشــته بود اما بار دوم، با سختگيري زياد، 
مخالفان جدي ای را در ميان مديــران اقتصادي ايران و 
بازرگانان و پيشه وران بزرگ كشور براي خودش ايجاد كرد.

سياســت هاي پولي و ارزي ايران به صورتي درآمد كه به 
نوشته روزنامه دنياي اقتصاد كه مطلبي تحليلي در اين 
مورد نوشته است: »دولت مجبور شــد مطابق خواست 
متفقين قيمــت ارزهاي خارجي را افزايــش دهد. بنا به 
درخواست متفقين، پوند انگليس از ۸ تومان به 13/۵تومان 
و دالر از 1۴ريال به 32/۵ ريال افزايش يافت. به اين ترتيب 
متفقين كه بايد مبالغي ارز براي مخارج قشون خود تبديل 
به ريال كنند با افزايش نرخ رسمي، نصف مخارج روزانه 
خويش را از خزانه مملكت ايران تامين مي كردند. كاهش 
پول ايران در مقابل ارزهاي خارجي باعث شد مشكالت 
فراواني از جمله ورشكســتگي اقتصادي، شيوع قحطي، 
گراني ۷0 درصدي هزينه زندگي و... بــراي مردم ايران 

به وجود  آيد.«
ايرانيان در ميانه اشغال كشور همواره به دنبال راهي بودند 
كه مخارج متحمل شده ناشي از حضور متجاوزين به خاك 
ايران براي كمك به شوروي را از متفقين دريافت كنند. 
در سندي به تاريخ چهارم ارديبهشت1322 محمد ساعد 
مراغه ای وزيرخارجه وقت از علي ســهيلي نخست وزير 
مي خواهد كه به سفراي ايران در لندن، مسكو و واشنگتن 
تعليمات داده شود تا براي آتيه پيش بيني هاي الزم صورت 
گيرد)سند سوم(. او به طور ضمني مي گويد كه اگر كاري 

صورت  نگيرد پس از جنگ موجب ندامت مي شود.
ايرانيان همچنين در همان سال ها تالش مي كردند بابت 
خدمات به قواي متفقين در خطوط راه آهن يا اماكن ديگر 
حداقل وجهي را دريافت كنند. در سندي از بخش مالي 
وزارت دارايي عنوان شده است: » اداره حمل ونقل شوروي 
موافقت خود را با تامين پرداخت 21ميليون ريال هزينه 
ساختمان ها و تاسيســات از محل مازاد درآمد راه اعالم 
نموده.« جالب اينجاســت در ادامه نامه عنوان شده كه 
ميليسپو در مقام رئيس دارايي كل طرف ايران را گرفته و 
گفته پول پرداختي بايد توسط شوروي، انگليس و آمريكا 
پرداخت شود نه از »مازاد درآمد عوارض راه هاي ايران«. اين 
سند اوج عجز و ناتواني ايرانيان براي وصول وجوه قانوني 
خودشان را نشان مي دهد، چه آنكه طرف ايراني مي گويد 
كه حاال ما توافقي با طرف شوروي كرده ايم تا پولي بگيريم، 
مجددا بازرسي شود تا سوءتفاهم ايجاد نشود و برخالف 

توافق حاصله با طرف شوروي نشود )سندچهارم(.
اين ماجراها تا پايان جنگ ادامه داشت و نامه ها و اسناد 
متعددي ميان دستگاه هاي اداري ايران با قواي متفقين 
و يا بــا يكديگر براي احقاق حقوق ايرانيان در اشــغال 
كشور رد و بدل شد. بعد از پايان جنگ در سال132۴ 
مســئله ديگري يعني قراردادهاي ايــران با آلمان كه 
به دليل قطع رابطه و اشغال توســط متفقين بر زمين 
مانده بود و يــا كاالهاي ايراني كه در بنــادر و گمرك 
آلمان ها مورد بمباران قرار گرفته بود و يا در كشتي هاي 
غرق شده قرارداشت، موضوعيت يافت. در يك سند به 
امضاي انوشيروان سپهبدي، وزير امورخارجه به سفارت 
ايران در آلمان ماموريت داده شده تا نسبت به مطالبات 
و تسويه حساب آنها اقداماتي را به عمل بياورد. در اين 
نامه قيد شده كه »سفارت آمريكا در برن قبول نموده 
كه به عنوان حافظ منافع ايران در آلمان باشد تا روابط 
قطع شــده دوباره برقرار گردد«. اين سند از اين جهت 
مهم است كه به سفير ايران توصيه شده با كميته نظارت 
عاليه متفقين در برلين تماس بگيرد و نسبت به حفظ و 
يا استرداد اموال ايران قول مساعدت بگيرد )سند پنجم(. 
هنوز رقم دقيق خسارت هاي ايران در جنگ جهاني دوم 
مشخص نيست و يا حتي ميزان تخمين اين بدهي ها. بعد 
از جنگ به گزارش مطبوعات آن زمان و خاطرات رجال 
عصر پهلوي، ايران در چند نوبت از 3كشور اشغال كننده 
درخواســت كرد كه بدهي خود را تســويه كنند. گفته 
مي شود انگليس ها ادعا كردند كه پنج و نيم ميليون ليره 
مي دهند و باقي را هم فشنگ)روزنامه باختر امروز(. آمريكا 
هم يك ميليارد به ايران پرداخت و تجهيزات راه آهني كه به 
ايران آورده بودند را هم به عنوان طلب ايران محسوب كرد. 
روس ها كه در ابتدا حتي حاضر به ترك ايران نشدند بعد از 
كش و قوس هاي زياد ۸سال بعد حاضر شدند 11تن طال 
به جاي مطالبات به ايران بدهند. گفته مي شود كه ناحيه اي 
به نام روستاي فيروزه به مساحت 120كيلومتر در مرز ايران 
و تركمنستان، توسط رژيم محمدرضاشاه به شوروي ها در 
آن سال داده شد تا آنها حاضر شوند قرض خود را ادا كنند. 
اثرات اقتصادي جنگ جهاني دوم براي ايرانيان به قدري 
گران بود كه زلزله ای بزرگ در اقتصــاد ايران ايجاد كرد 
و بســياري از بنيان هاي مالي را براي سال هاي متمادي 

به هم زد.

جدال بر سر تعريف شعر
نخستین کنگره نویسندگان ایران به آوردگاه سنت گرایان و نوگرایان 

درباره تعریف شعر تبدیل مي شود

مرتضي کاردر...................................................................................................

نخستین سخنران کنگره نویسندگان ایران که به همت انجمن فرهنگي 
ایران و شــوروي در تهران برگزار مي شود، پس از افتتاح و سخنراني هاي 
رسمي، علي اصغر حکمت، وزیر ســال هاي پیش و استاد نامدار دانشگاه 
تهران است. حکمت قرار است درباره تاریخچه شعر فارسي در دوره معاصر 
سخن بگوید. او سخنان خود را از تعریف شعر آغاز مي کند: »هر کالم موزون 
که داراي معنایي لطیف باشد شعر نامیده مي شود... هنرمندي و ظرافت بشر 
در سخنوري و شاعري بر دیگر اقسام فنون ظریفه برتري دارد، زیرا سخن 
از دل تراوش مي نماید و دل منبع الهام الهي است. از اینجاست که حکما 
سخن را بار درخت آفرینش گفته اند و شاعر را با علم نهاني و جهان غیب 
رابطه ناپیدا برقرار و پایدار است که مانند خم به دریا راه دارد و از آن دریا 

سیراب مي شود«. 
حکمت، شعر 50سال اخیر را به 3ســبک قدیم و جدید و سبک مرکب از 
قدیم و جدید و 11دسته اشعار وصفي، اشعار وطني، اشعار تاریخي، اشعار 
مترجم، اشعار سوسیالیســتي یا ادبیات کارگري، اشعار انتقادي، اشعار 
اخالقي، نسائیات، اشعار صنایع عصري، اشعار موسیقي تقسیم مي کند. 
تقسیم بندي دوم او بیشتر موضوعي است تا سبکي و بیشتر از آنکه مبناي 
ادبیاتي داشته باشد، براساس فراواني هرکدام از گونه هاي شعر در ادبیات 

