
ترامپ یا بایدن

»وليعصر« و چنارهاي 
سر به فلك  كشيده اش 

يكي از يادگارهاي طهران قديم اســت. 
خياباني كه با وجود تغييرات بسيار هنوز 
هم رنگ و بوي گذشته اش را دارد و نماد 
و نشاني از سرزندگي در شهري به وسعت 
تهران اســت، با اندك تغييراتي مي توان 
هويت و پيشــينه اين خيابان را بازيابي 
كرد. پيشينه اي كه هنوز هم در روايت ها و 
خاطرات پدربزرگ ها و مادربزرگ ها سهم 
زيادي دارد. احياي اين خيابان به عنوان 
بزرگ ترين محور شهري ايران و خاورميانه 
با برخورداري از شاخص هاي مختلف، قرار 
است  فردا در دستور كار قرار بگيرد. روز 
دوشنبه كارشناسان و برنامه ريزان شهري 
قرار اســت در جلســه اي كه به ميزباني 
كميته معماري شوراي شهر تهران برگزار 
مي شــود، درباره بازنگري طرح تفصيلي 
اين خيابان و احتماال تبديلش به خيابان 

كامل تصميم بگيرند. 

اميدواري  تازه شهرها   به منابع مالي پايدار

 به پرسپوليس بدهكار 
نيستم،  طلبكارم

 7 دليل باال بودن 
مرگ كرونا در ایران

 ليگ 
هزار ميليارد تومانی

اینترنت از كنترل 
دولت خارج مي شود؟

قيصر كار را تمام كرد

خروج 
 مصرف كنندگان 

از بازار مسكن

اليحه افزايش يك درصدي سهم شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده 
اين هفته در مجلس بررسي و احتماال نهايي مي شود

در ميزگرد همشهری  بررسی شد: 
 شانس پيروزی هر يك از 2نامزد انتخاباتی، تاثير نتايج بر 

اوضاع داخلی آمريكا، شرايط بين المللی و رابطه با ايران
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پشت نيمكت تاريكی

 اولين گفت و گــوي مهدي ترابي
بعد از پيوستن به تيم العربي قطر

محمد رضــا ظفرقندی رئيس 
سازمان نظام پزشكي در گفت وگو 
با همشــهري:  در 256 روز گذشته 
188 نفر از نيروهاي كادر درمان در 
محل كارشان مبتال به كرونا شده و 

جانشان را از دست داده اند

بررسي نقل و انتقاالت فوتبال ايران 
براي فصل 1400-1399 همراه با 
پيش بيني ها از عملكرد بازيكنان و 

تيم ها در فصل جديد

نمايندگان مجلس، بار ديگر طرحي 
را درباره فضاي مجــازي به جريان 
انداخته اند تا به وسيله آن بسياري از 
مسئوليت هاي دولت درباره اينترنت 

را سلب كنند

 فيلم تاريخ ساز مســعود كيميايي 
از 10 دي 48 روي پــرده  رفــت تا 

منادي دوراني تازه شود

دردسرهاي  بليت يك ريالي؛ افيوني 
به نام يارانه

سال شــاهكارها ؛ سووشون، شازده 
احتجــاب، مدومه و مــن چه گوارا 

هستم در اين سال منتشر شدند

فعاالن بــازار مســكن مي گويند: 
متقاضيــان مصرفــي به واســطه 
شتاب رشد قيمت مســكن از بازار 
جامانده اند و تقريباً هيچ سهمي در 

معامالت فعلي ندارند
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طوالني ترين خيابان خاورميانه، 
با بهسازي پياده روها، احتمال 
تردد دوطرفه و طراحي مبلمان 

جديد تغيير مي كند

خيابان وليعصر 
در انتظار 

تغييرات بزرگ

يادداشت
پروانه مافي ؛  مشاور شهردار تهران در امور مجلس

اصالح اليحه ماليات بر ارزش افزوده در كميســيون 
اقتصــاد، گام بزرگي براي افزايــش درآمدهاي پايدار 
شهرداري هاي كشور به حســاب مي آيد. خوشبختانه 
تصويب 2اليحه ماليات بــر ارزش افزوده و درآمدهاي 
پايدار از دوره مجلس پيشــين مســير خوبي را پيش گرفت و در اين مجلس نيز با 
رايزني هاي شهردار محترم تهران و در ادامه شهرداران چند كالنشهر ديگر برخي از مواد 
اليحه اصالح شد. با اين روند مي توان اميدوار بود كه در روزهاي آينده اليحه ماليات بر 
ارزش افزوده در صحن مجلس به تصويب نهايي برسد و براي تأييد به شوراي نگهبان 
برود. نكته اينجاست كه افزايش سهم شهرداري از محل ماليات بر ارزش افزوده از 3 
به 4درصد و همچنين تصويب اليحه درآمدهاي پايدار، مي تواند بخشي از مشكالت 
مالي شهرهاي بزرگ را در شرايط فعلي رفع كند. شهرهاي بزرگ هم  اكنون نيازمند 
حمايت  براي تقويت ناوگان حمل ونقل عمومي هستند. اين در حالي است كه با بهبود 
سهم شهرداري ها از محل ماليات بر ارزش افزوده و تصويب و ابالغ اليحه درآمدهاي 
پايدار، منابع مالي اي ايجاد مي شود كه از يك سو شهرها را از پديده شهرفروشي نجات 

مي  بخشد و از سوي ديگر به نيازهاي اصلي آنها پاسخ مي دهد.
در اين بين، بايد توجه شود كه اليحه درآمد پايدار شهرداري ها مغاير اصل100 
قانون اساسي نيست. زماني كه شوراي نگهبان از اين اليحه يك ايراد كلي گرفت 
و آن را مغاير با اصل100 تشخيص داد، ما )بنده در شهرداري تهران و كارگروه 
بررسي لوايح و درآمد( تالش كرديم با بحث هاي كارشناسي نظر مخالفان را موافق 
كنيم كه اين اقدام نيز از طريق نامه نگاري و جلســات كارشناسي و تخصصي و 
اظهارنظرهاي فني صورت گرفت و به نظر مي رســد نتيجه بخش هم بوده است. 
با توجه به اينكه رئيس مجلس فعلي، شهردار سابق تهران بوده و به موضوعاتي 
كه در اليحه درآمدها اشاره شده اشراف دارد و در جلسات و رايزني هاي قبلي نيز 
موافقت خود را با اليحه اعالم كرده، اميد است نامه 18شهردار كشور به ايشان، 
مورد حمايت قرار گيرد و اين اليحه در مجلس يازدهم نيز همچون مجلس دهم به 
تصويب برسد. البته الزم است نمايندگان محترم مجلس با اعضاي شوراي نگهبان 
هم رايزني الزم را انجام دهند، زيرا اليحه مذكور قبل از تصويب در مجلس دهم 
نزديك به 34سال دست به  دست شده بود و تأخير در تصويبش به ضرر شهرها 

و شهروندان تمام مي شود.
ناگفته نماند كه نامه اي نيز از سوي پيروز حناچي، شهردار تهران خطاب به دبير 
شوراي نگهبان و قائم مقام و سخنگوي شوراي نگهبان نوشته شده كه در آن نامه 
ادله كافي مبني بر اينكه اليحه مغاير با اصل100 نيست بيان شده است. در اين 
نامه از شوراي نگهبان خواسته ايم جلسات كارشناســي ترتيب دهند تا بتوانيم 

مباحث، دفاعيه هاي فني و تخصصي خود را مطرح كنيم.
با اين تفاسير اميدواريم با تثبيت درآمد هاي شــهرداري ها و دهياري ها بخشي از 
مشكالت  اقتصادي آنها كاهش پيدا كند و شاهد بهبود ساخت وساز و ديگر مباني 

توسعه پايدار در شهر ها باشيم.

اميد شهرها زنده شد

نگاه
امير ناظمي ؛ معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان فناوري اطالعات

قرن بيســتم را با »مصرف زدگي« يا »مصرف زياده« 
مي شناسيم و احتماال قرن 21 با »مصرف اشتراكي« 
شناخته خواهد شــد. جايي كه افراد ياد گرفته اند تا 
بدون مالكيت از دارايي ديگــران بهره ببرند. ما بدون 

مالكيت خودرو مي توانيم از طريق يك اپليكيشن از خودروي ديگران بهره ببريم.
پلت فرم هاي ديجيتال توانسته اند ما را به سمت »اقتصاد اشتراكي« سوق دهند؛ يعني 

جايي كه با ظرفيت عرضه و تقاضا، امكان مبادله بدون مداخله دالل را تجربه كنند.
به اين ترتيب مفهومي ساخته مي شود به نام »دارايي معطل مانده«. ما از بسياري از 
دارايي هاي مان به نحو مناسب )يا با بهره وري واقعي اش( استفاده نمي كنيم. مثال ما از 
خودرو يا تلويزيون يا آبميوه گيري هاي خانه با بهترين بهره وري استفاده نمي كنيم؛ 
شــايد اين نگاه را حتي بيش از حد مقتصدانه بدانيم، امــا »دارايي معطل مانده« 
درخصوص دارايي هاي بسيار گران قيمت ديگر يك پرسش ساده نيست. مثال اگر ما 
يك سالن ورزشي بزرگ در شركت داشته باشيم، بايد نگاه اقتصادي به آن داشته 

باشيم؛ يا مثال يك سالن سينماي بزرگ!
مفهوم »دارايي معطل مانده« مي تواند بزرگ تر و بزرگ تر شــود؛ مانند دارايي هاي 

مربوط به يك ســازمان دولتي كه گاه ابعاد بســيار بزرگي 
پيدا مي كند. مثال اغلب وزارتخانه هــا داراي مجموعه هاي 

ورزشي يا مهمانسراها يا سالن هاي اجتماعات هستند؛ به اين ترتيب »دارايي هاي 
معطل مانده« در اين وضعيت بسيار بزرگ و داراي تأثيرات ملي است.

خداحافظ مالكيت
شان كانري بازيگر مشهور بريتانيايي كه در 7فيلم از مجموعه جيمز 

باند )مأمور 007( بازي كرده بود در سن 90سالگي درگذشت.
به گزارش ورايتي، اين بازيگر اســكاتلندي در طول حيات حرفه اي 
خود يك جايزه اسكار، 2جايزه بفتا و 3جايزه گلدن گلوب برده بود. شان 
كانري در نظر مخاطبان و منتقدان همــواره يكي از محبوب ترين 
بازيگراني بوده كه تا به امروز در فيلم هاي جيمز باندي كه با اقتباس از 
كتاب هاي »يان فلمينگ« ساخته شده بازي كرده است. عالوه بر بازي 
در فيلم هاي جيمز باند، او به مدت 40سال در فيلم هاي مهم ديگري 
در نقش بازيگر اول مرد ظاهر شــد و توانست با ارائه بازي هاي خوب 
و متفاوت از خود، به عنوان يك بازيگر شاخص سينما نزد تماشاگران 
جلوه كند. او در طول دوران طوالني فعاليت حرفه اي خود در فيلم هاي 
به يادماندني و خاطره انگيزي نظير »باد و شير«، »مردي كه مي خواست 
سلطان شود« و »اينديانا جونز و آخرين جنگ صليبي« نقش آفريني 
كرده است. او به دليل بازي در نقش يك پليس ايرلندي خشن به نام 
»مالون« در فيلم »تسخيرناپذيران« برايان دي پالما )1987( جايزه 
اسكار بهترين نقش مكمل مرد را دريافت كرد. در سال هاي جواني 
و پيش از ورود جدي به دنياي بازيگري، فيزيك مناســب بدني اش 
مهم ترين سرمايه وي بود؛ او در آن زمان به كارهاي مدلينگ و بازيگري 
اشتغال داشت. در سال1956 او نخستين بازي جدي خود را در فيلم 
»مرثيه اي براي يك سنگين وزن« كه درباره دوران شكست و افول يك 
مشتزن و توليد »بي بي سي« بود، انجام داد. او در همان سال1956 در 
فيلم جنايي »راه بدون بازگشت« نيز نقش آفريني كرد و در سال1958 

در فيلم »وقتي ديگر، جايي ديگر« با النا ترنر از بازيگران زن مطرح و 
مشهور آن زمان همبازي بود.  او در سال1959 نيز در فيلم ماجراهاي 
شگفت انگيز تارزان بازي خوبي از خود ارائه كرد، اما بازي او در فيلم 
»داربي اوگيل و كوتوله ها« چندان مورد رضايت منتقدان واقع نشد، كه 
همين امر مي توانست باعث كنار گذاشتن وي از حرفه بازيگري شود.  
شان كانري البته توانست با بازي خوب خود در نقش كنت واروتسكي 
در نمايش آنا كارنينا محصول شبكه »بي بي سي« آينده حرفه اي خود 
را نجات دهد. بازي در اين نقش براي وي چنان اعتباري به همراه آورد 
كه خوانندگان ديلي اكسپرس در يك نظرسنجي وي را به عنوان بازيگر 
ايده آل براي ايفاي نقش جيمز باند انتخاب كردند. شان كانري پس از 
مصاحبه با البرت بروكلي و هري سالتزمن و بدون تست صحنه به عنوان 
بازيگر نقش اصلي فيلم جيمز باند انتخاب شد. سالتزمن بعدها گفته بود 
كه به نظرش در آن زمان انتخاب     شان كانري براي ايفاي نقش جيمز 
باند اتفاقي عجيب و بعيد بود كه وي به عنــوان بازيگر اين فيلم 
انتخاب شود. تا پيش از نمايش فيلم »دكتر نو«، از سري فيلم هاي 
جيمز باند ، شــان كانري در خارج از بريتانيا بازيگري ناشناخته 
بود، اما پس از نمايش اين فيلم در 1962 او براي نخستين بار در 
عرصه بين الملل به عنوان يك بازيگر، شناخته شد. فيلم قتل در 
قطار سريع السير شرق)1974( كه با اقتباس از يكي از رمان هاي 
مشهور آگاتا كريستي با همين نام ساخته شده بود و فيلم نام گل 
سرخ)1986( نيز از ديگر فيلم هاي مهمي بودند كه  شان كانري 

در آنها  ايفاي نقش كرد.

11پايان جيمز باند
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 شان كانري ستاره سرشناس سينماي جهان  در سن 90سالگي درگذشت
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پخش زنده   مراسم مجازي ختم 
مرحومه پروين حناچي
يكشنبه 11 آبان ماه 1399 ساعت 14:30

پخش زنده از آپارات شبكه شهر و پورتال شهرداري تهران

@shahragency tehran.iri

بــراي پيش بيني انتخابات بــه 3 منبع رجوع 
 مي شــود؛ نظرســنجي، متخصصان كمپين 
و بنگاه هاي شرط بندي، هر سه  بايدن را برنده مي دانند 

بايدن براي ايران تهديد كمتري نسبت به ترامپ است

انتخابات به دعوا كشيده نخواهد شد

در يك انتخابات پرهرج و مــرج و پردعوا، 
ترامپ شانس پيروزي بيشتري دارد

اين خطر وجود دارد كه بايدن برجام را مثل 
يك شمشير باالي سرمان بگيرد 

ترامپ مخصوصا كاري مــي كند كه ايران 
اصال مذاكره نكند

رحمان قهرمان پور

اميرعلي ابوالفتح 
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 جلسه روز شنبه ستاد ملي 

مقابله با كرونا ۲مشــكل دولت
اساســي ضمانت اجراي 
تصميمــات اين ســتاد و جداســازي 
مبتاليان از سطح جامعه را بررسي كرد. 
رئيس جمهور در اين جلســه از وظايف 
دولت در اعمال حاكميت همپاي نقش 
مردم در كنترل بيماري سخن گفت. اين 
اظهارات او احتماال توجهي به انتقادات از 
تفويض همه مســئوليت هاي دولت در 
مقابله با كرونا به خود مردم بود. روحاني 
گفت دولــت و مردم در كنــار هم بايد 

بيماري را كنترل كنند. 
براســاس گزارش پايگاه اطالع رساني 
رياست  جمهوري، حسن روحاني با اشاره 
به وظايــف دولت و مــردم در مقابله با 
شــيوع بيماري كرونا گفت: »بخشي از 
وظايف بــه دولت مربوط مي شــود كه 
براي انجام اين وظايف بايد چه وسايلي 
توليد و تهيه شود، چه وسايلي خريده 
شــود، بايد چه اقدامات ديگري انجام 
بگيرد و كاري كــه كادر بهداشــت و 
درمان ما انجــام مي دهند. دوم، وظيفه 
خود مردم است يعني اگر مردم در اين 
زمينه با همه توانشان به صحنه نيايند و 
همكاري خودشان را مدنظر قرار ندهند، 
مطمئناً ما در مقابله با اين بيماري موفق 
نخواهيم بــود. مهم ترين مســئله اين 

اســت كه مردم كمك و همراهي كنند 
و دستورالعمل هايي كه صادر مي شود 

را مراعات و اجرا كنند.«
 

ضمانــت ضابطين قــوه قضاييه و 
مأموران

روحانــي بالفاصله در اين نشســت به 
مشــكالت و نواقــص در مجاب كردن 
مردم به رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
اشــاره و تأكيد كرد: »از مسائل مهمي 
كه ما در گذشته به عنوان يكي از نقايص 
مي توانيم بگوييم و ذكر كنيم، اين بود 
كه مصوبات بسيار مهم و خوبي در اينجا 
تصويب و ابالغ مي شد اما در اجرا گاهي 
خوب و دقيق اجرا نمي شد يا اصاًل اجرا 
نمي شــد؛ به همين دليل مقام معظم 
رهبري دستور دادند،بايد يك قرارگاه 
عملياتي تمام مصوبات را تا اجراي نهايي 
دنبال كند و اقدامات الزم را انجام دهد 
و در جاهايي كه نياز بــه ضمانت اجرا 
دارد، بايد توسط ضابطين قوه قضاييه يا 
مأموراني كه در بخش نظارتي وظايف را 

به عهده دارند انجام بگيرد.«
او با طرح اين پرسش كه آيا آنچه تصويب 
شده يا مي شــود به  خوبي و بادقت در 
بخش دولتي و همه بخش هاي جامعه 
اجرا مي شــود يا خيــر، افــزود: »آيا 
با متخلفين برخورد مي شــود؟ يعني 

اگر اينجا تصويب كرديم كه كســي در 
قرنطينه اســت از خانه خارج شد و در 
جامعه آمد و بايد جريمه شود، آيا جريمه 
مي شود؟ و چند نفر جريمه شدند؟ چه 
كساني بايد اين وظيفه مهم را بر دوش 
داشته باشند؟ به مأموري كه مي خواهد 
اين جريمه را انجــام دهد يا مقامي كه 
مي خواهد اين جريمــه را اعمال كند، 
چگونه اطالع رساني شود؟ آيا افرادي كه 
مبتال شــدند، حتماً قرنطينه مي شوند 

يا نه؟«
 

كنترل اطالعاتي فرد بيمار
راهكار ديگر روحاني براي شكســتن 
زنجيره شيوع بيماري، كنترل اطالعاتي 
فرد بيمار بــود. به گفتــه او؛ »يكي از 
مســائل مهمي كه داشتيم اين بود كه 
مي بايست اطالعات و زنجيره اطالعات 
در كنار هم قــرار مي گرفت و تكميل 
مي شد. كسي كه مبتال مي شود و بايد 
قرنطينه شــود چه جور كنترل شود؟ 
چه كسي كجاست؟ آيا در محل قرنطينه 
است و يا بيرون و مســافرت رفته و در 
اين زمينه رهگيري الزم است كه اين 
رهگيري و مراقبت بــر دوش امكاناتي 

اســت كه وزارت ارتباطات دارد و االن 
همكاري هايي كه بين وزارت بهداشت و 
درمان و  وزارت ارتباطات به وجود آمده 
است، مي تواند اين كار را انجام دهد. در 
جلسات گذشــته تأكيد كرديم كسي 
كه قرنطينه مي شود، بايد محله ياري  
كند، يعني ياري محلــه بايد كنار فرد 

قرنطينه بيايد. 
يك فردي اســت كه قرنطينه شده يا 
يك پيرمرد يا پيرزني در خانه اســت 
و مي گوييم خارج نشــويد و سن شما 
باالست، محله بايد به آنها كمك كند 
كه چه كسي نيازمندي هاي آنها را تهيه 

كند و در اختيارشان بگذارد. اينجاست 
كه ما دســتورالعملي براي محله نياز 
داريم و بســيج مي تواند نقش بســيار 
ارزشــمندي را در محله هاي مختلف 
داشته باشد. براي اينكه به ياري اينها 
بشــتابيم و يا به اينها بگوييم كه شما 
15روز بايــد در خانــه بمانيد و فردي 
هســت كه كار روزمره انجام مي دهد. 
اين 15روز كه قرنطينه مي كنيم براي 
زندگي اش دچار مشكل است و اينجا 
بايد بيمه هاي ويژه اي را براي اينگونه 
افراد درنظر بگيريم تــا بتوانيم آنها را 

ياري و كمك كنيم.«

محدوديت هاي 10روزه در مراكز ۲5استان اعمال مي شود
كافه مجلس

   مجمع تهــران به دنبال تعطيلي 
پايتخت

نظام الدين موسوي، عضو مجمع نمايندگان 
استان تهران با اشــاره به نامه اين مجمع به 
ســتاد ملي مقابله با كرونا به منظور تعطيلي 
۲هفته اي اســتان تهران، گفت: در جلســه 
كميته بهداشــت مجمع نمايندگان استان 
تهران به اين اجماع رســيديم تــا نامه اي به 
ســتاد ملي مبارزه با كرونا مبني بر تعطيلي 
۲هفته اي تهران ارســال كنيــم. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، او افزود: بنابراين نامه اي از 
سوي نمايندگان تهران به ستاد مبارزه با كرونا 
ارسال كرديم كه البته هنوز با اين درخواست 
براي تعطيلي استان تهران پاسخي دريافت 
نكرده ايم. موســوي گفت: در شرايط فعلي، 
ويروس كرونا بسيار پيشــرفت كرده و براي 
قطع زنجيره آن الزم اســت تــا مدت زماني 
تهران را تعطيل كنيم تا بتوانيم آمار مبتاليان 

و قربانيان را كنترل كنيم.
 

   نامه قاليباف به رئيس مجلس تركيه 
رئيس مجلس با صدور پيامي خطاب به رئيس 
مجلس تركيه در پي وقــوع حادثه زلزله اي در 
اين كشور، ضمن ابراز همدردي با بازماندگان 
و مجروحان، از اعــالم آمادگي مجلس جهت 
هماهنگي ارسال كمك هاي مردمي خبر داد. به 
گزارش خانه ملت، در بخشي از نامه محمدباقر 
قاليباف، ضمن ابراز همــدردي با بازماندگان 
و مجروحان، از اعــالم آمادگي مجلس جهت 

هماهنگي ارسال كمك هاي مردمي خبر داد.

   درخواست تفحص از سازمان بودجه 
احســان اركاني، عضو كميســيون برنامه و 
بودجه مجلس از بررســي طــرح تحقيق و 
تفحص از ســازمان برنامه و بودجه در جلسه 
اين هفته كميســيون متبوعــش، خبر داد. 
به گــزارش تســنيم، اركاني با بيــان اينكه 
طرح تفحــص از عملكرد ســازمان برنامه و 
بودجه در 5 محور تدوين شــده است، گفت: 
درصورتي كه در اين جلسه اعضاي كميسيون 
با طرح تفحص از اين سازمان موافقت كنند، 
طرح براي بررســي در جلســه علني تقديم 
هيأت رئيســه شــده و در غير اين صورت از 

دستوركار خارج مي شود.

آماده باش براي قرنطينه
نكته روز

روي خط ديپلماسي

 نقد ابتكار به تصوير مردانه
 از رجل سياسي

معصومــه ابتكار، معاون زنــان و خانــواده رئيس جمهور به رد 
صالحيت زنان براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري 
به دليل زن بودنشان انتقاد كرد و گفت: تصوير مردانه داشتن از 
واژه رجل سياسي نه چارچوب قانون اساسي است و نه شرع. او 
در تفسير بحث رجل سياســي در قانون اساسي و اينكه شوراي 
نگهبان طي قريب به 4دهه اخير با استناد به آن صالحيت زنان را 
براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري رد مي كند گفت: 
تفسير قانون از اول روشن بوده و چيز جديدي نيست. اگر آقايان 
مي خواستند به دليل نگراني از موقعيت خودشان و يا تبعات ديگر 
آن را انكار كنند، ربطي به قانون ندارد. مذاكرات قانون اساسي 
هســت؛ كلمه »رجال« را براي همين انتخــاب كرده اند. حتي 
مرحوم شهيد آيت اهلل بهشتي، مرحوم آيت اهلل طالقاني و خانم 
منير گرجي اين كالم را براي همين انتخاب كرده اند كه در يك 
آينده اي اين راه بسته نباشد. با اين ذهنيت و پيش فرض قانون 
اساسي تصويب شده و شوراي محترم نگهبان هم طبعا تابع قانون 
اساسي است. شرع مقدس هم هيچ محدوديت و ممنوعيتي قائل 

نشده است. 
او در گفت وگو با جماران افزود: بنابراين من فكر مي كنم از نظر 
شرعي كم و بيش همه  چيز روشن است، قانوني هم روشن است. 
نهايت بحث قرآني است كه اگر مسئله خيلي بد بود قرآن كريم 
مثال خوبي از ملكه ســبا نمي زد. فكر كرده ايم براي چه چنين 
مثالي در قــرآن كريم مي آيد؟ آيا مي خواهــد به مطلب برتري 
اشاره كند؟ به نظر من براي كساني كه جوياي حقيقت هستند 
اينها مطالب مهمي است. باالخره ما داريم در قرن بيست ويكم 
زندگي مي كنيم و اســتفاده كامل از ظرفيت همه آحاد جامعه 

نفي چيزي نيست.
او در همين راستا گريزي هم به خاطراتش در انتصاب به عنوان 
معاونت محيط زيست در دولت اصالحات زد و افزود: وقتي آقاي 
خاتمي براي نخستين بار مي خواست يك معاون زن انتصاب كند 
خيلي ها شروع به مخالفت كردند كه اين معاونت »نمايندگي« 
نيست و از جنس »واليت« اســت. جالب اينكه من شش هفت 
هزار نفر نيروي مسلح هم در سازمان حفاظت محيط زيست زير 
نظر خود داشتم. اما آقاي خاتمي در مورد آن انتصاب توضيح داد 

و روي آن ايستادگي كرد.

   نظر عمران خان درباره ميانجيگري
عمران خان، نخست وزير پاكستان درباره اينكه تالش پاكستان براي 
ميانجيگري ميان ايران و عربستان تا چه حد پيشرفت داشته است، 
گفت: وقتي روي كار آمدم، فورا پيشــنهاد ميانجيگري در يمن را 
دادم. يك فاجعه حقوق بشري بسيار بزرگ در آنجا در حال رخ دادن 
است. ابتدا با ايران سپس با محمد بن ســلمان، وليعهد عربستان 
سعودي صحبت كردم. اما نمي توان كســي را مجبور به مذاكرات 

صلح كرد، وقتي تمايلي به آن نداشته باشند. / ايسنا

   پيام روحاني به همتاي ترك 
رئيس جمهور ضمن ابراز همدردي با دولت و ملت تركيه به دليل 
جان باختن و مصدوم شدن شــماري از مردم اين كشور در زلزله 
دلخراش در استان ازمير، آمادگي جمهوري اسالمي ايران را براي 
ارسال هر نوع كمك هاي امدادي و درماني و ياري رساني به مردم 

مناطق زلزله زده تركيه اعالم كرد./ سايت رياست جمهوري

   رايزني عراقچي در تركيه درباره قره باغ
ســيد عباس عراقچي، معاون وزيــر امور خارجه كــه به تازگي به 
تركيه ســفر كرده اســت، پس از ديدار با همتاي تركيه اي اش در 
حساب كاربري خود در توييتر نوشت: »در آنكارا مذاكراتي صريح 
و ثمربخش با سدات اونال، معاون وزير امور خارجه تركيه داشتم.« 
فرستاده ويژه جمهوري اســالمي ايران براي حل و فصل مناقشه 
قره باغ، پس از مذاكره با مقامات جمهوري آذربايجان، روســيه و 

ارمنستان جمعه شب به تركيه رفت. / ايرنا

طي سال هاي گذشته ادعاهاي گوناگوني درباره 
از قضايی اقتصــادي  مفســدان  سوءاســتفاده 

كارتن خواب هــا، معتادها و افــراد بي بضاعت 
شنيده  ايم؛ واردات صدها و هزاران پورشه، خودروي لوكس و 
گران قيمت توسط مددجويان كميته امداد و پيرزن روستايي، 
تاسيس شركت هاي كاغذي به نام معتادان و كارتن خواب ها و 
دريافت تسهيالت چند صد ميلياردي از بانك ها و... روايت هايي 
آشنا هستند. سال 94، وزير كشور طي سخناني در مجلس 
درباره پول هاي كثيف، به واردات خودروهاي لوكس ازجمله 
بي ام و و پورشه اشــاره كرد و گفت: »در كميته امداد بيش از 
100نفر، ۲7هزار خــودروي لوكس وارد كشــور كرده اند و 
متأسفانه از حقوق مستضعفان سوءاستفاده شد.« بعدها، پرويز 
فتاح، رئيس وقت كميته امداد دربــاره اين ادعا توضيح داد و 
گفت »منظور جناب آقاي رحماني فضلي كميته امداد، مديران 
، مسئوالن و كاركنان اين ســازمان نبوده است، بنابراين در 
مناطق مــرزي و جزاير تنهــا از كارت برخــي مددجويان 
سوءاستفاده شــده اســت، از اين رو به نام كميته امداد هيچ 
خودرويي به كشور وارد نشده اســت.« در ماجراي محاكمه 
حسين هدايتي از متهمان اصلي فســاد بانك سرمايه نيز در 
دادگاه گفته شد كه 8شــركت صوري كه مديرعامالن آنها، 
خانه دار يا پيك موتوري بودند، 586ميليارد تومان تسهيالت 
بانكي دريافت كرده بودند. در شانزدهمين جلسه رسيدگي به 
اتهامات متهمان بانك ســرمايه در 16 تيرماه 98، نماينده 
دادستان در ارتباط با شركت هايي كه ضمانت نامه اخذ كرده اند، 
گفت: اين شركت ها مجموعا 540 ميليارد تومان ضمانت نامه 
مي گيرند كه عمدتا به سمت قير و مواردي براي گوشت و گندم 
بوده، اما نهايتا همه پول ها جمع مي شود و به سمت قير مي رود، 
وقتي مديران شركت ها را احضار كرديم مشاهده كرديم كه يا 

دمپايي به پا دارنــد و يا معتاد هســتند. در جريان محاكمه 
متهمان پرونده شركت »طرح و نقشه پناهي« در 13آذرماه 
98در دو مورد مشخص شد متهمان با يك وعده غذاي گرم و 
يك قطعه تراول چك 50 هزار توماني افراد كارتن خواب و داراي 
اعتياد را به عنوان مديرعامل شــركت معرفي كرده بودند! در 
هفتمين جلسه دادگاه محمد امامي، متهم فساد بزرگ بانك 
سرمايه، نماينده دادســتان از نقش افراد بي بضاعت، بيكار، 
بازنشسته، نظافتچي ساختمان و پيك موتوري پرده برداشت و 
به ضمانتنامه هايي در قالب 5شركت اشاره كرد كه مديران آن 
از افراد بي بضاعت و فاقد سابقه مالي بوده اند و افتتاح حساب در 
آنها با ۲00 هزار تومان بوده و بي شناسنامه هستند! به گفته وي، 
اين 5 شركت 509ميليارد تومان ضمانت نامه گرفته اند و به كاال 
تبديل كرده و از كشور خارج كرده اند. با اين حال، طي هفته هاي 
گذشته روايت هاي تازه اي در اين باره از سوي مسئوالن قضايي 
و دولتي مطرح شد كه نشان مي دهد استفاده از افراد بي بضاعت، 
معتاد و كارتن خواب و فاقد سابقه كيفري و مالي، جذاب ترين و 
بي دردسرترين روش براي مفسدان اقتصادي است. عبدالناصر 
همتي، رئيــس بانك مركــزي ۲9مهرماه مدعي شــد كه 
۲50صادركننده از مجموع 7ميليارد دالر ارز صادراتي خود، 
حتي يك دالر آن را به كشور بازنگردانده اند! به گفته همتي، 70 
نفر از اين افراد كارتن خواب بوده اند و با استفاده از كارت هاي 
بازرگاني يك بار مصرف اين صادرات انجام شده است. از اين رو 
بانك مركزي نام اين متخلفان را به قوه قضاييه تحويل خواهد 

داد.
اين وضعيت گوياي آن است كه سوءاستفاده از هويت اقشار 
كم درآمد و بي بضاعت و اقداماتي مانند تاسيس شركت هاي 
كاغذي و انتخاب افراد معتاد به عنوان مديران عامل شركت ها، 

كمترين هزينه اي براي مفسدان اقتصادي نداشته است.

كارتن خواب هاي ميلياردر 
دادگاه هاي رسيدگي به مفاسد دانه درشت ها يك ويژگي مشخص دارد؛ سوء استفاده از 

كارتن خواب ها براي تاسيس شركت هاي صوري

   كسي كه قرنطينه مي شود، بايد محله ياري  كند، ما دستورالعملي براي محله نياز داريم و 
بسيج مي تواند نقش بسيار ارزشمندي را در محله هاي مختلف داشته باشد 

   روحاني: مصوبات ستاد ملي كرونا در جاهايي كه نياز به ضمانت اجرا دارد، بايد توسط 
ضابطين قوه قضاييه يا مأموراني كه در بخش نظارتي وظايف را به عهده دارند انجام بگيرد

محدوديت هايي براي 25استان
روحاني درباره تصميمات جلسه روز شنبه ستاد توضيح داد: »در مجموع امروز 
تصميمات مهمي براي محدوديت نسبت به 25اســتان و با يك شرايط خاص 
براي 46شهرستان گرفتيم، با شــرايط مختلف و متفاوت، و آن 43شهرستان 
قبلي را هم كه محدوديت براي آنها قائل بوديم، تمديد كرديم و براي 25مركز 
اســتان تصميماتي گرفتيم كه از روز چهارشنبه تا جمعه بعد يعني براي 10روز 
اين محدوديت ها براي مراكز استان اعمال مي شــود و آن فعاليت هايي كه در 
اصطالح مي گوييم فعاليت هاي 3 و 4 كه عمدتاً فعاليت هاي آموزشي است و يا به 
مناسبت هاي مختلف تجمع است، براي آن 10روز ممنوع مي شود. قرار است اين 

محدوديت ها به زودي اطالع رساني شود.«

ث
مك

    غربالگري و تشخيص گسترده 
فرمانده قرارگاه عملياتي ســتاد ملي مقابله با كرونا گفت: با اجراي طرح غربالگري و تشخيص 
گسترده، آمار مبتاليان افزايش مي يابد و دامنه تشخيص وسيع مي شود، اما جاي نگراني نيست 
چون تشخيص در روزهاي اوليه منجر به كاهش فوتي ها مي شــود. به گزارش ايرنا،  عبدالرضا 
رحماني فضلي  عصر شنبه در نخستين جلسه قرارگاه عملياتي ستاد ملي مقابله با كرونا، گفت: همه 
با هم بايستي همه ظرفيت ها را پاي كار بياوريم تا بتوانيم تصميمات ستاد را به نحو كامل اجرايي 
كنيم. فرمانده قرارگاه عملياتي ستاد ملي مقابله با كرونا با تأكيد بر اينكه همه دستگاه ها بايد برنامه 
و طرح و متولي و معين و همكاري داشته باشند، افزود: كار بايد زمانبندي شود و در زمانبندي كار 
تحويل شود تا بتوانيم نظارت مستمر بر برنامه ها داشته باشيم. رحماني فضلي با بيان اينكه نظارت 
كلي همچنان بر عهده وزارت بهداشت است، گفت: آنها گاليه مند بودند كه براي اجراي نظارت 
بايد برخورد شود و اين كار انجام خواهد شد و در بحث نحوه اجرا قرار شد به صورت منطقه اي و 
محله اي در مناطق مختلف استانداران و روساي پزشكي با استفاده از ظرفيت هاي الزم اقداماتي 
انجام دهند و بايد با لحاظ كردن شرايط منطقه اي، اجرا را پيش ببريم. وي افزود: در حوزه محلي 
از نيروي انتظامي استفاده كرديم. وزارت بهداشت و درمانگاه ها پايه اصلي در محله خواهند بود. 

هالل احمر و مساجد را و در كنار اينها سمن ها و خيرين را هم بايد وارد كنيم.

نهمين جلسه دادگاه به اتهامات 
محمد امامي و ديگر متهمان به قضايی

رياست قاضي مسعودي مقام روز 
گذشته برگزار شــد. امامي تهيه كننده برخي 
سريال هاي خانگي و ساير متهمان اين پرونده 
به اخالل در نظام اقتصادي كشور به مبلغ بيش 
از 1000ميليــارد تومــان از طريــق دريافت 
تســهيالت از طريق پرداخت رشوه به مديران 
بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان متهم 
هستند. در ابتداي جلسه، نماينده دادستان و 
قاضي به فضاسازي هاي رسانه اي از سوي محمد 
امامي اشاره كردند. قاضي مسعودي مقام با اشاره 
به عدم حضور وكيل امامــي در دادگاه گفت: 
ايشان وقت دارد در صداوسيما برود يا با ديگران 
مصاحبه كند، امــا در دادگاه حضور ندارد. در 
ادامــه، نماينــده دادســتان بــه كليپ ها و 
»ســكانس هاي نمايشــنامه اي« منتشرشده 
توســط تيم رســانه اي متهم امامي در فضاي 
مجــازي اشــاره كــرد و گفــت: در كجاي 
كيفرخواســت آمده اســت كه امامي به خانم 
شيخي رشوه داده كه آنان در كليپ آن را منتشر 
كرده اند؟ همچنين در اين كليپ آمده كه امامي 
بــه توســلي رشــوه داده اســت. در كجاي 
كيفرخواست چنين كلمه اي وجود دارد؟ حتي 
سازمان بازرسي نگفته اســت. قهرماني اضافه 
كرد: امامي حرف هايي را به ما منتسب مي كند، 
بعد مي روند جواب حرف هاي انتسابي امامي به 
ما را در كليپ مي دهند. نماينده دادستان ادامه 
داد: امامي به جاي اينكه دفاع از پرونده داشته 
باشد، كار هاي بازيگري انجام مي دهد. در ادامه 
قاضي گفت: ما به ايــن كليپ ها توجه نداريم، 

آزادند هركاري مي خواهند بكنند.  در بخشي از 
جلسه دادگاه، قهرماني نماينده دادستان گفت: 
اينكه بنده در جلسات قبل اعالم كردم كه امامي 
رب فروش بوده، جهت مــزاح نبوده بلكه بنده 
پرونده شخصيت ايشان را گفتم؛ امامي در زمان 
ازدواج خانــه اي 60متــري داشــت كه بابت 
بدهي هايش اين خانه را فروخت و مستأجر شد، 
نهايتــا زماني كه بــه بانك وارد شــد ناگهان 
زندگي شان زير و رو شد. در ادامه قهرماني بر اين 
نكته تأكيد كرد كه تجهيز يك خانه نوساز براي 
آنكه آقايان بتوانند غندالي را نرم كنند باعث شد 
كه كل تجهيزات آشــپزخانه به بهترين شكل 
به روز شود؛ تا جايي كه يك قهوه ساز در زماني 
كه پرايد قيمت ۲0ميليوني داشــت براي آنها 
فاكتور ۲7ميليون توماني به همراه داشــت و 
حتي سرويس قاشق و چنگال از امارات آورده 
شــد.  قهرماني گفــت: حتي امامــي از آقاي 
محمدي)متهم( خواســته بود كه دو دســت 
وسايل اســكي خريداري كند. متهم محمدي 

گفت: با توجه به آنكه من سفر زياد مي رفتم آقاي 
امامي از من خواســت كه از دوبي اين وسايل 
اســكي را خريداري كنم، بنده به آقاي امامي 
نگفتم، اما آنها را از تهران خريداري كردم. قاضي 
مسعودي مقام گفت: يعني گفتند كه از دوبي 
بخريد، اما شما از منيريه تهران خريديد؟ متهم 
محمدي پاســخ داد: همان برند در منيريه هم 
نمايندگي داشت.  در ادامه جلسه دادگاه متهم 
مهدي محمدي درباره سفرهايش به سوئيس 
توضيح داد: من به خاطر كار ساعت به سوئيس 
سفر كردم و تعداد ساعت هايي كه فروخته شده 
مشــخص اســت؛ من نمي توانم بگويم امامي 
ســاعت ها را به چه كســاني داده است. متهم 
محمدي گفت: من 3 الي 4ساعت به ارزش 40 
تا 50هزار دالر به امامي دادم كه يكي از آنها را به 
آقاي احمد شاهرودي داد و فكر كنم يكي از آنها 
را به خانم شــاماني داد. اگر اجازه دهيد اســم 
بازيگري را كه آقاي امامي يكي از اين ساعت ها 

را به او داد نياورم، چون مطمئن نيستم.

نماينده دادستان از فضاسازي هاي سكانس هاي رسانه اي تهيه كننده
متهم امامي عليه دادگاه خبر داد
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محمد سرابي
خبر نگار

 اگــر نزديك ميــدان بهمن باشــيد و 
بخواهيد به هر سمتي حركت كنيد، بايد گزارش

اين ميدان را دور بزنيد و مســافتي در 
خيابان هاي اطراف حركــت كنيد تا در جهت صحيح 
قرار بگيريد. حتي جريان هاي ترافيك كه از اين ميدان 
دور هستند، مانند خودرو هايي كه در خيابان نواب يا 
بزرگراه تندگويــان حركت مي كنند هــم بايد از اين 
ميدان عبور كنند. در اين راســتا و براي كاســتن از 
خودرو هاي اين مســير يك تقاطع غيرهمســطح در 
انتهاي خيابان نواب ساخته مي  شود تا خودرو ها بتوانند 
بدون توقف، در زيرگذر، همسطح و پل به راه خود ادامه 
دهنــد. فاز اول ايــن پــروژه زيرگذري اســت كه تا 

بهار1400 به مرحله بهره برداري مي رسد.
شهردار تهران در مراسم آغاز عمليات ساخت تقاطع 
غيرهمسطح شهيد نواب - شهيد تندگويان گفت: »طي 
مسافت طوالني در ساعات پيك ترافيك موجب مصرف 
سوخت و هدر رفتن ساعات زيادي مي شود كه مي توان 

آن را با ايجاد مسير هاي جايگزين كاهش داد.«
پيروز حناچي افزود: »اين تقاطع در 3 سطح خودرو ها 
را هدايت مي كند كه پس از زيرگذر در فاز دوم حركت 
به نواب شمال در همسطح و در فاز سوم مسير نواب به 

بهمن از روي پل ايجاد مي شود.«
او با اشاره به شرايط اقتصادي كشور تصريح كرد: »در 
شرايط ســخت كنوني اجراي اين پروژه ها كار راحتي 

نيست. از يك ســو در اوج تحريم هاي ظالمانه اياالت 
متحده قرار داريم و از سوي ديگر شرايط خاص كرونايي 
كشور را دربرگرفته است كه همين دو عامل براي ايجاد 
اوضاع فلج كننده كافي است، اما همكاران من با اميد 
و پشتيباني اعضاي شوراي اسالمي شهر، اجراي اين 

پروژه ها را در دستور كار دارند.«
حناچي در اين مراسم كه در مجموعه فرهنگي ورزشي 
شهر بانوي منطقه 14 برگزار شد، با تشكر از همكاري 
پليس راهور در اجراي پروژه هاي ترافيكي، گفت: »به 
ميمنت  ماه ربيع االول و هفته وحدت، برنامه هاي خوبي 
براي مردم تهران داريم كه يكــي از آنها افتتاح پروژه 
نجفي رســتگار و همچنين اضافه شدن 100دستگاه 

اتوبوس به ناوگان حمل ونقل شهري است.«

علت ترافيك مناطق 16 و 19
رئيس پليس راهور تهــران نيز دربــاره ترافيك 
محدوده نواب، تندگويان و ميــدان بهمن، گفت: 

»در اين منطقه با تخلفات حادثه ساز روبه رو هستيم 
كه در سال 98 منجر به  كشته شدن 4نفر شد.«

ســردار محمد حســين حميــدي اضافــه  كرد: 
»مشــكالت ترافيكي اين منطقه بخشــي از توان 
راهور منطقه 16 را به خــود اختصاص مي دهد كه 
درصورت ايجاد تقاطع غيرهمســطح مي توان از 
توان اين نيرو ها در بخش ديگري اســتفاده كرد. 
اميدواريم ساخت زيرگذر در مدت زمان اعالم شده 

به پايان برسد و بعد از آن وارد فاز روگذر شويم.«
شهردار منطقه 16 نيز در اين مراســم با اشاره به 
راهبندان در محور نواب به ســمت بهشــت زهرا، 
گفت: »اين مسير در اوقاتي مانند ايام پايان سال 
يا ســاعات پيك ترافيك شــاهد ترافيك شديد 
است و به همين دليل از ســنوات گذشته مطالعه 
درباره ايجاد تقاطع غيرهمسطح در محل اتصال به 
بزرگراه تندگويان شروع شده بود.« پيمان پورنصر 
افزود: »اعتبار تخصيص يافته به كل پروژه معادل 
57ميليارد تومان است كه 16.5ميليارد تومان آن 
براي ساخت زيرگذر صرف خواهد شد. اجراي آن 
نيز با بخش خصوصي و نظارت شهرداري خواهد 

بود.«
او با تأكيد بر اينكه اصالح شرايط ترافيكي ميدان 
بهمن از درخواست هاي هميشــگي شوراياران و 

معتمدان محلي اين منطقه بود، گفت: »در فاز اول 
مسير جنوب به شمال تندگويان به صورت مستقيم 
خواهد شد و خودرو ها ديگر وارد منطقه 16 و ميدان 
بهمن نمي شــوند. در اين زمينه بايد از همكاري 
شهرداري منطقه 19 و همينطور معاونان شهرداري 
تهران كه در اخذ مصوبــات و تامين امكانات الزم 
براي شــروع كار پيگيري هاي الزم را انجام دادند، 

تشكر كرد.«
عضو كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر 
تهران نيز در اين مراسم با اشاره به اينكه پروژه ها در 
دو سطح منطقه و فرامنطقه اي اجرا مي شود، گفت: 
»پروژه هاي كوچك مقياس و با مقياس متوسط در 
محالت اجرا مي شــوند و معاونت فني عمراني نيز 

اجراي پروژه هاي فرامنطقه  اي را برعهده دارد.«
افشين حبيب زاده افزود: »پروژه هايي از اين دست 
كه تأثير و ابعاد گسترده دارد، بايد بيشتر اجرا شوند 
و حتي اگر در اين دوره هم به پايان نرســند، بايد 
افتتاح و تجهيز كارگاه شــوند تا در دوره هاي بعد 

ادامه پيدا كنند.«
اين زيرگذر 29متر و هر محور آن 13.5متر عرض 
دارد. پروژه در شكل نهايي خود بر جريان ترافيك 
جنوب تهران تا پايانه جنوب، نازي آباد، خاني آباد و 

ديگر مناطق اطراف تأثير خواهد داشت. 

 اخبار دروني كميســيون داخلي و امور شوراهاي مجلس از 
 اقتصاد
موافقت با افزايش سهم يك درصد شهرداري ها از محل ماليات شهري

بر ارزش افزوده حكايت مي كند. از سوي ديگر خبر مي رسد كه 
آخر اين هفته اليحه اصالح شده ماليات بر ارزش افزوده به صحن مجلس 
مي آيد تا درصورت تصويب نهايي براي تأييد به شوراي نگهبان ارسال شود. 
اين اقدام مي تواند گره بزرگي را در مســير تامين منابع مالي كالنشهرهاي 
كشور در شــرايط دشــوار فعلي باز كند؛ در روزگاري كه شهرها به خاطر 
درگيري با ويروس كرونا، با مشكالت اقتصادي بزرگ دست و پنجه نرم كرده 
و اغلب در راه ضرر و زيان حركت مي كننــد؛ در روزگاري كه چرخ ناوگان 
حمل ونقل عمومي )مترو و اتوبوسراني( اساسي مي لنگد و نيازمند حمايت 

است.

رفت و بازگشت ها به اصالح انجاميد 
به گزارش همشهري، شهرداري نهادي خدماتي است و از اين رو در حوزه هاي 
حمل ونقل، فني و عمران، خدمات شــهري و حتي فرهنگي و اجتماعي به 
شهروندان خدمات مي دهد. رويكرد شــهرداري جلب رضايتمندي مردم 
است و اين امر محقق نمي شــود مگر با خدمت رســاني مطلوب. مديران 
شهري معتقدند درصورت تأمين شدن منابع مالي و اختصاص اعتبارات و 
بودجه هاي كافي، خدمات در همه حوزه ها مطلوب خواهد بود. شهرداري 
عالوه بر عوارضي كه از مردم دريافت و صرف نگهداشت شهر مي كند، منابع 
درآمدي ديگري هم دارد كه مي توان به سهم 3درصدي از ماليات بر ارزش 
افزوده اشاره كرد؛ سهمي كه طي ســال هاي اخير مباني گفت وگوي ميان 
مديران شهري و نمايندگان مجلس بوده و پاي موضوع افزايش يك درصدي 
اين سهم در ميان بوده است؛ خواسته اي كه در مجلس دهم تصويب شد اما 
شوراي نگهبان ايراداتي به آن وارد دانســت و مجدداً به مجلس بازگردانده 

شد. سهم 4درصدي شــايد به نظر كم و ناچيز باشــد اما به گفته مديران 
شهري تأثير كيفي بسزايي خواهد داشت. براساس اصل 85قانون اساسي 
جمهوري اسالمي ايران، دريافت ماليات بر ارزش افزوده قانوني است. مطابق 
همين قانون 9درصد ماليات بر ارزش افزوده از مصرف كنندگان كسر مي شود 
كه از اين ميزان، يك درصد سهم حوزه سالمت و بهداشت است و 3درصد 
سهم شهرداري ها و دهياري ها و 5درصد هم به خزانه دولت واريز مي شود. 
با توجه به گستردگي خدمت رساني نهاد شهرداري، سال گذشته موضوع 
افزايش سهم شهرداري ها و دهداري ها از ماليات بر ارزش افزوده مطرح و قرار 
شد يك درصد به سهم شهرداري ها افزوده شود. اين موضوع در قالب اليحه 
به مجلس دهم رفت و نمايندگان به آن رأي مثبت دادند اما به دليل مخالفت 

شوراي نگهبان عملي نشد و بررسي آن به مجلس يازدهم واگذار شد.
در اين بين، پيروز حناچي، شــهردار تهران با تأكيد بر افزوده شدن سهم و 
گره گشايي برخي از مشكالت با اين ســهم يك درصدي مي گويد: »دولت 
وعده افزايش يك درصد سهم شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده را داده 

است كه محقق شدن آن مي تواند بسيار راهگشا باشد. «
حال رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران هم خواستار سهم 
4درصدي شهرداري شده اســت و مي گويد: »هم اكنون 9 درصد ماليات بر 
ارزش افزوده از مصرف كنندگان دريافت مي شود و سهم سالمت و شهرداري 
و دولت مشخص است و ما خواستار آن هستيم كه سهمي از دولت كسر و به 
شهرداري افزوده شود. در حقيقت با اين كار سهم شهرداري و دولت 4درصد 
و برابر مي شود.« به گفته حسن رسولي، كميسيون هاي تخصصي مجلس با 
تغيير سهم شهرداري ها از درآمد ارزش افزوده از 3 درصد به 4 درصد براساس 
اليحه ماليات بر ارزش افزوده شهرداري ها موافقت كرده اند و اين اليحه در 
دستور بررســي در صحن مجلس قرار گرفته است. او مي گويد: »با توجه به 
اينكه رئيس مجلس و اكثر نمايندگان مجلس در شهرداري و شوراي شهر 

حضور داشته اند، اميدواريم اليحه افزايش سهم يك درصدي شهرداري ها از 
ماليات برارزش افزوده با رأي بااليي در صحن مجلس يازدهم رأي بياورد.« 
رسولي به تأثير افزايش يك درصدي سهم شهرداري ها اشاره و عنوان مي كند: 
»يكي از اهداف اليحه درآمدهاي پايدار كاستن از منابع درآمدي شهرفروشي 

است و سهم شــهرداري از ماليات بر ارزش افزوده هم بخشي از درآمدهاي 
پايدار محسوب مي شود. بنابراين افزايش يك درصدي تقويت كننده ميزان 
درآمدهاي پايدار شهرداري ها و دهياري ها خواهد بود و در اداره امور محلي 

اعم از شهرداري ها و دهياري ها تأثيرات بسيار مهمي دارد.«

احداث پروژه ساخت فاز اول تقاطع غيرهمسطح در انتهاي جنوبي خيابان نواب آغاز شد

نجات ميدان بهمن از ترافيك 
پيروز حناچي: 100دستگاه اتوبوس، فردا به ناوگان حمل ونقل شهري تهران اضافه مي شود

 چرا ضرورت استفاده از دوچرخه
 درك نمي شود؟

سازمان بهداشــت جهاني طي ماه هاي 
اخير بارها به جوامع بشري كه اين روزها 
درگير كرونا هستند، توصيه كرده است 
براي پيشگيري از شيوع بيشــتر بيماري و گسسته شدن زنجيره 
انتقال در ســفرهاي درون شهري با مســافت متوسط از دوچرخه 
استفاده شود. براســاس همين توصيه در اكثر كشورهاي اروپايي 
عالوه بر كاهش ميانگين ســفرهاي روزانه درون شهري، دوچرخه 
سواري در آنها 15درصد افزايش داشته است. استفاده از دوچرخه در 
مسافت هاي كوتاه و متوسط در كنار استفاده از ماسك، شست وشوي 
دست ها، استفاده از مواد ضدعفوني كننده، عدم شركت در تجمعات 
و مهماني ها، جزئي از سبك زندگي جديد سازگار با كرونا شده است.

حدود 2 سال از حضور دوچرخه هاي اشتراكي در پايتخت مي گذرد 
و بيش از يك سال است كه مديريت شهري فعاليت تبليغي به منظور 
تشويق شهروندان به استفاده از دوچرخه را در دستور كار خود قرار 
داده و در برخي از معابر هم مسيرهايي براي تردد دوچرخه احداث 
كرده است، اما با توجه به اقدامات انجام شده چرا مانند كشورهاي 
غربي و شــرقي هنوز دوچرخه سواري در ســبك زندگي پايتخت 

نشينان جاي نگرفته است؟
شــيب مناطق شــمالي تهــران، ايمن نبــودن خيابان هــا براي 
دوچرخه ســواران، نبــود دوچرخــه ارزان قيمــت بــراي عموم 
شهروندان، عدم تمايل به تحرك مردم، نبود سياست هاي تشويقي 
و نبود محدوديت بازدارنده  در استفاده از خودروي شخصي، همه 
مواردي هســتند كه مي توانند نقشــي در نهادينه نشدن فرهنگ 
دوچرخه سواري تهران داشته باشند. عواملي كه اگر به عنوان مشكل 
مطرح شوند مي توان با اقدامات ساده آنها را مرتفع كرد؛ به طور مثال 
براي مسيرهاي طوالني يا مناطق شمالي شهر نياز به دوچرخه برقي 
است كه براي تأمين آن دولت مي تواند از محل اعتبارات صرفه جويي 
سوخت، تســهيالتي ارائه دهد. مســئوالن راهنمايي و رانندگي و 

شهرداري مسير هاي ايمن احداث كنند. 
استانداري يا شــوراي شهر سياســت هاي مطلوبي براي دوچرخه 
نســبت به موتور كاربراتوري يا خودروهاي فســيلي سوز را وضع 
كنند. در كنار اين اقدامات تبليغات شــهرداري تهران براي توسعه 
حمل ونقل پاك كارايي خواهد داشــت. كارهــاي جديد كه منجر 
به تغيير عادت ها و ســبك زندگي مي شــوند نيازمنــد باور و عزم 
جدي در كنار هم است. ماســك زدن نمونه عيني است كه امروز 
بخشي از سبك زندگي شــهروندان شده است. براي نهادينه شدن 
فرهنگ استفاده از ماسك توصيه هاي مكرر توسط پزشكان ارائه و 
تبليغات گسترده اي هم صورت گرفته است. براي پذيرش استفاده 
از دوچرخه در سبك زندگي سالم و جديد هم نياز به فرهنگسازي  
است كه با فراهم شدن زيرساخت ها و امكانات و در نهايت كارهاي 

تبليغاتي مي توان اين كار را انجام داد.

خبر

   آلودگي هواي تهران اوج گرفت
شاخص آلودگي هواي شــهر تهران از ديروز 
صبح اوج گرفت. به همين خاطر انتظار مي رود 
با توجه به پايداري شرايط جوي طي روزهاي 
آينده، پايتخت نشينان تا آخر هفته را زير سقف 
بزرگي با انبوه آالينده هاي خطرناك ســپري 
كنند. به گزارش همشهري، ديروز حجم ذرات 
معلق زير 2.5ميكرون در هواي تهران تا جايي 
باال رفت كه شاخص در ساعات عصرگاهي با 
عدد111 در محدوده نارنجي رنگ، يعني ناسالم 
براي گروه هاي حساس قرار بگيرد. اين در حالي 
است كه پيش بيني مي شود امروز نيز كيفيت 
هواي تهران، ناســالم براي گروه هاي حساس 
باشد و بر اين اساس توصيه مي شود سالمندان، 
كودكان، بانوان بــاردار و بيماران ريوي، قلبي 
و عروقي از تردد غيرضروري در ســطح شهر 
بپرهيزند. نكته بااهميت اينكه سرعت وزش 
باد هم در حدود 2.8متر بر ثانيه است و قدرتي 
ندارد كه بتواند آلودگي را پس بزند. آنطور كه 
نقشه هاي پايش آلودگي هواي شركت كنترل 
كيفيت هــوا حكايت مي كند، ميــزان ذرات 
معلق زير 10 و 2.5ميكرون، مونواكسيدكربن 
و دي اكســيد نيتروژن در محــدوده مناطق 
10، 11، 12، 16، 17، 19 و بخش شــمالي 
منطقه20 بســيار باالتر از ساير مناطق است. 
در اين بين، حسين شهيدزاده، سرپرست اين 
شــركت علت اصلي را خودروها عنوان كرد. 
او با بيان اينكه 61درصد ذرات معلق موجود 
در هواي پايتخــت از ناحيه حمل ونقل توليد 
مي شــود، گفت: »پس در ابتدا بايد به سراغ 
منابع متحرك برويم كه بيشترين نقش را در 
توليد آلودگي هواي تهران دارند. البته تمركز 
روي منابع متحرك به  معناي اين نيســت كه 
منابع ثابت آالينده هواي تهــران را فراموش 
كنيم. منابع خارج از شــهر همچون صنايع، 
نيروگاه ها و پااليشــگاه هاي اطراف پايتخت 
نيز سهم قابل توجهي در توليد آلودگي هواي 
تهران دارند.« به گفته شهيدزاده براي كاهش 
آلودگي توليدي وســايل نقليه به ترتيب بايد 
مشكالت »موتورســيكلت ها«، »خودرو هاي 
ديزلــي« و »خودرو هاي بنزيني فرســوده« 
كه 3عامل اصلــي توليد آاليندگــي تهران 
هستند را حل كرد. براساس اين گزارش، طي 
48ساعت گذشــته بزرگراه صدر در محدوده 
منطقــه3، دانشــگاه هاي تربيــت مدرس و 
تهــران در منطقه6، خــاوران در منطقه15، 
پيروزي در منطقه13، بزرگراه شهيدكاظمي 
در منطقه17، بزرگراه شهيدلشــگري )جاده 
مخصــوص كــرج( در منطقه21، شــاخص 
باالي 150 يعني وضعيت ناســالم براي همه 

شهروندان داشتند.

   خيابان شهرداري يكطرفه مي شود
طرح يكطرفه شــدن خيابان شهرداري حد 
فاصل ميدان تجريش تا قدس و تبديل معبر 
جنوبي آن به پياده راه و مسير دوچرخه اجرايي 
شد. به گزارش همشهري، در جلسه اي كه با 
حضور مصطفي كاظمي مشاور عالي و مديركل 
دفتر شــهردار تهران، عبدالرضــا گلپايگاني 
معاون شهرســازي و معماري و ســيدمناف 
هاشمي معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري 
تهران و سردار محمد حسين حميدي رئيس 
پليس راهور تهران بزرگ برگزار شــد، طرح 
يكطرفه شــدن خيابان شهرداري، حد فاصل 
ميدان تجريش تا قدس و تبديل معبر جنوبي 
آن به پياده راه و مسير دوچرخه و اضافه كردن 
پياده راه به ضلع جنوبي پيــاده رو به تصويب 
رسيد. سيد حميد موســوي، شهردار منطقه  
يك در توضيح اين طرح گفت: »پس از تصويب 
طرح، مراحل انعقاد قرارداد با مشاور براي ارائه 
طرح و عملياتي شــدن فاز يك پروژه احداث 
پياده راه خيابان شــهرداري از طريق سازمان 
حمل ونقــل و ترافيك شــهرداري تهران در 
حال انجام است.« او ادامه داد: »طرح پياده راه 
با تملــك امالك معــارض در خيابان حميد 
از طريق تامين اعتبار از ســوي شــهرداري 
منطقه و انجام برخي از اصالحات هندســي 
و سرپوشيده كردن روددره گالبدره، تا پايان 

سال اجرايي مي شود.«

  عليرضا طاهري
كارشناس حوزه محيط زيست

ذرات آالينده، آسمان تهران را تصاحب 
و هوا را آلوده كرده اند؛ پديده اي كه به شهر

گفته كارشناسان، حاصل ماشيني شدن 
زندگي هاســت. اما اين تنها دستاورد حاصل از تردد 
ميليون ها خودرو و فعاليــت كارخانه ها و واحدهاي 
صنعتي نيست؛ چراكه آلودگي صوتي آنها هم چون 
ســوهان روي روح و روان مردم كشــيده مي شود و 
آزارشان مي دهد. اين شرايط براي ساكنان محورهاي 
بزرگراهي وخيم تر اســت چرا كه هر 2 آلودگي را در 
باالترين حــد لمس مي كننــد. به گفته حســين 
شهيدزاده، سرپرست شركت كنترل كيفيت هواي 

تهران بيش از 70درصد كاربــري مجاور محورهاي 
بزرگراهي، مسكوني هستند و آلودگي صوتي 70تا 
80دســي بل در بزرگراه ها يعني عبور از اضطرار. در 
سال هاي اخير اقداماتي براي كاهش آلودگي صوتي 
به ويژه در محورهاي بزرگراه انجام شده كه مهم ترين 
آنها نصب ديوارهاي صوتي بوده است؛ ديوارهايي كه 
در حاشيه بزرگراه هاي حكيم، شهيد صياد شيرازي، 
خرازي، آزادگان، امام علي)ع(، چمران، يادگار امام، 
پل ستارخان و صدر، به ارتفاع 6متر قد كشيده اند، اما 
به گفته ساكنان كارايي چنداني ندارند؛ به خصوص 
در نقاطي كه بخشي از ديوارهاي صوتي شكسته شده 

يا به سرقت رفته اند.
در اين ميان وحيد ســرلك، معاون فني و مهندسي 
سازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري در برابر اين 

گفته مردم مي گويد: »ديوارهاي صوتي تا 20دسي بل 
آلودگي صوتي را كاهش مي دهند. « او در گفت وگو 
با همشهري داليل كارايي ناموفق ديوارهاي صوتي 

را تشريح مي كند.

ديوارها تعمير مي شوند
ســرلك مي گويد: »ديوارهاي صوتي نصب شــده 
در محورهــاي بزرگراهي تا 20دســي بــل ميزان 
آالينده هاي صوتي را كاهش مي دهد. بنابراين صداها 
با آاليندگي كمتري به ســاكنان اطراف بزرگراه ها 
مي رسد. هر چند اين ميزان با صداي استاندارد بافت 
مســكوني متفاوت اســت و به همين دليل ساكنان 
اطراف بزرگراه ها گمــان مي كنند ديوارهاي صوتي 
كارايي ندارند. « سرلك بحث تخريب و سرقت برخي 
از قســمت هاي ديوارهاي صوتي را تأييد مي كند و 
مي گويد: »ديوارها به گونه اي طراحي شــده اند كه 
در برابر صدا و شــرايط جوي مقاوم هستند و دچار 
تخريب نمي شوند. شكســتگي آنها به دليل سرقت 
برخي از قطعات اســت كه قطعا اين موضوع كارايي 

ديوار صوتي را كاهش مي دهد. «

 ايست به توسعه ديوارهاي صوتي
تقريبا 17هــزار متر ديــوار صوتــي در محورهاي 
بزرگراهي تهران نصب شده است كه به گفته سرلك، 
سياســت و رويكرد جديد شهرداري، ايجاد و توسعه 
ديوار صوتي نيســت. او مي گويد: »ديوارهاي صوتي 
توســط برخي از افراد فرصت طلــب دچار تخريب 
شــده اند كه مرمت و اصــالح و نگهداشــت آنها در 
اولويت اقدامات شهرداري است و از اين رو شهرداري 

برنامه اي براي نصب ديوار صوتي جديد ندارد.«
ديوارهاي صوتي از جنس آلومينيوم هســتند و در 
برخي از قسمت ها، پشم ســنگ استفاده شده است 
كه گران قيمت هســتند و به همين دليل ســرقت 
مي شوند. سرلك با بيان اينكه بايد ازمدل هاي ديگر 
ديوارهاي صوتي استفاده شــود تا جذابيت كمتري 
براي سرقت داشته باشند مي گويد: »مديريت شهري 
قصد دارد عــالوه بر تعمير و نگهداشــت ديوارهاي 
صوتي، با انجام برخي از كارها مانند استفاده از آهن 
در پنل ها و نيز جوش دادن پنل ها به يكديگر، آنها را 

به ديوارهاي ضد سرقت تبديل كند. «
به گفته اين مقام مســئول، بيشــترين خسارت ها 

در 3محور بزرگراهي شــهيد صياد شــيرازي، صدر 
و بخشــي از بزرگراه حكيم بوده اســت: »براساس 
برآوردهاي انجام شده تاكنون، حدود 7ميليارد تومان 
به نرخ زمان نصب خسارت به ديوارهاي صوتي وارد 
شده كه تعمير آنها در شرايط اقتصادي كنوني حدود 

14ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. «

مشاركت براي جلوگيري از سرقت
قطعات ديوارهاي صوتي ســنگين هستند و سرقت 
آنها به گفته سرلك يك تا 3ســاعت زمان نياز دارد. 

او مي گويد: »جداسازي قطعات نياز به پتك و ديلم 
دارد و با ســر و صداي زيادي همراه است. بنابراين 
شهروندان مي توانند با مشاهده چنين صحنه هايي 
از طريق تماس با سامانه 137و 110مانع از سرقت 

ديوارهاي صوتي شوند. «
معاون فني و مهندسي سازمان حمل ونقل و ترافيك 
شــهرداري ادامه مي دهد: »همچنيــن مكاتباتي با 
مأموران نيروي انتظامي داشــته ايم و درخواســت 
كرديم در ايــن موضوع بــا ما همكاري بيشــتري 

داشته باشند.«

همشهري وضعيت ديوارهاي صوتي تهران را بررسي كرده است؛ ديوارهايي كه بخشي از 
آنها آسيب ديده يا به سرقت رفته اند

رنج همسايگي با بزرگراه ها 

ماده 29قانون هواي پاك چه مي گويد؟
در ماده 29قانون هواي پاك و آيين نامه اجرايي درخصوص مديريــت و كنترل آلودگي صوتي كه نوعي آالينده 

زيست محيطي محسوب مي شود، تكاليفي براي دستگاه ها و نهادها تعيين شده است.
   برخورد با وسايط نقليه فاقد گواهي معاينه فني و اخذ جرائم از وسايط نقليه كه آلودگي صوتي دارند، به عهده 

وزارت كشور و نيروي انتظامي است.
  وزارت راه و شهرسازي موظف است ضوابط كنترل و كاهش آلودگي صدا در ساخت وسازها و پروژه هاي عمراني 

داخل محدوده شهرها را تدوين و درصورت لزوم با متخلفان برخورد كند.
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اميدواري  تازه شهرها   به منابع مالي پايدار

   ميدان بهمن نيازمند ساماندهي است
جلوي يكي از مغازه هاي اطراف ميدان بهمن، وســط پياده رو ميز فلزي كوچكي گذاشته اند و كسي با دستگاه شعله افكن، 
كله پاچه ها را »كز« مي دهد. شعله  گاز به اندازه  گرم كردن قير براي عايق بندي پشت بام قوي است. زني در كنار منتظر ايستاده 
تا مراحل پاك كردن تمام شود. حاال كه خانه ها كوچك و آپارتماني شده اند، ديگر نمي توان كله پاچه را درون خانه تميز كرد 
براي همين مغازه ها اين كار را براي مشتريان انجام مي دهند و بقيه مراحل در آشپزخانه ها انجام مي شود. زماني كه كشتارگاه 
تهران مشغول كار بود، شمال و غرب ميدان بهمن كنوني پر از مغازه هايي شد كه مواداوليه خود را از همانجا تامين مي كردند. 
دل و جگر و كله پاچه از جنوب ميدان به سمت شمال آن منتقل و در اين مغازه ها كباب شده و به مشتري  ها داده مي شد. از 
سال 1370 كه كشتارگاه تبديل به فرهنگسرا شد، ديگر توليد كننده گوشت و جگر و دنبه نبود اما مغازه هاي كبابي به كار خود 
ادامه دادند. امروزه كه قيمت گوشت مانند روغن و مرغ، به شدت زيادشده، تامين مواداوليه از كشتارگاه هاي داخلي يا گران 
است و يا كافي نيست. به همين دليل بخشي از كله پاچه  مورد نياز از آن سوي دنيا، از استراليا به ايران وارد مي شود. ظاهرا 
اين قسمت گوسفند در آن كشور مصرف نمي شود بنابراين هزينه خريد نزديك به صفر است و فقط هزينه منجمد كردن و 
حمل با كشتي باقي  مي ماند كه باعث مي شود اين تجارت به صرفه باشد. شهرداري تا به حال چندين بار تالش كرده كه شرايط 
بهداشت ميدان بهمن را اصالح كند. پياده رو سنگفرش  و شير آب براي شست وشوي آن نصب شده است. پاكسازي روزانه 
انجام مي شود اما همچنان مشكل آلودگي در اين منطقه ادامه دارد. با قيمت هاي گران فعلي هنوز هم مشتري هايي  هستند كه 
كله پاچه، دل و جگر و قلوه و خوش گوشت مي خورند و كسب و كار در ميدان بهمن برقرار است. بنابراين ميدان بهمن با قدمتي 

طوالني نياز به يك ساماندهي اساسي دارد.