امروز فراهم آمده است.
اما بیشتر از آنکه تقسیم حکمت محل مناقشــه باشد، تعریف او از شعر 
محل مناقشه مي شود. احسان طبري، جوان اول و نظریه پرداز آینده حزب 
توده که 5سال است به طور رسمي تأسیس شده، مي گوید: »این تعریف ها 
به نظر من جز زیبایي ظاهري چیزي دربر ندارد و حاوي واقعیت و حقیقتي 
نیست... مطابق این تعریف ها شعر چیزي نیست که به جامعه ما مربوط باشد، 
بلکه شاعر با جهاني ماوراي طبیعي ســر و کار دارد و از سرچشمه غیبي 
فیض مي گیرد و زبان او کلید در گنج هاي نهاني اســت«. مسئله احسان 
طبري رابطه شعر و زمانه و مردم اســت که مسئله اصلي ادبیات کارگري 
سوسیالیستي است؛ »با اینکه سخنران محترم شــعر را تا این اندازه از 
روي افکار ایده آلیستي و خیالبافي صرف تعریف مي کنند، با وجود این، در 
سراسر سخنراني خود کوشیدند تا براي تحوالت شعري، تحوالت اقتصادي 
و اجتماعي را به عنوان موجب و محرك ذکر نمایند... اگر درست است که 
نمي توان شعر را از حضیض خاکدان به اوج آسمان مرتبط کرد. اگر درست 
است که تغییر ســبک ها نتیجه عوامل جدید سیاسي و اقتصادي است و 
حرکت مسرعه تاریخ و تکامل و رژیم هاي سیاسي و بي ذوقي مراکز اولیه 
در حرکت شعر تأثیر دارد پس زبان شاعر مبین اوضاع محیط است نه کلید 
در گنجینه غیب. شعر همانطور که ایشان نشان دادند تابع تکامل اجتماعي 

است زیرا محصول کار بشري است.«
سخنران دیگر کنگره پرویز ناتل خانلري اســت که او هم به نقد سخنان 
حکمت درباره شعر مي پردازد: »اگر بخواهیم برحسب شیوه حکماي قدیم 
که در تعریف، جامع و مانع بودن را الزم مي دانستند، رفتار کنیم به امثال 
این عبارت که »شعر گنج خداوند اســت و کلید آن به دست شعراست« 
اکتفا نمي توان کرد. اینگونه عبارات بیشتر تعارف است تا تعریف... یکي 
از فرق هاي اساسي میان اسلوب شعر قدیم و بعضي از اشعار جدید همین 
نکته است که شــعر قدیم به بیان خصوصیات و دقایق و جزئیات حاالت 
نفساني نمي پرداخت، بلکه بیشتر جنبه کلي داشت. از اینجاست که از آثار 
غزل سرایان قدیم به آساني نمي توان مختصات روحي و ذوقي هر یک از 
گویندگان را تشخیص داد. شاعر قدیم خود را مجاز نمي شمرد که به ذکر 
جزئیات حاالت خاص نفساني خویش بپردازد.« خانلري چنان که پیش تر 
گذشت در نظریه شعر دیدگاهي امروزي دارد، اما وقتي به  خود شعر مي رسد 

بیشتر سنت گراست تا امروزي.
عبدالحسین نوشین نیز به نقد سخنان حکمت مي پردازد و مي گوید: »انقالب 
مشروطیت ایران نتوانست شرایط و آثار فئودالي را از ایران ریشه کن کند 
و به این جهت تغییرات کلي و اساسي در نظم فارسي پیش نیامد. فقط عده 
معدودي از پیشــاهنگان دانش و ادب بودند که تحت تأثیر افکار مترقي 
مغرب زمین قرار گرفتند و آثار علمي، اجتماعي یا هنري آنها تظاهري از 
این افکار مترقي بود. نه فقط در آن روز، تغییر اساسي در ادبیات ایران پیش 
نیامد، بلکه امروز، در دوره اتم نیز غالب شعرا و ادباي ایران قصیده ضد بیتي 
بدون الف قاآني را شــاهکار هنري مي دانند و از لفاظي او و امثال او تقلید 
مي کنند... موضوع این است که به چه شکل مي توان نظم فارسي را از قیود 
نظم کالسیک آزاد ســاخت تا بتوان مفهوم هاي جدید را در سبک نویني 
قالب ریزي کرد و ادبیات ایران را از این جمود و سکون که چندین قرن است 
دامنگیر آن شده نجات بخشید؟«. سخنان نوشین عیني تر و کاربردي تر از 

همه منتقدان حکمت است.
علي اصغر حکمت مي کوشد تا در مقام پاســخ، قدري تعریف گذشته را 
تصحیح کند؛ »در عین آنکه به نظر من منبع الهام شاعر، عالم غیب است در   
همان حال تار و پود منسوجات کالم خود را از عالم شهود به دست مي آورد. 
شعر مانند سایر فنون مســتظرفه از یک سرچشمه مافوق محسوسات 
تراوش مي نماید و یک قوه نهاني روح شاعر را به جنبش و اهتزاز درمي آورد؛ 
همانطور که قلب موسیقي شناس و نقاش و دیگر صاحبان هنرهاي زیبا همه 
به یک نقطه ناپیدا مرتبط است  ولي ماده موضوع کار خود را از محسوسات 
خود دریافت مي دارند. اگر این منبع را غیبي و ناپیدا مي گوییم از آنجاست 
که علوم طبیعي هنوز به درك ُکنه آن نرسیده و عمق احساسات شاعر را 
نتوانسته است اندازه و مقیاس بگیرد.« جدال بر سر تعریف شعر در روزهاي 

آینده کنگره نیز ادامه دارد.

شعر

 اثرات اقتصادي 
اشغال ايران توسط 

قواي متفقين

تاسيس انجمن صنفی 
روزنامه نگاران 
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میرزا مهدی اصفهانی، نامی  است که در چند سال اخیر بیش ازپیش، شنیده می شود. 
در نجف از شاگردان میرزا نائینی و در طریقت عرفانی صاحب قدم بود. او بعدها به سبب 
مشاهده یک خواب )مکاشفه( از فلسفه و عرفان ابراز برائت کرد و سرسلسله جریانی 
به اسم مکتب تفکیک شد. بزرگانی چون میرزا هاشم قزوینی، شیخ محمود توالیی، 
آیت اهلل وحید خراســانی، میرزا جواد آقای تهرانی، آیت اهلل مروارید از شاگردان میرزا 
مهدی اصفهانی به شمار می روند. در سال های اخیر نیز، محمدرضا حکیمی و آیت اهلل 
سیدان را به عنوان پرچم داران مکتب تفکیک می شناسند. میرزا مهدی اصفهانی خود 

هیچ گاه اسمی برای طریقت و نوع سلوک ضد فلسفی-عرفانی اش انتخاب نکرده بود. 
اصطالح »مکتب تفکیک« از ابداعات محمدرضا حکیمی بود که البته در بین طرفداران 
میرزا مهدی اصفهانی با مخالفت های زیادی روبه رو شد. میرزا مهدی اصفهانی بر این 
باور بود که باید میان معارف وحیانی و امور عقلی تفکیک قائل شد و از همین رو با فلسفه 
اسالمی و حتی برخی از مبانی مهم عقلی علم اصول مخالفت کرد. سید جالل آشتیانی 
و آیت اهلل جوادی آملی از نام آورترین مخالفان اندیشه میرزا مهدی اصفهانی به شمار 
می روند. آیت اهلل جوادی آملی در کتاب »منزلت عقل در هندسه معرفت دینی« به نقد 
آراء میرزا مهدی اصفهانی پرداخته است. همچنین آیت اهلل سیدان نیز در مناظره ای 
حضوری به نقد دیدگاه های آیت اهلل جوادی آملی پرداخت که متن این مناظره نیز چاپ 

و منتشرشده است. همچنین مصطفی ملکیان روشنفکر و نویسنده ایرانی در دیداری 
با آیت اهلل سیدان ادعا کرده که برفرض پذیرش وحی، در میان مکاتب فکری اسالمی، 
حق با مکتب تفکیک است. تا بیش از یک دهه پیش، مکتب تفکیک در میان عموم اهل 
فکر چندان شناخته شــده نبود اما در یک دهه اخیر آراء و اندیشه های میرزا اصفهانی 
مجدداً نقل محافل علمی شده و درباره آن بحث و گفت وگو می شود...  گفته اند میرزا 
مهدی اصفهانی عالوه بر فقه و اصول و فلسفه و عرفان، دستی هم در علوم غریبه داشته 
است. دست خطی از او موجود است که سال ها پیش از وفات، تاریخ وفاتش را با خط خود 
مشخص نموده است. درنهایت نیز همان گونه که به خط خود نوشته بود، در سال 1325 

هجری شمسی درگذشت و در حرم امام رضا)ع( به خاک سپرده شد.  میرزا مهدی اصفهانی به 
رحمت حق پیوست

 سرسلسله 
مکتب تفکیک

چهرهاول

1325

جهاني شدن ورزش ايران

شليك شوراتسكف

حضور در المپیک، باعث شکل گیري فدراسیون هاي ورزشي ایران شد

سرهنگ شوارتسکف متهم به کشتن دو کارگر ایراني شد
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ورزش

مطبوعاتخارجي

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

در سال هاي بعد از ورود متفقین به ایران، ورزش در ایران وارد 
فاز جدیدي شد. دیگر، هدف تنها ترویج ورزش براي بسط 
تجدد در جامعه ایراني نبود و رشته هاي مختلف، به صورت 
منظم برگزار مي شدند. با این حال مواجهه با ورزشکاراني که 
به عنوان افسران و سربازان ارتش هاي خارجي وارد ایران شده 
بودند، فاصله ورزش ایران با دنیا را نمایان کرد. از سوي دیگر، 
سوداي حضور در المپیک لندن-نخستین المپیکي که بعد 
از جنگ جهاني دوم برگزار مي شد- مقامات کشور را به فکر 
انداخت تحولي بزرگ در نهادهاي ناظر بر ورزش کشور ایجاد 
کنند. با این دیدگاه، ورزش هایي که سال ها در ایران زیرنظر 
کمیته ها و انجمن هاي مردمي فعال بودند، در سال1325، 
یعني دو ســال قبــل از برگزاري المپیک لنــدن، صاحب 