اليحه افزايش سهم شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده از 3به 4درصد 
اين هفته در صحن مجلس بررسي و احتماال نهايي مي شود

زينب زينال زاده
خبر نگار
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   ترامپ يا بايدن؟
آلبرت بغزيان اقتصاد دان در پاسخ به سؤالي درباره اثر احتمالي انتخاب دونالد ترامپ يا جو بايدن به عنوان رئيس جمهور آينده آمريكا هم مي گويد: بايد 
اين سؤال را پاسخ داد كه اگر 4سال پيش ترامپ انتخاب نمي شد، شرايط اقتصادي كشــور مثل االن بود؟ يادمان باشد در زمان دمكرات ها برجام امضا و 
اجرايي شد و نگراني عمده اين بود كه اروپايي ها در اجراي برجام كنار بكشند، بنابراين اينكه گفته شود چه بايدن انتخاب شود چه ترامپ فرقي به حال 
اقتصاد ايران نخواهد كرد، درست نيست.  وي توضيح مي دهد: شعار ترامپ، فشار حداكثري بر ايران بوده و حتي گفته اگر انتخاب نشود، شرايط را براي 
رئيس جمهور بعدي براي بازگشت به برجام و كم كردن فشار تحريم ها سخت تر خواهد كرد. اما رقيب او مي گويد در صورت انتخاب وارد توافق جديد مي شود 
و محدوديت ها را كم مي كند و اجازه فعاليت ايران در زمينه هاي صلح آميز را مي دهد، به همين دليل معتقدم انتخاب بايدن به نفع اقتصاد ايران خواهد بود 

و اگر ترامپ انتخاب شود، اوضاع بدتر مي شود.

يادداشت

 لزوم همسان سازي منصفانه مستمري
و خدمات اجتماعي

فعاالن بازار مسكن مي گويند: متقاضیان مصرفي به واسطه شتاب رشد قیمت خروج مصرف كنندگان از بازار مسكن
مسكن از بازار جامانده اند و تقريباً هیچ سهمي در معامالت فعلي ندارند

همشهري گزينه هاي سخت پیش روي دولت را بررسي كرد

افت شــديد درآمدهاي نفتي، دســت دولت 
را براي اداره كشور بسته اســت و پیش بیني 
مي شود در نیمه دوم امســال كسري بودجه 
دولت تا 180هزار میلیارد تومان هم برســد. 
تازه اين برآورد بدون احتســاب هزينه هاي احتمالــي امواج آينده 
حمالت كرونا به اقتصاد كشور و البته صندوق دولت است اما سؤال 
اصلي اين است كه انتخاب جو بايدن يا دونالد ترامپ چه تأثیري بر 
دخل و خرج دولت ايران دارد و آيا مي تواند باعث دسترسي ايران به 
دالرهاي نفتي يا افزايش صادرات نفت ايران شود يا مسیر سخت تر 
خواهد شد؟ برآوردها نشان مي دهد كه اگر دولت نتواند بخش قابل 
توجهي از كسري بودجه اش را با فروش اوراق قرضه به ويژه اوراق بدهي 
جبران كند، در نیمه دوم سال ممكن است دست به استقراض از بانك 
مركزي بزند كه نتیجه آن رشــد پايه پولي و جهش بیشتر نرخ تورم 
خواهد بود. 3سناريو در ارتباط با سیاست هاي مالي و بودجه و راه هاي 
تامین كسري بودجه 180هزار میلیارد توماني تا پايان امسال مطرح 
است و انتخاب هريك از اين 3سناريو اقتصاد كشور و معیشت مردم را 

تحت تأثیر قرار مي دهد.

شوك بزرگ نفتي به بودجه
شوك درآمدهاي نفتي 2 ســال گذشته، به ويژه امســال در اقتصاد 
بي ســابقه اســت و به دلیل ايجاد كســري بودجه تبعات تورمي آن 
اجتناب ناپذير خواهد بود؛ چراكه نســبت كسري بودجه به بودجه در 
سال99 به بیش از 60درصد خواهد رســید. برآوردها كسري بودجه 
دولت در ســال جاري را 300هزار میلیارد تومان نشان مي دهد كه در 
نیمه نخست امسال 120هزار میلیارد تومان آن تامین شده و پیش بیني 
مي شود در نیمه دوم دولت با 180هزار میلیارد تومان كسري مواجه 
شود. اين در حالی است كه دكتر علی چشمی، اقتصاددان در تويیتی 
نوشت: شركت سرمايه گذاری توسعه ملی، گزارشی از كسری بودجه 
منتشر كرده پر از اشتباهات محاسباتی و كسری بودجه را بیش برآورد 
كرده و  300 هزار میلیارد تومان برای ســال 99 اعالم كرده تا نتیجه 
بگیرد دولت مجبور اســت پايه پولی را گســترش دهد و اين تورم به 

افزايش انتظارات تورمی در بورس منجر خواهد شد.

راه پيش روي دولت
دولت در بهار امسال با انبساط شديد پولي بخشي از كسري بودجه اش 
را با افزايش بي سابقه پايه پولي تامین كرد كه ازجمله مي توان به كاهش 
نرخ ذخیره قانوني بانك ها در پس شیوع كرونا اشاره كرد كه نتیجه آن 
كاهش نرخ ســود در بازار بین بانكي از 18درصد به 8درصد، افزايش 
رشد نقدينگي، التهاب در بازارها و شتاب بیشتر تورم بود. در تابستان 
اما سیاست تغییر و انقباض پولي به اجرا درآمد و بخشي از اين كسري 
بودجه با انتشار اوراق قرضه به ويژه با افزايش تدريجي نرخ اين اوراق 
جبران شد كه پیامد آن كاهش پايه پولي، الزام بانك ها به خريد اوراق 
دولتي، افزايش دوباره نرخ سود در بازار بین بانكي و افزايش نرخ ذخیره 

قانوني بانك ها بود.

پاييز و زمستان سرنوشت ساز
گزينه پیش روي دولت در نیمه دوم سال ادامه روش تابستان و تامین 
كسري بودجه از محل انتشار اوراق است؛ چراكه با فرض عدم تمايل 
دولت به تغییر نظام مالیاتي، جلوگیري از پولي شدن كسري بودجه 
و تأمین مالي بودجه از طريق انتشــار اوراق و فروش سهام دولتي، در 
كوتاه مدت بهترين سناريو خواهد بود. براساس آمارهاي منتشرشده 
در 5ماهه ابتدايي سال99، كســري بودجه حدود 120هزار میلیارد 
تومان بوده كه از اين میزان، حدود 70هــزار میلیارد تومان از محل 
انتشــار اوراق، 20هزار میلیارد تومان از محل واگذاري شركت هاي 
دولتي، و 10هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه تأمین مالي 
شده و باقي آن يعني حدود 20هزار میلیارد تومان از محل پايه پولي 

تأمین شده است.

بودجه ايران و مستأجر جديد كاخ سفيد
آيا راهیابي جو بايدن به كاخ سفید باعث ارزاني و وفور درآمدهاي نفتي 
مي شود يا اينكه انتخاب دوباره ترامپ وضع را بدتر مي كند؟ بخشي از 
تأثیر انتخابات رياســت جمهوري آمريكا بدون ترديد بر دخل و خرج 
ساالنه دولت ايران خواهد بود كه با كسري بودجه شديد مواجه است. 
سناريوي نخست، انتشار اوراق بدهي با اعمال سقف نرخ سود است كه 
اثر آن بر بازار دارايی ها با انتخاب بايدن، بازگشت انتظارات تورمي در 

بازارهاي دارايي خواهد بود و با پیروزي ترامپ انتظار مي رود انتظارات 
تورمي در بازارهاي دارايي ايران بیشتر باشد. اما اگر دولت سناريوي 
انتشار اوراق بدهي بدون اعمال سقف نرخ ســود را در پیش بگیرد، 
انتخاب بايدن باعث افزايش نرخ سود اوراق و تأثیر منفي بر بازارهاي 
دارايي مي شــود. انتخاب ترامپ اما باعث خواهد شد با وجود افزايش 
نرخ سود، انتظارات تورمي در بازارهاي دارايي تا اندازه  زيادي بیشتر 
شود. سناريوي سوم تامین مالي براي جبران كسري بودجه دولت از 
طريق انتشار پول و رشد پايه پولي است كه نتیجه انتخاب بايدن بازهم 
بازگشت انتظارات تورمي و التهاب در بازار دارايي هاست و باقي ماندن 
ترامپ در كاخ سفید هم افزايش قابل توجه التهاب در بازارها و انتظارات 

تورمي را به همراه دارد.

گزينه هاي تأمين كسري بودجه
آلبرت بغزيان، اقتصاددان در گفت وگو با همشهري مي گويد: مسئله 
اصلي اين اســت كه منابع پوشش دهنده كســري بودجه دولت در 
چه بخش هايي هزينه مي شــود يا اينكه دولت از كدام محل كسري 
بودجه اش را تامین مي كند. وي توضیح مي دهد: سؤال و چالش اصلي 
ماه هاي آينده، به محل هزينه كردن منابع بودجه اي دولت برمي گردد 
كه آيا اين منابع محدود فقط صرف هزينه هاي جاري دولت خواهد شد 
يا در بخش هاي عمراني هزينه مي شود يا اينكه دولت فقط به جابه جايي 

رديف هاي بودجه روي خواهد آورد.
اين اقتصاددان می گويد: وقتي دولت بــا افزايش درآمدهاي مالیاتي 
مواجه شود، میزان فشار كســري بودجه كاهش مي يابد و براساس 
همین مي تواند وضعیت بدهي ها و هزينه هاي خود را روشن تر كند اما 
اگر چنین پیش بیني ای وجود نداشته باشد، اين احتمال مطرح است 
كه دولت روي به استقراض از بانك ها بیاورد كه به طور طبیعي باعث 
ازياد برداشت بانك ها از بانك مركزي و رشد پايه پولي و تورم خواهد 
شد. او توضیح مي دهد كه گزينه بهتر هم اكنون تامین كسري بودجه 
دولت از محل فروش اوراق قرضه اســت و مســیرهاي ديگر ازجمله 
افزايش نرخ تسعیر ارز يا عرضه بیشتر سهام شركت هاي دولتي در بازار 

سرمايه به دلیل ريزش شاخص بورس چندان مطمئن به نظر نمي رسد.
بغزيان مي افزايد: اثر انتشــار اوراق قرضه ازجمله اوراق بدهي دولت 
براي جبران كسري بودجه مطلوب تر است؛ چراكه به هنگام سررسید 
اقدام به بازپس گیري اين اوراق مي كند و تأثیري بر رشــد نقدينگي 
ندارد اما اگر كسري بودجه دولت با رشد پايه پولي باشد، جمع كردن 
نقدينگي ممكن نیست و بايد ديد سیاست مالي و پولي ماه هاي آينده 
چه تغییري خواهد داشت و كسري بودجه دولت چه مسیري را تجربه 

مي كند.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين ســؤال كه آيا افزايش نرخ بازده اوراق 
بدهي دولت مي تواند انگیزه براي خريد ايــن اوراق را افزايش دهد، 
مي گويد: هرگونه تغییر در نرخ بازده اين اوراق هزينه دولت را افزايش 
مي دهد و نبايد تصور كرد كه مثــال افزايش 3درصدي بازده اوراق در 
شــرايط تحريم و بي ثباتي اقتصادي كمك چنداني خواهد كرد بلكه 
باعث شكل گیري انتظار بازدهي بیشتر در ساير بازارها خواهد شد و اين 

انتظارات به ساير بازارها در شرايط فعلي منتقل مي شود. 
بغزيان درباره افزايش نرخ سود بانكي براي مهار نقدينگي هم معتقد 
است: افزايش نرخ بهره بانكي باعث افزايش هزينه تمام شده پول خواهد 
شد و انتظار بازدهي در ساير بازارها را در وضعیت حاضر افزايش خواهد 
داد؛ مگر اينكه افزايش نرخ سود بانكي به میزاني شديد افزايش يابد كه 
اثر كنترلي بر انتظارات ساير بازارها داشته باشد اما چنین انتظاري در 

نظام بانكي كشور به دلیل غیرربوي بودن ممكن نخواهد بود.
اين اقتصاددان توضیح مي دهد: نرخ بهره واقعي يعني تفاوت نرخ بهره 
اسمي يا بانكي منهاي نرخ تورم كه سال هاست در اقتصاد ايران نرخ 
بهره واقعي منفي است و در چندماه اخیر بیشتر هم شده و اگر نرخ بهره 
اسمي يا بانكي را در شرايط حاضر به میزان چنددرصد و پايین تر از نرخ 
بهره واقعي افزايش دهیم، به دلیل انتظارات حداقلي از بازده ساير بازارها 
بازهم شاهد رشد بازده ســاير بازارها خواهیم بود و افزايش نرخ سود 
بانكي، هزينه وام و اعتبار را در سیستم بانكي باالتر مي برد و به دلیل 
شرايط تحريم و سازوكار تعیین نرخ بهره بانكي در كشور، نمي توان 

نرخ بهره اسمي را افزايش داد.

فعاالن بازار مسكن مي گويند: 
جنس خريداراني كه اين روزها 
در حال خريد مسكن هستند، 
عمدتاً از جنس سرمايه گذاراني 
اســت كه مصرف كننده نیستند و فقط مي خواهند 
ريال را به خــاك و بتــن و آهن تبديــل كنند تا 
خاطرشــان از محفوظ مانــدن ارزش دارايي خود 
جمع باشد. به گزارش همشهري، آخرين آمارهاي 
غیررسمي از رسیدن سهم تقاضاي سرمايه گذاري 
از معامالت مســكن به 85درصد حكايت داشــت 
و در مقابل 15درصد از معامالت ايــن بازار نیز به 
متقاضیان مصرفي اختصاص پیدا مي كرد؛ اما حاال، 
بررسي هاي میداني و پرس و جو از مشاوران امالك 
نشان مي دهد كه حداقل در شهر تهران، حتي اين 
سهم 15درصدي متقاضیان مصرفي نیز به تصاحب 

متقاضیان سرمايه گذاري درآمده است.

مرگ تدريجي يك رؤيا
براساس آمارهاي بانك مركزي، در مهرماه امسال 
میانگین قیمت يك مترمربع زيربناي مسكوني در 
شهر تهران به 26میلیون و 720هزار تومان رسیده 

كه نسبت به شــهريور 10درصد و نســبت به مهر 
پارســال 110.1درصد افزايش يافته است. در اين 
شــرايط، عماًل ارزش يك واحد مسكوني متوسط 
بیش از معادل ده ها سال حقوق و درآمد خانوارهاي 
متوســط اســت و با توجه به نبود ابزارهاي مؤثر و 
كارآمد در افزايش قدرت خريد مســكن در كشور، 
عماًل امكان خريد مسكن از سوي شهروندان طبقه 
متوسط رو به پايین و حتي بخشــي از دهك هاي 
باالي درآمدي وجود نــدارد. اين وضعیت تا حدي 
بغرنج است كه بررسي هاي مقدماتي نشان مي دهد، 
میانگین طول دوره انتظار طبقه متوســط تهراني 
براي خانه دار شدن به 112سال رسیده و عماًل هیچ 
راهي براي خانه دار شــدن اين خانوارها براســاس 
الگوي مصرف خانوار وجود ندارد. بر همین اساس 
است كه از نگاه مشــاوران امالك و دالالن ملكي، 
متقاضیان مصرفي به كلي از گردونه بازار مســكن 
حذف شده اند و به جز كساني كه نسبت به معاوضه 
خانه فعلي خود بــا خانه ديگري اقــدام مي كنند، 
هیچ كســي براي مصرف شــخصي خود مســكن 
نمي خرد. به گفته آنها، نكته غم انگیز تر اين اســت 
كه در گذشــته افراد خانه هاي خود را با خانه هايي 

بهتر و بزرگ تر تعويض مي كردند اما اكنون، برخي 
از مشــتريان به دنبال تعويض خانه هــاي خود با 
خانه هايي ارزان تر و نازل تر هســتند تا سرمايه اي 
دستشان را بگیرد و كســب وكار يا معیشت شان را 
بگذرانند. يكي از مشاوران امالك منطقه 6تهران، 
با اشاره به چند مورد از اين معامالت به همشهري 
مي گويد: ترقي قیمت مســكن در محدوده میاني 
شهر، باعث شده برخي از مالكان اين محدوده، ملك 
خود را با واحدهايي در يكي، دو خیابان پايین تر كه 
قیمت آن حدود 20درصد كمتر است تعويض كنند 

تا به اصطالح پولي هم دستشان را بگیرد.

گراني مسكن به لطف زمين
مشاوران امالك درباره شــرايط فعلي بازار مسكن 
مي گويند، اين اســت كــه قدرت نقد شــوندگي 
بازار به جز مناطــق پرمعامله اي نظیــر منطقه 5، 
نسبت به ماه هاي قبل افت كرده و حتي متقاضیان 
سرمايه گذاري نیز رغبت زيادي براي قبول قیمت 
پیشنهادي فروشندگان ندارند؛ چراكه رشد پیوسته 
و يك نفس قیمت مســكن از ابتداي سال تا كنون، 
همه را نسبت به ركود بازار نگران كرده است. يكي 
از مشــاوران امالك محدوده ســید خندان نیز اين 
وضعیت را تأيید مي كند و آن را به انتظار بازار براي 
روشن شدن نتايج انتخابات آمريكا ربط مي دهد. به 
عقیده او، آنچه به رشــد قیمت مسكن منجر شده، 
افت ارزش ريال و باال رفتن نرخ تورم است؛ در نتیجه 
اگر روند به گونه اي تغییر كند كه جلوي اين 2عامل 
را بگیرد، بازار مسكن هم راكد خواهد شد. البته اين 
فعال بازار مسكن معتقد است؛ قیمت مسكن كاهش 
پیدا نخواهد كرد، چراكه بخــش عمده آن مربوط 
به قیمت زمین است و مافیاي زمین شهري هرگز 
مهلتي به ارزان شدن زمین نمي دهد؛ پس مسكن 

هم گران مي ماند.

شكست قيمت در فروش فوري
در ماجراي بازار مسكن يك نكته ديگر نیز به چشم 
مي آيد. اينكه برخي از مشاوران امالك مدعي داشتن 
فايل هاي فروشي هستند كه زير قیمت بازار هم قابل 
خريد هستند؛ چراكه فروشــنده آنها سريعاً به پول 
نقد نیاز دارد و حاضر است 10تا 15درصد زير قیمت 
منطقه بازار هم با خريدار راه بیايد. اين میزان تخفیف 
براي يك آپارتمان متوســط در میانه شــهر تهران 
حدود 200تــا 300میلیون تومان بــه نفع خريدار 
است و مي تواند پیشــنهادي وسوسه انگیز باشد، اما 
بررسي كارشناسي اغلب اين فايل هاي فروش حاكي 
از آن است كه اين دســته از امالك به داليلي نظیر 
جانمايي بد، نقشه نامناسب، كمبود امكانات يا حتي 
همسايه ها و محله بد، اصوالً بد فروش و كم مشتري 
هستند وگرنه دالالن ملكي پیش از هر خريدار عادي 
نســبت به خريد آنها اقدام كرده بودنــد. در بازديد 

میداني همشــهري، 2 مورد از اين فايل هاي فروش 
در مناطق 17و 6تهران مورد بررسي قرار گرفت كه 
يكي به واسطه وضعیت نامناسب همسايگان ساكن 
در ساختمان و ديگري به واسطه نقص جدي در نقشه 
و اسكلت بندي بنا براي مدت ها بدون مشتري مانده 
بود. جالب اينكه بررسي سابقه آگهي در 2 ملك در 
سايت هاي آگهي مسكن نیز نشان مي دهد كه اين 
آپارتمان ها از ماه ها پیش و توسط چندين شخص و 
بنگاه مختلف آگهي شده و به فروش نرسیده است؛ 
اما همچنان با حفظ تخفیف، همگام با رشد قیمت 
مسكن گران تر شــده اند. به گفته يكي از مشاوران 
امالك، مالكان چنین آپارتمان هايي به دنبال تعويض 
ملك خود و موردي مناســب تر هستند و به همین 
دلیل متناســب با وضعیت بازار، قیمت پیشنهادي 
خود را تغییر مي دهند تا درصورت فروش ملك خود، 

از خريد جديد بازنمانند.

سیاست دولت در اجراي همسان سازي 
در صندوق هاي بازنشستگي منصفانه 
نیســت و به واســطه غفلت از حقوق 

اجتماعي شاغالن غیررسمي، اين بي انصافي در طول ده ها سال 
گذشــته در اين حوزه نیز مشهود بوده اســت. حاال، فرمان مقام 
معظم رهبري مبني بر موظف بودن تأمین اجتماعي در پرداخت 
مستمري به بیكاران كرونا در مشاغل غیررسمي، فرصتي فراهم 
آورده تا اصل همسان سازي حقوق، مستمري و خدمات اجتماعي 

در كشور مورد بررسي قرار بگیرد.
فرمان مقام معظم رهبري در جلســه اخیر ستاد ملي مديريت و  
مقابله با ويروس  كرونا، خطاب به دولتي است كه به نوعي مديريت 
سازمان تأمین اجتماعي را به عنوان سازماني تحت تسلط وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اختیار دارد و بايد همانگونه كه از 
محل بودجه عمومي به تأمین نیازهاي صندوق هاي بازنشستگي 
خود مي پردازد، براي اداي تكالیف اين سازمان نیز دست به جیب 

شود. 
در حقیقت فرمان رهبري، نقش دولت در همسان سازي حقوق 
شاغالن بیكار شده و نیازمند مســتمري را برجسته مي كند و در 
اصل، امر به استفاده از منابع اختصاصي سازمان تأمین اجتماعي 
براي رفع  و رجوع تكالیف دولت نیســت. تكالیفي كه تاكنون نیز 
باوجود برداشته شدن گام هاي قابل تقدير در حوزه همسان سازي 
حقوق مســتمري بگیران مغفــول مانده و بايد در ســايه فرمان 

رهبري، به صورت ريشه اي بازنگري و ترمیم شود.
در ايــن زمینــه، همسان ســازي حقــوق بازنشســتگان و 
مستمري بگیران صندوق بازنشستگي، اصلي ترين موضوعي است 
كه بايد در آن تجديدنظر شود. همسان سازي، اتفاق بسیار خوبي 
بود كه در دو سه دهه اخیر اجرا نمي شد و امسال با همراهي دولت 
و مجلس به مرحله اجرا رسید اما در اين كار ايراداتي اساسي وجود 
داشــت كه نهايتاً به افزايش تبعیض در جمعیت بازنشســتگان 

دامن زد.
بررســي ها نشــان مي دهد در جريــان همسان ســازي حقوق 
بازنشستگان، متوسط افزايش مستمري در صندوق هاي كشوري 
و لشگري كه نیروهاي دولتي را پوشش مي دهند حدود 70درصد 
و در صندوق تأمین اجتماعي كمتر از 20درصد بوده و عماًل زمینه 
اجحاف به بزرگ ترين بخش از جامعه بازنشستگي كشور را فراهم 

آورده است.
 با اين تغییرات، حقوق بازنشستگان كشــوري و لشگري به طور 
متوســط 1.5میلیون تومان افزايش پیدا كرده و حداقل حقوق 
اين افراد به 4.5میلیون تومان رسیده است اما در صندوق تأمین 
اجتماعي كه 2 ماه قبل از دولت همسان سازي حقوق بازنشستگان 
را اجرايي كرد، متوسط افزايش مســتمري ها كمتر از 200هزار 
تومان بوده و همچنان كف حقوق اين بازنشستگان به 3میلیون 

تومان نرسیده است.
در حقیقت به واسطه اشــتباه راهبردي در تصمیم گیري دولت 
براي حمايت از مســتمري بگیران و اجراي همسان سازي حقوق 
اين افراد، بســیارند بازنشســتگاني در صندوق تأمین اجتماعي 
كه با 30ســال خدمت، همچنان كمتر از 3میلیون تومان حقوق 
مي گیرند درحالي كه قرار بود با همسان ســازي حقوق، معیشت 
كلي اين قشر در مقابل تورم و كاهش قدرت خريد ارتقا داده شود 
اما به واسطه محرومیت صندوق تأمین اجتماعي از منابع دولتي 
و ناتواني تأمین منابع اختصاصي به دلیل طلب 200هزار میلیارد 
توماني از دولت، عماًل هدف غايي طرح همسان ســازي در مورد 

بازنشستگان تأمین اجتماعي محقق نشد.
به طورمعمول، دولت هــا در ايران همواره بــه بخش هايي كه از 
محل بودجه دولتي ارتــزاق مي كنند توجه دارنــد و تحت تأثیر 
همین ديدگاه، لزوم سیاســتگذاري هاي اجتماعي عادالنه اي را 

اجرا نمي كنند. 
بر همین اساس، متأسفانه در مورد اخیر نیز نگاه يكسان و همساني 
براي همه مســتمري بگیران صندوق هاي بازنشســتگي وجود 
نداشته و منابع دولتي فقط به صندوق هاي غیرتأمین اجتماعي 
اختصاص يافته اســت؛ به گونه اي كه مجموع منابع مصرف شده 
براي همسان سازي حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعي به عنوان 
بزرگ ترين صندوق بیمه اي و بازنشستگي كشور، كمتر از يك سوم 
مجموع اعتبار مورد اســتفاده دولت براي همسان سازي حقوق 
بازنشستگان در صندوق هاي كشوري و لشگري بوده و درنتیجه 
فلسفه اصلي همسان سازي حقوق مستمري بگیران و بازنشستگان 

در تأمین اجتماعي محقق نشده است.
غفلت از خدمات تأمین اجتماعي دولتي براي شاغالن غیررسمي 
كه فرمان رهبري مستقیماً به آن اشاره دارد و همچنین بي انصافي 
در همسان ســازي حقوق مســتمري بگیران و بازنشســتگان 
تأمین اجتماعي، 2 اصلي اســت كه بايد با اتكا بر منابع دولتي و 
ســرمايه گذاري دولت )به خصوص در صندوق تأمین اجتماعي( 
موردتوجه قرار گیرد و براي ارتقاي معیشــت عمومي كشــور، 

اقدامات سريع و كارشناسي براي آن انجام شود.

سیاست هاي ارزي دولت و 
بانك مركزي در حال تغییر 
به سمتي است كه رضايت 
نسبي بخش خصوصي نیز 
حاصل شود؛ اما همچنان در سیاست هاي جديد 
نیز نظارت بانك مركزي بر گردش ريالي و نرخ ارز 
مربوط به مبادالت و تهاترها استمرار خواهد داشت.
به گزارش همشهري، رئیس كل بانك مركزي خبر 
از رونمايي بســته جديد ارزي در روزهاي آينده 
داده و همزمان شــنیده ها حاكي از اين است كه با 
اجراي اين بسته جديد، بازار سوم معامالت ارزي 
نیز به موازات سامانه نیما ايجاد خواهد شد و نحوه 
تخصیص ارز صادركننــدگان بخش خصوصي به 
ســفارش هاي واردات ثبت شــده، زيرنظر وزارت 
صنعت انجام مي شود. نكته ديگر اينكه با راه اندازي 

بازار ســوم، به منظور تســريع در تأمین نیازهاي 
واحدهاي تولیدي، از مكانیسم هاي تهاتري براي 
واردات در مقابل صــادرات و واردات در مقابل ارز 
اشــخاص بهره گرفته خواهد شــد كه از يك سو 
موانع و اختالف نظرهاي مربوط به بازگشــت ارز 
حاصل از صادرات به كشور را رفع مي كند و از سوي 
ديگر بوروكراســي پیچیده تخصیص ارز به ثبت 
سفارش هاي واردات كاال و ترخیص آنها از گمركات 
پايان مي دهد. به عقیده كارشناســان، درصورت 
تحقق اين مســائل، صف هاي تقاضــاي ارزي در 
نیما سبك تر خواهد شــد اما اين احتمال نیز دور 
از انتظار نیست كه عدم شفافیت در معامالت ارزي 

و بازگشت ارز حاصل از صادرات ادامه پیدا كند.
رئیس كل بانك  مركزي مي گويد بسته جديد ارزي 
به زودي از ســوي رئیس جمهور ابالغ مي شــود و 

گشايش ارزي با اسم رمز بازار سوم

چاله كسري بودجه در نيمه دوم 99
پيامدهاي سناريوي تأمين مالي كسري بودجه دولت در نيمه دوم سال )منبع: گزارش تحقيقي سرمايه گذاري توسعه ملي(

پيامدهامحل تأمين كسري بودجه )هزار ميليارد تومان(سناريو

انتشار اوراق بدهي 
با اعمال نرخ سود

بازار اوراق: 120 تا 140توسط بانك ها
  فشار بر منابع بانك ها و افزايش سود بين بانكي

  بدترشدن وضعيت ترازنامه بانك ها و تورم آينده
  احتمال افزايش شديد پايه پولي

  كاهش توأم وام دهي بانك ها وفشار ركودي

پايه پولي: بين 20 تا 40

بازار سهام: بين 10 تا 30

انتشار اوراق بدهي 
بدون اعمال سقف 

نرخ سود

بازار اوراق: 90 تا 100
  افزايش سود اوراق و تأثير منفي بر بازار سهام

پايه پولي: 50 تا 70  افزايش بار مالي بازپرداخت اوراق
بازار سهام: 10 تا 20

انتشار پول و رشد 
پايه پولي

بازار اوراق: 20 تا 40
پايه پولي: 120 تا 130  شتاب گرفتن تورم و التهاب بازارها

بازار سهام: 10 تا 30

بودجه

مسكن

اجراي آن آغاز خواهد شــد. عبدالناصر همتي با 
اشاره به مفاد بسته جديد ارزي مي افزايد: با اجرايي 
شدن اين سیاســت ها، واردكنندگان مي توانند از 
روش هاي مختلف تأمین ارز برخوردارشوند و يكي از 
قوي ترين اين روش ها، از طريق سامانه نیما خواهد 
بود كه همچنان در مقررات جديد نیز تقويت شده 
است؛ اما روش هاي ديگري نظیر واردات در مقابل 
صادرات نیز مجاز شده كه البته بايد با نظارت وزارت 
صنعت و تقريباً به شكل تهاتر انجام شود. همتي با 
تأكید بر اســتمرار نقش نظارتي بانك مركزي در 
بســته جديد ارزي مي گويد: در روش واردات در 
مقابل صادرات نیز همه طرف ها موظف هســتند 
گردش ريالي و همچنین نرخ ارز مبادله شده را در 
سامانه تجارت ثبت كنند و به صورت برخط به بانك 

مركزي اطالع دهند.
نكته ديگري كه همتي درباره بســته جديد ارزي 
بازگو مي كنــد، بحث اســتفاده از ارز اشــخاص 
براي واردات است كه براســاس آن واردكنندگان 

مي توانند از طريق ارز خود يا ديگــران واردات را 
انجام دهند اما در اين مورد نیز بايد با نظارت وزارت 
صنعت، گــردش ريالي مربوط به ايــن واردات در 
سامانه تجارت ثبت و به بانك مركزي منعكس شود.

همزمان با انتشار خبر ابالغ قريب الوقوع بسته جديد 
ارزي، شــايعاتي در فضاي مجازي دست به دست 
مي شود كه در شهرهاي مرزي كشور، برخي از افراد 
در حال جمع آوري ايران چك هاي 50هزارتوماني 
هســتند و حتي در مواردي اين چك پول ها را به 
بهايي باالتر از ارزش واقعــي خريداري مي كنند. 
پیگیري هاي همشــهري براي يافتن مصاديقي از 
اين اقدام بي نتیجه بوده اســت اما يكي از فعاالن 
اقتصادي اســتان كرمانشــاه مي گويــد چنین 
اتفاقي در تابستان سال 97و پیش از سختگیرانه 
شــدن مقررات تجاري نیز رخ داده بود و برخي از 
واردكنندگان محلي براي واردات كاال با كشورهاي 
همســايه به دنبال جمع آوري چك پول  از سطح 
شبكه بانكي و بازار بودند. اين فعال اقتصادي معتقد 

است اگر اين اتفاق صحت داشته باشد، احتماالً در 
بسته جديد ارزي، واردات مرزنشیني با كشورهاي 
همسايه به خصوص عراق و افغانستان نیز تسهیل 
مي شود و اين افراد با اطالع از اين رانت اطالعاتي، 
خود را براي واردات سريع برخي اقالم و بهره برداري 

از سود باالتر نخستین واردات  آماده مي كنند.

ارز

نوسازها در تله احتكار
بدترين اتفاق در شرايط فعلي بازار مسكن اين است كه سازندگان و مالكان واحدهاي نوساز به شدت نسبت 
به فروش واحدهاي خود بي تمايل هستند و به نوعي اين واحدها را احتكار مي كنند. البته جهش قيمت زمين 
و نهاده هاي ساختماني نيز نقش پررنگي در شكل گيري اين وضعيت دارند، چراكه رشد مداوم قيمت اين 
2 عنصر اصلي ساخت مسكن باعث شده سازندگان كوچك و بساز بفروش ها، عماًل در ساخت واحدهاي 
مشابه واحدهاي فعلي ناتوان شوند؛ در نتيجه ترجيح مي دهند تا زماني كه قيمت مسكن صعودي است، 
همان توليدات قبلي را نگه دارند. مهم ترين تهديدي كه مي تواند اين دسته از محتكران را غافلگير كند، 
اجراي جدي طرح شناسايي و ماليات ستاني خانه هاي خالي است كه البته به گفته يكي از سازندگان، فعاًل 

خبري از آن نيست.

ث
مك
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كارشناســان بر ايــن باورند كه 
انتخاب دونالد ترامپ اگرچه در 
كوتاه مدت به نفع بازار ســرمايه 
اســت، اما در بلندمدت نه فقط 
براي بازار سرمايه، بلكه براي كليت اقتصاد و همه بازار ها 
نا مطلوب اســت اما در مقابل، انتخاب بايدن اگر چه در 
كوتاه مدت اثر چندان مطلوبي نداشــته باشــد، اما در 

بلندمدت به نفع بازار سهام است.
به گزارش همشهري، هفته هاست كه بازار هاي سهام، 
طال و ارز تحت تأثيــر برگزاري انتخابــات آمريكا در 
روز 13آبان  هســتند. اكنون ســرمايه گذاران از خود 
مي  پرسند انتخاب كدام يك از 2 نامزد انتخاباتي آمريكا 
به نفع بازار ها به ويژه بازار هاي سهام و همينطور طال و 
ارز است. كارشناسان مي گويند: انتخاب دونالد ترامپ 
منجر مي شود در كوتاه مدت بازار سهام با رشد مواجه و 
بازار طال و ارز نزول كند، اما در بلندمدت انتخاب او به 
نفع اقتصاد ايران و بازارها نيست اما در مقابل، انتخاب 
جو بايدن در بلندمدت به نفع اقتصاد ايران و بازار ها ست. 
تقريبا همه كارشناســاني كه با همشــهري گفت وگو 
كرده اند، معتقدند آنچه اقتصــاد ايران به آن نياز دارد، 
گشايش سياسي است و انتخاب بايدن مي تواند براي 

بازار ها و اقتصاد مفيد تر باشد تا انتخاب دونالد ترامپ.

انتخاب بايدن به نفع بازار سرمايه است
محمد احمد زاده اصل درباره آينده بازار ســهام بعد از 
برگزاري انتخابــات رياســت جمهوري آمريكا در روز 
سه شنبه به همشهري گفت: اگر دونالد ترامپ به عنوان 
رئيس جمهوري آمريكا انتخاب شــود، بازار در ابتدا با 
شتاب زيادي رشد مي كند اما در نهايت به دليل شرايط 
تحريمي سختي كه براي شركت ها وجود دارد، از شتاب 
صعودي بازار سهام به شدت كاسته خواهد شد و بورس 

با روند صعودي فاصله زيادي خواهد گرفت.
او افزود: البته اگر مذاكراتي انجام شود، متفاوت خواهد 
شــد اما به نظر مي رســد با توجه به مواضــع ترامپ و 
رفتار هايي كه در گذشته داشته و از خط قرمز هاي ايران 
رد شده، بعيد است كه مذاكره اي انجام شود، بنابراين 
اگرچه بازار ســهام در كوتاه مدت ممكن است با رشد 
مواجه شود، اما در بلندمدت قطعا عقبگرد خواهد كرد 

و انتخاب او به نفع بازار سرمايه در بلندمدت نيست.
او گفت: بازار سرمايه ايران هم اكنون يك بازار ترامپي 
است؛ به اين معنا كه بخشي از رشد هاي قبلي ناشي از 
سياستگذاري هاي دوره او بوده  و حتي نزول هاي اخير 
بازار ســرمايه هم متاثر از همين موضوع است؛ چرا كه 
بسياري از سرمايه گذاران بعد از آغاز دوره نزول به سمت 
بازار هاي موازي ازجمله طال، ارز و مسكن حركت كردند.

احمد زاده اصــل درباره اينكــه اگر بايــدن به عنوان 
رئيس جمهوري آمريكا انتخاب شــود چه اتفاقي رخ 
خواهد داد، افزود: اگر بايدن به عنوان رئيس جمهوري 
آمريكا انتخاب شــود، بازارهاي موازي در كوتاه مدت 
با ركود مواجه خواهند شــد و اقبال سرمايه گذاران به 
بورس بيشتر خواهد شد و  حتي ما با ايجاد يك اعتماد 
عمومي مي توانيم دوباره سرمايه ها را به سمت بورس 

هدايت كنيم.
او افزود: انتخاب بايدن منجر مي شــود كه ما در آينده 
بازار رشديابنده و در نهايت متعادلي داشته باشيم و اگر 
فضاي بين المللي مساعد باشد و مذاكرات در چارچوب 
برجام انجام شود، مي توانيم به آينده بازار سهام اميدوار 
باشــيم. در هر صورت فضاي بازار بســيار متاثر از اين 
انتخابات خواهد بود و به نظر من انتخاب بايدن بيشتر به 

نفع بازار سرمايه است تا انتخاب دونالد ترامپ.
به گفته احمد زاده اصل، انتخاب بايدن مي تواند آرامش 

را تا حدودي به بازار سرمايه باز گرداند.

اثر غيرمستقيم
مهدي دلبري، يك كارشناس ديگر بازار سرمايه اما نظر 
ديگري دارد. به زعم او، انتخابات آمريكا به طور مستقيم 
بر بازار سهام ايران اثر ندارد و اين اثر با يك دست واسطه 
از طريق بازار هاي جهاني به ايران منتقل مي شود. با اين 
حال، او هم مانند ساير كارشناسان بر اين باور است كه 

انتخاب جو بايدن به عنوان رئيس جمهوري براي اقتصاد 
و بازارهاي ايران بهتر است تا انتخاب دونالد ترامپ.

او در اين باره به همشــهري گفت: اثر انتخابات آمريكا 
بيشتر يك اثر جهاني اســت و ايران به دليل تحريم ها 
اثر مستقيمي از انتخابات آمريكا نمي پذيريد و درباره 
اثر انتخابات آمريكا بر بازار هــاي ايران تا حدود زيادي 
بزرگ نمايي شده است؛ چرا كه چون اقتصاد ايران يك 
اقتصاد تحريمي است، اثرات آن به صورت ثانويه و با يك 

تأخير زماني از طريق بازار هاي جهاني منتقل مي شود.
او افزود: پيش بيني ها حاكي از آن اســت كه اگر بايدن 
انتخاب شود، قيمت دالر كاهش مي يابد و انتظار اين 
است كه فشار كمتري از نظر سياسي به ايران وارد شود، 
اما بايد گفت اثر مهم تر مربوط به بازارهاي جهاني است 
و بعد از آن بازارهاي ايران با تأخير از بازار هاي جهاني 

تأثير خواهند پذيرفت.
او ادامه داد: چنانچه دوره رياست جمهوري ترامپ ادامه 
يابد، درگيري هاي سياسي با چين همچنان ادامه خواهد 
داشت. با اين حال، بازار هاي سهام دنيا در انتظار پيروزي 
دونالد ترامپ هستند و انتخاب جو بايدن چندان براي 

بازار هاي سهام دنيا مطلوب نيست.
او افــزود: امــا در مقابــل اگر جــو بايــدن به عنوان 
رئيس جمهوري آمريكا انتخاب شود، چون قصد دارد 
به توافقنامه پاريس ملحق شود، بخش انرژي تضعيف 
مي شــود اما بخش هاي كااليي تقويت خواهند شــد 

بنابر اين بازار هاي سهام در دنيا منتظر انتخاب دونالد 
ترامپ است و پيروزي جو بايدن چندان به نفع بازار هاي 
سهام نيست. مهدي دلبري در پاسخ به اين پرسش كه 
انتخاب كدام يك از نامزد هاي رياست جمهوري آمريكا 
به نفع بازارهاي ايران اســت، گفت: در روند بلندمدت 

انتخاب جو بايدن به نفع اقتصاد ايران است.

رابطه بورس و دالر
مهدي ســديدي، يك كارشــناس ديگر بازار سرمايه 
درباره تأثير انتخابات آمريكا بر بازار سهام به همشهري 
گفت: تلقي بازيگران بورس از انتخابات آمريكا بر تحليل 
مبتني بر دالر شكل گرفته است به طوري كه به تصور 
آنان پيروزي بايدن مســاوي با كاهش تنش سياسي و 
ريزش نرخ دالر تحليل مي شود و درخصوص پيروزي 

ترامپ بالعكس. 
او افزود: به نظر مي رســد كليت رفتار اقتصادي جامعه 
نيز بر اين اساس استوار باشد و طبيعتا توقع ريزش دالر 
با كاهش فروش شركت هاي بورس و كاهش شاخص 
بورس تحليل مي شود، اين فضاي غالب ذهني بازيگران 
اقتصادي است. ســديدي ادامه داد: اما در واقع به نظر 
نمي رسد اين تحليل در روند بلندمدت پايدار باشد، روي 
كار آمدن سيستم اجرايي در اياالت متحده كه قابليت 
چانه زني و مذاكره داشته باشد، طبيعتا مي تواند براي 

آينده بلندمدت كشور بسيار مفيد تر باشد.

بحث بر ســر افزايش قيمت 
محصوالت لبني دوباره باال 
گرفته اســت. صنايع لبني 
معتقدند: افزايش روزافزون 
قيمت مواداوليه و ديگر هزينه هاي توليد همچون 
شير خام، حمل ونقل، بســته بندي و هزينه هاي 
نيروي انساني با توجه به سركوب قيمت 80درصد 
توليداتشان تحت عنوان اقالم حمايتي باعث شده 
فعاليت آنها با زيان دهي شــديدي همراه باشــد. 
محمدرضــا بني طبا، ســخنگوي انجمن صنايع 
فراورده هاي لبني بر اين اساس چند روز پيش، از 
درخواست اين صنايع از دولت براي صدور مجوز 
افزايش قيمت محصوالت لبني گفت و افزود: اگر 
قيمت ها اصالح نشــود كارخانه هاي لبني قدرت 
توليد خود را از دست مي دهند. با اين شرايط ديگر 
امكان توليد وجود نخواهد داشــت. شركت هاي 
لبني مي گويند كه شــير خام را 30درصد گران تر 
از قيمت مصوب مي خرند. همزمــان هزينه هاي 
حمل ونقل 40درصد و قيمت مواد پتروشيمي كه 
پايه بسته بندي هاي آنهاست 50درصد طي 6 ماه 
گذشته رشد داشته است. با اين حال دولت به آنها 

اجازه افزايش قيمت توليداتشان را نمي دهد.

گراني نه به سود مردم است و نه صنايع
بخشــي از فعاالن صنايع لبني با هشــدار در باره 
تعطيلي قريب الوقوع واحدهــاي توليدي با توجه 
به افزايش روزبه روز هزينه ها، تنها راه سر پا ماندن 
صنايع را باال بردن قيمت محصوالت مي دانند.البته 
به نظر مي رســد اين راه حل مورد قبول تمام بدنه 
صنايع لبني نيســت. رئيس هيأت مديره اتحاديه 
تعاوني هاي صنايع لبني كشــور درباره تحوالت 
اخير حوزه صنعت لبنيات به همشهري مي گويد: 
واحدهاي لبني به دليل افزايش قيمت شير خام و 
ديگر مواداوليه توليد در حال زيان دهي هستند.اگر 
براي تغيير اين شرايط فكري نشود با قيمت هاي 
موجود اين بنگاه هاي اقتصادي يكي پس از ديگري 
تعطيل مي شوند. ولي افزايش قيمت، تنها راه كمك 
به آنها نيست و مشكالت ما با گران شدن محصوالت 
حل نمي شود. علي احسان ظفري با تأكيد بر اينكه 
براي كمك بــه صنايع لبني بايد بــه فكر راهكار 
اساسي تري غيراز افزايش قيمت بود، اضافه  مي كند: 
افزايش قيمت باعث مي شود مردم از لبنيات گريزان 
شوند، روز به روز بيشتر سفره مردم از محصوالت 
لبني خالي شــود و فروش ما هم به همين نسبت 
كاهش پيدا كند. اين فعال صنفي معتقد اســت؛ 
دولت بايد به عنوان شخص ســوم در اين موضوع 
ورود و در نخستين مرحله قيمت مواداوليه توليد 
را كنترل كند. ظفري مي افزايد: بعضي همكاران 
ما به دنبال اين هســتند كه قيمــت محصوالت 
100درصد افزايــش يابد. چون شــيرخام 60تا 
70درصد گران تر از نرخ مصوب به صنايع فروخته 
مي شود و رشد ديگر هزينه ها هم بيش از 50درصد 
بوده است. اما اگر چنين اتفاقي  بيفتد صنعت لبنيات 
قطعا دهك هاي عمده اي از جامعه را از دست خواهد 
داد كه ديگر جزو مصرف كنندگان ما نخواهند بود. 
رئيس هيأت مديره اتحاديه تعاوني هاي صنايع لبني 
حذف لبنيات از ســفره مردم را مساوي با افزايش 
هزينه هاي درماني مي داند و مي گويد: به اعتقاد من 
دولت به جاي اينكه تخت بيمارستاني اضافه كند 
بهتر است به ما كمك كند تا هزينه توليد را پايين 
بياوريم. در غيراين صورت مردم به زودي با لبنيات 
خداحافظي مي كنند و در اين صورت هم ما بيش 
از اين متضرر مي شويم. مردم هم بايد هزينه هاي 

بيشتري براي بيمارستان بدهند.

متهم اصلي گراني لبنيات
افزايش قيمت نهاده هاي دام و طيور و رشد بيش از 
50درصدي قيمت مواد بسته بندي كه شركت هاي 
پتروشيمي دولتي متولي توليد آن هستند، اتهام 
گراني لبنيات را متوجه دولــت مي كند. نزديك 
به 30درصد از هزينه توليــد صنايع لبني مربوط 
به بســته بندي اســت كه بخش عمده اي از آن را 
محصوالت پتروشــيمي شامل مي شــود. اين در 
حالي است كه توليدات پتروشــيمي و فوالد كه 
پايه مواداوليه بســياري ديگر از صنايع هســتند 
براساس قيمت هاي جهاني تعيين مي شود. ظفري 
در اين زمينه مي گويد: قيمت ماده اوليه مورد نياز 
صنايع لبني در شــرايطي با قيمت جهاني يا فوب 
خليج فارس تعيين مي شــود كه واحــد توليدي 
به دليل محدوديت هاي بازار امكان افزايش قيمت 
محصوالتش را ندارد. مگر حقوق و درآمد مردم ما 
با مردم بقيه كشورها قابل مقايسه است كه قيمت 
مواداوليه ما در قياس با نرخ هــاي جهاني تعيين 

مي شود؟ 

بازار سياه نهاده هاي دامي
توليدكنندگان محصوالت لبنــي و پروتئيني از 
ابتداي امسال به دليل مشكالتي كه بر سر راه واردات 
نهاده هاي دام و طيور ايجاد شد، به شدت با افزايش 
هزينه توليد مواجه شــدند. دامداران و مرغداران 
طي 7ماه گذشته بيش از 60درصد نهاده هاي مورد 
نيازشان را از بازار آزاد و با قيمت هايي بسيار باالتر از 
قيمت مصوب و يارانه اي تهيه كرده اند. اين موضوع 
قيمت تمام شده محصوالت توليدي آنها را باال برده 

است. در چند ماه اخير افزايش قيمت لبنيات، مرغ، 
تخم مرغ و گوشت قرمز بارها خبرساز شده است. 
يكي از داليل اين گراني ها مشكالت دسترسي به 
نهاده هاي دام و طيور عنوان شــده است؛ مشكلي 
كه با وجود وعده هاي چندين باره مسئوالن وزارت 
جهادكشاورزي كماكان الينحل باقي مانده است. 
به نظر مي رسد اين مشكل بيش از اينكه به كمبود يا 
وارد نشدن نهاده ها به كشور مربوط باشد، ناشي از 
سوءمديريت و نبود نظارت كافي بر زنجيره واردات 

تا توزيع است.

دولت فقط به نيمي از تعهداتش عمل كرد
شركت هاي لبني مي گويند: بخش مهمي از افزايش 
هزينه هايشــان مربوط به گراني شير است كه با 
قيمتي بســيار باالتر از نرخ مصوب به دستشــان 
مي رسد. دامداران هم معتقدند هزينه توليد شير 
باالتر از نرخ مصوب است. نرخ گذاري دولتي شير 
و محصوالت پرمصرف لبني از سوي دولت با هدف 
تســهيل دسترسي اقشــار كم درآمد به اين اقالم 
و براســاس اعطاي ارز يارانه اي به ابتداي زنجيره 
توليــد يعنــي واردات نهاده هــاي دامي صورت 
مي گيرد. اين در حالي اســت كه از ابتداي امسال 
دسترســي توليدكنندگان به نهاده ها با مشكالت 
زياد و با نرخ هاي چندين برابري بازار آزاد ميســر 
شده است. پرسش اين اســت كه دولت تا چه حد 
به تعهدات خود در زمينه تامين نهاده ها عمل كرده 
است؟ رئيس هيأت  مديره انجمن صنفي گاوداران 
درباره هزينه توليد شــير خام مي گويد: هم اكنون 
قيمت تمام شده شير خام براي دامداران 5هزار و 
100تومان است به دليل اينكه دولت نتوانسته به 
تعهدات خود در زمينه تاميــن نهاده ها با قيمت 
مصوب عمل كند. احمد مقدسي مي افزايد: دولت 
قيمت 3هزار و 100توماني براي هركيلو شيرخام 
را بر اين اســاس تعيين كرده كه جو، ذرت و سويا 
را با قيمت هاي ستاد تنظيم بازار به دست دامداران 
برســاند اما به دليل اينكه بانك مركزي نتوانسته 
بيش از 54درصد ارز مورد نياز ايــن 3قلم كاال را 

تامين كند، هزينه توليد شير خام باال رفته است. 
به گفته او، درحال حاضر دامــداران جو و ذرت را 
3 برابر و ذرت را 5 برابر قيمت مصــوب از بازار آزاد 
خريداري مي كنند درحالي كه ناچارند شير خام را با 

قيمتي پايين تر از هزينه توليد به صنايع بفروشند.

اختالف فاحش در اعالم قيمت شيرخام
شــركت هاي لبني قيمت خريد هركيلو شير خام 
از دامداران را 4هزار تومــان اعالم كرده اند. رئيس 
هيأت مديره تعاوني هاي صنايع لبني اعالم مي كند 
قيمت خريد شير خام از واحدهاي دامداري براي 
صنايع لبني 4هزار و 300تا 4هزار و 500اســت. 
مقدسي اين رقم را نادرســت مي داند و مي گويد: 
هزينه شــير خام براي صنايع لبني با احتســاب 
جوايز بهداشتي و كرايه حمل ونقل 4هزار تومان 
درمي آيد. به استناد صورتحســاب هاي مهرماه، 
اين صنايع تا امروز بيشــتر از 3هزار و 900تومان 
به دامداران پول نداد ه اند، ما خوشــحال مي شويم 
اگــر ايــن مابه التفــاوت 100تومانــي را به ما 
بپردازند و از ضرر ما كم كننــد. با اين حال رئيس 
هيأت مديره انجمن صنفي گاوداران از درخواست 
براي افزايش قيمت شــير خام نيز خبر مي دهد. 
»درخواســت افزايش قيمت شــير خام 3هفته 
پيش به ستاد تنظيم بازار ارائه شــده اما هنوز به 
اين درخواســت رسيدگي نشده اســت. براساس 
اين درخواســت قيمت شــير خام درصورتي كه 
دولت بتواند 100درصد نهاده هاي مورد نياز را در 
اختيار گاوداران قرار دهد 4هــزار و 100تومان و 
درصورتي كه وضعيت موجود ادامه پيدا كند و تنها 
35درصد نهاده ها با نرخ مصوب تامين شود قيمت 
پيشنهادي 5هزار و 100تومان تعيين شده است.«

افزايش قيمت در تيرماه
اعتراض دامداران و شــركت هاي صنايع لبني به 
قيمت پايين شــير خام و محصوالت لبني در بازار 
باعث شد دولت تيرماه امســال قيمت شير خام را 
به 2هزار و 900تومان افزايــش دهد؛ قيمتي كه 
همان زمان نيز با اعتراض دامداران مواجه شد كه 
مي گفتند هزينه توليد شــير خام در گاوداري ها 
دست كم 3هزار و 100تومان است. در همان زمان به 
صنايع لبني نيز اجازه داده شد قيمت محصوالتشان 
را بين 22تا 28درصد افزايــش دهند. اين ميزان 
افزايش قيمت البته مربوط به 10قلم كاالي اصلي 
و پرمصرف مشمول نرخ گذاري دولتي بود و ديگر 
محصوالت را شامل نمي شد. اما همين اقالم نزديك 
به 80درصد توليدات صنايع لبني را تشكيل مي دهد 
و محدوديت در نرخ گذاري آنها باعث شد از تيرماه 
تا امروز قيمت ديگر محصوالت لبني بارها از سوي 
شــركت هاي توليدكننده افزايش يابــد تا بتواند 
جوابگوي بخشي از هزينه هايشان باشد. درخواست 
صنايع و احتمال افزايش مجدد قيمت محصوالت 
لبني در حالي است كه در ســال هاي اخير تورم، 
افزايش هزينه هاي زندگي و افت قدرت خريد مردم، 
سهم لبنيات را از سبد مصرف بسياري از خانوارها 
كاهش داده و ســرانه مصرف شــير در كشور را به 
80كيلوگرم در سال رسانده كه كمتر از نصف سرانه 

165كيلوگرمي جهاني است.

رئيس هيأت مديره اتحاديه تعاوني هاي صنايع لبني هشدار داد:كارشناسان اثر انتخابات آمريكا را بر بازار هاي سهام، طال و ارز بررسي كردند

خطر حذف لبنيات از سفره مردمترامپيابايدن؛كدامبهنفعبازارهاست

سير صعودي قيمت انواع گوجه فرنگي، پياز و برخي ديگر از 
اقالم سبزي و صيفي كه با بارش هاي پراكنده حدود يك ماه 

پيش آغاز شده بود همچنان ادامه دارد.
به گزارش همشهري، اين افزايش قيمت در حالي است كه در 
آن زمان فعاالن صنفي بارندگي و سردتر شدن هوا را عامل كمبود و گراني اين اقالم 
تلقي و اعالم كردند كه به تدريج با بهبود شرايط جوي و عرضه محصول گوجه فرنگي 
از مناطق جنوبي كشور، نرخ اين محصول در بازار خرده فروشي كاهش مي يابد. با 
وجود اين وعده ها گرچه نرخ گوجه فرنگي يكي دو هفته بعد از موج نخست گراني و 
با بهبود شرايط جوي اندكي كاهش يافت اما طي دو هفته گذشته نرخ عمده فروشي 
و خرده فروشي انواع گوجه فرنگي بوته رس و گلخانه اي و پياز شيرين قرمز و زرد 
در ميدان مركزي ميوه و تره بار و خرده فروشي هاي سطح شهر همچنان باال مانده 
است. فعاالن صنفي وعده كاهش قيمت ها را با افزايش عرضه گوجه فرنگي برداشت 

شده از مناطق جنوبي كشور تكرار مي كنند.

غيبت گوجه فرنگي و افزايش قيمت ها
گزارش ميداني همشهري از وضعيت عرضه و قيمت انواع سبزي و صيفي جات در 
ميادين ميوه و تره بار شهرداري حاكي از جای خالي اين محصول در سبد فروش اين 
مراكز است. به نحوي كه در اغلب اين مراكز گوجه فرنگي عرضه نمي شود. دربرخي 
از اين مراكز نيز گوجه فرنگي به صورت درهم و با كيفيت پايين به نرخ هر كيلوگرم 
5تا 7هزار تومان عرضه مي شود. عرضه انواع پياز قرمز و زرد شيري در اين مراكز نيز 
گرچه نسبت به گوجه فرنگي بيشتر است اما قيمت اين اقالم نسبت به چند هفته 
گذشته سير صعودي داشته اســت. عالوه بر آن برخي اقالم سبزي و فرنگي جات 
مانند لوبيا سبز نيز در ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران عرضه نمي شود و ميوه 
فروشي هاي سطح شهر نيز اين محصول را با قيمت هر كيلوگرم 14تا 16هزار تومان 
به مصرف كنندگان عرضه مي كنند. كمبود و افزايش قيمت برخي انواع ســبزي 
وصيفي جات در ميادين ميوه و تره بار در حالي اســت كه نرخ خرده فروشي اين 

اقالم در ميوه فروشي هاي سطح شهر به خصوص در انواع با كيفيت افزايش شديدي 
داشته است به نحوي كه خرده فروشي ها هر كيلوگرم گوجه فرنگي درهم را به نرخ 
10تا 12هزار تومان و انواع مرغوب اين محصول را با قيمت 16تا 17هزار تومان به 
مشتريان عرضه مي كنند. قيمت انواع پياز شيري، قرمز و زرد در ميوه فروشي هاي 

سطح شهر نيز بنابر كيفيت از 5تا بيش از9هزار تومان در نوسان است.

باال رفتن نرخ كشف شده عمده فروشي گوجه و پياز
بررسي كشف قيمت انواع گوجه فرنگي رسمي و گلخانه اي و پياز شيري، قرمز و 
سفيد در ميدان مركزي ميوه و تره بار طي دوهفته گذشته)دوره زماني 28مهر تا 
12آبان ماه جاري( نيز از سير صعودي نرخ عمده فروشي اين محصوالت حكايت دارد 
به نحوي كه نرخ اعالم شده كشف قيمت عمده فروشي اين اقالم طي دو دوره مذكور 
در ميدان مركزي ميوه و تره بار نيز نشان مي دهد كه كف قيمت كف، سقف و ممتاز 
هر كيلوگرم گوجه فرنگي بوته رس كه در دوره زماني 28مهر تا 4آبان ماه به ترتيب 
6هزار، 8هزار و 10هزار تومان اعالم شده بود در قيمت كشف شده براي دوره زماني 
5الي 12آبان ماه جاري با رشد هزار توماني در هر كيلوگرم به ترتيب به 7هزار، 9هزار 
و 11هزار تومان افزايش يافته اســت. اين نرخ ها با احتســاب سود خرده فروشي 
مصوب 35درصدي و هزينه ناخالص فروشــي و ضايعات اين محصول نرخ خرده 
فروشي هر كيلوگرم گوجه فرنگي بوته رس در ميوه فروشي هاي سطح شهر را بنا بر 
كيفيت به حداقل 10تا 17هزار تومان افزايش داده است. بررسي قيمت كشف شده 
انواع پياز شيري، زرد و قرمز در ميدان مركزي ميوه و تره بار طي دوره زماني مذكور 
نيز نشان مي دهد كه قيمت كف، سقف و ممتاز هر كيلوگرم از اين محصوالت كه 
طي دوره زماني يك هفته اي منتهي به 4آبان ماه به ترتيب براي پياز شيري و قرمز 
4هزار، 5هزار و 6هزارو پياز زرد 3هزار و 500تا 5هزار تومان بوده است، طي يك 
هفته منتهي به 12آبان ماه با رشد هزار توماني در هر كيلوگرم برخي انواع براي انواع 
كف، سقف و ممتاز براي پياز شيري به ترتيب به 4هزار، 5هزار و 6هزار، پياز قرمز 
5هزار، 6هزار و 7هزار و پياز زرد به 4هزار، 5هزار و 6هزار تومان افزايش يافته است.

كارشناس بازار طال و سكه پيش بيني كرد

 كاهش قيمت سكه 
با افزايش بخت پيروزي بايدن

بازار طال، سكه و ارز در روزهاي اخير شاهد 
افت قيمت بود و به ويژه سكه در معامالت 
هفته گذشته كاهش قيمت زيادي را تجربه 
كرد. اگرچه سه شــنبه روند نزول قيمت 
سكه متوقف شد و اندكي رو به باال رفت، اما ريزش در روزهاي 
بعد ادامه يافت و به نظر مي رسد پيش بيني تغييرات بازار طال 
و ســكه با توجه به عوامل و فاكتورهاي داخلي و بين المللي 
مؤثر برآن كار آساني نيست. در گفت وگو با حسين اسدي نيا، 

كارشناس بورس و بازار طال به اين عوامل پرداخته ايم.

نوسان زياد و به ويژه روند 
كاهش قيمت در بازار طال و سكه را 
در چند روز اخير ناشي از چه عواملي 

مي دانيد؟
اقتصاددانــان بــر ايــن نكتــه اتفاق 
نظر دارند كه قيمــت تعادلي دالر در 
محدوده25هزار تومان است؛ بنابراين باالتر از اين قيمت، اورشوت 
محسوب مي شــود و پايين تر از اين قيمت هم حفره. اگر قيمت 
تعادلي دالر را حول و حوش 25تا 27هزار تومان درنظر بگيريم با 
توجه به مباحث سياسي و بين المللي و آزادسازي ذخاير، اين مبلغ 

مي تواند باال و پايين شود.
گفته مي شود در روزهاي گذشته بخشي از ذخاير ارزي ما در عراق 
آزاد شده و بخت پيروزي بايدن هم در انتخابات آمريكا تا حدودي 
افزايش يافته است. مجموع اين عوامل باعث مي شود قيمت دالر 
افت كند و اگر اين روند تداوم داشته باشد و بايدن پيروز انتخابات 
باشد فشار بر جمهوري اسالمي براي تامين ارز كاهش پيدا مي كند. 
اگرچه اين شرايط موقتي است و مشكالت با آمريكا به طور اساسي 
حل نمي شود اما به هرحال چشــم انداز بازگشت آمريكا به برجام 
مثبت شده و فروش نفت ايران بهتر مي شود. با توجه به اين عوامل 
قيمت ارز مي تواند به طور موقتي كاهشي شود، اما اين نكته را هم 
بايد درنظر داشــت كه قيمت تعادلي ارز را كارشناســان كمتر از 

25هزار تومان نمي دانند.
تأثير مشــخص اين روند بر بازار سكه و طال به چه 

شكل است؟
ارزش گذاري طال و ســكه در بازار ايران عمدتا تحت تأثير دالر به 
ريال است. 70تا 80درصد قيمت گذاري طال در بازار داخلي از نرخ 
برابري دالر به ريال نشأت مي گيرد و در نهايت 30درصد به بهاي 
انس جهاني وابسته اســت؛ بنابراين هر زمان دالر كاهش داشته 
باشد قيمت طال نيز چه به صورت سكه و چه به صورت طالي آب 
شده كاهش خواهد يافت. به عقيده من اگر انتخابات آمريكا به نفع 
بايدن پيش رود كاهش در بازار طال هم ادامه دار خواهد بود اما اگر 
برخالف نظرسنجي هاي كنوني ترامپ از انتخابات موفق بيرون آيد 

طبيعتا روند كاهشي كامال متوقف مي شود.
صرف نظر از انتخابات آمريكا روند كاهشــي بهاي 
ســكه و طال را با توجه به عوامل داخلي تا چه حد ادامه دار 

مي بينيد؟
سكه امامي وضعيت متفاوتي دارد، از اين لحاظ كه از قبل داراي 
حباب قيمت بود و ممكن است ميزان كاهش نرخ آن از طالي آب 
شده يا طالي 18عيار بيشتر باشد؛ از اين نظر كاهش قيمت سكه 
به احتمال زياد شــديدتر خواهد بود، اما در نهايت به اعتقاد همه 
كارشناسان بازار طال، همه  چيز وابسته به عوامل تأثيرگذاري مثل 
نرخ ارز و انتخابات آمريكاست. قيمت گذاري طال در ايران به شدت 
متأثر از ارزهاي خارجي مخصوصا درهم امارات و دالر آمريكاست و 

خود بازار طال در ايران ارزش گذاري خاصي ندارد.
دستگيري معامله كنندگان طال در اتاق هاي مجازي 
به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر كاهش قيمت طال و سكه معرفي 

شد. تا چه اندازه با اين گفته موافقيد؟
به اعتقاد من اين عامل خيلي مؤثر نيست. ما تحوالت قبلي بازار طال 
و ارز را به چشم ديده ايم، دالل هاي بازار طال و ارز را قبال دستگير 
كرده اند، اما قيمت ها همچنان باال بوده و روند رشــد را ادامه داده 
است؛ بنابراين من شخصا معامله در اتاق هاي مجازي يا دستگيري 
اين عوامل را مؤثر نمي دانم. شايد در حد يكي دو روز تأثير اندكي 
داشته باشــد، اما در نهايت آنچه باقي مي ماند ساختار مشكالت 
اقتصادي اي است كه كشور با آن دست به گريبان است. افزايش 
قيمت ارزهاي مختلف تحت تأثير مسائل سياسي و مباحث كالن 
اقتصادي است. دالالن بازار و فضاي مجازي قبال دستگير و حتي 

اعدام شده اند، اما هيچ گاه قيمت ها به عقب برنگشته است.

بازار
بورس   سكه و طال

گوجه فرنگي و پياز پايين نيامدند

بازارارزدرانتظارانتخاباتآمريكا
قيمت هر دالر آمريكا ديروز و در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا در محدوده 27هزارو 
500تومان نوسان كرد. به زعم كارشناسان درصورت پيروزي دونالد ترامپ به دليل سياست هاي تنش زاي او 

احتمال رشد قيمت دالر وجود دارد اما انتخاب بايدن منجر به آرامش در بازار طال و ارز خواهد شد.
به گزارش همشهري، تقريبا اغلب بازار ها از مدتي پيش تحت تأثير انتخابات آمريكا قرار گرفته اند. اكنون 
پرسش سرمايه گذاران اين است كه بعد از برگزاري انتخابات آمريكا در روز 13آبان چه اتفاقي خواهد افتاد؟ 
كارشناســان بر اين باورند كه انتخاب نامزد جمهوريخواه يعني دونالد ترامپ منجر به افزايش قيمت ارز و 

به دنبال آن طال خواهد شد و انتخاب جو بايدن به بازار ها آرامش خواهد داد.
محمدعلي احمدزاد اصل، كارشــناس بازارهاي مالي درباره اثر انتخابات آمريكا بر بازار ارز به همشهري 
گفت:درصورت انتخاب بايدن قيمت دالر افت خواهد كرد و حتي قيمت دالر از محدوده 27هزار تومان هم 
بيشتر عقب نشيني خواهد كرد و از همين محدوده تا 10درصد نزول خواهد كرد. او افزود: انتخاب ترامپ به دليل 
سياست هاي او مي تواند به منزله رشد بازار هاي طال و ارز باشد و به تبع آن بخشي از نقدينگي در كوتاه مدت از 
بازار هاي موازي راهي بازار سرمايه خواهد شد اما در درازمدت به نفع بازار سرمايه و هيچ كدام از بازارها نيست 
چرا كه تحريم هاي كمرشكن مي تواند اثرات ناگواري را در درازمدت به بازار سرمايه تحميل كند و آرامش را از 
بازار سرمايه بگيرد اما در مقابل بازار هاي موازي تقويت خواهند شد. او افزود: اين موضوع مي تواند بازارهاي 
موازي يعني طال و ارز را در مقابل بازار سهام تقويت كند و باعث شود واهمه و ترس از ونزوئاليي شدن فضاي 

اجتماعي و اقتصادي را تحت تأثير قرار دهد و مردم دوباره به سمت خريد طال و ارز بروند.
مهدي دلبري هم درباره تأثير انتخابات آمريكا بر بازار طال و ارز معتقد است: انتخاب جو بايدن منجر به كاهش 
قيمت طال و ارز مي شود اما انتخاب دونالد ترامپ منجر به رشد قيمت طال و ارز مي شود. اين كارشناس مالي با 
بيان اينكه تنش هاي سياسي دونالد ترامپ باعث افزايش نظام تعرفه اي در تجارت جهاني  و  به تبع منجر به 
كاهش حجم تجارت خواهد شد به همشهري گفت: در كل انتخاب جو بايدن به نفع اقتصاد و بازار هاي ايران 
است؛ به اين دليل كه گفته مي شود قرار است او به برجام بازگردد و همين موضوع منجر به افزايش فروش نفت 
و حجم منابع ارزي خواهد شدو اين موضوع روي قيمت طال و ارز اثر دارد. رويا ذبيحي ساماني، يك كارشناس 
اقتصادي هم با انتشار يادداشتي در فضاي مجازي در اين باره نوشت: عامل مهمي كه در كوتاه مدت جهت 
انتظارات و تقاضاي ارزي ناشي از آن را رقم مي زند انتخابات آينده اياالت متحده است. انتخاب بايدن، اميد به 
توافق با آمريكا، رفع تحريم ها، كاهش انتظارات تورمي و برگشت ثبات به اقتصاد ايران را افزايش مي دهد و 
موجب ثبات نرخ ارز و حتي كاهش آن به سمت اعداد تعادلي مي شود. او افزود:درصورت بازگشت به برجام، 
ارز حاصل از صادرات نفتي به كشور برگشته و دســت بانك مركزي براي كنترل ارز بازتر مي شود. عالوه بر 
اين موارد، رفع تحريم موجب افزايش فروش نفت ايران و تامين كسري بودجه و عدم نياز به چاپ اسكناس 
يا افزايش نرخ اوراق بدهي مي شود. او تأكيد كرد:درصورت انتخاب ترامپ، نااميدي از بهبود شرايط آتي و 
ريسك سياسي افزايش پيدا كرده و ادامه اوضاع بد اقتصادي، ازجمله تراز تجاري منفي، عدم دسترسي به 

منابع ارزي و ممكن نبودن صادرات نفت و كاهش اميد به توافق، موجب رشد نرخ ارز مي شود.