فدراسیون شدند. تشکیل فدراسیون هاي ورزشي و عضویت 
در فدراسیون هاي جهاني ورزشــي یکي از شروط حضور 
در رقابت هاي لندن بود. مقامات کشــور هم با الگوبرداري 
از نهادهاي ورزشي کشورهاي پیشــرفته، فدراسیون هاي 
مختلف را در این سال تشکیل دادند. ازجمله فدراسیون هایي 
که در سال1325 تشکیل شــد مي توان به فدراسیون هاي 
فوتبال، بوکس، وزنه برداري و دوومیداني اشاره کرد. تشکیل 
فدراســیون ها به معناي حضور قطعي تیم هاي آن رشــته 
در المپیک نبود، چنانچه ایــران در المپیک لندن، تنها در 
رشته هاي وزنه برداري، بسکتبال، تیراندازي، بوکس و کشتي 
شرکت کرد. با این حال تشــکیل فدراسیون هاي ورزشي، 
بنیاني بود که راه ورزش ایران به صحنه جهاني را گشــود و 

ورزش ایران را به دنیا متصل کرد.

 آرش نهاوندي ������������������������������������������������������������

 
روزنامــه نیویــورک تایمــز در تاریــخ 30آوریل1946 
)10اردیبهشت 1325( نوشــت: روزنامه »رهبر«، ارگان 
حزب توده، امروز ســرهنگ نورمن شوارتســکف، مشاور 
آمریکایي ژاندارمري ملي ایران را به صدور دستور تیراندازي 
به کارگران معتــرض کارخانه تنباکو متهم کرده اســت. 
براساس این خبر، در جریان این تظاهرات بر اثر تیراندازي 
نیروهاي ژاندارمري، 2نفر از تظاهرکنندگان کشته شده اند. 
درگیري میان نیروهاي پلیس و کارگران معترض، همزمان 

با ورود هیأتي از )استان( آذربایجان به تهران رخ داده است. 
این هیأت به منظور گفت وگو براي حل قضایاي مرتبط با 
اعالم خودمختاري و اســتقالل در آذربایجان و کردستان 
وارد تهران شده است. روزنامه رهبر در ادامه خبر خود به 
نقل از یکي از افسران ژاندارمري نوشته است که نیروهاي 
آمریکایي به ما پــول دادند تا به ســمت تظاهر کنندگان 
تیراندازي کنیم. روزنامه رهبر در ادامه این گزارش خود، 
همچنین خواستار برکناري سرهنگ شوارتسکف و دیگر 
مستشاران خارجي که در سایر دوایر دولتي کار مي کنند، 

از مقام خود شده است.

 شروان اميرزاده ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اشخاصي که سوءظن مخالفت با دولت مشروطه، امنیت و انتظام عمومي در حق آنها بشود، قوه مجریه حق توقیف آنها را خواهد داشت و پس از توقیف، استنطاق آنان 
شروع مي شود. هرگاه در استنطاق سوءظن به کلي رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقي مانده و بعد از اختتام حکومت نظامي به عدلیه تسلیم خواهد شد.

فكاهی

کارگران ايران متحد می شوند
تاسیس بانک صنعتي و معدني ایران 

مريضخانه پايتخت؛ بيست سال ديرتر
بیمارستان هزار تخت خوابی سرانجام افتتاح شد

دورازمركز

اقتصاد

اجتماعی

ماده پنجم حكومت نظامي 

آگهی

به انتخاب 
عبدالرضا نعمت الهي

عكس از بنه/ رختكن يك حمام 
عمومي در شهر اصفهان، متعلق به 
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فروردین1325 که با اعالم اولتیماتوم ترومن، رئیس جمهور آمریکا، به شوروی برای 
تخلیه ایران آغاز شد، با یک تحول مهم در حوزه اقتصاد کشور همراه بود؛ اولین جلسه 
شورای عالی اقتصاد به ریاست قوام در دهمین روز از این ماه برگزار و علی امینی به عنوان 
دبیرکل این شورا انتخاب شد. تاسیس بانک صنعتی و معدنی ایران از سوی هیأت وزیران 
با هدف اداره هرچه بهتر امور کارخانه ها و موسســات صنعتی و معدنی و بهره برداری 

مناسب از آنها را می توان از پیامدهای تشکیل شورای عالی اقتصاد ارزیابی کرد.
درحالی که قوام در عرصه سیاســت خارجی درگیر مذاکرات نفسگیر با سادچیکف، 
سفیرکبیر شوروی در ایران، برای تخلیه ایران از قوای این کشور بود، در حوزه اقتصاد، 
گام مهم دیگری برداشته و شورای عالی کار در دوم اردیبهشت تشکیل شد. هدف از 
تشکیل این شورا که کریم سنجابی به عنوان منشی آن انتخاب شد، تعیین رابطه بین 

کارگر و کارفرما، تهیه قانون کار، ایجاد کار و رسیدگی به دعاوی کارگران بود. 
بعد از امضای موافقت نامه میان هیأت نمایندگی دولت ایران و ســران فرقه دمکرات 
در 23خرداد که به نظر می رسید پایان غائله آذربایجان نزدیک است، فضای اقتصادی 
کشور درگیر بحران دیگری شــد؛ اعتصابات کارگری. در تیرماه در تمام مراکز نفتی 
شرکت نفت ایران و انگلیس در خوزستان، ازسوی اتحادیه کارگران، اعتصاب عمومی 
اعالم شد. در نتیجه میان دســتجات مختلف کارگران زدوخوردهای خونین به وقوع 
پیوست. مظفر فیروز، معاون سیاسی نخست وزیر، به نمایندگی از دولت به خوزستان 

رفت و حکومت نظامی اعالم کرد. به دنبال این حوادث، در سمنان نیز میان کارگران 
حزب توده و کارگران مخالف زدوخورد شدیدی روی داد که به اعالم حکومت نظامی 

منجر شد. 
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سال1325 هنوز نفس کشور از ســال ها جنگ باال نیامده بود، نیروهاي اشغالگر 
کامل از ایران بیرون نرفته بودند و وضعیت سیاســي آشــفته بود، اما پروژه هاي 
ســاختماني نیمه تمام یکي یکي از رکود خارج و باید تمام مي شدند. یکي از این 
پروژه ها بیمارستان 500تختخوابي بود که در سال131۷ در انتهاي بلوار آب کرج، 
کلنگش به زمین خورده بود؛ بیمارستاني که بعدها به اسم هزار تختخوابي معروف 
شد؛ بیمارستان امام خمیني)ره( فعلی. بیمارستان امام خمیني یا بیمارستان هزار 
تختخوابي که حاال خیلي بیشــتر از هزار تختخواب دارد بزرگ ترین بیمارستان 
تهران بود که اگر جنگ جهاني دوم آغاز نشده بود مي توانست 4سال زودتر افتتاح 
شود. اما این بیمارستان مانند بسیاري از ســاختمان هایي که در سال هاي پایان 

سلطنت پهلوي اول کلنگش بر زمین خورد به دوره بعد از جنگ موکول شد.
تهران در ســال هاي ســلطنت پهلوي اول بزرگ تر از تهران قاجارها شده بود و 
نیازهایش هم به اندازه وســعتش بزرگ تر مي شد. یکي از نیازهاي همیشگي این 
شهر بیمارستان بود؛ بیمارستاني که بتواند نیازهاي بهداشتي و درماني این شهر را 
فراهم کند. در سال هاي گذشته چندین بیمارستان توسط خیرین ساخته شده بود. 
اما این شهر به بیمارستاني مدرن نیاز داشت. مریضخانه دولتي که در دوره پهلوي به 
اسم مریضخانه سینا نامگذاري شده بود مدرن و بزرگ نبود. جدا از مشکالت زیاد، 
خطر بیماري هاي واگیردار همیشه وجود داشت و بیمارستان ها وسط شهر بودند و 

باید بیمارستاني با امکانات بهتر نزدیک دروازه شهر ساخته مي شد.
هیأت دولت وقت در 23بهمن ماه1306 )ه.ش( قانون ساخت بیمارستاني با بیش 
از 1000تختخواب در تهران را به مجلس ارائه کرد. قرار بود این بیمارستان کمبود 
تخت بیمارستاني در تهران را تامین کند. زمیني که براي ساخت این بیمارستان 
درنظر گرفته شد در انتهاي بلوار آب کرج و ده امیرآباد قرار داشت که هنوز خارج 
از شهر بود و در سال هاي بعدي وارد نقشه تهران شــد. این زمین در سال130۸ 
خریداري و قرار شــد بیمارســتان 500تختخوابي باشــد، اما کار ساخت وساز 
بیمارستان تا سال131۷ به تعویق افتاد. دالیل زیادي عامل این تأخیر چندساله  
شد. برخي کمبود منابع مالي را دلیل تأخیر در ساخت بیمارستان مي دانند. اتفاق 
مهمي که در این تأخیر رخ داد، تبدیل مدرسه طب به دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه 
تهران بود؛ نخستین بخش از دانشــگاه تهران که در بهمن1313 کلنگش توسط 

رضاخان به زمین خورد.
در سال131۷ شرکت فیلیپ هولتسمان با طراحي ارنست کپ، معمار آلماني، برنده 
مناقصه ساخت این بیمارستان شد و قرارداد ساخت منعقد و مهندسان این شرکت 

براي ساخت بیمارستان به تهران آمدند.
یکي از مهندساني که در این شرکت اســتخدام شد و براي ساخت بیمارستان به 
ایران آمد نورالدین  کیانوري، دبیرکل سال هاي بعد حزب توده بود که در آن زمان 
در رشته مهندسي راه و ســاختمان با گرایش ساختمان هاي بهداشت و درمان با 
نمره عالي فارغ التحصیل شده بود. کیانوري در خاطراتش نوشته است: »پس از اخذ 
دیپلم مهندسي براي اینکه کار عملي هم بکنم به چند شرکت ساختماني معتبر 
آلمان نامه نوشتم. شرکت بزرگ فیلپ هولتســمان حاضر به استخدام من شد. 
علتش این بود که در آن تاریخ این شرکت قرارداد ساختمان یک بیمارستان بزرگ 
500تختخوابي را در تهران بسته بود و مشغول تهیه نقشه هاي آن بود و از داشتن 
یک مهندس ایراني که بتواند بعدا او را براي کار در ســاختمان این بناي بزرگ به 
ایران بفرستد بدش نمي آمد«. کیانوري در خاطراتش نوشته است که در فرانکفورت 
نزدیک به یک سال کار کرد و بعد به مونیخ رفت و تز خود را براي رؤساي شرکت 
فرستاد. تز او کتاب ساختمان هاي درمان و بهداشت بود که گویا هنوز هم یکي از 

معدود منابع طراحي ساختمان هاي بیمارستاني در ایران است.
کار ساخت وســاز بیمارســتان 500تختخوابي با تغییر طرح به هزار تختخوابي 
گسترش پیدا کرد و در حال جریان بود که جنگ جهاني دوم آغاز شد. بعد از حمله 
متفقین به ایران، مهندسان آلماني مجبور به ترک ایران شدند. بخشي از مهندسان 
در استخدام شرکت سازنده این بیمارستان بودند.در نتیجه کار ساخت و تکمیل 
بیمارستان براي چند سال متوقف شــد. البته برخي از منابع معتقدند بخشي از 
بیمارستان که کامل شده بود در سال هاي اشغال راه اندازي شد و براي درمان آماده 
بود. اما در ســال1325 با تصویب دولت و تامین منابع مالي بیمارستان، توسط 
مهندسان ایراني تکمیل و فاز اول و دوم آن به طور رسمي در سال 1325 آماده شد. 
بخش انتهایي بیمارستان نیز در سال 132۷ تکمیل شد. این بیمارستان نخستین 
بیمارستان با تخت هاي زیاد بود و در فضایي به مساحت 235,519 مترمربع ساخته 
شد. ساختمان هاي بناي مرکزي، بناي غربي )ســاختمان بخش هاي عفوني( و 
بناي شرقي )انستیتو کانسر(  و مرکز تلفن بیمارستان از قدیمي ترین بخش هاي 

بیمارستان هزار تختخوابي تهران هستند. 35
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حمام در اصفهان
عملیات عمرانی 

بهداشتی شدن حمام ها 
در بسیاری از شهرها اجرا 

می شود

ميرزای مهدی اصفهانی
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سال ۱۳۲۵، سال پرکاری رمان نویسان بود. نویسندگان زیادی تحت تأثیر نثر 
صادق هدایت قرار داشتند و سعی می کردند پا جای پای او بگذارند. مسائل طبقه 
متوسط تازه شکل گرفته هم به رمان ها راه پیدا کرده بود؛ محمد شهیدنورایی، 
در رمان »زیر گنبد کبود« و عبــداهلل بهرامی در رمان »بیچــارگان« زندگی 
کارمندی و فســاد اداری را توصیف کرده بودند. هرزه نگاری هم با بهانه هایی 
مانند جلوگیری از فریب خوردن دختران جوان، وارد ادبیات داستانی شده بود؛ 
»باشرف ها« نوشته عماد عصار )ع.راصع( نمونه ای از چنین رمان هایی بود. جعفر 

شریعتمداری )درویش( هم با دستمایه قرار دادن روابط نامتعارف شخصی، رمان 
»سفارت عظمی« را نوشت. بیشــتر این رمان ها، نثری ابتدایی داشتند و پر از 

آشفتگی و خروج نویسنده از چارچوب پیرنگ اصلی داستان بودند. 
شین  پرتو )علی شیرازپور پرتو( در این سال ۲رمان »کام شیر« و »بهای عشق« 
را چاپ کرد. ابوالقاسم پرتواعظم هم با الهام از هدایت، »کاج کج« را با درونمایه 
نقش عشق در از راه به در کردن پیرمردی مقدس مآب نوشت. کتاب دیگر او در 
این سال، »قاطی پاطی« بود. محمدعلی جمالزاده هم کتاب »قلتشن دیوان« 
را با مضمون اخالقی نبرد خوبی و بدی چاپ کرد. تصویری که جمالزاده در این 

کتاب از مکان ها و آدم ها ارائه کرده بود، جذاب و نو بود.

رمان های تاریخی هم همچنان نویســندگان زیادی را به خود مشــغول کرده 
بودند؛ »عشق و پادشاهی« اثر اقبال یغمایی، »باستان نامه« نوشته علی محمد 
فره وشی از رمان های تاریخی با درونمایه های عشقی بودند. محسن فارسی هم 
رمان »ستاره پارس« را با الهام از رمان های جرجی زیدان با موضوع تاریخ اسالم 

و عرب نوشت. 
سال ۱۳۲۵، شروع دوران فترت حسینقلی مستعان از عرصه چاپ رمان بود. او 
که از فضای حاکم بر عرصه مطبوعات و کار روزنامه نگاری بسیار آزرده شده بود، 
روزنامه نگاری را کنار گذاشت و در طول ۱0ســال، تنها برای مجالت و روزنامه 

های مختلف، پاورقی نوشت.
 اغلب نویسندگان در این سال تحت تاثیر 

صادق هدایت و آثارش بودند

سال پرکاری

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي

سـرو سـايه گـستران
گزارش ويژه

درباره آتلیه بهرامي که نخستین آتلیه مدرن طراحي گرافیك در ایران بود

محمد بهرامي، دوازدهم مهرماه سال ۱۳0۵ در رحمت آباد 
رودبار متولد شــد. او در زمان تحصیــل دوره ابتدایي، در 
هنرســتان هنرهاي ملي ایران )اداره صنایع مستظرفه( به 
آموختن هنر مشغول شــد. تحصیالت دوره متوسطه را در 
مدرسه ایرانشهر گذراند و در این دوره در »گالري تقوي« نیز 
کار مي کرد. فعالیت حرفه  اي بهرامي از اطالعات ماهانه شروع 
شد. پیش از تاسیس دانشکده ها و تشکیل رشته گرافیك، 
طراحان آن روزگار با برپایي آتلیه هاي خصوصي کوچك و 
بزرگ، پایه هاي طراحي  گرافیك معاصر ایران را شکل دادند. 
آتلیه آرك )بهرامي( از نخستین آتلیه هاي طراحي  گرافیك 
در ایران بود. محمد بهرامي این آتلیه را در ســال ۱۳۲۵ در 
خیابان الله زار تاسیس کرد. او همزمان با مدیریت این آتلیه، 
براي ادامه تحصیالت آکادمیك به دانشکده هنرهاي زیباي 
دانشگاه تهران رفت. بسیاري از هنرمندان و طراحان گرافیك 
مطرح معاصر، ازجمله پرویز کالنتري، مرتضي ممیز، آیدین 
آغداشلو، محمد احصایي، علي اکبر صادقي، باریس آسیریان، 
محمد تجویدي، علي شاه میري، علي اصغر معصومي، حسین 
اســالمیان، محمدعلي زاویــه، عبداهلل باقــري، نصرت اهلل 
خوانساري، رضا مافي، عباس کوه زاد و... در این آتلیه مشغول 
 به فعالیت بودند. بهرامي مي گوید کــه در آن دوران حدود 
۱8-۱7نفر در آتلیه مشــغول به کار بودنــد. مرتضي ممیز 
در آخرین گفت و گوي منتشــر شــده اش مي گوید: »من 

از ســال۱۳۳۵ در آتلیه آقاي بهرامي و زیر دســت ایشان 
شروع کردم به کار گرافیك کردن و یاد گرفتن آن«. آیدین 
آغداشلو نیز در یادداشتي درباره محمد بهرامي مي نویسد: 
»آتلیه بهرامي مکتبي بود که همراهي و همکاري هنرمندان 
رشــته هاي مختلف گرافیك آن روزگار را ممکن و مقدور 
مي کرد. من بخت این را داشــتم که سلیقه تصویرگري ام را 