ث
مك

كمبودشيرخامبهدليلقاچاقشيرخشك
رئيس هيأت مديره اتحاديه تعاوني هاي صنايع لبني در بخشي از سخنانش به موضوعي اشاره مي كند كه شايد 
تاكنون كمتر به آن پرداخته شده باشد؛ »قاچاق شير خشك«. ظفري مي گويد: واحدهاي لبني هم اكنون با كمتر 
از 50درصد ظرفيت فعاليت مي كنند چون شير خام كم است و بخشي از شير خام به سمت صنايع ديگر و عمدتا 
صنايع پودري مي رود كه اين صنايع متأسفانه در زمينه قاچاق دستشان باز است. دولت بايد در اين زمينه وارد 
عمل شود و اين وضعيت را كنترل كند. بايد ديد توليدكنندگان شير خشك كه خود بخشي از بدنه صنايع لبني 

هستند و همچنين دامداران به اين اظهارنظر چه واكنشي نشان خواهند داد.

وعدهتكراريآرامشبازاردرهفتههايآينده
 رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران  گفت: پيش بيني مي شود كه با عرضه 
محصول گوجه فرنگي از مناطق جنوبي كشور طي هفته هاي آتي، بازار اين محصول به 
آرامش برسد. اسداهلل كارگر، با تكذيب گرانفروشي انواع ميوه، سبزي و صيفي جات در 
واحدهاي صنفي خرده فروشي سطح شهر تهران، افزود: گراني قيمت ميوه در مغازه ها به 
مبدا باز مي گردد، چرا كه مغازه دار بر مبناي فاكتور، سود قانوني خود را لحاظ مي كند.اين 
موضوع هيچ ارتباطي با گرانفروشي ندارد. او با اشاره به داليل گراني قيمت گوجه فرنگي 
و پياز در بازار افزود: همه ساله با تغيير فصل و پايان محصول در اطراف تهران، قيمت 
گوجه فرنگي و پياز به طور مقطعي دچار نوسان مي شود كه طي هفته هاي آتي با عرضه 
محصول از جنوب كشور، التهابات قيمت فروكش مي كند. رئيس اتحاديه ميوه و سبزي با 
اشاره به اينكه در فصل زمستان، صيفي جات كشور از جنوب تامين مي شود، تأكيد كرد، 
با عرضه انبوه محصوالت از جنوب طي يك ماه آينده بازار به ثبات مي رسد. همچنين در 
بازار ميوه نيز با توجه به تداخل عرضه ميوه هاي تابستانه و نوبرانه هاي پاييزي، نوسان 
محسوسي نداريم و با اتمام ميوه هاي تابستانه، نوبرانه هاي پاييز و زمستان به عرضه انبوه 
مي رسد كه با اين شرايط مشكلي در عرضه ميوه وجود ندارد. به گفته رئيس اتحاديه 
ميوه و سبزي، براساس مصوبه 30 سال گذشته، مغازه داران ميوه و تره بار سود حداكثر 
30 تا 35 درصدي را بر مبناي فاكتور عمده فروشي خريد محصوالت از ميدان مركزي 
ميوه و تره بار لحاظ مي كنند كه با توجه به كسر ضايعات، سود حداكثر ۸. 5 تا ۹ درصدي 

نصيب مغازه هاي خرده فروشي ميوه و تره بار در سطح شهر تهران مي شود.

ميوه و تره  بار
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مهدي عبديان، عضو هيأت مديره اســتقالل ركورد بامزه ترين 
جمله سال را زد و گفت: »محمد نادري از جيبش پول رضايتنامه 
كورتريك را داد.« حاال كاري نداريم به اينكه يك ميليون شوخي 
با اين اظهارات شد و حتي صداي پيشكسوتان خود استقالل هم 
درآمد؛ اما پرسش اينجاست كه آيا ساير بازيكنان اين تيم چنين 
ادعايي را باور مي كنند؟ طبيعتا فردا نادري قرار است با گروهي 
از بازيكنان تمرين كند كه ســابقه بيشتري نســبت به او دارند. 
اين نفرات حســاب مي كنند كه فقط هزينه رضايتنامه نادري 6 
ميليارد شــده و اگر خود او حداقل نصف ايــن مبلغ را هم گرفته 
باشد، عدد نهايي حدود 9ميليارد تومان اســت؛ آنچه نادري را 
تبديل به گران ترين بازيكن اســتقالل مي كند. گيريم كه مردم 
حرف هاي آقاي عبديان را پذيرفتند، آيا بازيكنان اســتقالل هم 
آرام مي نشينند؟ مي دانيد كه فوتباليست ها نسبت به اين موضوع 

خيلي حساس هستند.

بقيهبازيكنانقبولميكنند؟

امير قلعه نويي در تازه ترين مصاحبه اش گفته: »در ايران سالم كار 
كني ريشــه ات را مي زنند.« اين در حالي است كه خود اميرخان 
هم اكنون قديمي ترين مربي ليگ برتر به شمار مي آيد و 20 سال 
است يك نفس، بدون اســتراحت در همين فوتبال كار مي كند. 
فقط خواستيم يك نكته ساده را عرض كنيم، وگرنه نتيجه گيري 
كه كار ما نيست. در همين مصاحبه اميرخان پرسيده اند: »كدام 
يك از تيم هايي كه به من داده اند پرستاره بوده است؟« خب واقعا 
هيچ كدام. مثال پارســال سپاهان ستاره داشــت؟ شما به امثال 
پيام نيازمند،كياني ، سروش رفيعي،كي روش استنلي و محبي 
مي گوييد ستاره؟ اصال به آخرين قهرماني اميرخان در ليگ برتر 
نگاه كنيد. او ليگ دوازدهم استقالل را با تعدادي بازيكن بسيار 
معمولي مثل رحمتي و حيدري و منتظري و ساموئل و جباري و 

نكونام و مجيدي قهرمان كرد. اينها ستاره بودند؟

اميروتيمهايبيستارهاش

نكته بازي

 دقيقا 2 ماه پيش بود كه مهدي ترابي خيلي ناگهاني قراردادش 
با پرسپوليس را فسخ كرد تا پيش از بازي هاي ليگ قهرمانان 
آسيا شوكي جدي به كادرفني و هواداران اين تيم وارد شود. 
ترابي پس از اين اتفاق به قطــر رفت و تصميم گرفت در مورد 
نحوه جدايي اش ســكوت كند. حاال پس از گذشت 2 ماه اين 
سكوت ترابي در گفت و گوي اختصاصي با همشهري ورزشي 
شكسته شد تا شايد هواداران بيشتر در جريان جزئيات جدايي 

او قرار بگيرند.

  از نحوه جدايي ات از پرسپوليس شروع كنيم. 
خيلي ها اعتقاد دارند جدايي ات شكل خوبي نداشت و باعث 

ناراحتي و اعتراض هواداران شد. 
به ظاهر همين اســت كه شــما مي گوييــد و به شــكل خوبي از 
پرســپوليس جدا نشــدم ولي واقعيت چيز ديگري است. هميشه 
آنطور نيســت كه هرچه رســانه ها مي گويند و آنطور كه هواداران 
محترم پرسپوليس مي گويند درست باشــد، من هم نمي خواهم 
همه واقعيت ها را بگويم. شايد من هم از فالن آدم يا فالن مسئول 
ناراحت باشم ولي پرسپوليس را دوست دارم و نمي خواهم به هيچ 
عنوان پشت تيمم حرف بزنم چون اعضاي تيم را مثل خانواده  خودم 
مي دانم. مردم و هواداران عزيز پرسپوليس بهتر است اين را بدانند 
كه از حقيقت جدايي من تا دروغ هايي كه برخي به آن دامن مي زنند 
و از زبان من مي نويسند، فاصله از زمين تا آسمان است. هر رسانه اي 
هر چيزي از زبان من نوشته، دروغ اســت مگر اينكه صداي من يا 

تصاويري از حرف زدنم داشته باشد.
  خيلي ها مي گويند مهدي ترابي با فسخ يكطرفه 
قراردادش راه را براي ديگر فوتباليســت ها هم باز كرد تا 
آنها با وجود داشتن قرارداد، تيم هايشان را ترك كنند. اين 

موضوع را قبول داري؟
اصال اينطور نيســت. اول اين را بگويم من به خاطر آن 8 درصدي 

كه همه جا اعالم كردند فسخ نكردم. من خيلي بيشتر از اين طلب 
داشتم ولي هيچ وقت در اين خصوص صحبتي در رسانه ها يا جاهاي 
ديگر انجام ندادم. برخي دوست دارند بازيكنان را برابر هواداران قرار 
دهند و اين كار را با دروغ و دامن زدن به يك ســري مسائل انجام 
مي دهند. اين را هم بگويم كه احساس كردم برخي افراد در باشگاه 
صحبت هايي كه به صورت خصوصي با آنهــا انجام دادم را با اغراق 
تحويل فضاي مجازي مي دهند كه اين كار قشــنگي نيست. آنها 
مي خواهند بازيكنان را برابر هواداران قرار دهند. من اگر دنبال پول 
بودم مي توانستم قبل از بازي با سايپا )آخرين بازي ليگ( قراردادم 
را فسخ كنم و به همين قطر بيايم. آن زمان پيشنهاد خيلي بهتري 
از تيم الدوحيل داشتم كه همه هم در جريان قرار گرفته بودند. من 
فقط به خاطر اينكه دوست داشتم در پرسپوليس بمانم، آن زمان به 
قطر نيامدم. من قبل از بازي با سايپا مي توانستم قراردادم را فسخ 
كنم كه اين كار را نكردم ولي هيچ وقــت به خودم اجازه نمي دهم 
سر هواداران پرسپوليس كه هميشه حمايتم كرده اند منت بگذارم.

  توضيح مي دهي كه چگونه و چرا قراردادت را 
فسخ كردي؟

اين موضوع هم به صورت واقعي بيان نشد. فكر مي كنم حدود 2 يا 
3ماه قبل به باشگاه نامه فرستادم كه قراردادم قبل از بازي با سايپا 
مي تواند فسخ شود ولي باشــگاه از اين نامه هيچ جا صحبت نكرد. 
اين نامه در باشــگاه است و مي توانند آن را منتشــر كنند. باشگاه 
عكس العملي در مورد اين نامه نشان نداد. من حتي يك روز هم مدير 
برنامه هايم را به باشگاه فرستادم تا حضوري با مسئوالن پرسپوليس 
بگويد كه با توجه به بند فالن، قرارداد ترابي فسخ مي شود و مراقب 
باشــيد اين اتفاق رخ ندهد. البته بحث من پول نبود و فقط انتظار 

احترام داشتم كه اين احترام را نديدم.
  برخي از بازيكنان ايراني در اين سال ها با وجود 
پيشــنهاد از تيم هاي عربي، ترجيح دادند با پول كمتر به 
اروپا بروند. تو چرا اين كار را نكردي؟ آيا پيشــنهادي از 

اروپا نداشتي؟
پيشنهاد بود ولي فقط در فكر و ذهن من اين بود كه از پرسپوليس 

جدا نشــوم ولي اتفاقات را طوري رقــم زدند كه جدا شــوم. آن 
پيشنهادي كه قبل از اتمام ليگ رسيد خيلي بهتر بود و مي توانستم 
همان زمان جدا شــوم ولي ماندم تا ببينم باشــگاه چه تصميمي 

مي گيرد كه درنهايت اين اتفاقات رخ داد.
  تو گفتي پيشنهاد اروپايي داشتي ولي توضيح 

زيادي در اين خصوص ندادي.
پيشــنهاد بود ولي به مدير برنامه هايم گفتم كه دوســت دارم در 
پرسپوليس بمانم و در آن مقطع نمي خواستم جدا شوم. به هر حال 

قسمت اين بود كه بمانم.
 نقل قولي از تو در يكي از روزنامه ها منتشــر 
شد كه قرار است پول بند آزادسازي را كه در قراردادت با 
پرسپوليس گنجانده شده بود را خودت به اين باشگاه بدهي. 

اين موضوع حقيقت دارد؟
اين هم دقيقا از همان شيطنت هاي رسانه اي است كه به آن اشاره 
كردم. اين شيطنت هدفمند است و مي خواهند به هواداران و مردم 
القا كنند كه من به باشگاه بدهكار هستم ولي اينطور نيست و من 
به باشگاه پرسپوليس بدهكار نيستم. حتي مبلغ خيلي زيادي هم 
از پرسپوليس طلب دارم ولي متأســفانه برخي شيطنت مي كنند. 
ما قرار بود در مورد اين طلب با باشــگاه صحبت كنيم ولي اينطور 

شيطنت كردند كه اصال قشنگ نبود.
 دوست نداشتي بماني و با پرسپوليس قهرمان 

آسيا شوي؟
آنهايي كه از نزديك مرا مي شناسند، به خوبي مي دانند كه چقدر 
دوست داشــتم بمانم ولي اتفاقات را طوري رقم زدند كه من جدا 
شوم. االن در پرسپوليس نيستم ولي دلم با اين تيم است. دوست 
دارم اين تيم قهرمان آسيا و ليگ برتر شــود. پرسپوليس واقعا در 

بازي هاي آسيايي نشان داد كه كيفيت فني بااليي دارد.
 پرسپوليس بازيكنان زيادي را از دست داده و 
براي فينال آسيا چند محروم هم دارد. فكر مي كني در اين 

شرايط مي تواند قهرمان آسيا شود؟
پرسپوليس به بازيكن خاصي متكي نيست و بازيكنان جديدي هم 

گرفته كه همه باكيفيت هســتند. قطعا با اين تيم خوب و با تالش 
بچه ها و كادر، مي توانند دوباره براي كشــور افتخار كســب كنند. 

اميدوارم پرسپوليس با دعاي مردم قهرمان آسيا شود.
 درخصوص رسول پناه كه با حاشيه هاي زيادي از 

پرسپوليس جدا شد چه صحبتي داري؟
من در مورد آقاي رســول پناه صحبتي نــدارم و نمي خواهم همه 
مسائل را باز كنم. شــايد يك روز بيشــتر درخصوص اين مسائل 

صحبت كنم.
 حتما مي داني كه هواداران پرسپوليس به شدت 

از شجاع خليل زاده هم ناراحت هستند؟
شجاع در پرسپوليس خيلي زحمت كشيد و هر وقت بازي كرد كم 
نگذاشت. من نمي توانم شــجاع را قضاوت كنم و او قطعا در مورد 

تصميمي كه گرفته است، توضيح خواهد داد.
 چرا پروسه عقد قراردادت با العربي تا اين حد 
طوالني شد؟ آيا اين خبر حقيقت داشت كه تيم قطري براي 

عقد قرارداد با تو ترديد داشت؟
اصال اينطور نبود و در اين زمينه هم شيطنت شد. من بعد از حضور 
در قطر بايد 2هفته در قرنطينه مي ماندم و ليگ قطر هم تعطيل شده 
بود. هيچ مشكلي وجود نداشت و من حتي با تيم تمرين مي كردم.

 حتما مي داني قدرت تيم شما در سطح الدوحيل 
و السد نيســت. فكر مي كني بتواني در العربي خودت را 

نشان دهي؟
همه تالشم را مي كنم كه عملكرد خوبي داشــته باشم و نماينده 
خوبي براي فوتبال ايران و پرسپوليســي ها باشــم. دوست دارم با 
عملكرد خوبم باعث سربلندي پرسپوليســي ها باشم كه هميشه 
حمايتم كردند. كيفيت فني تيم هم خوب است و اميدوارم قدرت 

تيم خودمان را نشان دهيم.
 در بــازي آخــر العربي مصدوم هم شــدي. 

مصدوميتت جدي است؟
فكر نمي كنم. كشاله ام كمي كش آمده و فكر مي كنم به 2تا 3هفته 

زمان نياز دارم تا به ميادين برگردم.

باوركردنی نيست كه حتی بازی دوستانه استقالل و چوكا هم 
دارای حاشيه های انضباطی بوده است. چنانكه خبرگزاری ها 
اعالم كرده اند، در جريان اين مسابقه فرشيد باقری و ميالد 
زكی پور به نيمكت نشينی اعتراض كرده اند؛ آنچه موجبات 
خشم محمود فكری را فراهم آورده است. سرمربی استقالل 
هم بعد از پايان مسابقه همه بازيكنان را مرخص كرده، اما به 
اين دو نفر گفته بايد دور زمين تمرين بدوند. اين شايد اولين 
دادگاه صحرايی فكری در اســتقالل بوده باشد، اما آخرين 
آنها نيســت، چرا كه اين قبيل رفتارها طی ساليان گذشته 
به شكل عجيبی در استقالل نهادينه شده است. همين حاال 
بحران محمد دانشگر و دوســتانش با كادر پزشكی باشگاه 
هنوز حل نشده و كار حتی به قطع همكاري دكتر نوروزی و 
همكارانش رسيده است. در چنين شرايطی دو بازيكن ديگر 

به نيمكت نشينی در ديدار دوستانه اعتراض می كنند كه واقعا 
عجيب است. زكی پور كه جزو معترضان بوده و حاال در اختيار 
باشگاه قرار گرفته، حتی قبل از اضافه شدن محمد نادری و 
ميليچ به تمرين استقالل هم نتوانسته در پست دفاع چپ 
فيكس شود. او فصل گذشته را كامال در سايه ميليچ سپری 
كرد و طی 24بازی در ليگ و حذفی و آسيا فقط يك پاس گل 
داد! محمود فكری حاال با اطمينان از بازگشت ميليچ و جذب 
نادری و كريم زاده ديگر نيازی به حضور زكی پور نمی بيند و او 
را در اختيار باشگاه قرار داده تا كارهای مربوط به جدايی اش 
انجام شود. آنچه مسلم اســت كار فكری برای جمع وجور 
كردن اين تيم سخت است. او فعال تصميم گرفته گربه را دم 
حجله بكشد و بايد ديد با اين حركت قهری اول، موفق شده 

زهر چشم الزم را از بازيكنانش بگيرد يا نه.

  اولین دادگاه صحرایی در استقالل
     سرمربی آبی ها ميالد زكی پور را نمی خواهد و برای بقيه بازيكنان بی انضباط 

  هم خط   و نشان كشيده است

شبيه يك داربي بزرگ
منچستريونايتد و آرسنال به ياد دوران باشكوه فرگوسن 

و ونگر به مصاف هم مي روند

بازي بزرگ اين هفته ليگ هاي اروپايي بين منچستريونايتد و آرسنال 
برگزار مي شود. كمتر كسي فكر مي كرد اوله گونار سولسشائر )سولشر( 
روي نيمكت يونايتد صد بازي دوام بياورد، به ويژه پس از شكست خفت بار 
6تايي مقابل تاتنهام اما امشــب يكصدمين تجربه ســرمربيگري مرد 

باشخصيت نروژي در اين سمت است.
  درحالي كه زالتان پس از پيروزي بر كرونا براي اين ويروس رجزخواني 
كرده و كريســتيانو رونالدو هم كــه آخرين آزمايش او منفي شــد در 
اينستاگرام از »فلسفه كايزن« ژاپني در بهبود خود پرده برداشته است 
و3 بازيكن ديگر ميالن شامل دوناروما،گابيا و هوگه هم كرونا را شكست 
دادند، الكس تلس، خريد جديد برزيلي منچستر از پورتو همچنان درگير 
بيماري كوويد-19و در اين بازي غايب است. بايي و لينگارد هم همچنان 
مصدوم و غايب اند. در تركيب آرسنال بيشتر مدافعان غيبت دارند ازجمله 
داويد لوييس، هولدينگ، چيمبرز و پابلو ماري. براي همين ژاكا در بازي 

ليگ اروپا به عنوان مدافع وسط بازي كرد.
   اوباميانگ بعد از تمديد قرارداد به طور ميانگين فقط يك شوت در هر 
بازي پرميرليگ داشــته كه 0.6آن در چهارچوب بوده. اين آمار پيش از 
ماجراي كشدار تمديد قراردادش 2.78به 1.44بود. آمار ميانگين لمس 
توپ در هر بازي در محوطه جريمه حريف هم از 4.67به 2.4سقوط كرده. 
البته اوبا درگير افت فني نيست؛ شــايد اين كاهش كيفيت هجومي به 

تاكتيك آرتتا برگردد كه بيش از حد دفاعي است.
    در آن سوي ميدان ماركوس رشــفورد روز به روز صاحب آمار بهتري 
مي شود. او مرد بازي هاي بزرگ ازجمله همين بازي امشب است. به آمار 
فوق العاده اش نگاه كنيد؛ چلســي )5گل، 3پاس گل(، لســتر )4گل(، 
منچسترسيتي )4گل(، تاتنهام )3گل(، ليورپول )3گل(، آرسنال )2گل، 
2پاس گل(، پاريســن ژرمن )2گل(، اليپزيــگ )3گل(. او دقيقا ديروز 
23ساله شد، درست در روز هالووين. شــايد امشب هم با همان پوشش 
هالووين توپچي ها را بترساند. همزمان نابي استايلز اسطوره منچستر و 

تيم ملي انگليس هم در سن 78سالگي درگذشت.
   از زمان شكست 1-0در سپتامبر 2006، منچستريونايتد در 13بازي 
خانگي در ليگ برتر مقابل آرسنال شكست نخورده اما آرسنال در 3 بازي 
آخر رودررو 2 برد و يك مساوي در ليگ به دست آورده كه در 15جدال 

گذشته سهم آرسنال همين 2 برد بوده در برابر 8باخت.
  فان دبيك هم ماجراي عجيبــي دارد. او در مجموع در اين فصل ليگ 
برتر فقط 64 دقيقه بازي كرده كــه 5 گل از 9 گل يونايتد زماني به ثمر 
رسيده اند كه اين بازيكن در زمين حضور داشته. بيشتر گل هاي منچستر 
در اين فصل چه در ليگ چه در اروپا در يك ربع پاياني و پس از تعويض ها 
به ثمر رسيده. شايد براي همين است كه سولشــر از باقي نمانده تعداد 
5تعويض در اين فصل گله كرده اســت. گوارديوال هــم از كاهش تعداد 
تعويض هاي مجاز انتقاد و ادعا كرده 47درصد مصدوميت ها عضالني و 
به خاطر فشردگي مسابقات است و اگر تعداد تعويض ها همان 5تا مي ماند، 

درصد اين مصدوميت ها كاهش مي يافت.
   در 233بازي تاريخ بين اين دو باشــگاه ســهم منچستر 97و سهم 

آرسنال 84پيروزي بوده است.

جهان

فوتبال ايران

باشگاه استقالل روز گذشته به شكل رسمي از پايان همكاري 
با كادر پزشكي  اين تيم خبر داد. اتفاقي كه ريشه اش از دوران 
حضور استقالل در ليگ قهرمانان آســيا و درگيري برخي 
بازيكنان با اعضاي كادر پزشــكي بود. باشگاه استقالل چند 
هفته پيش دانشگر، اسماعيلي و حسيني 3بازيكن اين تيم را 
كه به كادر پزشكي بي حرمتي كرده بودند به كميته انضباطي 
فراخوانــده و درنهايت آنها را جريمــه كردند ولي حتي اين 
اتفاق هم درنهايت باعث بازگشت اعضاي كادر پزشكي نشد. 
محمود فكري هم در اين چند هفته خيلي تالش كرد تا نظر 

امين نوروزي و كاوه ستوده را تغيير دهد ولي در اين زمينه به 
جايي نرسيد. دكتر ســتوده انتظار داشت كه اعضاي باشگاه 
و بازيكنان خاطي بابت مســائل اردوي قطر از او عذرخواهي 
كنند اما اين اتفاق رخ نداد. در اين شرايط دكتر نوروزي هم 
كه حدود 25سال در استقالل فعاليت كرده است، در حمايت 
از ســتوده به باشــگاه اعالم كرده بود كه ديگر با استقالل 
همكاري نخواهد كرد. باشــگاه اســتقالل هم روز گذشته 
اعالم كرد كه دكتر مهدي ســياهپوش، متخصص ارتوپدي 
و داراي بورد تخصصي، يك گروه فوق تخصصي دانشگاهي، 

يك مركز تخصصي ارتوپدي دولتي و 3مركز فوق تخصصي 
پزشكي ورزشي آماده ارائه خدمات به استقالل خواهند بود.

   دستمزدي كه دين محمدي را ناراحت كرد
ســيروس دين محمدي كه همراه محمود فكري و كادرش 
از نساجي به اســتقالل آمد، چند روزي اســت كه ديگر در 
تمرينات آبي پوشــان شــركت نمي كند. دليل اين موضوع 
هم عدم توافق مالي با استقالل اســت و بعيد است كه ديگر 
دين محمدي را بــراي فصل جديد در كادر فني اســتقالل 
ببينيم. دين محمدي بعــد از اينكه از مبلغ قــراردادش با 
استقالل براي فصل جديد اطالع پيدا كرد، به شدت ناراحت 
شد و تصميم به جدايي گرفت. گفته مي شود باشگاه استقالل 
براي يك فصل، دستمزد 300ميليون تومان را براي اين مربي 
درنظر گرفته كه در نهايت مورد موافقت دين محمدي قرار 
نگرفته است. از طرفي اين اتفاق براي آناليزور فكري هم پيش 

آمد و او هم درنهايت از حضور در اين تيم انصراف داد.

  خداحافظي كادر پزشكي آبي ها
   پزشكان استقالل با دلخوري از اين تيم رفتند؛ يك دستيار و يك آناليزور

  هم  به خاطر كم بودن دستمزد جدا شدند

  ترابي: به پرسپولیس
  بدهكارنیستم،طلبكارم

   هافبك سابق پرسپوليس در گفت و گو با همشهري سكوتش را شكست
    تا بگويد دوست داشته در جمع قرمز هاي پايتخت بماند اما مسئوالن

    باشگاه  كاري كرده اند  از اين تيم جدا شود، مسئوالني كه  به گفته ترابي
  حرف هاي   خصوصي  او را به صفحات مجازي مي دادند

 اميرحسين اعظمي
روزنامه نگار

پرسپوليس برد، قلعه نويي درگير شد!
عصر ديروز پرســپوليس و گل گهر در ديداري دوستانه به مصاف هم 
رفتند، ديداري كه در نهايت با برتري 3 بر 2 پرسپوليســي ها به پايان 
رسيد. در اين بازي كه با حواشي فراواني همراه بود، وحيد اميري براي 
پرسپوليس و گادوين منشا براي گل گهر دبل كردند و ديگر گل قرمز ها را 
هم مهدي عبدي به ثمر رساند. امير قلعه نويي سوژه خاص اين بازي بود 
كه ابتدا با بازيكن سابقش و پس از آن با يكي از اعضاي كانون هواداران 
درگيري لفظي پيدا كرد. سعيد آقايي كه فصل پيش شاگرد قلعه نويي در 
سپاهان بود، به گفته طرفداري استقبال گرمي از مربي سابقش نداشت 
تا قلعه نويي اين چنين به او كنايه بزند و براي چند دقيقه اي با او بگو مگو 

داشته باشد: » آب تهران را خورده ای كه تحويل نمی گيری.«
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حسين وزيري
كارشناس حوزه پدافند غيرعامل

»وليعصر« و چنارهاي سر به 
فلــك كشــيده اش يكي از گزارش

يادگارهاي طهــران قديم 
است. خياباني كه با وجود تغييرات بسيار 
هنوز هم رنگ و بوي گذشته اش را دارد و 
نماد و نشاني از ســرزندگي در شهري به 
وســعت تهران اســت، با اندك تغييراتي 
مي توان هويت و پيشــينه اين خيابان را 
بازيابي كرد. پيشــينه اي كه هنوز هم در 
روايت هــا و خاطــرات پدربزرگ هــا و 
مادربزرگ ها سهم زيادي دارد. احياي اين 
خيابان به عنوان بزرگ ترين محور ايران و 
خاورميانه با برخورداري از شــاخص هاي 
مختلف قرار است  فردا در دستور كار قرار 
بگيــرد.روز دوشــنبه كارشناســان و 
برنامه ريزان شهري قرار است در جلسه اي 
كه به ميزباني كميته معماري شوراي شهر 
تهران برگزار مي شــود، درباره بازنگري 
طرح تفصيلي ايــن خيابــان و احتماال 
تبديلش به خيابان كامل تصميم بگيرند. 
بازگشت به گذشته و پيشينه وليعصر راهي 
اســت براي احياي اين محور كه پرونده 
ثبت جهاني اش به جريان افتاده و روي ميز 

كار مديريت شهري است.

تبديل وليعصر به »خيابان كامل« براي 
ثبت جهاني

معاون شهرســازي و معماري شهرداري 
تهران در مورد وضعيت خيابان وليعصر و 
لزوم بازنگري در طرح تفصيلي اين خيابان 
با توجــه به تالش براي ثبــت جهاني آن 

گفت:» شــهرداري تهران موضوع ايجاد 
خيابان كامل را در دســتور كار خود قرار 

داده است. «
عبدالرضا گلپايگاني بــا بيان اينكه بهبود 
كيفيــت وضعيــت خيابــان وليعصر از 
ابعاد مختلف در دســتور كار قــرار دارد، 
ادامه داد:»بــا راه اندازي خانــه مينايي 
به عنوان  موزه خيابان وليعصر، گام هايي 
براي خواناســازي و تهيه نقشه فرهنگي 
خيابان برداشته شــده و در گام نخست، 
در 40 نقطه خيابــان وليعصر در جاهايي 
كه رويدادي رخ داده خواناســازي مكان 

رويدادها انجام شده است. «
گلپايگاني افزود: 
» بر اين اســاس 
در  پايه هايــي 
مكان هايي كه در 
آنجا رويدادي در 
وليعصر  خيابان 

رخ داده نصب شده و شهروندان مي توانند 
با اســتفاده از»QRC« در مورد اتفاقات 
رخ داده در آن محــل و شــناخت نقاط و 
ساختمان هاي شــاخص خيابان وليعصر 

اطالعات كسب كنند. «
معاون شهردار تهران تأكيد كرد: »مرمت 
و بهســازي پياده روي خيابــان وليعصر، 
طراحي و تعبيه مبلمان مناســب و بهبود 
نماي ساختمان هاي جداره نيز در دستور 
كار سازمان زيباسازي قرار دارد كه به عنوان 
پايلوت، بهسازي نماي ساختمان هاي حد 
فاصل چهارراه وليعصر تا چهارراه جمهوري 
در حال انجام اســت. با اين مــدل كه با 
مشاركت صاحبان امالك است، بهسازي 
نماها در همه خيابان ها گسترش مي يابد.«

گلپايگاني افزود:» در دو ســال گذشــته 
وضعيت درختان خيابان بهبود يافته، در 
اين دو سال 3300 درخت با سن 10 تا 1۵ 
سال و محيط بُن نزديك به ۵0 سانتي متر 
توسط سازمان بوستان ها كاشته شده كه 

در نوع خود كار كم نظيري بوده است. «
او گفت: »خيابان كامل به خياباني گفته 
مي شود كه براي همه اقشار جامعه اعم از 
پياده، سواره و استفاده كنندگان از حمل 
ونقل عمومي بهسازي شده به گونه اي كه 
همه بتوانند ترددي ايمن و آسان داشته 
باشند و عالوه بر گذراندن اوقات فراغت به 
فضاهاي كار و تجاري نيز دسترسي داشته 
باشــند. در اين راستا شــوراي راهبردي 
به رياست شــهردار تهران و نمايندگان 
شهرسازي، زيباسازي، فضاي سبز، فني 
عمراني، اجتماعي، حمل ونقل و ترافيك 
و نمايندگان شــوراي شهر تشكيل شده 
است تا وضعيت بهســازي و ساماندهي 

خيابان وليعصر را راهبري كنند. «
او افزود:» خيابان وليعصر با 18 كيلومتر 
طول و اختــالف ارتفــاع ۵00 متري از 
ميدان راه آهن تا تجريــش، ويژگي هاي 
الزم براي تبديل شــدن به خيابان كامل 

را دارد و برهمين اســاس به دنبال انطباق 
چارچوب هــاي خيابان كامــل در محور 

وليعصر هستيم. «

بازنگري طرح تفصيلي 
معاون شهرســازي و معماري شهرداري 
تهران در مورد وضعيت بازنگري در طرح 
تفصيلي خيابان وليعصر نيز با بيان اينكه 
سال گذشــته موضوع 3متر عقب نشيني 
اجباري در خيابان در كميســيون ماده ۵ 

لغو شد، ادامه داد:» البته در مورد بازنگري 
در طرح تفصيلي بدنه خيابــان وليعصر 
چند شركت مشاور بررسي و كارشناسي 
كرده اند كه با جمع بنــدي و نهايي كردن 
به زودي براي تصويب به كميسيون ماده 
۵ شــوراي عالي شهرســازي و معماري 

فرستاده مي شود. «
گلپايگاني در مورد بي آرتي خيابان وليعصر 
نيز با بيان اينكه يكي از معيارهاي خيابان 
كامل، وجود همه روش هاي حمل ونقلي 

اســت، گفت:»ايــن خــط هــم يكي از 
كارآمدترين خطوط اتوبوسراني است كه 
با كمك و همفكري معاونت حمل ونقل، 
احتمال بازنگري در بي آرتي بخشــي از 
خيابان با توجه به وجود مترو وجود دارد. 
احتماال با حذف بخشي از خطوط بي آرتي 
در قسمتي از محور وليعصر بتوان امكان 
تردد دوطرفه را فراهم كرد و اين تصميم 
به بررسي كارشناسي بيشــتر و توجه به 

خواست شهروندان بستگي دارد. « 

 با تصويب طرح تفصيلي بلندترين خيابان خاورميانه 
و تبديل آن به خيابان كامل رخ مي دهد

   عكس/ همشهري:  حامد خورشيدي

بازگشت خيابان وليعصر به گذشته
يادداشت

 رويارويي پدافند غيرعامل 
با ويروس كرونا

برنامه هاي ويژه پدافند غيرعامل در تهران
اسماعيل سليمي، معاون آمادگي، مقابله و پدافند غيرعامل ســازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 

تهران از تشكيل كميته راهبري پدافند غيرعامل شهرداري تهران 
hamshahrionline.irWWWو احصاي 18ويژه برنامه اين كميته خبر داد.