با تماشاي نمونه هایي از کار او در دهه۱۳۳0 بنیان کنم«. 
بهرامي در گفت وگوي منتشــر نشده اي با نگارنده این متن 
مي گوید: »۱4سال داشتم که آقایي به نام منوچهر مهران، 
باشگاهي به نام »نیرو و راستي« تاسیس کرده بود. من در این 
باشگاه ورزش مي کردم. آقاي مهران متوجه شده بود که من 
نقاشي مي کشم. او مي خواست مجله اي با همین نام منتشر 
کند. یك روي جلد به من سفارش داد. آقاي مهران این طرح 
را براي چاپ به چاپخانه اطالعات برد. مرحوم احمد شهیدي 
در آن زمان ســردبیر اطالعات ماهانه بود. ایشــان از آقاي 
مهران خواسته بود تا طراح جلد را به او معرفي کند. رفتم و 
ایشان داستاني به من داد تا طراحي کنم. اگر اشتباه نکنم نام 
داستان »انتقام« بود. از همان زمان همکاري من با اطالعات 

ماهانه و هفتگي آغاز شد و نزدیك به 7سال ادامه داشت«. 
او درباره روند شــکل گیري و تاســیس این آتلیــه نیز که  
مي گوید: » شاگردي در اطالعات داشتم به نام جواد هاتف 
همکار من بود. بعد از مدتي که در روزنامه با هم کار کردیم، 

در خیابان الله زار یك ســاختمان جدید ایجاد شــد به نام 
»ســراي ابهري«. من رفتم نگاه کردم، یك ســالن تقریبا 
کوچك بود. بــزرگ نبود. اجاره کردم و نخســتین آتلیه ام 
در خیابان الله زار در این محل بود. کمي پایین تر از سینما 
ایران«. نام این آتلیــه در عمر هفده ســاله اش چندین بار 
تغییر کرد. ماجراي انتخاب ایــن نام ها را نیز از زبان بهرامي 
نودوچهارساله بخوانید: »نخستین نام آتلیه  »آرك« بود. بعد 
از جدا شدن همکار و شریکم جواد هاتف، زماني که در خیابان 
الله زار بودم، این نام شد آتلیه »بهرامي«. زماني که به خیابان 
شاه آباد رفتم، این نام به آتلیه »پارس« تغییر کرد. جمعیت 
آتلیه زیاد شد. شاگردانم بیشتر شــدند. در الله زار اگر ۲ یا 
۳ شاگرد داشتم، در شاه آباد شدند ده پانزده نفر. دلیل این 
تغییر نام این بود که دیگر تنها نبودم و براي عمومیت دادن به  
کار نام آتلیه را از انحصار نام فامیلي خودم درآوردم«. عمده 
کارهاي این آتلیه ادبي بود؛ کارهایي براي شعرا و نویسندگان؛ 
هر آنچه یك کتاب نیاز داشت. جلد کتاب هاي مصور براي 
نخســتین بار از دِر این آتلیه بیرون آمد؛ نقاشي هاي سیاه 
و ســفید براي اشعار نیما یوشــیج، فریدون مشیري، فروغ 
فرخزاد، نادر نادرپور، احمد شاملو، نصرت رحماني، فریدون 
کار و... ؛ طراحي نشانه براي ناشراني چون امیرکبیر و نیل. و 
بي شمار کارهاي عمده و شاخص در تاریخ طراحي گرافیك 

نوین ایران. آتلیه بهرامي یك دانشگاه خصوصي بود.

سينما متروپل؛ تقارن در نگاه وارطان معماری
سینماي جدید، معماري مدرن و همه آنچه توقع دارید

سعيد برآبادي     ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

در سال۱۳۲۵ سینما متروپل در خیابان الله زار و در قالب یك برنامه مفصل با حضور اشرف پهلوي 
افتتاح شد. وارطان در معماري این بنا و رعایت ریزه کاري هاي داخلي کاري کرده بود که حضار به 
محض ورود، انگشت به دهان ماندند و حتي روزنامه الیك در گزارشي از افتتاح این سینما نوشت: 
»این بنا، آخرین کار و بهترین اثر اوســت... او در این بنا ظرافت هنر، ریتم، مدرنیته، هماهنگي، 

سادگي و جذابیت واالیي به کار برده است«. 
سینما در اوایل ســال۱۳۲۵ با اکران فیلم »نگهبان مبارز« افتتاح شد، اما قبل از نخستین اکران، 
هنرجویان استاد جانبازیان به اجراي مراســم باله پرداختند؛ مراسمي که تا سال ها بعد در همین 
سینما و در سانس آخر بین ساعت هاي 8 تا ۱0شب به کار خود ادامه داد. وارطان هوانسیان سینما 
متروپل را در امتداد اندیشه ســاده گرایانه خود در معماري ساخت؛ بنایي بتوني با ورودي مدور و 
سالن انتظاري با پلکاني طراحي شده از فلز که انگاره هاي آن چون بسیاري دیگر از کارهاي وارطان 
در سطح بنا تجلي داشتند. اطراف پرده سینما، ستون هایي با رنگ آمیزي و نقاشي قرار داشت که 

امکان اجراي تئاتر و باله را در این سینما فراهم مي کرد.
بنا نمایي پلکاني دارد که با خطوط افقي، پنجره هاي چوبي و پیشامدگي هاي عمودي، بر تابلوي 
سینما تأکید کرده و آکس ورودي ساختمان را به نقطه ثقل بنا بدل مي کند. یکي دیگر از ویژگي هاي 
معماري وارطان در این سینما، استفاده از سقف دوپوســته است؛ طراحي سقف دوپوسته شگرد 
وارطان در رسیدن به نوعي از گچبري داخلي بود که هم یادآور معماري قدیمي ایران است و هم 

نوعي تزئینات آرت دکویي به حساب مي آید.
تا سال۱۳87 سینما متروپل که نامش به رودکي تغییر کرده بود به کار خود ادامه داد و بعد از آن 
به یکي دیگر از خرابه هاي بي استفاده الله زار بدل شد. اهمیت این بنا و مشخصات معماري آن در 
میان دیگر سینماهاي الله زار به حدي است که تا به امروز چندین و چند پایان نامه دانشگاهي را 
به خود اختصاص داده و حتي کیمیایي براي ســاخت فیلمي با همین عنوان، به مرمت و بازسازي 

آن پرداخت.

تهران

يك سال، يك خبر

زنان

اسب ترواي آهني 

محال شدن تنفس در پايتخت

شاعر برابري خواه

افتتاح ایستگاه راه آهن پایتخت

آلودگي هواي تهران در 74سال پیش مردم را راهي بیمارستان مي کرد 

تنها بانوي عضو هیأت رئیسه نخستین کنگره نویسندگان ایران

در آن روز پاییزي۱۳۱7 که ایستگاه راه آهن پایتخت افتتاح شد، کمتر 
کسي فکر مي کرد جنگ بزرگي که در جهان درگرفته به ایران برسد و 
این ایســتگاه نه فقط به محلي براي جابه جایي نیروهاي نظامي متفق 
تبدیل شود بلکه کار ساخت و سازهاي اطرافش براي ۵ سال تعطیل شود 
و این ساختمان ها در سال۱۳۲۵ به پایان برسد؛ ساختمان هایي که یك 

مهندس ایراني آنها را ساخت و طراحي کرد؛ کریم  طاهرزاده بهزاد.«
تکمیل کامل ایستگاه راه آهن تهران و ساختمان هاي اطراف آن از سال۲0 
تا پایان جنگ تعطیل ماند و در سال۱۳۲۵ به پایان رسید. اما سرنوشت 

۲ساختمان اداري و هنرستان و البته هتل راه آهن در جنگ تغییر کرد.
قبل از ورود به بحث داستان این ساختمان ها باید به یکي از افسانه هاي 
مهم درباره ایستگاه راه آهن تهران و ساختمان هاي اطرافش اشاره کنیم. 
بسیاري هنوز باور دارند که ساختمان هاي اطراف ایستگاه راه آهن تهران 
و حتي خود ایســتگاه راه آهن را آلماني ها طراحي کرده اند، اما واقعیت 
این است که طراحي ایســتگاه را مهندسي اوکرایني به اسم والدیسالو 
والدیسالوویچ گارادیتســکیي انجام داد. اما گارادیتسکیي ۲سال بعد 
از طراحي راه آهن در تهران درگذشــت و در گورستان دوالب به خاك 
سپرده شد و کار نیمه کاره او به دستیار ایراني اش، کریم طاهرزاده بهزاد 
سپرده شد. کریم طاهرزاده بهزاد متولد تبریز بود و در جنبش مشروطه 
در نوزده سالگي به مشروطه خواهان پیوست. او عهده دار مدافعان سنگر 

چرنداب بود و بعد به ستارخان پیوســت. او بعد از فتح تهران و اشغال 
تبریز به استانبول رفت و در رشته معماري تحصیل کرد. براي تکمیل 
تحصیالتش به برلین رفت و در سال۱۳0۵ به ایران بازگشت و فعالیت هاي 
زیادي انجام داد که مهم ترین کار او تکمیل ایســتگاه راه آهن تهران و 

طراحي ۲ساختمان اداري ایستگاه راه آهن بود.
در طرح اولیه ایستگاه راه آهن قرار بود ۲ســاختمان اداري در ۲طرف 
ساخته شود؛ اما تنها یکي از این دو ساختمان به پایان رسید. طاهرزاده 
پیش از آنکه براي ساخت این ساختمان ها انتخاب شود، ایستگاه سمنان 
را طراحي کرده بــود. طاهرزاده بهزاد این ســاختمان را مانند کارهاي 
دیگرش به سبك نئوکالسیك طراحي کرد. اما طرح طاهرزاده به خاطر 
جنگ و قحطي، چند سالي تعطیل شد و بخشي از مصالح این ساختمان 
هم براي ساختن آشیانه لکوموتیوها برده شد. درنهایت این ساختمان در 
سال۱۳۲۵، یعني یك سال بعد از پایان جنگ جهاني دوم و همزمان با 

خروج متفقین از ایران به پایان رسید.
قرار بود در محدوده میدان راه آهن هتلي پنج ستاره براي راه آهن ساخته 
شود. طرح این ساختمان را معمار ایراني دیگري، یعني وارطان هوانسیان 
انجام داد که جنگ ساخت آن را کنسل کرد. قرار بود این هتل در جایي 
که امروز پارك امیریه قرار دارد ساخته شود، اما سایه جنگي که به ناچار 

ایران را درگیر کرد هتل راه آهن را به فراموشي سپرد.

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

جریان مردمان پایتخت که از بیماري هاي تنفســي رنج مي بردند، 
موضوعي بود که سال هاي سال، بیماران و مردگان زیادي برجاي 
مي گذاشت و چاره اي هم نداشت تا ۱0ســال بعد بیماري تنفسي 
جدي شــد و تهران را شهر ســل گرفتگان نام نهادند. دکتر مسیح 
دانشــوري که آن  زمان در بیمارســتان هاي دولتي به شکل جدي 
بر این بیماران نظارت داشــت، ســال۱۳۱۵ اعالم کرده بود از هر 
۵0نفر بیماري که نزد من مي آیند، 4۵نفــر قطع به یقین بیماري 
تنفسي دارند و ۵نفر مابقي هم ســل گرفته اند. ۱0سال بعد، یعني 
در سال۱۳۲۵ که خبرنگار روزنامه اطالعات به او مراجعه کرده بود، 
از قول دانشوري نوشت: »از هر ۵0نفري که معاینه مي کنم، 4۵نفر 
به ســل آلوده اند«. خبرنگار در ادامه مصاحبه اش، شرح بازدیدي 
از بیمارستان تازه تاســیس بوعلي را نوشت که »مسلوالن پایتخت 
به زحمت در آن تنفس کرده، سرفه امان شــان را بریده و در انتظار 
مرگ نشسته اند«. از دالیل ازدیاد سل در آن روزگار،  آسفالت  نبودن 
خیابان ها و خاکي بودن معابر بود که هر جنبنده زنده یا وسیله اي از 
آن رد مي شد، حجم زیادي خاك را به درون ریه افراد وارد مي کرد و 

تنفس آنها را به شماره مي  انداخت. از طرف دیگر آنها هم که وسیله 
نقلیه داشتند، همان وضع را داشــتند و به قول یکي از آنها، دل و 

روده اي برایشان روي این خیابان ها نمانده بود.

  ستايش يگانه  �����������������������������������������������������������������������������

سرورالدوله الهیجاني، مادري خوشــنویس و نقاش داشت و از کودکي 
شعر مي سرود و به حفظ اشعار بزرگان رغبت داشت. او که خیلي زود و در 
پانزده سالگي مدرسه را به پایان رساند، وقتي به عنوان معلم در نخستین 
دبستان دخترانه دولتي الهیجان ســر کالس رفت، از شاگردانش فقط 
چند سال بزرگ تر بود. از دست دادن پدر و مادرش در سال هاي نوجواني، 
از او شخصیت خودساخته و محکمي ساخته بود که به رغم سن اندکش به 
فعالیت براي تساوي حقوق زن و مرد روي آورد و اشعاري هم در این باب 
سرود. مهکامه در باب مساوات زن و مرد چنین سروده: »به یکسان آدمي 

را آفریده ذات رباني/ شده کاخ مساوات بناي عدل را باقي«.
 در هفده سالگي، با پســرعمویش، عباســقلي محصص، ازدواج کرد و 
از آن پــس نام خانوادگي محصص را برگزید و چون تخلصش در شــعر 
»مه کامه« بود، به »مهکامه محصص« مشهور شد. او مادر اردشیر محصص 
)کارتونیست( و ایراندخت محصص مدرس )نقاش، پیانیست و مترجم( 
بود. مهکامه تحصیالت خود را در رشته ادبیات ادامه داد و به جایي رسید 
که در سال۱۳۲۵ در کنار کریم کشاورز، صادق هدایت، دهخدا، فروزانفر و 

علي اصغر حکمت تنها زن عضو هیأت رئیسه نخستین کنگره نویسندگان 
ایران بود. مهکامه، دوستي عمیقي با پروین اعتصامي داشت و سوگنامه اش 
در غم درگذشت دوســت دیرینش زبانزد اســت. مهکامه محصص در 

سال۱۳۵6 چشم از جهان فروبست.
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   حميدرضا محمدي   �����������������������������������

درباره اش حرف بسيار است و داوري ها 
متفاوت� گروهي او را چون ســبب شد 
روس ها خــاك ايران را تــرك كنند 
و حكومــت خودمختــار آذربايجان 
فروپاشيده شود، مي ستايند و بعضي 
ديگر چون جايگزين دكتر مصدق شد 
و نخســت وزيري را به دست گرفت و 
دســت به گلوله برد، منفور مي دانند� 
پندارها هرچه باشد، احمد قوام يا همان 
قوام السلطنه، از مؤثرترين چهره هاي 

سياست ايران است�
درباره قوام بســيار نوشــته اند، اما 
چيزي كه شايد كمتر مورد توجه بوده، 

عالقه اش به چاي است�
 قوام، در مهر1302 به اروپا تبعيد شد، 
وقتي 7  سال بعد، اجازه يافت برگردد، 
بي سروصدا به الهيجان آمد، به روستاي 

بازكياگوراب�
بخشــي از زمين هاي ميرزا احمدخان 
ساالرمؤيد را خريد و شد چاي زار� ابتدا 
24هكتار بود، اما به مرور به 72هكتار 
گسترش داد� كار چنان موسع شد كه 
در سال1319 ســومين كارخانه چاي 
الهيجان را در 4طبقه و با ماشين آالت 
آلماني احداث كرد و اسمش را گذاشت 

»چاي نو«�
در سفرنامه احمد ملكي، مديرمسئول 
روزنامه ســتاره، در نوروز1321، آمده 
كه »الهيجــان��� داراي كارخانه هاي 
چاي خشك كني اســت كه مهم ترين 
آنها متعلق به آقاي قوام السلطنه است 
و روزانه 100نفر عمله در آنجا مشغول 
كار هســتند و باغات چاي و كارخانه 
چاي خشك كني و ســاختمان بناهاي 
زيبا براي كارگران و دهقانان شــده در 

خور ستايش است«� 
جز اين كارگران دائمــي، در فصل كار 
حدود 700 كارگــر زن، نانخوِر كارخانه 
بودند� كارخانه چنان رونق داشت كه 
پول چايكاران، پس برگ چاي، همان 

روز پرداخت مي شد�
قوام جز آن كارخانه و مزارع تابعه، براي 
كارگرانش خانه ساخت� مريضخانه اي 
هم بنا كرد كه هنوز هم هست و نامش، 
سيدالشهدا اســت� حمام و مدرسه و 
راه روستا هم، تحت توجه او ايجاد شد� 
اما كارخانه حاال سال هاســت كه ديگر 
چاي ُخرد نمي كند� حيــف از آن همه 
تشــكيالت كه پس از مصادره، دودهه 
مي شود كه متروكه مانده و تنها بناي آن، 

سال گذشته به ثبت ملي رسيده است�

ترانه هاي باصله
ساخت ترانه »آذربايجان« به مناسبت پايان كار فرقه  دمكرات آذربايجان

ايرادگيران هنر هم پا به عرصه مي گذارند
سرآغاز نظريه هنر در ايران

4صفحــه

موسيقی

تجسمی

تنش در حاشيه نمايش
شهرباني از تئاتر گزارش مي دهد 

  مهرداد رهسپار    ������������������������������������������������������

گزارش های باقیمانده از اجرای نمايش در شهرستان ها 
توســط حزب توده به خوبی نشــان از تاثیــر و توجه 
مخاطب آن شــهرها به موضوع نمايش های اجراشده 
دارد، زيرا اگر جز اين بود ديگر نیازی به گزارش های 
اداره شهربانی آن شهر به شــهربانی كل كشور نبود. 
اين گزارش ها تعداد تماشــاگر و رويدادهای حواشی 
آن را هم نشــان می دهند. به عنوان مثال شــهربانی 
قم به شــهربانی كل كشور و شــهربانی كل كشور به 
دفتر نخســت وزير گزارش می دهــد: »كمیته حزب 
توده قم، شب های اول و دوم ارديبهشت ماه در محل 
حزب توده جنب شــهربانی، نمايشی داده و بازيكنان 
نمايش از كارمندان حزب توده و جمعیت تماشاچی 
قريب به يكصد نفر و برنامه نمايش هم به شرح زير بوده 
است: اشعاری علیه آقای سید ضیاءالدين–)موضوع 
حاجی آقا كه پســر خود را به اروپا فرستاده و پس از 
2سال بدون مدرک تحصیل مراجعت نموده( -)موضوع 
شخص كل فروش و ســرمايه دار( -)نمايش پزشک و 
گماشته بی اطالع كه در اثر داروی سمی  2نفر را كشته 
است(. نمايش ساعت19/30 شروع و ساعت23/30 
خاتمه يافته است. ]امضاء[ رئیس شهربانی كل كشور 

-صفاری«.