متــن كـامـل در سایت

دوشــنبه كميتــه معمــاري 
شــوراي شــهر تهران با حضور 
كارشناســان، در مــورد آينده 
خيابــان وليعصــر و نجاتش از 

آسيب ها تصميم گيري مي كند

مجيد جباري
خبرنگار

شــهر معنا و مفهوم جديدي نســبت به 
گذشــته پيدا كــرده اســت و پيش بيني 
مي شود تا پايان سال 2030ميالدي، بيش 
از 70 درصد جمعيت در شهرها سكونت كنند و اين خود بيش از پيش 
اهميت پدافند غيرعامل را براي مديريت بهتر و حفاظت از بنيان هاي 
شهري نمايان مي كند. نهادينه سازي  فرهنگ پدافند غيرعامل مي تواند 
منجر به اولويت بخشي اقدامات مربوط در حوزه هاي عملياتي شهر شود 
و تاب آوري را تا حد زيادي در همه اليه هاي شهري افزايش دهد. آنچه 
در اين مقوله حائز اهميت است تقويت روحيه همكاري دستگاه هاي 
اجرايي و پرهيز از هرگونه موازي كاري در دستيابي به اهداف مهم ملي 
است. در اين گام وظيفه مهم و خطيري به عهده دستگاه هاي اجرايي 
براي ايجاد يا تكميل زيرساخت هاي مناسب ارتباطي، راهبري و نظارت 

بر روند برنامه هاي مربوطه، آموزش،كنترل ونظارت دائم است.
 آنچه مي تواند منجر به تداوم برنامه هــا و طرح هاي پدافند غيرعامل 
شهري شود، بدون شــك به روزرســاني داده ها و اطالعات و آموزش 
بهنگام كاربران و اثرگذاران اين حيطه و برگزاري جلسات و نشست هاي 
پي در پي است. حال  امروز كالنشهر تهران با عنوان يك معضل جدي 
با آن مواجه است عدم مستند سازي  و عدم پايبندي به مديريت دانش 
در بخش هاي اجرايي بوده كه مي تواند منجر به تشــديد بحران ها و 

عدم مديريت صحيح و به موقع شود.
 بخشي از بحران هاي طبيعي همچون سيل، فرونشست، لغزش زمين 
و ســونامي ها قابليت پيش بيني نســبي دارند و مي توان با حذف به 
موقع موانع و وضع قوانين آنها را كنترل كرد يا در هنگام بروز با ايجاد 
زيرساخت هاي از قبل ايجاد شده تلفات جاني و مالي را به شدت كاهش 
داد اما آنچه بشر از آغاز سال 2020ميالدي با آن مواجه است )ويروس 
كرونا( نه وسعت جغرافيايي محدودي دارد نه تا به امروز قابل كنترل 

بوده است.
البته كشــورهايي بوده اند كه با قرارگيري در مســير شهر هوشمند 
توانسته اند هرچه بهتر با اين بحران مواجه شوند و آن را كنترل كنند. 
سازمان پدافند غيرعامل در برخي كشورها داراي عمري 60 تا 70ساله 
اســت و در بسياري از كشــورهاي جهان اين مســئله به برنامه هاي 
استراتژيك سياسي و دفاعي تبديل شده و در كشور ما نيز براي صيانت 
از منابع موجود در برابر تهديدات، پدافند غيرعامل فعاليت خود را از 

سال82 آغاز كرده است و عمري قريب به 17سال دارد.
 با اين حال در طرح جامع پدافند غيرعامل مي بايست تمام فرصت ها و 
دارايي هاي استاني در كنار تهديدات و چالش ها مورد تجزيه و تحليل 
قرار بگيرد. آنچه درخصوص بيماري كرونا وجود دارد اين اســت كه 
تاكنون واكسن و داروي مشخصي براي اين بيماري پيدا نشده و رويكرد 
اساسي در پدافند غيرعامل شهري به جاي درمان محوري بايد مبتني 
بر اقدامات بهداشــت محور و آموزش مردم در جهت كنترل و كاهش 

اين بيماري باشد.
نكته اي كه بسياراهميت دارد، غافل نشدن از امر آموزش و مهارت افزايي 
است تا سبب افزايش حس تاب  آوري شهري در مواجهه با بحران هاي 
پيش بيني نشده، شود. در اين بين رسانه ها مي توانند نقش بي بديلي 
در حوزه فرهنگسازي  ايفا كنند تا هم آرامش و آسايش ملي ايجاد و هم 
قابليت مديريت بحران كشور، در سطح منطقه و جهان معرفي شود. در 
نهايت بايد اذعان داشت پدافند غيرعامل، تعيين كننده امنيت زندگي 

همه شهروندان است.

دومين نمايشگاه نقاشي كودكان و نوجوانان تهران با عنوان »تهران شهري كه 
من دوست دارم از پشت پنجره خانه مان ببينم« در راستاي تقويت روحيه اميد و 

پويايي و رشد سالمت جسم و روان كودكان برگزار مي شود.
به گزارش همشهري، مديركل آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران با اعالم 
اين خبر مي گويد: »اولين نمايشگاه سال گذشته با موضوع »شهري كه كودكان 
دوست دارند در آن زندگي كنند.« برگزار و با استقبال خوب مردم مواجه شد. 
امسال به دليل شــيوع بيماري كرونا امكان برگزاري وركشاپ براي كودكان و 

نوجوانان نيست و نمايشگاه امسال در حال و هواي ديگري برگزار مي شود.
مجتبي دانشور ادامه مي دهد: »شيوع ويروس كرونا، مدارس و تمامي فعاليت هاي 
جمعي كودكان و نوجوانان را تعطيل كرده اســت. بنابراين بايد موضوعي براي 
امسال انتخاب مي شد تا بچه ها بتوانند حال و هواي شهر خود را، از پشت پنجره 
خانه هايشان ترسيم كنند. با همين ديدگاه موضوع »تهران شهري كه من دوست 

دارم از پشت پنجره خانه مان ببينم« پيشنهاد و پذيرفته شد.«
او در ادامه با اشاره به كاستي ها مي گويد: »با وجود تمامي كاستي ها اصرار داشتيم 
اين نمايشگاه برگزار شود و بنابراين سايت و سامانه اي را تعيين كرديم و عالوه 
بر فراخوان عمومي از پتانسيل سامانه شــاد دانش آموزي نيز استفاده كرديم و 
از كودكان و نوجوانان خواستيم تا متناسب با تقسيم بندي گروه سني شان در 
اين نمايشگاه شركت كنند.« به گفته دانشور هدف مديران شهري از برگزاري 
نمايشگاه ايجاد فرصت براي به تصوير كشــيدن رؤياها، تخيالت، احساسات و 

حاالت دروني كودكان و دريافت نقطه نظرات آنهاست.
عالقه مندان براي شركت در اين نمايشگاه مي توانند تا 30آبان ماه آثار خود را به 

نشاني http://farhangi.tehran.ir  ارسال كنند.

 نمايشگاهي براي تماشاي تهران 
از پشت پنجره خانه ها

   علي اعطا،  رئيس كميته معماري و طرح هاي شهري شوراي شهر تهران  
در مدت زمان باقيمانده، توان و امكانات مديريت شهري بهتر است صرف چند كار مهم شود كه دســتاورد ما در سطح شهر باشد. منظور طرح و 

برنامه هايي است كه شورا و شهردار محترم به مردم ارائه كرده اند. يكي از اين برنامه ها ساماندهي محور وليعصر 
به عنوان ميراث تاريخي- فرهنگي و طبيعي شهر تهران است. آقاي دكتر حناچي شهردار تهران، فردي 
فرهيخته و اهل دانش و فرهنگ است. ايشان نســبت به موضوع خيابان وليعصر دغدغه دارند. خيابان 
وليعصر در معرض سوداگري است، در معرض ساخت و سازهاي غيرمنطقي است. از اين چنارها چه چيزي 
باقي خواهد ماند؟ از منظر طبيعي وليعصر چه چيزي باقي خواهد ماند؟ وقتي در مجاورت چنارها، ٢٠ تا ٣٠ 

متر خاكبرداري كنند، به لحاظ زيست محيطي چه شرايطي حاكم خواهد شد؟ از طرفي وقتي شهردار 
محترم به درستي دغدغه ثبت جهاني وليعصر را دارند، نبايد اين همه معطل كرد. سال پيش در 

همين ايام، گفته شد كه طرح تفصيلي وليعصر 4، ٣ ماه ديگر اصالح مي شود. االن يك سال 
گذشته است. خيابان وليعصر بايد حفاظت شود. رويكرد حفاظتي بايد بر زيست تاريخي- 
فرهنگي و زيست طبيعي آن حاكم شود. ما اين نگاه را دنبال مي كنيم و بر اين اساس مطالبه 

مي كنيم اقدامات الزم انجام شود.

خيابان وليعصر در معرض سوداگري است

   محمد حقاني، عضو سابق شوراي شهر تهران و مشاور عالي رئيس شوراي شهر تهران
خيابان وليعصر محوري سبز، آبي، فرهنگي، اقتصادي و تاريخي به طول 17.5كيلومتر است. به باور من، اگر قرار است اين خيابان ثبت جهاني 
شود، ابتدا بايد در شاخص ها و خصوصياتي كه در باال عنوان كردم به شرايط اوليه اش برگردد؛ چه در سطح چه در سطوح. من در شوراي چهارم كه 
حضور داشتم، برخي پيشنهاد عقب نشيني در بخش هايي از اين محور را عنوان مي كردند كه من همان زمان با اين موضوع مخالف بوده و هستم. 
بنابراين بلند مرتبه سازي  هاي اين خيابان بايد متوقف و طرح تفصيلي خاصي با ارتفاع خاصي براي اين خيابان از نو تدوين شود. برج سازي  در اين 
محور درختان ارزشمند محور را از بين مي برد. دقيقا در خيلي از محله هايي كه در گذشته شهرداري اجازه برج سازي  داده است، درختان آسيب 
ديده اند و گودبرداري ها از طريق مصالحي كه زير سطح به كار رفته، به ريشه درختان آسيب زده و نتيجه اش مرگ تدريجي درختان بوده است. 
اما در طرح تفصيلي وليعصر بايد بازگشت به شاخص هاي اوليه اين خيابان درنظر گرفته شود. ازجمله جريان آبي كه از دامنه هاي جنوبي البرز 
به صورت چشمه سارهايي در دو سوي خيابان هنوز هم جاري است بايد در اين طرح مورد توجه قرار بگيرد. در گام بعدي بايد پياده روها به وضعيت 
اوليه شان برگردند. اكنون در خيلي از جاها جدول گذاري هاي زيادي صورت گرفته و روي طوقه هاي درختان جدول گذاري شده و باعث از بين 
رفتن درختان شده است. سيمان كاري  و سنگ كاري هايي كه در كف جوي هاي آب انجام شده بايد جمع آوري و عرض انهار و پياده راه ها به وضعيت 
اوليه اين محور ارزشمند برگردد. زماني كه در شوراي چهارم بودم پيشنهادي را ارائه كردم اما متأسفانه كار متوقف شد. به باور من محور وسطي اين 

خيابان از ميدان راه آهن تا ميدان تجريش بايد به پياده راه تبديل شود. براي جابه جايي هم مي توان در دو سوي 
اين محور از مونوريل يا ال آرتي استفاده كرد تا مسافران و شهروندان به اين وسيله از چهارراه به چهارراه ديگر 

اين خيابان تردد كنند. همچنين در برخي از خيابان ها انهار تنگ شده اند. با افزايش عبور و مرور خودروها و 
افزايش ترافيك، از عرض پياه رو ها و انهار گرفته و به عرض خيابان اضافه كرده اند. اما در گام ديگر ضرورت 
دارد كه به درختان خيابان هم توجه شود. اين درختان ابتدا 6٠هزار اصله در 4رديف بوده است اما اكنون 
اين تعداد درخت به 7تا 8هزار اصله رسيده و درخت كاري هاي جديد هم جاي درختان قديمي را گرفته اند. 
تعداد انگشت شماري از درختان قديمي و كهن اين محور باقي مانده است. بنابراين اين درختان با همان 

فواصل بايد به جاي خود برگردند كه اين كار هم راه هاي فني مختص خود را دارد. همچنين سنگ هاي كف 
نهرها بايد جمع آوري شود. تا يك متر حداقل خاك هاي گذشته بايد جمع آوري و درختان 

مثل گذشته در 4رديف به فواصل نيم متر از يكديگر دوباره كاشته شوند تا خيابان 
وليعصر هويت گذشته اش را بازيابد.

بازگشت به گذشته؛ الزام بازنگري طرح تفصيلي وليعصر



2 يكشنبه 11 آبان 99  شماره 8074 8 3 0 2 3 4 4 2 ايرانشهر

ی 
وران

را ن
  زه

ي/
هر

مش
س: ه

عك

ی  
سو

 مو
راما

ي/  
هر

مش
س: ه

عك

 نيمه مهر فصل صيد حدود 10 
هزار خانوار ساحل نشــين خزر گزارش

اســت. فصلي كه تا همين چند 
سال پيش به خير و خوشي آغاز مي شد. اما چند 
سالي است كه صداي ناكوك ساز صيد در خزر 
شنيده مي شــود. بنا به اعالم سازمان شيالت 
كشور در اسفند سال گذشته 4هزار و ۳4۳ تُن 
انواع ماهيان استخواني درياي خزر در ۳ استان 
شمالي كشور صيد شد و اين آمار در مقايسه با 
مدت مشابه در ســال 97كاهش ۳4 درصدي 
دارد. اگر چه بخشي از اين كاهش از سوي اين 
ســازمان پايان زودهنگام صيد به دليل شيوع 
كوويد -19 اعالم شــد اما صيادان استان هاي 
شــمالي اين موضوع را روند تكراري هر سال 
عنوان مي كنند. امسال هم با افزايش ناگهاني 
قيمت هاي تعمير و نگهداري ادوات صيد، باال 
رفتن هزينه هاي زندگي و اختصاص پيدا نكردن 
بنزين يارانه اي و بي رغبتي صيادان به صيد، باز 
هم همان روند كاهشــي با ارقامي بزرگ تر در 
حال رخ دادن است. بنا بر آمارهاي رسمي هر 
سال شركت تعاوني صيادي پره با 10 هزار صياد 
در صيد ماهيان استخواني درياي خزر شركت 
دارد كه از اين تعداد ۵4 تعاوني به مازندران، ۵1 
تعاوني به گيــالن و 17 تعاوني به گلســتان 
اختصاص دارد. بررســي ميداني همشهري در 
اين صيدگاه ها حاكي از آن اســت كه تنها ۳0 
درصد از جمعيت صيادي شــمال كشور به 
شكل پراكنده و در روزهاي غيرمتوالي در 

صيدگاه ها حاضر مي شوند.

خبري از صيد نيست
در صيــدگاه ميانكاله مازندران 
واقعا خبــري از صيد نيســت. 

قايق ها نه بر كرانه دريا كه در ميان كومه هاي 
صيادي جا خوش كرده اند. حاج باب اهلل حبيبي، 
مسئول ايستگاه شــهيد رجايي ما را در ميان 
كومه ها مي گرداند و مي گويد: »ماهي نيست 
و بيشــتر بچه ها رفته اند خانه. ۲0 روز اســت 
سر كار آمده ايم اما دريا چيزي ندارد. ماهي ها 
كنار نمي آيند.«  او ادامه مي دهد: »تنها امسال 
كه نه، ســال قبل و قبل ترش هــم وضعيت 
همينطور بوده است. سال گذشته ايستگاه ما 
۳00ميليون تومان درآمد داشت. اما همه اش 
هزينه شد  براي 6 ماه كار و براي هر صياد بيشتر 
از ۲00هزارتومان درآمــد خالص باقي نماند. 
زماني هم كه بنزين ليتري ۳هزار تومان شد، 
همه وســايل و ابزارهايمان گران تر از قبل! در 
مهر و آبان و اوايل آذر با دو قايق كار مي كنيم اما 
دي، بهمن و اسفند كه صيد بيشتر مي شود بايد 
4تا ۵قايق روي آب بروند. روزي 40ليتر بنزين 

براي هر قايق مصرف مي شود، خودتان عددش 
را حساب كنيد. قبال هر ايستگاه حدود 70صياد 
داشت اما حاال همه مي روند كارگري.« محمد 
سنچولي، مســئول تعمير و نگهداري وسايل 
و ابــزارآالت هم مي گويــد: »قيمت هر قطعه 
براي تعميــر تراكتور يا قايق، 10 برابر شــده 
است تازه اگر بتوانيم قطعه مورد نيازمان را پيدا 
كنيم. نگاه كنيد هيچ قايقي به آب نزده است. 
هيچ الكشي در دريا پهن نيست. وقتي دريا بار 
ندارد و هزينه ها هم اينقدر باالست، خرجتان 
به دخلتان نمي چربد و ديگــر انگيزه اي براي 

كار نمي ماند.« 

مبارزه اي با قاچاق نيست
در ايستگاه صيادي »شــهيد عبدالجليل كر« 
گلســتان هم اوضاع همين است. محمود تنها 
صيادي اســت كه در اين ايســتگاه و با هدف 

كشيك از وسايل در كومه ها مانده و مي گويد: 
»همان هفته اول صيد امسال همه به اين نتيجه 
رسيديم كه بايد برويم و صيد آنقدر كم است كه 
برايمان نمي صرفد. سال گذشته براي 6  ماه كار 
1۵0 هزار تومان درآمد داشتيم. كارگري كنيم 
حداقل روزي 100 هزار تومان گيرمان مي آيد. 
من هم چند روز ديگــر مي روم و كس ديگري 
به جاي من مي آيــد.« »قاچاقچي ها به دريا و 
ماهي رحم ندارنــد و اراده اي هم براي مبارزه 
با آنها نيست.« اين جمله را مي گويد و با كمي 
مكث ادامه مي دهد: »تورهاي ما اســتاندارد 
است و ماهي هاي كوچك از تور ما رد مي شوند 
اما قاچاقچي ها تورهــاي ريزدانه دارند و حتي 
بچه ماهي ها هم در تورشــان اسير مي شوند. 
آنها تابســتان و خارج از فصل صيد هم به دريا 
مي زننــد. قايق هاي ما هم حريــف قايق هاي 

تيزروی آنها نمي شود.« 

هزينه چند برابر درآمد
در صيدگاه گميشان گلستان شاه قربان دوجي 
حرف هاي صيادان قبلــي را تكرار مي كند: »ما 
بيمه نيستيم و هركس كه بتواند و دستش به 
دهانش برســد خودش را بيمه مي كند. اينجا 
ما را بيمه حوادث مي كنند كه اگر اتفاقي افتاد 
براي هزينه دوا و درمان از آن اســتفاده كنيم 
وگرنه بازنشستگي نداريم. بايد خودمان را بيمه 
كنيم. هزينه هر ماه بيمه بيشــتر از ۵00 هزار 
تومان است و اين يعني چند برابر درآمد يك ماه 
ما. همين تعداد اندك صيادهايي هم كه مانده اند 
چون جاي ديگري كار نيست دلشان را به درآمد 
ناچيز صيد خوش كرده انــد. بيرون از صيدگاه 
هم كار نيست. براي كارگر روزمزد هم يك روز 
كار هست و 10روز نيست. در عادي ترين امور 
زندگي مان مانده ايم. كار در اين گوشه دريا به 
چشم كســي نمي آيد و انگار زندگي ما و زن و 

بچه هايمان فراموش شده است..«

درآمد اندك حاصل از صيد، نبود بيمه و هزينه هاي باال، 
صيادها را به سوي كارگري سوق داده است

قائم مقام مديرعامل اتحاديه سراسري 
تعاوني هاي صيادي ايران با اشــاره به 
كاهش صيد در اســتان هاي شمالي و 
مشكالت صيادان به همشهري مي گويد: 
صيادي شمال نه هم اكنون كه در زمان 
گذشــته هم به صرفه نبود. سختي كار 

براي صيادان است و ارزش افزوده آن براي ديگران.
سيدميرسليمان حسيني ادامه مي دهد: فعاليت در حوزه صيد تنها 
در 6ماه دوم سال است كه آن هم به دليل وضعيت جوي و مشكالت 
ديگر، زمان مفيد حداكثر ۳ ماه و نيم خواهد بود. شما تصور كنيد 
كه در زمستان لب دريا حتي حاضر نيستيد از ماشين پياده شويد، 
اما صيادان در اين شرايط تا گلو در آب فرو مي روند و كار مي كنند.

مدير بازرگاني اتحاديه سراســري تعاوني هاي صيــادي ايران بر 
ضرورت قرارگيري شغل صيادي در رديف مشاغل سخت و تسهيل 
شــرايط بيمه اين افراد تأكيد مي كند و مي افزايد: صيادان با وجود 
ســختي هاي كار در دريا، بي خوابي و بيماري هايي ناشي از حضور 
طوالني در آب، اما حداقل ترين امكانــات را دارند. براي كاري كه 
درآمد چنداني هم برايشان ندارد بايد حق بيمه هاي گزاف پرداخت 
كنند و نياز است كه دولت از آنها حمايت  كند و امتيازاتي برايشان 

درنظر بگيرد.
حسيني گراني ها را يكي از عوامل بي رغبتي صيادان در فصل صيد 
عنوان مي كند و مي گويد: امسال بچه ها كار را تعطيل كردند زيرا با 
افزايش ۲00درصدي قيمت تجهيزات مورد نيازشان مواجه شدند. 
آنها بايد اين هزينه ها را قبل از كسب درآمد بپردازند. اين سرمايه ملي 
در حال از دست رفتن است و كشورهاي حاشيه خزر در حال استفاده 
از اين ظرفيت خدادادي. اين مســئول به حضور صيادان غيرمجاز و 
ضرورت حمايت هاي قضايي و مالي از صيادان قانوني اشاره مي كند و 
مي گويد: صيادان مجاز حق صيد ماهيان كوچك و خاوياري را ندارند. 
اگر هم آنها را صيد كنند با هدف تكثير دوباره رهاسازي مي شوند. اما 

صيادان غيرمجاز هيچ كدام از اين محدوديت ها را ندارند و نظارتي 
بر عملكردشان نيست.

مدير بازرگاني اتحاديه سراسري تعاوني هاي صيادي به ارائه 
طرحي از سوي اين تعاوني براي حمايت از صنعت آبزي پروري 
هم اشــاره مي كند و مي گويد: طرحي را ارائــه كرديم كه 

البته اجراي آن زمان بر است اما درصورت موافقت و ارائه 
امكانات اوليه در يك استان به صورت پايلوت اجرا مي شود 
و درصورت كســب موفقيت در اســتان هاي ديگر هم 

لحاظ خواهد شــد. مي خواهيم بازارهايي ايجاد شود 
كه عرضه كاالهاي صنعت صيد و صيادي از توليد 
تا مصرف بدون حضور واسطه ها و با هدف حمايت 

از صيادان، پرورش دهندگان، اتحاديه ها، تعاوني ها 
و مصرف كنندگان صورت بگيرد.

فصل كارگري صيادان
ستاره حجتي

خبر نگار

با مسئول دريچه

مشــكالت صيد ماهيان اســتخواني در 
شمال كشــور مانند ســال هاي گذشته 
رغبت صيادان براي فعاليت در اين حوزه 
را كم كرده است. مديركل دفتر امور صيد 
و صيادي سازمان شيالت ايران در اين باره 
به همشهري گفت: با توجه به تالش هاي 

انجام شده امسال مشكل تامين سوخت يارانه  اي صيادان برطرف شد. 
شناورهايي كه در ســازمان جامع بنادر ثبت نام كرده بودند در حال 
دريافت ســوخت هســتند. گازوئيل ، نفت و گاز مورد نياز شناورها و 

تراكتورها هم تامين شده است.
مختار آخوندي همچنين درباره حــق بيمه صيادان مي افزايد: تالش 
مي كنيم كه صيادي در رده مشاغل سخت و زيان آور قرار بگيرد و بحث 
بخشودگي 10درصد حق بيمه آنها محقق شود. اما به رغم پيگيري هاي 
گسترده از سازمان تامين اجتماعي و سازمان هدفمندي يارانه ها، اين 
مسئله امسال هم محقق نشد و صيادان امسال هم مجبورند۲7درصد 

حق بيمه پرداخت كنند.
اين مســئول درباره كاهش جمعيت صيادان درياي خزر می گويد: 
1۲0شركت تعاوني پره در شمال كشور فعال هســتند. البته انكار 
نمي كنيم كه روند صيد ماهي هاي اســتخواني نزولي است. آمارها 
حاكي از آن است كه از ۲0مهر امسال تاكنون ۲6درصد كاهش صيد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشــته ايم. ولي اين مدت كوتاه 
براي قضاوت كافي نيست. آخوندي كم آبي رودخانه ها، آاليندگي هاي 
زيست محيطي صنايع شــهري و صنعتي و كشــاورزي و فاضالب 
خانگي را عامل ايجاد مشــكالت زيســت محيطي در درياي خزر و 
كاهش صيد عنوان مي كند و مي گويد: ســاالنه ۲00تا ۳00ميليون 
قطعه بچه ماهي از سوي سازمان شيالت در رودخانه هاي منتهي به 
درياي خزر رهاسازي مي شود تا در فصل صيد در سبد صيادان قرار 
بگيرد. اما ديگر بخش هاي اقتصادي اقدام به ايجاد شغل در سواحل 
نكردند و افراد ساكن در اين مناطق تنها منبع درآمدشان صيد ماهي 
به صورت غيرمجاز است. يگان حفاظت منابع سازمان شيالت بر اين 
شــرايط نظارت ويژه دارد ولي واقعا اين تالش بازدارنده نيست. در 
زمينه مرزباني، سازمان محيط زيست و حتي قوه قضاييه و دادستاني 

هم بايد ورود كنند.
وي تأكيد مي كند: در اين ميان مسئوالن استاني با توجه به مشكالت 
معيشتي مردم و اينكه يك صياد غيرمجاز ممكن است تنها اقدام به صيد 
تعداد معدودي ماهي كرده باشد، حداقل مجازات را درنظر مي گيرند. اما 

همين برداشت ها هم از سبد صيادان مجاز صورت مي گيرد.
اين مسئول به برداشت ۲4هزار تن صيد در فراواني صيد درياي خزر 
در سال هاي گذشته اشاره مي كند و مي گويد: اين مقدار سال گذشته 
به 11هزار تن رسيد. البته شركت هاي صيادي براي درآمدزايي و به 
صرفه بودن اين صنعت نبايد تمام چشم شان به دنبال صيد دريايي 
باشد چرا كه صيد و صيادي در شمال جاذبه هاي ديگري هم دارد كه 

مي تواند به منبع درآمد براي آنها بدل شود.

مريم سرخوش 
خبرنگار

صيادي شمال به صرفه نيست 

   حذف ماهي از سفره شمالي ها 
به جز خاموشي چراغ صيد و انصراف اجباري صيادان، مردم شمال كشور هم كه در نيمه دوم هر سال بخشي 
از سبدغذايي خود را با ماهي پر مي كردند از افزايش بي سابقه قيمت ماهي مي گويند و فروشندگان ماهي 
از كسادتر شدن كاسبي شان. اين موضوع در حالي است كه سال گذشته هم در فصل صيد، قيمت ماهي 
درياي خزر در شمال كشور افزايش دو برابري داشت. جباري يكي از ماهي فروشان بازار ماهي ساري درباره 
قيمت ماهي ها می گويد: كفال محبوب ترين ماهي ميان شمالي هاست اما قيمت آن اكنون به كيلويي ۹۰ هزار 
تومان رسيده است. مشتري ها تا قيمت را مي شنوند، فرار مي كنند. ماهي كيلكا كه سال گذشته كيلويي ۴ 
هزار تومان بود امسال ۱۲ هزار تومان شده است. عالوه بر اينكه ماهي به نسبت سال هاي گذشته كمتر شده، 

هزينه ها هم آنقدر باال رفته كه ديگر نمي شود قيمت يك كاالي خاص را پايين نگه داشت.

گره بيمه صيادان باز نشد
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تمــام اركان وقف آقمشــهد 
منابع
دستكاري و تحريف شده است. طبيعي

در روزهايــي كــه پرونــده 
عجيب ترين وقف تاريخ ايــران در ديوان عالي 
كشور بررسي مي شود، مدارك مهمي به دست 
همشهري رسيده كه نشان مي دهد در جريان 
بازنويسي وقف نامه كه 224سال پيش صورت 
گرفته، موارد متعدد دستكاري وجود دارد كه با 
روح وقف در تضاد است. اين موارد كه موجب 

موقوفه اعالم شــدن 5600هكتار جنگل هاي 
هيركاني شمال كشور شده، تا آن حد زياد است 
كه شــرايط فعلي اين وقف عجيب را از اساس 
باطل مي كند. متولي موقوفه و اداره اوقاف و امور 
خيريه ســاري در رأي ســال92، مســتند 
دادخواست را وقف نامه 1218قمري قرار دادند. 
رأي دادگاه تجديدنظر اســتان مازندران هم 
براســاس همين وقف نامه بود و متولي و اداره 
اوقاف ساري طي لوايح متعدد خطاب به مرجع 
قضايي و مصاحبه هاي متعدد با رســانه هاي 
رســمي، وقــف 1218را بازنويســي وقــف 
860قمري اعالم كردنــد. درعين حال در اين 

سند 8مورد دستكاري و تحريف نسبت به وقف 
860قمري وجود دارد. محمد داســمه، وكيل 
محيط زيســتي در گفت وگوي اختصاصي با 
همشــهري درباره جزئيات اين تحريف، نكات 
مهمي را يادآوري مي كند. به گفته وي، براساس 
سند تعاريف و مفاهيم استاندارد بخش فرهنگ 
و هنر)ســازمان اوقاف و امور خيريه( مصوب 
بهمن1386كه در راستاي بند و ماده3قانون 
تشــكيل مركز آمار ايران كه مسئوليت تهيه 
تعاريف و تعيين مفاهيم و معيارها و طبقه بندي 
آماري را برعهده دارد و توسط مركز آمار ايران 
تنظيم شــده، بازنويسي اســناد وقفي تبديل 
خطوط مختلف و ارقام سياق به خط ساده برابر 
متن سند كه براي عموم افراد قابل استفاده و 
استناد باشد اطالق گرديده و همچنين حسب 
ماده61قانون مدني، وقف بعد از وقوع آن به نحو 
صحــت و حصول قبــض الزم اســت و واقف 
نمي تواند در آن تغييري دهد كه اين ماده ناظر 
بر عدم امكان تغيير در مفاد وقف نامه اســت. 
داسمه تأكيد مي كند: با مداقه و تطبيق مفاد 
وقف 860قمري كه به صورت حكاكي در دور 
امامــزاده حارث در آقمشــهد اســت با مفاد 

وقف نامه 1218قمري مشخص مي شود.«

   8مورد تحريف در جريان بازنويسي
درجريانوقفجنگلآقمشــهدمواردتحريفشدهبسيارواضحاستو
بيشكشاملتحريفهايگستردهميشود.سنداصليوقف،كتيبهايروي
قبرامامزادهحارثمتعلقبهسال860قمرياستكهدرسال1218دستكاري

شدهوشاملمواردزيراست:
دركتيبههيچناميازواقفنيامده،امادروقفنامه1218قمرينامواقف

»ميرعبداهللساروياالصلوالمسكن«فرزندميربزرگقيدشدهاست.
دركتيبهنامآقمشــهدنيامدهامادروقفنامه1218نامقريهآقمشهد
مشتملبرمحالتكليجخيلوكمرخيلآمده.نامايندوروستادربازنويسي

1218قيدشدهاست.
دركتيبهبهحدوداربعهاياشــارهشــدهبهنامهايحدشرقيتيركه
دره،حدغربيبلوركوه،حدشماليتابكوهوحدجنوبيكشتهسنگ؛اما
دروقفنامه1218هيچگونهاشارهايبهحدودموقوفهنشدهوبهصورتكلي

نوشتهروستايآقمشهدمشتملبرمحالتكليجخيلوكمرخيل.
دركتيبهبهامالكياشارهشــدهكهبهامامزادهحارثتعلقدارد.امادر
وقفنامه1218بهنامامامزادهحارثاشارهاينشدهوتنهابهبقعهمباركدر
روستااشارهشدهكهباتوجهبهاينكهروستايآقمشهد2امامزادهدارد،اين

موردهمتحريفمحسوبميشود.
دركتيبهاشارهبهنامدومتوليبهنامهايحاجيدرويشعليوحاجي
حسنمسيبوفرزندانآنهاشدهدرصورتيكهدروقفنامه1218واقفخود
وفرزندانخودرابهعنوانمتوليمعرفيكردهودرصورتانقراضنســل
خودوفرزندانخودتوليترابهاعلمعلمايشهرساريتفويضدادهاست.
دركتيبهناموامضايواقفوجودنداردامادروقفنامه1218نامواقف
وجوددارد.امضايواقفهموجودنداردوتنهاامضايگواهانموجوداست.
دركتيبهبهامالكياشارهشدهكهكامالبهامامزادهحارثبنامامموسي
كاظمتعلقدارددرصورتيكهدروقفنامه1218واقفيكسومآنرابهخود
وفرزندانخودنسبتدادهاست.درعينحالاگرامالكششدانگمتعلق
بهامامزادهباشدچگونهميشودفردديگرييكسوممنافعآنرابهخود

وفرزندانخودتغييردهد؟
نكتهاساســيديگرآنكهبهرغماينكهوقف860بهدليلنداشتنامضا
وواقفكهركناساسيهروقفاســت،خوددارايايرادشرعيوحقوقي
استوليبايدگفتوقف860وقفخاصاســت.وليحاال،متوليفعلي
موقوفهكهطبقبازنويسي1218مدعياستوقفعامغيرمتصرفياست
ووقف860نيزوقفخاصبوده،ادارهاوقافسارياساساحقوروددراين

موضوعرانداشتهاست.

در بازنويسي سند وقفي جنگل آقمشهد 8مورد دستكاري و تحريف وجود دارد
آيت اهلل علوي گرگاني مرجع تقليد: تغيير در اركان و مفاد وقف، حرام شرعي و در حكم تحريف است

تقلب 200ساله در وقف آقمشهد يادداشت

مهندسيگردشگريدرعصركرونا

شــرايط صنعت گردشــگري به شــدت 
نگران كننده است.فعاالن، دانش آموختگان 
و سرمايه گذاران حوزه گردشگري همگي 
ســر در گم شــده اند و براي گذر از اين شــرايط، مباحث متعدد بيان 
مي كنند. كرونا همانند زلزله و ســيل آموخته هايي براي ما به همراه 
داشت كه ضرورت تغيير در نگرش و روش هاي برنامه ريزي و مديريت 
صنعت گردشــگري را الزامي كرده اســت. كرونا يادآوري مي كند كه 
همگي به يكديگر وابسته و متصل هستيم و هر آنچه بر يك انسان اثر 
مي گذرد، مي تواند ديگري را نيز متاثر كند. كرونا يادآوري مي كند كه 
خطوط مرزي تعيين شده نيز ارزش زيادي ندارند؛ چون ويروس نيازي 

به پاسپورت براي عبور از مرزها ندارد.
بيماري قرن عالوه بر يادآوري اهميت خانه و خانواده، متذكر شــده 
است كه شــرايط حاد چگونه مي تواند تبديل به پايان يا آغاز دوباره 
شود. اين يادآوري به معناي آن است كه صنعت گردشگري با بينش 
و تفكرات گذشته به آخر خط رسيده و بايد با مهندسي گردشگري، 
زواياي پنهان اين صنعت را بازشناســي كرد و فصل نوين در صنعت 

گردشگري گشود.
با اين تعريف، شايد اين ســؤال ايجاد شود كه مهندسي گردشگري 
چيست؟ دانش مهندسي امروز به عنوان يك مكمل به ساير دانش ها 
و بخش ها تسري يافته است. زماني كه يك موضوع با دانش مهندسي 
بررسي شود، بينش يك بعدي به موضوعات، به دليل داشتن هندسه 
به بينش چندبعدي تبديل  و از زواياي ديگر مي توان نسبت به نگرش 

مفيد دست يافت.
صنعت گردشــگري در اين ديدگاه، به عنوان يك مولد، كاتاليزور و 
شتاب دهنده در ســاير صنايع يا فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، 
سياسي، فرهنگي و... جريان هاي متعدد ايجاد مي كند كه كمترين 
نتيجه آن سفر است و جريان سفر قابل لمس و عيني است. با ديدگاه 
مهندسي گردشگري نبايد متدلوژي گردشــگري در سفر و تفريح 
خالصه شود؛ چون در صنعت گردشگري صدها محصول وجود دارد 

كه توليد كننده اوليه آنها ساير بخش ها هستند.
در عصر حاضر كه به عصر كرونا شــهرت يافته است، ارائه بسياري از 
محصوالت در شرايط فعلي دچار تغييرات اساسي شده است؛ بنابراين 
ارائه اين محصوالت در قالب عرضه محصوالت گردشگري نيز بايد با 
روش هاي نوين صورت بگيرد. در اين مسير، آژانس هاي گردشگري 
كشور به عنوان اتاق فكر اصلي عرضه محصوالت گردشگري بايد خود 
را به دانش نوين تجهيز كنند. همانطور كه در گذشته ساير بخش ها 
احســاس مي كردند با ارائــه محصوالت خــود در قالب محصوالت 
گردشــگري به رشد اقتصادي بيشــتري دســت مي يابند؛ لذا اين 
فرايند مجددا بايد با روش هاي نويني كه دفاتر خدمات مســافرتي 
ايجاد مي كنند، احساس شــود. آژانس هاي خدمات مسافرتي ايران 
امروز مي توانند با ايجاد دپارتمان صادرات درون مجموعه هاي خود 
نسبت به ايجاد فرايند صادرات چمداني ساير توليدات با بهره گيري 
از ظرفيت ايرانيان مقيم خارج از كشور در جهت همراهي با توليدات 
صنايع توليدي فعال شوند و گام بزرگي در جهش توليد ايجاد كنند. 
يا آنكه همزمان با ايجاد دپارتمان تبليغات و بازاريابي فضايي قوي در 
حوزه مجازي براي احياي محصوالت گردشگري تجاري، آموزشي و 
گردشگري سالمت و تندرستي و... اقدام زيربنايي كنند. حتي مي توان 
با بررسي هاي بيشتر با ظرفيت مهندسي گردشگري در جهت احياي 

شريان اقتصادي كشور گام هاي زيربنايي برداشت.

محمدمحبخدايي
معاون سابق گردشگري

سيدمحمدفخار
خبرنگار

»تو مي توني تند بروني، من مي تونم همه جا برم.« اين 
جمله پشــت برخي خودروهاي دو ديفرانسيل با سر 
و شكل آفرود نوشته شده اســت. اما حيوانات وحشي 
برخالف قدرت و ســرعت زياد خود، اگر مدام تعقيب 
شوند دچار خونريزي شديد داخلي شده و جانشان را از 
دست مي دهند. اخيرا فيلمي در فضاي مجازي منتشر 
شــد كه يك خودرو آفرود يك رأس »كل« را در كوير 
مرنجاب تا از نفس انداختن كامل حيوان دنبال مي كند.

كمكاريوزارتميراثوسازمانمحيطزيست
طبيعت گردي مسئوالنه در كشورهاي توسعه يافته به 
كلي با آنچه در ايران در حال فراگيري اســت، متفاوت 
اســت. هوشــنگ ضيايي، متخصص حيات وحش در 
گفت وگــو با همشــهري مي گويــد: در كشــورهاي 
توســعه يافته تعداد محدودي از گردشــگران پس از 
آشــنايي با مقررات و قوانين، ســوار اتوبوس    شده و با 
راهنما راهي مناطق و اكوسيستم هاي حساس مي شوند. 
بازديدكننــدگان با راهنمايــي محيط بان هاي عمدتا 
بازنشسته، اجازه تردد به محل هايي محدود و مشخص را 
دارند. او با اشاره به نحوه بازديد گردشگران از پارك هاي 

ملي آالسكا مي گويد: در اين منطقه خرس هاي گريزلي 
آنچنان احساس امنيت مي  كنند كه در فاصله 10متري 
از انسان ها ماهي مي گيرند و از آنها نمي ترسند. اين در 
حالي است كه اگر شما به منطقه حساسي مانند ميانكاله 
يا پارك ملي الر برويد، مي بينيد كه گردشگران بدون 
هيچ ضابطه اي با خودرو يا پياده هركجا دلشان بخواهد، 
تردد مي كنند. اين استاد حيات وحش بازديدكنندگان 
را چندان مقصر نمي داند و مي گويد: به نظر من وزارت 
گردشگري، ســازمان حفاظت محيط زيست، سازمان 
جنگل ها و رســانه هايي مانند تلويزيــون مقصر اصلي 
هســتند، زيرا اكثر آنهايي كه به طبيعت مي روند و يا 
آفرود  سوار هستند، با اهميت منابع طبيعي و حساسيت 
آن آشنا نيســتند. آنها نمي دانند يك درخچه تاق، گز، 
اسكنبيل و... كه باعث جلوگيري از حركت شن هاي روان 
مي شود، در اكوسيســتم هاي بياباني چه ارزش بااليي 
دارد و ناآگاهانه آن را له مي كنند. همچنين نمي دانند 
اگر يك كل يا آهو را با ماشين تعقيب كنند، به علت تجمع 
اســيد الكتيك در ماهيچه ها و عضالت قلب، حيوان 
بي حركت مي ايستد و پس از مدتي كوتاه مي ميرد. به 
گفته او، سازمان حفاظت محيط زيست، ده ها سال است 
تصميم دارد طرح هاي گردشــگري را در مناطق تحت 
حفاظت خود به اجرا بگذارد؛ مبالغ هنگفتي نيز صرف 
تهيه طرح هاي گردشگري متمركز و غيرمتمركز و تعيين 
زون هاي گردشگري شده ، ولي هيچ كدام از آنها به مرحله 
اجرا نرسيده است. او كه از مؤسسان اكوتوريسم در ايران 

است، مي گويد: نخستين كار ما كه با همكاري سازمان 
گردشگري وقت انجام شــد، راه اندازي دوره هايي براي 
راهنمايان طبيعت گردي بود، در اين دوره ها گردشگري 
مسئوالنه تدريس مي شد و طبيعت گردها موظف بودند 
ضوابط راهنمايان را اجرا كنند. پيشنهاد شده بود فقط 
راهنماياني كه عملكرد بهتر و امتياز باالتري داشــتند، 
اجازه برگزاري تور طبيعت گردي در مناطق حفاظت شده 
داشته باشند، اما حاال مي بينيد كه افراد بدون كمترين 
آموزش راهي مناطق بكر بياباني مي شــوند. هوشنگ 
ضيايي با اشاره به اينكه هنوز مسيرهاي مشخص براي 
تردد گردشگران از سوي وزارت ميراث فرهنگي و سازمان 
حفاظت محيط زيست مشخص نشده، مي گويد: در اكثر 
نقاط كوير لوت رد تردد گردشگران روي تپه هاي شني 
وجود دارد. گردشگران نمي دانند كه عبور وسيله نقليه، 
يكپارچگي در تپه ها را از بين مي برد و به دليل بارش كم 
ساالنه و كمبود گياهان طبيعي، تپه ها با باد جابه جا  شده 

و باعث ايجاد شن هاي روان مي شوند.

طبيعتگرديضدطبيعتدرايران
پديده آفرود به گونه اي كه هم اكنون فراگير شده ، نوعي 
از گردشگري غيرمسئوالنه است كه آثار مخربي براي 
زيست بوم هاي حساس كويري و جنگلي دارد. هادي 
كيادليري، مدير گــروه جنگل، مرتــع و آبخيزداري 
دانشــگاه علوم و تحقيقات به همشــهري مي گويد: 
طبيعت گردي براي حل مشكالت طبيعت با مشاركت 

مردم ايجاد شــد. اما به جاي اينكه اين راه در ايران به 
درمان دردهاي طبيعت بينجامد، به معضل جدي تبديل 
شده است. در طبيعت گردي بي قاعده افراد نمي دانند 
چرا به طبيعت مي رونــد و از ارزش و اهميت جايي كه 
مي روند، اطالع ندارند. چون مسافر به دنبال سفر معناگرا 

نيست و صرفا بهره بصري برايش اهميت دارد.
 او مي گويد: ايراني ها به شكل عرفي و سنتي به طبيعت 
مي روند و الگوبرداري از كشــورهاي ديگــر همراه با 
»بومي سازي« نيســت. برخي از گردشگران با حضور 
غيرمســئوالنه در زيســتگاه هاي بكر به دنبال خالي 
كردن هيجان هايي هستند كه اساسا محل تخليه آن 

پيست هاي اتومبيلراني است. 
دبير مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي كشور با اشاره 
به تلف شدن يك رأس كل در اثر تعقيب آفرودسواران 
در مرنجاب، مي گويد: بخش عمده اي از حيات وحش در 
مناطق بياباني زير خاك هستند و تردد با وسيله نقليه 
سنگين آنها را از بين مي برد. يكي از داليل از بين رفتن 
گونه ها در ايران نيز عالوه بر شــكار، تعقيب و گريز با 

موتورسيكلت است.
 او مي گويد: گردشگري در ايران بيشتر جنبه عرفي دارد 
و تا زماني كه با آمايش سرزمين مناطق مناسب براي 
حضور تعداد محدود گردشــگر، با مسير هاي از پيش 
تعيين شده مشخص نشــود، طبيعت گردي همچنان 
مي تواند مخرب باشد، چون بســياري از گردشگران، 

تفريح را با گردشگري مسئوالنه اشتباه گرفته اند.

زهرارفيعي
خبرنگار

پاسخ مرجع تقلید به يک استفتاء
درپيوجود8دستكاريآشكاردرپروندهوقفآقمشهد،موضوعازسويمحمدداسمه
وكيلمحيطزيستي،ازآيتاهللعلويگرگاني،مرجعتقليداستفتاءشدهاستوايشان
درپاسخاعالمكردهاند:»دربازنويسي،تغييردراركانومفادوقفحرامشرعيودر
حكمتحريفاست.«داسمهميگويد:بدينترتيبكاماًلمشخصومبرهناستكه
مبناومستنددعويمتوليموقوفهكهسندعادي1218قمرياست،يكسندمجعول
محسوبميشودكهبهاسمبازنويسيبرخالفقانونجعل،قلبحقيقتوتحريف
صورتگرفتهوازلحاظحقوقيوشرعيفاقداعتبارووجاهتاست.همچنينطبق
مفادكتيبهكهگرداگردامامزادهحارثوجوددارد،ادارهاوقافساريومتوليفعلي

هيچگونهسمتوجايگاهحقوقيندارندوبايدوقف1218باطلاعالمشود.

ث
مك

طبيعت گردي همچنان تخريب گر است
كارشناسان مي گويند برخی از گردشگران ايرانی معناي طبيعت گردي را 

نمي دانند و تفريح را با گردشگري مسئوالنه اشتباه گرفته اند
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  بر كسي پوشيده نيست كه با شيوع 
ويروس كرونا فرايند آموزش و پرورش گزارش

در كشور با مشــكالت زيادي مواجه 
اســت. اگرچه با وجود اينترنــت و فضاي مجازي، 
آموزش ها به صورت غيرحضــوري ادامه دارد، اما 
به دليل نبود دسترسي برابر به اينترنت و گوشي هاي 
هوشــمند، روند تحصيل دانش آموزان به ويژه در 
مناطق محروم به دشــواري پيش مي رود. در اين 
بين، مشكالت و دشواري هاي دانش آموزان نابينا در 
فرايند تحصيل دوچندان اســت؛ به اين دليل كه 
محدوديت ها و محروميت هاي آنها به يك منطقه 
خاص مربوط نمي شــود. اين دانش آموزان نه تنها 
امكانات و دسترسي هاي پيشــين خود را از دست 
داده اند، بلكه آموزش و پرورش استثنايي كشور هيچ 
جايگزيني براي محصالن نابيناي تحت پوشش خود 
در شــرايط كرونايي درنظر نگرفته است. از سوي 
ديگر، شــبكه شــاد كه هم اكنون مهم ترين بستر 
آموزش و پرورش در كشور اســت، براي نابينايان 
دسترس پذير نيســت و وزارت آموزش و پرورش 
عمال اين دانش آموزان را در طراحي شــبكه شاد 

ناديده گرفته است.
براســاس آماري كه سيدجواد حســيني، رئيس 

آموزش و پرورش اســتثنايي كشــور ارائه كرده 
اســت، 8هزار و 373دانش آموز نابينا در كشــور 
مشغول به تحصيل هســتند. اين دانش آموزان به 
2شيوه تحصيالت خود را ادامه مي دهند. تعدادي 
از آنها، يعنــي 3هزار و 388نفــر در مدارس ويژه 
نابينايان مشــغول به تحصيل هســتند و تعدادي 
ديگر كه شامل 4هزار و 985نفر مي شوند، به صورت 
تلفيقي و در مدارس عادي كنار ساير دانش آموزان 
ادامه تحصيل مي دهند؛ در عيــن حال يك معلم 
رابط از ســوي آموزش و پرورش اســتثنايي روند 
تحصيل آنها را پيگيري مي كند. ســازمان آموزش 
و پرورش اســتثنايي نيز درخصوص مدارس ويژه 
نابينايان، آموزش مجازي را در دستور كار خود قرار 
داده اســت. امينه نگهبان، كارشناس برنامه ريزي 
درسي دانش آموزان با آســيب بينايي در سازمان 
آموزش و پرورش استثنايي كشــور به همشهري 
مي گويد: با توجه به شــرايط كرونا و گســتردگي 
دانش آموزان استثنايي در ســطح كشور و شرايط 
متفاوتي كه هر يك از اســتان ها داشتند، وضعيت 
حضور دانش آموزان در مدرسه به استان ها تفويض 
و قرار شد كه با توجه به شرايط موجود و پايه و دوره 
تحصيلي دانش آموزان هر استان خود تصميم بگيرد 
كه آموزش به صورت حضوري باشد يا نيمه حضوري 
يا اينكه كالس ها كاماًل به صــورت مجازي برگزار 
شود،  براي همين الگويي براي استان ها ارسال شد 

كه متناســب با هر گروه از دانش آموزان استثنايي 
متفاوت است. در مورد نابينايان نظر سنجي كرديم 
و اكثريت همكاران ما بر اين عقيده بودند كه به ويژه 
در پايه هاي پايين تر نياز اســت كه در طول هفته 
روزها يا ســاعت هايي معلم و دانش آموز در ارتباط 
نزديك باشند و حداقل آموزش هايي به والدين داده 
شود كه بتوانند روند آموزش فرزند خود را در منزل 

پيگيري كنند.
اين در حالي است كه تنها 23مدرسه ويژه نابينايان 
در كشور فعال اســت. اگر فرض كنيم كه هركدام 
از اين مدارس در يكي از اســتان هاي كشــور قرار 
دارند، 8اســتان از 31استان كشــور فاقد مدرسه 
ويژه نابينايان اســت. هر چند كه سياست آموزش 
و پرورش اســتثنايي بر اين است كه دانش آموزان 
نابينــا به صورت تلفيقــي تحصيل كننــد، اما در 
پايه هاي پيش دبستاني و ابتدايي، به ويژه پايه اول، 
دانش آموزان نابينا براي بريل آموزي به مدارس ويژه 
نابينايان نياز دارند؛ بنابرايــن تعدادي از نابينايان 
ناگزير از تحصيل در مدارس شبانه روزي هستند. 
با اين حال يك كارشناس در ســازمان آموزش و 
پرورش استثنايي كشور مي گويد: سال هاست سعي 
مي كنيم دانش آموزان دوره ابتدايي را در خوابگاه 
نپذيريم و براساس آماري كه داريم، دانش آموزاني 
با اين شرايط در پايه ابتدايي نداريم. دانش آموزان 
ما معموال در دوره متوسطه اول و دوم وارد خوابگاه 

مي شوند كه در تهران، خراسان رضوي و نظير اينها 
اسكان دارند. امين عرب، معلم و رابط نابينايان در 
شهر شــيراز، ادامه مي دهد: با توجه به اينكه تمام 
شهرها از مدارس ويژه نابينايان برخوردار نيستند، 
تعــدادي از دانش آمــوزان در خوابــگاه پذيرفته 
مي شــوند. البته ممكن اســت برخي از خانواده ها 
بتوانند بــراي تأمين آينده فرزند خود به شــهري 
كه مدرســه ويژه نابينايان دارد، نقل مكان كنند، 
اما هستند خانواده هايي كه چنين امكاني ندارند؛ 
بنابراين فرزندشان يا بايد در خوابگاه پذيرفته شود 
يا اينكه از تحصيل عقب بمانــد و اآلن كه به دليل 
شــيوع بيماري كرونا مدارس شبانه روزي تعطيل 
شده اند، عمال تعداد قابل توجهي از دانش آموزان رها 

شده اند؛ بنابراين دانش آموزان پيش دبستاني و پايه 
اولي كه در چنين شرايطي هستند، مشخص نيست 

كه فرايند بريل آموزي شان چگونه پيش مي رود.
رابط نابينايان درخصــوص دانش آموزان نابينايي 
كه به صورت تلفيقــي ادامه تحصيــل مي دهند، 
مي گويد: اين دانش آموزان هــم از اينجا رانده و از 
آنجا مانده اند، چون آموزش و پرورش اســتثنايي 
برنامه اي براي اين دانش آموزان در شــرايط كرونا 
ندارد و از سوي ديگر شبكه شاد هم براي نابينايان 

دسترس پذير نيست.
 او دربــاره دســترس پذيري اپليكيشــن ها براي 
افراد نابينا توضيح مي دهد: نابينايان با اســتفاده 
از )اســكرين ريدر( يا صفحه خوان ها با گوشي هاي 
هوشــمند و كامپيوتــر تعامل برقــرار مي كنند. 
دسترس ناپذيري يك اپليكيشــن براي نابينايان 
به اين معناست كه با اين صفحه خوان ها سازگاري 
ندارد، شبكه شاد هم با همين مشكل مواجه است 
و صفحه خوان ها در اين اپليكيشــن به طور كامل 
ساكت مي شوند؛ بنابراين دانش آموزان نابينا، چه 
آنها كه در مدارس ويژه نابينايان تحصيل مي كنند 
و چه آنها كه به صورت تلفيقي مشغول به تحصيل 

هستند، قادر به استفاده از شبكه شاد نيستند.
آيدين، دانش آمــوز كالس هفتم اســت. او براي 
تحصيل در دوره ابتدايي همراه خانواده از ياســوج 
به شيراز رفته است و امســال به ياسوج برگشته و 
به صورت تلفيقي ادامه تحصيل مي دهد. او مي گويد: 

با گذشــت يك ماه از سال من 
هنوز معلم رابــط ندارم و حتي 

كتاب هايي مثــل علوم و اجتماعــي كه به صورت 
صوتي هستند، هنوز به دست من نرسيده است. 

نه سامانه شاد و نه مكمل آموزشي؛ هيچ
كارشناس برنامه ريزي درسي دانش آموزان با آسيب بينايي در سازمان آموزش و پرورش استثنايي 
كشور درخصوص آموزش هاي مكمل براي دانش آموزان نابينا مي گويد: درخصوص محتواي آموزشي 
عالوه بر كتاب هاي بريل و صوتي كه براي دانش آموزان ارسال مي شد، تصميم بر اين شد استان هاي 
مختلف در حوزه توليد محتواي آموزشــي براي برخي عناوين درسي كه مي توانست چالش بر انگيز 
باشد، همكاري داشته باشند. به طور مثال از تهران خواستيم كه محتواي آموزشي پايه پيش دبستاني 
را آماده كند. اين محتواها به صورت صوتي آماده و در سامانه شاد بارگذاري مي شود و استان ها هم 
مي توانند آن را دريافت كنند و دانش آموزان در كنار بهره مندي از تدريس معلم، از اين محتوا هاي 
آموزشي هم اســتفاده كنند. در دوره ابتدايي اكثر دروس و كتب در توليد محتواي آموزشي مدنظر 
است، اما در دوره متوسطه كتاب هاي عربي، زبان و رياضي مدنظر قرار مي گيرد؛ اين در حالي است 
كه سامانه شاد براي نابينايان قابل استفاده نيست و نمي توانند از اين محتواها بهره مند شوند؛ ضمن 
اينكه دانش آموزاني كه در ارتباط با اين گزارش با ما گفت وگو كردند، اظهار داشتند كه تاكنون هيچ 
محتواي آموزشي مكمل از هيچ طريقي در اختيارشان قرار نگرفته است. اگرچه در شرايط فعلي همه 
دانش آموزان با محدوديت هايي مواجه اند اما براي گروهي مثل نابينايان مشكالت آموزش از راه دور 

در زمانه كرونا دو چندان است.

سه
در

م

معلمان نابينا: ما هم نمي توانيم استفاده كنيم
دسترسي ناپذيري سامانه شاد معلمان نابينا را هم در تدريس دچار مشكل كرده است. مصطفي بازگير، يك 
معلم نابيناست كه به دانش آموزان بينا درس مي دهد. او مي گويد: اگر مديران مدرسه اجازه نمي دادند كه من 
از پيام رسان هاي ديگر استفاده كنم يا خانواده ها بهانه مي آوردند كه هزينه اينترنت در استفاده از شاد كمتر 
است، كامال در تدريس به مشكل برمي خوردم. شبكه شاد به هيچ وجه براي يك فرد نابينا قابل استفاده نيست. 
پيام رسان هاي ديگر هم مسائل ديگري دارند. من بايد اسامي تمام دانش آموزان را در موبايلم ذخيره مي كردم، 
بعضي دانش آموزان با 3،2شماره وارد گروه كالسي مي شدند و در ابتداي كار نزديك به يك هفته از من وقت 
گرفته شد كه اسم و شماره تك تك دانش آموزان را بپرسم و آنها را وارد گروه كالس كنم. عالوه بر اينها، من براي 
امال گرفتن از بچه ها با مشكل مواجه هستم. تماس گروهي در واتس اپ محدود است و من تنها با 7نفر مي توانم 
به طور همزمان تماس بگيرم؛ درحالي كه در هر كالس بيش از 30دانش آموز دارم و با گذشت يك ماه از سال، هنوز 
از بچه ها امتحان امال نگرفته ام، اما اگر شبكه شاد براي نابينايان هم دسترس پذير بود مي توانستم در يك تماس 
امتحان امال را از دانش آموزان بگيرم. با وجود گروه در پيام رسان هاي ديگر، بچه ها در شبكه شاد سؤال مي كنند 
و من بايد هر چند روز يك بار از يك فرد بينا درخواست كنم كه شبكه شاد را نگاه كند و سؤاالت بچه ها را برايم 
بخواند و اين كار را سخت كرده است؛ درحالي كه اگر اين شاد براي استفاده ما مناسب شده بود، من خود كفا 

مي شدم و هيچ كدام از اين مشكالت هم وجود نداشت و بدون دردسر تدريس مي كردم.

لم
مع

گزارشی از روزهای سختی كه دانش آموزان نابينا همزمان با شيوع كرونا می گذرانند

پشت نيمكت تاریكی 
فاطمه مهري خواه
فعال حوزه نابينايان

نقد و نظر

عشق، نان و آب نمي شود آقاي وزير!

در كشــوري كه مســئوالن حرف ها و 
عملكردهاي متنوعي براي شگفت زده  
كردن  ما دارند، صبح شنبه با ويدئوي وايرال شده اي آغاز شد كه در آن 
وزير آموزش و پرورش، در جمع مخاطباني نامعلوم، اهميت و منزلت 
تعليم و تربيت را به حاضران يادآوري و تأكيد مي كرد كســي آنها را 
مجبور نمي كند شغلي را بپذيرند، اما اگر پذيرفتند، بايد آن را با جان و 
دل و عشق و عالقه انجام دهند و اعتراض نكنند. مخاطب اين اظهارات 
در افكار عمومي، معلمان تلقي و اين مسئله زمينه ساز انتقادات گسترده 
به وزير شــد. با باال گرفتن انتقادات، آقاي حاجي ميرزايي توضيحات 
تكميلي داد و گفت مخاطب سخنانش نه معلمان كه مديران و مديران 
كل وزارت آموزش و پرورش بوده اند؛ ادعايي كه البته با قرائن و برخي 
جزئيات در متن اظهارات او همخوان نيســت؛ چه آنكه وزير در  فيلم 
جنجالي، مي گويد اگر زير قرارداد را امضا كرديد و مسئوليت را پذيرفتيد 
بايد با عشق و عالقه آن را انجام دهيد و نبايد به كم بودن حقوق يا تأخير 
در پرداخت آن اعتــراض كنيد. معاونان و مديــران كل معموال براي 
پذيرش مسئوليت قراردادي امضا نمي كنند، حقوق آنها هم معموال نه 

دير و زود دارد و نه سوخت وسوز.
 با اين حال، اينكه مخاطب اظهارات حاجي ميرزايي چه كساني بوده اند، 
در اصل قضيه چندان تفاوتي ايجاد نمي كند. از اين دست سخنان، گاهي 
درباره مشاغل ديگر، ازجمله روزنامه نگاري يا حتي پرسنل  سازمان هايي 
مثل آتش نشاني يا كادر درمان هم گفته مي شود؛ اينكه ماهيت شغل تان 
مقدس است و شما نبايد با بحث هاي مربوط به تومان و ريال، فرصت 
خدمت در اين حرفه مقدس را حتي براي لحظه اي از دســت بدهيد. 
اظهاراتي بسته بندي شده در واژگان زيبا كه به شدت گمراه كننده اند. 
در اين گفتمان مغالطه آميز، مطالبه گري و پيگيري مسائل معيشتي، 
در تضاد با رسالت و منزلت شغلي افراد تعريف و تالش مي شود با حربه 
تقدس بخشي، در مقابل تالش افراد براي استيفاي حقوق شان، مانع 
ايجاد شود. به عنوان روزنامه نگار، بارها ديده ام كه برخي كارفرماهاي 
بي مسئوليت، چگونه با توسل به چنين استدالل هاي سستي، حقوق 
اصلي همكارانم را پايمال كرده يا با جمالت فريبكارانه اي مثل اينكه 
روزنامه نگار نبايد كارمند باشد، از زير بار مسئوليت خود براي تامين 
حقوق و معيشت كاركنان خود، شــانه خالي كرده اند. اين نوع سخن 
گفتن، اگر نگوييم فريبكاري آشكار، دست كم آدرس غلط دادن است. 
مطالبه حقوق و مزاياي قانوني، منافاتي با  شأن و منزلت شغلي و عالقه 
افراد به كارشان ندارد. آنچه به جايگاه واالي مشاغلي از اين دست لطمه 
مي زند، از قضا مشكالت معيشتي اســت. معلمي كه غم نان و دغدغه 
معيشــت دارد، طبعا تمركز و توان كافي براي ايفاي مسئوليت مهم 
خود را نخواهد داشت. اين معلم، مرشد و راهنما نمي خواهد، وزيري 
مي خواهد كه به جاي نشان دادن ابواب طريقت و دشواري هاي مسير 
عشق، حقوق و مطالبات بر زمين مانده او را پيگيري كند و در ترافيك 
مسئله ها در كشــور، به سياســتگذاران كالن بفهماند كه آموزش و 
پرورش مسئله ثانويه يا دست دوم نيست و همپاي نيازهاي زيستي، 

بايد به آن توجه شود.

فهيمه طباطبايي
خبرنگار
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 »آنها در پي تحت فشار قرار دادن 
آقاي آذري جهرمي بودند كه كل اينترنت

فضاي اينترنت ازجمله اينستاگرام 
را ببندند. اينكه نشــد، همه ناشي از ايستادگي 
دولت بود.« اين جمله از مصاحبه اخير معصومه 
ابتكار، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده 
شايد پشــت پرده فضاي مجازي و تالش براي 

بستن آن را به خوبي نشان دهد.
محمدجواد آذري جهرمي هم پيش از اين گفته 
بود كــه »مدينه فاضله گروهي در كشــور قطع 
كامل اينترنت است« اما به نظر مي رسد تالشي 
به صورت جدي جريان دارد تا بيش از گذشــته 
كنترل و مديريت فضاي مجازي را از دست دولت 

خارج كند.
نمايندگان مجلس طي هفته هاي اخير حداقل 
3طرح را دربــاره فضــاي مجازي بــه جريان 
انداخته اند تا نشــان دهند برنامه مفصلي براي 
اينترنت و فضاي مجازي دارند. در تازه ترين طرح 
با عنوان »طــرح حمايت از كاربــران و خدمات 
فضاي مجازي« بيــش از هر وقت ديگري تالش 
براي كاهــش نقش مديريتي دولــت در فضاي 

مجازي ديده مي شود.
اين طرح هنــوز در مراحل اوليه قــرار دارد اما 
بنيان آن براســاس تشــكيل »كميسيون عالي 
تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي« است. 
اين كميســيون در واقع قرار اســت بسياري از 
وظايف ازجمله دادن مجوز به پيام رسان ها را بر 
عهده بگيرد و طيف وظايــف آن به نوعي در حد 
يك وزارتخانه با گرفتن مســئوليت هاي وزارت 
ارتباطات نشــان مي دهد. براساس اين طرح كه 
توسط كميسيون فرهنگي و با امضاي نمايندگاني 
مثل نصراهلل پژمانفــر تهيه شــده، در واقع اين 
كميسيون ذيل مركز ملي فضاي مجازي در واقع 
بخش اصلي مديريت فضــاي مجازي را به جاي 

دولت در اختيار خواهد داشت.

كم كردن وزن دولت 
به گزارش همشــهري، همچنيــن در موضوع 
جنجالي فيلترينگ هم در اين طرح تغيير ساختار 
كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه درنظر 
گرفته شــده كه در آن وزن نماينــدگان دولت 
كاهش يافته است. هرچند در وضعيت فعلي هم 

نمايندگان مجلس، بار ديگر طرحي را درباره فضاي مجازي به جريان انداخته اند تا به 
وسيله آن بسياري از مسئوليت هاي دولت درباره اينترنت را سلب كنند

اينترنتازكنترلدولتخارجميشود؟ جهان استارتاپي

ركوردشكني كوادكوپتر استارتاپ 
اسپانيايي

استفاده از مولتي كوپترها در نقاط مختلف دنيا و در صنايع گوناگون، 
درحال توسعه روزافزون اســت، اما يكي از اصلي ترين مشكالت آنها، 
برد كوتاه شان محسوب مي شود. معضلي كه يك استارتاپ اسپانيايي 
توانسته تاحدودي آن را رفع كند و كواد كوپتري بسازد كه هم  ركورد 
پرواز را بشكند و هم ركورد معلق بودن در آسمان را. در اين خصوص 
بايد گفت كه به استثناي چند مورد، مولتي كوپترهاي برقي - باتري 
معموال نمي توانند بيشتر از 30دقيقه پرواز كنند. با اين حال، در مورد 
همتايان هيبريدي اين مولتي كوپترها شــرايط اين چنين نيست و 
اخيرا يكي از آنها ركوردي را در مسافت جابه جا كرده است. به گزارش 
وب سايت نيو اطلس، كواد كوپتر HYBRiX 2.1 كه توسط استارتاپ 
اســپانيايي كواترنيوم )Quaternium( ساخته شده از يك سيستم 
هيبريدي گازوئيلي/ باتري - برقي برخوردار اســت كه   در هر بار پر 
شدن)شارژ( مي تواند حداكثر 4ساعت  پرواز كند. استارتاپ كواترنيوم 
در سال2017و با هدف توســعه فناوري پهپاد تأسيس شده است و 
توانسته از زمان شروع به كار، به موفقيت هاي قابل توجهي نيز دست 
پيدا كند. در ســال 2017ميالدي، مدل 2.0با دقيقاً چهار ساعت و 
40دقيقه باقي ماندن در ارتفاع، يك ركورد جهاني را از خود به ثبت 
رساند. فوريه امســال، يك نسخه آزمايشــي از مدل 2.1از اين رقم 
پيشي گرفت و 8ساعت و 10دقيقه روي هوا ماند. اكنون اين ركورد 
به 10ســاعت و 14دقيقه به صورت معلق ماندن در هوا رسيده است. 
چندين، عامل پيشرفت در اين خصوص را فراهم كرده است. ازجمله 
قابل توجه ترين نكات مي تواند ، مخزن بزرگ 16ليتري باشد كه زير 
اين كواد كوپتر قرار گرفته است. همچنين سيستم تزريق سوخت به 
موتور دو زمانه اين پرنده. طبق گزارش ها اين موتور توسط استارتاپ 
اسپانيايي Löweheiser ســاخته شــده و به قدري كوچك است 
كه اضافه وزني نــدارد و در اين ميان در عملكرد هم مشــكلی ندارد. 
HYBRiX 2.1 بدون پوســته خود، 13كيلوگرم )29پوند( وزن دارد 
و مي تواند حدود 10كيلوگرم بار يا لوازم جانبــي را با خود حمل كند. 
 HYBRiX 2.1 .سرعت كروز اين كواد كوپتر، 50كيلومتر در ساعت است

مي تواند حداكثر باسرعت 80كيلومتر بر ساعت پرواز كند.