  حسين عصاران ������������������������������������

در ســال132۵ و بــه مناســبت پايــان 
خودمختاري جعفر پیشه وري در آذربايجان، 
روح اهلل خالقي و رهي معیري ترانه اي با نام 
»آذربايجان« را ســاختند و با صداي بنان 
اجرا كردند كه كالم آن حسي میهن پرستانه 

نسبت به اين رخداد سیاسي مهم داشت.
خالقي يک ســال قبل از ايــن هم آهنگ 
سرودي را به همین نام و با كالمي از حسین 
گل گالب ســاخته بود كــه آن را در مرداد 
132۴ )يک  ماه پیــش از اعالم موجوديت 
»فرقه دمكرات آذربايجــان«( با همراهي 
اركستر »انجمن موســیقي ملي« در تبريز 
اجرا كرده بود. مجموعه اين ترانه ها را جدا از 
ماهیت میهن پرستانه يا كیفیت هنري  شان، 
مي تــوان در رده ترانه هــا و ســرودهاي 

مناسبتي قرار داد كه در طول قرن اخیر، بنا 
به رخدادهاي مختلف سیاسي، اجتماعي، 
ورزشي و... همســو با پسند قدرت سیاسي 

حاكم ســاخته و اجرا شــده اند و به نحوي 
بخشــي از پروپاگانداي حكومتي محسوب 

مي شوند.

  حافظ روحاني  ��������������������������������������������������������������������������

از فاطمه ســیاح )1326– 1281( به عنوان نخستین منتقد هنري 
ايران نام برده مي شود. اما اگر نخواهیم وارد بازي مرسوم نخستین ها 
شــويم و دنبال پدر )و در اينجا مادري( براي نقد هنري ايران نرويم، 

بايد يادآور شد كه نمايشگاه بزرگ هنرهاي زيبا كه 
در سال132۴ به همت خانه فرهنگ ُوكس در كاخ 
شاهپور غالمرضا برگزار شده بود، نخستین فرصت 
جدي را فراهم كرد تا نخســتین گزارش ها درباره 
هنرهاي تجسمي در مطبوعات نوشته شود. عالوه 
بر فاطمه ســیاح، ر.ر. ماكارف نیز كه از داوران اين 
نمايشگاه بزرگ بود، نقدي بر نمايشگاه نوشت. از ر.ر. 

ماكارف اطالعات بسیار محدودي در دست داريم.
امــا در میانــه دهه1320 تعــدادي از شــاگردان 
كمال الملک هم اقدام به نوشــتن متون آموزشي و 

نظري كرده بودند؛ به عنوان مثال مي توان از حسنعلي وزيري )1333– 
1269( نام برد. چنانچه در سال 29بهمن ماه سال132۴ مقاله اي از او 
درباره استفاده از پرسپكتیو در نشريه مهر ايران منتشر شد. كتاب او 
درباره كمال الملک، يک سال بعد و در سال132۵ در چاپخانه بانک 
ملي به چاپ رسید تا بتوان نام او را هم در كنار پیشگامان نظريه هنر 

در ايران ذكر كرد.
در 1۴مهر ماه سال1327 بود كه جلیل ضیاءپور بعد 
از بازگشت از فرانســه، مقاله اي بلند با عنوان »لغو 
نظريه های مكاتب گذشــته و معاصر از پريمیتیو تا 
سوررئالیسم« نوشت و توسط انتشارات مجله كوير 

كه به خودش تعلق داشت منتشر كرد.
اين نخســتین تالش ها برای  صورت بندي هنر به 
شكلي نظري  بود؛ تالش هايي كه هر چند كوچک 
بودند، اما در دوران خودشان احتماال گام هايي انقالبي 

به حساب مي آمدند.

پايگاه انتشار داده هاي علمي 
آغاز به كار انتشارات دانشگاه تهران

نشر

  ندا زندي    �����������������������������������������������������������������������������������

توسعه دانشگاه اهمیت نشر كتب و جزوات دانشگاهي را صدچندان 
كرده بود؛ چاره هايي نیز انديشــیده شده بود كه هیچ يک كارساز 
نبود. تا اينكه در 132۵و 12ســال پس از شــروع به كار دانشگاه 
تهران، در زمان دكتر علي اكبر سیاســي، رئیس دانشگاه تهران، 
انتشارات دانشگاه تهران تاسیس شد كه دكتر پرويز ناتل خانلري 
نخستین رئیس آن بود. »بیولوژي وراثت« نخستین كتابي بود كه 
توسط اين نشر به چاپ رسید؛ كتابي كامال علمي نوشته عزت اهلل 
خبیري، و سپس 3عنوان ديگر در همین سال و 6عنوان ديگر نیز 
سال بعد به چاپ رسید. عبدالحســین آذرنگ در كتاب »تاريخ و 
تحول نشر« مي نويسد: »دانشگاه تهران در دهه 1330و 133۴به 
بعد فعال تر شــد، از زماني كه اوضاع مالي كشــور بر اثر افزايش 
درآمدهاي نفتي بهبود يافت. اين انتشارات در دهه 13۴0بیش از 
پیش رو به توسعه رفت و به دوره شكوفايي خود رسید. در اين دهه 
آثار بیشتر و متنوع تري منتشر كرد و به جنبه هاي ظاهري و صوري 
كتاب هم اندكي توجه نشان داد«. پس از دكتر خانلري، شادروان 
دكتر ذبیح اهلل صفا با ياري دكتر حسین مینوچهر، مديريت توسعه 
انتشــارات را به عهده گرفتند. در اين هنگام بــود كه آثار پرباري 
زمینه ساز ترقي انتشارات دانشگاه تهران شد. سپس دكتر حافظ 
فرمانفرمائیان اين وظیفه را به عهده گرفت، اما به علت مســافرت 
علمي به آمريكا، دكتر ايرج افشــار به مدت 7ســال در گسترش 
انتشارات تالش كرد. پس از دكتر ايرج افشار، دكتر كوهستاني و 
پس از آن شادروان دكتر بهرام فره وشي عهده دار رياست انتشارات 
و چاپ دانشگاه شــدند. هرچند آرمان اصلي انتشــارات در ابتدا 

پاسخگويي به نیاز دانشجويان بود، »اما به مرور بايستگي ها و نیازها 
فراتر از نیاز نخستین نمودار شدند. در وهله نخست اساتید نیازمند 
آن بودند تا با گسترش كمي و كیفي دانشگاه، از آخرين داده هاي 
علمي برخوردار شوند. پس، آنگاه كه دانشگاه تهران، مؤلفان بزرگ و 
سرشناس را جذب برنامه هاي آموزشي خود كرد، انتشارات دانشگاه 
تهران چاپ و انتشار آثار آنان را نیز در زمره وظايف خود قرار داد. 
اين رويه تا آنجا تداوم يافت كه بندي از اساسنامه به آن اختصاص 
يافت. به اين مفهوم كه انتشارات دانشــگاه تهران خود را ملزم به 

چاپ متون و آثار فرهنگي ايران زمین كرد.«

تئاتر

راه عماد عصار و باشرف هايش از سنت كهن 
هرزنامه نويسي ايراني جدا شد
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 هرزنامه نويســي وقتي »باشرف ها« در حال انتشــار به صورت پاورقي در 
روزنامه آَشفته بود، سال132۵، بديع و نو نبود و ريشه هايي قديمي داشت. 
هرزنامه هاي كالسیک پاي در فرهنگ عامه و طنز داشتند و عمدتا استغناي 
ادبي آنها حاشیه اي بود بر اين دو اصل. اينجا راه عماد عصار و باشرف هايش 
از سنت كهن هرزنامه نويسي ايراني جدا مي شود؛ باشرف ها گرچه صورتي 
تأديبي و تعلیمي داشــت اما با نوعي جذبه جنسي هدف جذب مخاطب 
داشت. به هر حال، باشــرف ها به هدف اصلي اش رسید و پرخواننده شد و 

زياد خوانده شــد. نثر و زبان عصار همانند نگاهش به داستان و سنتي كه 
در آن كار مي كرد، ســطحي، ناپخته و پرغلط بود و خصیصه تقلیدي زبان 
برخي را به سمت وسوي همین نگاه ســاده انگارانه به زبان برد و زبان را از 
ظرافت هايش خالي كرد. طرفه اينكه قبل و بعد عماد عصار بودند كساني كه 
سنت هرزنامه نويسي را مي شناختند و برگي بر ادبیات افزودند، از باشرف ها 
شرافتي حاصل نشد. »چیزي كه مايه تعجب خسرو گرديد اين بود كه در 
بازداشتگاه يک نفر شخص محترم مثل خودش وجود نداشت -هركس بود 
همه مردماني شیره اي و لخت و پابرهنه بودند كه دور خسرو را گرفته هريک 
با نهايت عجز و التماس چیزي مي گفت و چیزي از خســرو مي خواست. 

يک نفر مي گفت: جناب آقا! براي رضای خدا وقتــي بیرون رفتید به آقاي 
رئیس بفرمايید تكلیف من بدبخت را هم روشن كند. ديگري مي گفت: آقا كه 
الحمدهلل راحت است، يک ساعت ديگر مي رود ما بیچاره ها چه كنیم كه بايد 
مدت ها در اينجا گرسنگي و خماري بكشیم. خسرو تمام حرف ها را مي شنید 
ولي سكوت كرده و در گوشــه اي چمباتمه نشسته بود و نقشه مي كشید. 
خسرو، به حال محبوسین لخت و گرسنه فكر مي كرد و فكر مي كرد كه چرا 
محبوسین مي گفتند يک ساعت ديگر بیرون مي رود. خسرو به وضعیت خود 
فكر مي كرد و كم كم ناراحت مي شد. فكر مي كرد اگر چند روز اينجا بماند 

ممكن است از كار اداري بیكار شود«.

در مسير تندباد
دوره اي پر از شور و هیجان، توقیف، از نفس افتادن و ادامه دادن 

مطبوعات

 محمدناصر احدي    ��������������������������������������������������������������������

از آنجا كه حال و وضع مطبوعات در سال132۵ با اغلب روزهاي بعد 
از شهريور1320تفاوت عمده اي ندارد، اين بار به جمع بندي وضعیت 
مطبوعات از شهريور 1320 تا 1326 مي پردازيم و در اين كار از كتاب 
»مطبوعات ايران« دكتر حســین ابوترابیان بهره مي بريم كه نام و 
مشخصات نشرياتي را كه در اين بازه زماني منتشر شده اند، فهرست 
كرده و اطالعات ذي قیمتي ارائه داده است. ابوتربیان مي نويسد: »از 
میان ۵80نشريه اي كه طي سال هاي 1320 تا 1326 انتشار يافتند، 
فقط 98نشريه سابقه انتشار در ســال هاي قبل را داشتند كه از بین 
اين 98نشريه هم تعدادي، در حدود ۵7روزنامه، قبل از كودتاي سوم 
اسفند1299 منتشر مي شدند. بعدا در زمان حكومت رضاخان تعداد 
روزنامه هاي ايران به ۴1عدد كاهش يافت كه حدود يک سوم آنها نیز 
بعد از يک سال تعطیل شدند و بقیه انتشار خود را تا سقوط رضاشاه 
ادامه دادند. در فاصله ســال هاي 1320 تا 1326 تقريبا ۴0نشريه 
به صورت روزانه در تهران منتشر مي شد كه فقط 8روزنامه از بین آنها 
توانستند در تمام طول اين دوره مستمراً به انتشار خود ادامه دهند. 
نام اين روزنامه ها به ترتیب اهمیت و تیراژ عبارت است از: اطالعات، 
كیهان، ايران، ايران ما، رهبر )و دنباله آن به نام مردم(، ستاره، كوشش 
و مهر ايران«. ترابیان از نشريات »هفتگي« و »مردم پسند« به اطالعات 
هفتگي )با حدود 1۵هزار نسخه تیراژ(، امید، صبا، ترقي و تهران مصور 
)با تیراژي بین ۵ تا 10هزار نسخه( اشاره مي كند. مهم ترين مجالت 
علمي و ادبي هم شامل آينده، سخن، مردم و يادگار بود. بعد از تهران، 
اصفهان )با 16روزنامه(، شیراز، تبريز، رشت، مشهد و همدان بیشترين 
تعداد روزنامه را داشتند. اغلب روزنامه ها فاقد تشكیالت و ملزومات 
مورد نیاز روزنامه نگاري و نیروهــاي خبره بودند و فقط چندروزنامه 
چاپ تهران از اين حیث مشكلي نداشتند و اغلب روزنامه ها »تنها با 
كوشش يكي دو نفر انتشار مي يافتند«. چاپخانه هايي كه به روزنامه اي 
خاص تعلق داشتند عبارت بودند از: »شركت چاپ )روزنامه اطالعات(، 
چاپ خودكار )روزنامه ايران(، چاپ كیهان )روزنامه كیهان( و چاپ 

سیروس )روزنامه كوشش( كه البته اين چاپخانه ها اغلب به كار چاپ 
مجالت و روزنامه هاي ديگر نیز مي پرداختند. تنها در اين میان بايد از 
چاپخانه »شعله ور« نام برد كه صرفا كار چاپ روزنامه هاي وابسته به 

حزب توده را انجام مي داد.«
از خصوصیات عمده روزنامه نگاري پس از شهريور1320 مي توان اين 
موارد را نام برد: پرداختن پر آب وتاب به مسائل سیاسي، اقتصادي و 
اجتماعي داخلي، سانسور اخبار مربوط به نیروهاي خارجي، انتشار 
تحلیل ها و تفسیرهاي آلوده به اغراض شخصي و حزبي، صف آرايي 
مطبوعات چپ و راست در برابر يكديگر، رونق روزنامه نگاري حزبي 
و جناحي، صدور تعداد زيادي امتیاز نشــريه، توقیف مكرر جرايد و  

استفاده از امتیاز نشريات ديگر براي انتشار روزنامه هاي توقیف شده.

با اكران »دختر فراري«، ايراني ها براي نخستین بار دوبله فارسي را تجربه كردند
اولين دوبله فارسي سينما 

  سعيد مروتي ������������������������������������������������������������������������������

فیلم هاي خبري متفقین براي تأثیرگذاري بر تماشاگر ايراني، نیاز 
به فهمیده شدن مكالمات و گفتار متن داشت. ايراني ها نخستین بار 
با همین فیلم هاي خبري اغلب جنگي، گويش فارسي را روي فیلم 
فرنگي شنیدند. اسماعیل كوشان ســال 132۴ دو فیلم فرنگي را 
خريداري و در استانبول دوبله كرد. تالش براي اكران نسخه دوبله 
فارسي دختر فراري و »دختركولي« )اسامي اي كه كوشان براي 
فیلم هايي فرانسوي و اســپانیايي( برگزيده بود، آغاز فعالیت هاي 
استوديوي تازه تاسیس »میترا فیلم« هم بود. به گفته كوشان دوبله 
فیلم ها در شرايطي مشكل، به خاطر عدم شناخت و فقدان تجربه، 
در فضايي دوستانه انجام شد و به پايان رسید. نوريه قوانلو به جاي 
دانیل داريو صحبت كرد و اينطور كه كوشان تعدادي از صداپیشگان 
از اهالي تركیه و يونان بودند و ناآشنا با زبان فارسي كه ديالوگ ها 
را به صورت كلمه به كلمه مي گفتند و همین موضوع كار دوبله را 
دشــوار تر مي كرد. پرويز صفي نیا، ابوالقاسم تفضلي، ايرج معزي، 
فريدون سكاري، زمان زماني، فرخ وحید و ابراهیم كوشان كه اغلب 
دانشــجويان مقیم تركیه بودند در دوبله فارسي به صداپیشگي 
پرداختند. دختر فراري از ۵ ارديبهشت132۵ در سینما كريستال 
اكران شد. اســتقبال مردم و مطبوعات از فیلم، نخستین تجربه 

دوبله فارسي را موفقیت آمیز از كار درآورد. تماشاگراني كه برايشان 
جالب بود چهره دانیل داريو را با گويش فارســي ببینند؛ نكته اي 
كه به تبلیغات مطبوعاتي فیلم هم راه يافت: »ما به شما اطمینان 
مي دهیم كه نه يک بار و 2بار بلكه چندين بار به ديدن فیلم خواهید 
شتافت و به عالوه دانیل داريو، ســتاره نمكین و زيباي فرانسه در 
اين فیلم به زبان فارسي سخن مي گويد«. بعد از موفقیت چشمگیر 
دختر فراري، نوبت به اكران دختر كولي رسید كه استقبال از آن 
متوسط بود. میترا فیلم كه نامش را به تیتراژ فیلم هايي كه دوبله 
كرده بود، حاال سرمايه اي به دست آورده بود تا كوشان سراغ عالقه 

اصلي اش برود؛ فیلمسازي.

سياستمدار

چایكاري در 
زمين سياست
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