  اسپيس ايكس در مريخ تابع قوانين زمين نيست
اســتارتاپ اســپيس ايكس مي گويد، تنها در ماه و زمين تابع قوانين 
بين المللي است و زماني كه پايش به مريخ برسد، ديگر اين قوانين را 
به رسميت نمي شناسد! به نوشته ديلي ميل، اسپيس ايكس، مريخ را 
يك سياره آزاد اعالم كرده و مي گويد در شهركي كه قرار است در اين 
سياره بسازد، از قوانين كره زمين پيروي نخواهد كرد. چندي پيش، 
اسپيس ايكس »شرايط سرويس هاي مشتريان« اينترنت ماهواره اي 
استارلينك را براي مشتريان ارسال كرده است كه در ميان آن، طرح 
مورد نظر اين شركت درخصوص مريخ هم وجود دارد. اسپيس ايكس 
اعالم كرده است كه سرويس اينترنت اســتارلينك در ماه و زمين از 

قوانين ايالت كاليفرنيا پيروي مي كند.
  محكوميت اپل به پرداخت غرامت 502/8ميليون دالري

شركت اپل به علت نقض حق ثبت اختراع شركت »ويرنت ايكس« به 
پرداخت 502/8ميليون دالر غرامت محكوم شد. به گزارش انگجت، 
دعواي اين دو شركت به يك دهه پيش بازمي گردد. اپل بدون كسب 
 iOS اجازه از اين شــركت از فناوري وي پي ان آن در سيستم عامل
براي گوشي هاي خود به منظور اتصال يا قطع خودكار در زمان اتصال 
به شبكه هاي وي پي ان سود برده است. »ويرنت ايكس« كه شكايت 
خود را در سال2010مطرح كرده بود، خواهان دريافت 700ميليون 

دالر غرامت شده بود.
  وجود 850هزار ويروس ناشناخته

يك گروه از پژوهشگران بر اين عقيده هستند كه در بدن پرندگان و 
پستانداران، حدود 850هزار ويروس ناشناخته وجود دارد كه مي توانند 
انســان را آلوده كنند. به گزارش ديلي ميل، يك گروه بين المللي از 
پژوهشگران در بررسي هاي مشترك به اين هم پي برده اند و باور دارند 
كه درصورت اقدام نكردن براي محافظت از حيات وحش، بيماري هاي 

همه گير بيشتري به وجود خواهد آمد.
  دوربيني كه فتوشاپ هم دارد

شركت آلماني »زايس« دوربيني ساخته است كه عالوه بر كار عكاسي، 
اين امكان را دارد كــه تصاوير را نيز ويرايش كرده و ارســال كند. به 
گزارش وب سايت نيواطلس، دوربين زايس ZX1 اين شركت كه بعد 
از 2سال تحقيق و كار، تكميل شده اســت، پس از عكاسي، تصوير را 
ويرايش و اصالح مي كند و به صورت بي ســيم به اشتراك مي گذارد. 
بدين ترتيب اين دوربين احتياجي به رايانه براي اصالح نسخه نهايي 

عكس گرفته شده ندارد.

100ثانيه خبر

ژاپني هــا قصد دارنــد براي 
گردشگري فضايي، يك »شهر فضا

فضايــي«  فرودگاهــي 
)Spaceport City( را در جزيره اي شناور 
در خليج توكيو احــداث كنند. درحالي كه 
فضاپيمــا از جزيره به ســمت باال حركت 
مي كند، آسمان خراش هاي پايتخت ژاپن 
در پس زمينــه اين فرايند قــرار دارند. به 
نوشته وب ســايت شبكه ســي ان ان، اين 
تشــكيالت با هدف اعزام گردشــگران به 
سفرهاي روزانه فضايي طراحي شده است؛ 
جايي كــه آنها قادر خواهند بــود انحناي 
زمين را مشــاهده و گرانش صفر را تجربه 
كنند. ايده پردازان اميدوارند كه در آينده اي 
نزديك شاهد ساخته شدن نسل جديدي از 
فرودگاه هاي فضايي به عنوان بخشــي از 
منظر شهر باشند. اورزوال كوزما، مدير پروژه 
در اين خصوص مي گويد: »اينجا براي يك 
سفر يك روزه به فضا طراحي و امكانات آن 
براي آشنايي هرچه بيشــتر گردشگران با 
فضا درنظر گرفته شده است. فضاي كاربري 
آن، شــامل امكانات تحقيقاتي و تجاري، 
آكادمي هاي آموزشــي، فروشــگاه، هتل، 
رســتوران فضانورد، سالن ســينما چهار 
بعدي IMAX، موزه هنر، سالن بدن سازي و 
آكواريوم كه همه به نوعي مضمون فضايي 
دارند، مي شود. برخالف پرتاب موشك هاي 
معمولي به فضا كــه به صورت عمودي اين 
كار را انجام مي دهند، سفرهاي فضايي از 
اين فرودگاه براي سفينه هايي ساخته شده 
كه بيشــتر شــبيه به هواپيما هســتند و 

به صورت افقي از زمين بلند مي شوند. البته 
پروازهاي فضايي زير مدار زمين به صورت 
تجــاري هنوز در دســترس نيســت، اما 
شــركت هايي همچــون Blue Origin و 
Virgin Galactic در حــال آزمايــش 
سفينه هاي فضايي زير مدار زمين را براي 
گردشگري فضايي هســتند. در اين ميان، 
Virgin Galactic در توسعه فضاپيماهاي 
پرتــاب افقي پيشــتاز بــوده و پروازهاي 
آزمايشي را انجام داده است كه هم اكنون 
بيش از 600مسافر را براي پرواز فضايي با 
برنامه ريــزي 90دقيقه اي بــه قيمت هر 
صندلي 250هزار دالر ثبت نام كرده است. 
آنهــا بســيار اميــدوار ند كه ســفرهاي 
گردشگري فضايي شــان را از سال آينده 
ميالدي آغاز كنند. البته »شهر فرودگاهي 
فضايي« نخســتين پروژه از اين دســت 
نيست. در هيوستون، چهارمين شهر بزرگ 
اياالت متحده چنين پروژه اي در دســت 

تكميل است.

سفر به مدار زمين از فرودگاه فضايي توكيو

انتخابات جنجالي رياســت جمهوري آمريكا شبكه هاي 
اجتماعي را وادار كرده اســت تا خود را براي پيامدهاي 
اعالم نتايج آماده كنند. از آنجايي كه پيش بيني مي شود 
تعداد شركت كنندگان در اين رأي گيري كم سابقه باشد 
احتمــال دارد چند روز يا هفته بيــن رأي گيري و اعالم 
نتيجه فاصله بيفتد. از ســويي طي مدت اخير ترامپ و 
طرفدارانش بارها درباره صحت شــمارش آرا ابراز ترديد 
كرده انــد و همين امر نگرانــي بابت بــروز ناآرامي هاي 
داخلــي در اين كشــور را افزايش مي دهــد. به گزارش 
بي بي سي، هر دو طرف اين انتخابات يعني دونالد ترامپ 
و جو بايدن مي توانند از زمان شمارش آرا تا اعالم نتيجه 
ادعاي پيــروزي كنند و اطالعات غلــط در مورد نتيجه 
بدهند. نگراني اين است كه خشم، اخبار جعلي و سخنان 
نفرت انگيز در شبكه هاي اجتماعي باعث ايجاد تنش شود.

در اين ميان شبكه هاي اجتماعي چگونه عملكرد كاربران 
خود را مديريت خواهند كرد؟ 

توييتر
توييتر مي گويد پــس از روز انتخابات كانديداها مجاز به 
ادعاي پيروزي، پيش از اعالم نتيجه نيســتند. به گفته 
رؤساي اين شبكه اجتماعي تأثيرگذار، نامزدها نمي توانند 
محتوايي كه دخالت در روند انتخابات را تشويق مي كند، 
توييت يا بازتوييت كنند. درصورت وقوع، توييتر با استفاده 
از اطالعات دقيق و به روز در مورد وضعيت انتخابات، مردم 
را به سمت منابع درست ســوق مي دهد. به نظر مي رسد 
توييتر توييت ها را از بين نمي برد يا حتــي لزوما آنها را 
ســركوب نمي كند اما آنها را برچسب گذاري مي كند. در 
واقع توييتر به  خود فرصت مانــور مي دهد تا در صورت 

ايجاد تنش، ادامه كار را تحت مديريت داشته باشد.

فيس بوك
وال استريت ژورنال گزارش داده است كه فيس بوك قصد 
دارد الگوريتم هاي خبرخوان را براي سركوب پست هاي 
ويروسي كه به تبليغ خشونت يا اخبار جعلي مي پردازند، 

تغيير دهد. آنها همچنين مي توانند هشــتگ هاي خاص 
مربوط به اطالعات غلــط پيرامون نتيجــه انتخابات را 
غيرفعال كنند. اينها تكنيك هايي اســت كه فيس بوك 
در ساير نقاط جهان مانند ســريالنكا و ميانمار استفاده 
كرده اســت. آنها همچنين با رويترز همكاري كرده اند تا 
نتايج دقيق انتخابات را در شب و روزهاي پس از انتخابات 

ارائه دهند.

گوگل و يوتيوب
گوگل در حــال كار با آسوشــيتدپرس )AP( براي ارائه 
نتايج معتبر انتخابات اســت. بنابراين در روزهاي پس از 
انتخابات اگر عبارت »چه كسي در انتخابات برنده شد« 
را جســت وجو كنيد، موتور گوگل شما را به سمت نتايج 
به روز شــده AP هدايت مي كند. گوگل همچنين اعالم 
كرده است كه تبليغات مربوط به انتخابات يا نتيجه آن را 
پس از روز انتخابات موقتا متوقف خواهد كرد. آنها اين كار 
را براي كاهش پتانسيل تبليغات براي افزايش سردرگمي 
پس از انتخابات انجام مي دهند. يوتيوب نيز اعالم كرده كه 
اجازه نمي دهد ادعاهاي گمراه كننده در مورد رأي گيري يا 
محتوايي كه دخالت در روند دمكراتيك را تشويق مي كند، 
منتشر شود. آنها همچنين قوانين قبلي موجود در مورد 
محتواي ترويج دهنده خشــونت را در صورت برخورد با 

چنين ويدئوهايي، اجرا مي كنند.

تيك تاك
مقامات شبكه اجتماعي تيك تاك مي گويند كه در طول 
دوره انتخابات كامال به صورت مســتقل عمل مي كنند. 
آنها اطالعات نادرست مربوط به انتخابات2020 ازجمله 
رأي گيري را از بين خواهند بــرد. همچنين يك گزينه 
اطالعات نادرســت انتخاباتي به گزارش درون برنامه اي 
اضافه مي شــود تا كاربران بتوانند محتوا را پرچم گذاري 
كنند. تيك تاك گفــت: در اين برهه زمانــي مهم، ما در 
تالشــيم تا از جامعه خود حمايت كنيم زيرا براي حفظ 

درستي و سالمت پلتفرم خود كوشش مي كنيم.
با اعالم قوانين اين شبكه هاي بزرگ اجتماعي، مشخص 
شد كه بســيار جدي با انتخابات و پيامدهاي آن برخورد 

خواهند كرد. 

آماده باش شبكه هاي اجتماعي 
براي انتخابات آمريكا

شبكه هاي اجتماعي در آمريكا براي جلوگيري 
از تنش در اين كشور پس از انتخابات روز 13آبان 

برنامه ويژه اي در نظر گرفته اند 
مدت هاست اين كارگروه تشــكيل جلسه نداده 
است اما مســير اصلي فيلترينگ براساس قانون 
جرائم يارانه اي به حســاب مي آيــد. هم اكنون 
فيلترينگ در كشــور يا با حكم قضايي يا با رأي 
آنالين 5نهاد شــامل تنها 2نماينده دولت بدون 
تشكيل جلسات كارگروه تعيين مصاديق محتواي 
مجرمانه صورت مي گيــرد. اين نحوه فيلترينگ 
بارها مورد اعتــراض دولت بــوده و حتي وزير 
ارتباطات خواســتار جايگزيني اين روند با ايجاد 
»پااليش كارشناسي« شده است. درحالي كه اكثر 
مقام هاي ارشد نظام ازجمله نمايندگان مجلس 
در شبكه هاي اجتماعي فيلتر شده ازجمله توييتر 
فعاليت دارنــد تا صداي ملت ايــران را به جهان 
برسانند نمايندگان مجلس در طرح جديد خود 
هرگونه فعاليت مســئوالن دستگاه هاي اجرايي 
در شــبكه هاي اجتماعي خارجــي را غيرمجاز 

دانسته اند.

تأكيد بر واگذاري مرزباني ديجيتال 
در طرح جديد مجلس هــم بار ديگر نمايندگان 
از واگذاري مرزباني ديجيتال به نيروهاي مسلح 
گفته شده اســت. در»طرح حمايت از كاربران 
و خدمات فضاي مجــازي« واگذاري درگاه هاي 
اينترنتي مورد توجه قرار گرفته و به خارج كردن 
مديريت آن از طريق دولت تأكيد شــده است. 
طبق پيش بيني صــورت گرفتــه در اين طرح 
مرزباني ديجيتال و دفاع ســايبري از كشــور و 
جلوگيري از بهره بــرداري غيرمجاز از داده هاي 
مجازي در درگاه مرزي كشور، با محوريت ستاد 
كل نيروهاي مسلح توسط مراجع ذيربط انجام 
خواهد شد. اين مسئله مطرح شده مشابه طرح 
ساماندهي پيام رســان هاي اجتماعي است كه 
بســيار مورد انتقاد قرار گرفت. در طرح مجلس 
دهم در اين زمينه آمده بود: » مرزباني ديجيتال و 
دفاع سايبري از كشور و جلوگيري از بهره برداري 
غيرمجاز از داده هاي مجازي در درگاه هاي ورود و 
خروج پهناي باند با محوريت ستاد كل نيروهاي 
مسلح، توســط مراجع ذيربط انجام خواهد شد. 
حدود و ثغور با پيشــنهاد ســتاد كل نيروهاي 
مسلح به تصويب فرماندهي معظم كل قوا خواهد 

رسيد.«

زهرا خلجي
خبر نگار
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 كرونا در دويست و پنجاه و ششمين روز از ورودش به 
ايران، همچنان مي تازد. كمي مانده تا شمار فوتي ها 
به 35هزار نفر برسد و هنوز اقدام مؤثري براي قطع 

زنجيره مرگ و ابتال يا كاهش آن انجام نشده است. 
محمد رضا ظفرقندی،  
رئيس ســازمان نظام 
پزشــكي كه در 8 ماه 
بيانيه هاي  گذشــته 
به  خطــاب  متعددي 
رئيس جمهوري نوشته و 
نسبت به شرايط شيوع هشدار داده، حاال اوضاع را 
بحراني تر از هر دوره اي توصيف مي كند و مي گويد 
كه تنها يك اقدام فوري مي تواند ما را از اين وضعيت 
نجات دهد. او مي گويد: در بيانيه ها از همان ابتدا 
درخواست هاي يكساني براي كنترل شيوع شد، اما 
هيچ كدام عملي نشــد، آن هم در وضعيتي كه 
ظرفيت بيمارستان ها از بيماران مبتال به كرونا پر 
شــده، كادر درمان هر روز قرباني مي دهد، منابع 
اكسيژن بيمارســتان ها براي اكسيژن رساني به 
بيماران كاهش پيدا كرده، بيماريابي ضعيف و تست 
كرونا كم است. او در گفت و گو با همشهري 7 دليل 
مهم براي باال بودن موارد مــرگ كرونا در ايران را 
بر می شمارد  و مي گويد: آمارهاي واقعي از آمارهاي 

روزانه اعالم شده باالتر است.

چرا موارد مرگ ناشي از كرونا در ايران تا 
اين اندازه باالست؟

به چند دليل؛ يكي تشخيص ديرهنگام موارد ابتال به كرونا 
و شروع درمان با تأخير است. دوم، استفاده از روش هاي 
درماني متعدد كه روي ارگان هاي بدن مثل كبد و كليه 
تأثير منفی مي گذارد. ســوم، ضعــف در مراقبت هاي 
بيمارستاني اســت. ميزان مراجعه ها باالست و تخت ها 
كم اســت. دليل چهارم درگيری كادر درمان با كرونا و 
كمبود پرسنل اســت. گزارش ها نشان مي دهد كه يك 
سوم از كادر درمان بيمارستان هايي مثل سينا، شهداي 
تجريش و امام خميني هم اكنون درگير كرونا شده اند. 
50درصد تخت ها در اشــغال بيماران كرونايي است و 
مجموع اين ها منجر شــده تا مراقبت خوبي از بيماران 
انجام نشود و آمار مرگ ومير آنها باال برود. پنجم ، منابع 
اكسيژن در بيمارستان ها بســيار كم شده است. منابع 
اكسيژن بيمارستان ها براي 20درصد از بيماران درنظر 
گرفته شده، چون كرونايي در كار نبود. اما حاال 80درصد 
بيماران به دليل ابتال به اين ويروس، نياز به اكسيژن رساني 
دارند. دليل ششم، ضعف در بيماريابی است. پيشگيري  به 
درستي انجام نشده، روند پيگيري افراد مبتال به درستي 
انجام نمي شود. بررسي ها نشــان مي دهد از ميان افراد 
بستري شده در بيمارستان حدود 15درصد جانشان را 
از دســت مي دهند و اين آمار بااليي است. اين عدد در 
كشورهاي ديگر 5/ 2درصد است. دليل اصلي آن هم اين 
است كه بيماران با شرايط وخيم به بيمارستان ها مراجعه 
مي كنند. هم اكنون در موارد مرگ، ايران جزو 5كشــور 
پرتلفات دنياست. دليل هفتم  باال بودن آمار مرگ هم،  

اجرا نشدن الزامات پيشگيری به صورت علمی است.
شما به ضعف بيماريابي در كشور اشاره 

كرديد. روزانه چه تعداد تست گرفته مي شود؟
تا چند وقت پيش روزانه 25هزار تست گرفته مي شد؛ 
قرار بود اين مقدار به 35تا 40هزار برســد كه اين اتفاق 
هنوز نيفتاده. اين عدد در روز با توجه به جمعيت كشور 
بايد به 200هزار برســد. اما به دليل اينكه بخشي از اين 
كيت ها وارداتي است، با مشكل موجودي مواجه شده ايم. 

در كشور تركيه روزانه 130هزار تست انجام مي شود.
بيماريابي چقدر مي تواند به قطع زنجيره 

مرگ كمك كند؟
خيلي زياد. ما نه تست به اندازه كافي گرفته ايم و نه الزامی 
براي رعايت موارد بهداشتي و پيشگيرانه ايجاد كرده ايم. 
وضعيت فعلي، نتيجه رفتارهاي گذشته است. زور وزارت 
بهداشت به اين شرايط نمي رسد. بايد نيروهاي نظامي و 

انتظامي اقدامات كنترلي انجام دهند.
به وضعيت ابتــالي كادر درمان به كرونا 
اشاره كرديد، آخرين آمار مرگ ناشي از كرونا در اين 

گروه چقدر است؟
براساس آخرين آمارهاي جمع آوري شده رسمي از سوي 
سازمان نظام پزشكي، تاكنون 188نفر از نيروهاي كادر 
درمان در محل كار مبتال به كرونا شــده و جانشان را از 
دست داده اند. البته آمارهاي غيررسمي كه در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر شده نزديك به 314نفر است، اما آنها 
مورد تأييد نيست و ابتاليشــان در مراكز درماني محرز 

نشده است؛ اما 188نفر آمار تأييد شده اي است.
از اين افراد چه تعداد پزشك و چه تعداد 

پرستارند؟
بررسي ها نشان مي دهد كه 21درصد از گروه پرستاري، 

19درصد پرســنل اداري، 18درصد پزشك عمومي، 
8درصد متخصص داخلي، 5درصد زنان و زايمان، 5درصد 
متخصص بيهوشي، 4درصد متخصص كودكان و ساير 
فوتي ها هم از گروه هاي ديگر پزشكي اند كه درصدهاي 
پايين تري داشته اند. اين افراد به عنوان شهداي سالمت 
به شمار مي روند. البته هنوز نمي توان اسامي آنها را اعالم 
كرد. اين افراد در مطب ها، مراكز درماني و بيمارستان ها 
مبتال شده و جانشان را از دست داده اند. نكته اي كه در 
ارتباط با اين افراد وجود دارد اين اســت كه از خانواده 
متوفيان اين گروه، حمايتي نمي شود و به محض صدور 
گواهي فوت، حساب هاي بانكي مسدود مي شود. همسر 
يكي از پزشكان عمومي فوت شده در اسفند ماه، هنوز 
امكان دسترســي به اموال همســرش را پيدا نكرده و 
هزينه هاي زندگي  خود و فرزندش را خانواده اش پرداخت 
مي كنند. با گذشت 8 ماه از ماجرا، هيچ حمايتي از اين 
افراد نشده؛ اين در حالي اســت كه آنها به عنوان شهيد 

تلقي شده اند.
به اعتقاد شــما با سياستي كه در پيش 

گرفته شده، ما به سمت ايمني جمعی مي رويم؟
ايمني جمعی با توجه به ماهيت ويروس معني ندارد؛ چرا 
كه بيماري ايمني ايجاد نكرده  است. ما صدها نمونه داريم 
كه قبال مثبت بوده اند ولي دوباره مبتال شده اند. ايمني 
جمعی براي زماني است كه ويروس ايمني ايجاد مي كند.
حاال در وضعيت فعلي كه به سر مي بريم 
و با توجه به اوج گرفتــن آمار ابتال و فوتي، تعطيلي 

2هفته اي تهران چقدر قابل اجراست؟
به طور كلي تعطيلي براي مدت طوالني نمي تواند ادامه 

داشته باشد. تعطيلي ها بايد هوشمند باشد. يعني درنظر 
بگيريم كه چه مكان هايي منبع آلودگي است؟ تعطيلي 
چقدر مي تواند تأثير گذار باشــد؟ و روند تعطيلي از نظر 

اقتصادي چه ضربه اي وارد مي كند؟
هفته گذشته رئيس جمهوري فرماندهي 
ســتاد ملي مقابله با كرونا را به وزير كشور واگذار 
كرد. به اعتقاد شما اين تصميم چقدر مي تواند روند 
شيوع ويروس و آمار مرگ را با سياست هاي جديد 

كاهش دهد؟
فرمانده ستاد بايد اختيارات بيشتری داشته باشد. اگر اين 
اتفاق نيفتد مرگ ومير ادامه پيدا مي كند و بعد با تلفات 

بيشتر ناچار مي شوند تا تصميمات جدي تري بگيرند.

 جزئيات فوتي هاي كادر درمان از ابتداي شيوع ويروس تاكنون

درصدتعدادكادر درمان

21 39 نفرگروه پرستاري

3318 نفرپزشك عمومي

158 نفرمتخصص داخلي

95نفرزنان و زايمان

95نفرمتخصص بيهوشي

74نفرمتخصص كودكان

3519نفرپرسنل اداري

20 41نفرساير گروه هاي پزشكي 

188نفرجمع

 بر اســاس آخرين آمار رســمي ســازمان نظام پزشكي
 در 256 روز گذشــته 188 نفر از نيروهاي كادر درمان در 
محل كارشان مبتال به كرونا شده و جانشان را از دست داده اند

آخرين آمار رسمي فوتي هاي كادر درمان و داليل باال بودن موارد مرگ 
كرونا در كشور در گفت وگوي شــفاف با رئيس سازمان نظام پزشكي

 7 دليل باال بودن 
زهرا جعفرزاده مرگ كرونا در ايران

خبرنگار

همدان تا پايان شهريور تنها 
استاني بود كه وضعيت قرمز 
كرونا را تجربه نكرد، اما عوامل 
مختلفي وضعيت چند شهر 
آن را قرمز كرد. مراكز درماني 
با افزايش مراجعات سرپايي 
و عالئم تنفسي مشكوك به 
كرونا مواجه شــده اند، اما به گفته ســخنگوي دانشگاه 
علوم پزشكي همدان، اين افزايش آمار به دليل آن است كه 
پزشك، همه مراجعان را با اولويت كرونا معاينه مي كند؛ 
شرايطي كه با هدف حفظ سالمت فرد و جامعه و رعايت 
تمهيدات قرنطينه اي مدنظر قرار گرفته و باعث شده آمار 
افراد با عالئم كرونا افزايشي باشد. اين شرايط به هيچ وجه 
به مفهوم ابتالي قطعي به كرونا و قرار داشــتن همدان 
در رده هاي نخســت ميزان ابتال به كرونا نيست. محمد 
طاهري درباره قرمز شــدن وضعيت چند شــهر استان 
مي گويد: همدان به عنوان چهارراه  ترددهاي بين استاني 
به شــمار مي رود و افراد زيادي از شهرهاي همسايه به 
اينجا رفت وآمد مكرر دارند؛ به طوري كه 174مورد مثبت 
بستري در بيمارستان هاي همدان افراد غيربومي هستند. 
طاهري  استفاده نكردن از ماسك، برگزاري مراسم  و حضور 
گسترده مردم در اجتماعات را عامل افزايش ابتال به كرونا 
عنوان مي كند و مي گويد: بيماري هاي تنفسي در فصل 
پاييز افزايشي است و اين مسئله باعث شده كه كرونا قدرت 
بيشتري پيدا كند. از سوي ديگر مسافرت ها هم به يكي از 
عوامل اصلي انتقال بيماري بدل شده است. اين فرضيه 
هم وجود دارد كه ويــروس در هر منطقه متفاوت عمل 
مي كند و عوامل ژنتيك در مناطق مختلف متفاوت است. 
از سوي ديگر با تغيير رويكرد رفتار ويروس مواجه هستيم. 
وي درباره اعمال محدوديت هاي جديد، مي افزايد: به جز 
اصنافي كه قبال تعطيل شــده اند، طبق دستور استاندار 
و با هماهنگي مديران مربوطه خانم هــاي باردار، افراد با 
كودكان زير 6ســال و افراد با بيماري زمينه اي به صورت 
دوركاري فعاليت خواهند كرد.مدير روابط عمومي دانشگاه 
علوم پزشكي همدان مسئوليت پذيري مردم در عبور از اين 
دوره بحراني را ضروري مي داند و مي افزايد: طي روزهاي 
اخير معاونان بهداشــتي و نيروهاي سپاه در ميان مردم 
حضور دارند و تذكرهاي شــفاهي بــراي رعايت هرچه 
بيشتر پروتكل هاي بهداشتي به ويژه استفاده از ماسك 

داده مي شود.

مبتاليان با عالمت كرونا 
در همدان بيشتر شدند
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آمــار مبتاليــان  ديروز

7820
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

481930 
آمــار جان باختگان ديروز

386
كل آمــار جان باختگان

34864

تمام آموزش هاي مدرسه هم در شبكه شاد است كه من نمي توانم از 
آنها استفاده كنم. متين هم از دانش آموزان تلفيقي است و درخصوص 
مشكالت تحصيلي اش در شــرايط كرونا توضيح مي دهد كه شبكه 
شاد براي ما نابينايان دســترس پذير نيست. در تمام مدتي كه معلم 
در شبكه شــاد تدريس مي كند يك فرد بينا بايد كنار من باشد كه 
بتوانم از كالس استفاده كنم. عالوه بر اين، معلم ها معموال آموزش ها 
را به صورت عكس، پي دي اف و فيلم مي فرســتند كه براي من قابل 
استفاده نيست و بيشتر درس ها را ياد نمي گيرم. مدرسه تلويزيوني هم 
متناسب با شرايط نابينايان نيست و آموزش هاي آن به ويژه در دروسي 
مثل رياضي، علوم تجربي، زبان و عربي براي من قابل فهم نيســت. 
من در شبكه شــاد نمي توانم حاضري بزنم، نمي توانم امتحان بدهم 
و تكليف ها هم به صورت عكس در شــاد گذاشته مي شود و سازمان 
آموزش و پرورش اســتثنايي هم در اين شرايط هيچ پكيج آموزشي 

براي ما آماده نكرده است.

اولويت آخر
6 ماه از رونمايي شــبكه شــاد مي گذرد، هر روز عقب ماندگي هاي 
تحصيلي دانش آموزان نابينا بيشــتر مي شــود و هنوز كسي به فكر 
حل مســائل تحصيلي آنان نيفتاده است؛ مســائلي كه حل آنها در 
وهله اول بر عهــده وزارت آموزش و پرورش اســت و اگر وزارت هم 
در اين زمينه كوتاهي مي كند، سازمان آموزش و پرورش استثنايي 
به عنوان متولي آموزش معلوالن، وظيفه دارد كه حل مســائل اين 
دانش آموزان را از طريق وزارت پيگيري كند. كارشناس برنامه ريزي 
درسي دانش آموزان با آسيب بينايي مي گويد: بعد از اينكه شبكه شاد 
رونمايي و در اختيار عموم قرار گرفت، دوســتان ما بررسي كردند و 
اشكاالت آن استخراج شــد و تمام اينها طي مكاتبات مختلفي كه 
با وزارتخانه صورت گرفته، مطرح شــده است. حتي پيشنهاد داديم 
كه از دوستان نابينايي كه در حوزه فناوري ها مي توانند مفيد باشند، 
كمك بگيريم تا راه حل هايي براي رفع اشكاالت شاد ارائه كنند. تمام 
اين اقدامات صورت گرفته است، اما هنوز به هيچ كدام از مواردي كه 
از طرف آموزش و پرورش استثنايي منعكس شده، رسيدگي نشده 
است. تعدادي از نابينايان اعم از معلمان نابينا و افرادي كه در حوزه 
حقوق نابينايان فعاليت مي كنند، رفع مشكالت سامانه شاد را براي 
نابينايان از طرق مختلف پيگيري كرده اند، اما مشكالت هنوز به قوت 
گذشته باقي است. اميد هاشمي، خبرنگار روزنامه ايران سپيد )روزنامه 
ويژه نابينايان(، درخصوص پيگيري هايي كه روزنامه ايران ســپيد 
در راستاي دسترس پذير شدن شبكه شــاد انجام داده است، چنين 
توضيح مي دهد: ما تقريبا از 17فروردين كه اين نرم افزار رونمايي شد، 
هفته اي نبوده است كه در قالب روزنامه ايران سپيد كه روزنامه ويژه 
نابينايان است، اين مسئله را از سازمان آموزش و پرورش استثنايي 
و وزارت آموزش و پرورش پيگيري نكرده باشيم. همچنين خود من 
موارد اشكاالت شبكه شــاد را همراه راه حل ها به درخواست آموزش 
و پرورش استثنايي آماده و برايشان ارسال كردم و آنها هم به وزارت 
آموزش و پرورش ارجاع دادند.  اين در حالي است كه دسترس پذير 
كردن نرم افزار ها، نياز به بودجه خاصي ندارد و دردسر خاصي ندارد؛ 
فقط مستلزم اين است كه رويكرد وزارت آموزش و پرورش، رويكرد 
مثبتي باشــد كه بتوانند تيم برنامه نويس شاد را ملزم كنند به اينكه 
اين اپليكيشــن را با تغييراتي كوچك و تبعيت از اســتاندارد هاي 
تعريف شده اي كه در اختيار تمام برنامه نويس هاست، براي كاربران 

نابينا قابل استفاده كنند.

پشت نيمكت تاريكی
ادامه از صفحه 10



دستمزد ساالنه بازيكنان فوتبال 10ميليارد هم رسيده است و  
گمانه زني ها نشان مي  دهدکه  16تيم ليگ برتر ايران در يك سال 

 حدود هزار ميليارد تومان حقوق بازيكن مي دهند

در ايران رســم نيســت که درآمد 
فوتباليست ها و رقم دقيق قرارداد آنها 
رسانه اي شود. دستمزد بازيكنان فوتبال در ايران که معموال رقم کمي هم 
نيست تا سرحد امكان از مردم و رسانه ها پوشيده مي ماند. با وجود اين 
هواداران فوتبال عالقه شديدي به اين موضوع دارند و شرايط اقتصادي 
اخير، عالقه آنها را چندبرابر هم کرده است. همين چند ماه قبل وقتي 
جزئيات قرارداد مهاجم خارجي استقالل فاش شد و همه فهميدند يك 

فصل بازي شيخ دياباته حدود 11ميليارد تومان براي استقالل آب خورده 
است، حاشيه ها و بحث هاي فراواني بر سر اين مبلغ عجيب وغريب ايجاد 
شد. مسئوالن باشگاه نيز انتشار اين ارقام را اقدامي غيراخالقي از سوي 
دشمنان خود قلمداد کردند. اما چند ماه بعد از آن ماجرا، شرايط آنقدر 
تغيير کرده که نه افشــاي رقم قراردادها کار چندان عجيبي است و نه 
پرداخت ده يازده ميليارد بابت يك فصل تعجب کسي را برمي انگيزد. 
حاال تقريبا همه مي دانند قيمت بازيكن و مربي در فوتبال ايران به چنين 

اعداد درشتي رسيده است. اين گزارش نگاهي اجمالي دارد به قيمت 
بازيكنان در اين فصل و بررسي تك تك تيم هاي حاضر در ليگ بيستم؛ 
ليگي که ممكن است اصال برگزار نشود! پرواضح است که برخي از اعداد 
و ارقام به کار رفته در اين گزارش براساس اطالعات  موثق و برخي ديگر 
بر پايه شنيده هاي نيمه موثق از گوشه وکنار فوتبال به دست آمده اند. به 
هر حال، چنان که گفته شد و مي دانيد، در ايران رسم نيست که کسي از 

درآمد دقيق فوتباليست ها باخبر شود.
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 مثل گوجه و صابون
چرادرشرایطكرونایيقیمتودستمزدبازیكنانخارجي

افتداشتامانمونههايایرانيرشدقیمتداشتند؟

فوتبــالجهــانتحتتأثیرویــروسچینــيغیراز
تماشــاگرانش،خیليچیزهايدیگرراهمازدســتداد.
باشــگاههابهخاطرقطعشــدنپولبلیتفروشيودیگر
درآمدها،برايكاهشدستمزدشــانبهبازیكنانروانداختهاند.رئاليهافصلقبلاز
دریافتپاداشقهرمانياللیگاخودداريكردندوپذیرفتند10درصدازحقوقشاندر
خزانهباشگاهبماند.برخيباشگاههايبزرگدیگرهمبههمینشكلازسخاوتمندي
ودركبازیكنانشــان،درهزینههاصرفهجویيكردند.برايفصلجدیدهمكاپیتان
راموسدرحالرایزنيبابازیكنانبرسرتخفیف20درصددستمزدشاناست.فصلقبل
تنهاگرتبیلحاضرنشدازحقوق17میلیونیورویياشكوتاهبیایداماحاالاونیست
وبهتاتنهامقرضدادهشده.دربارســلونابرخيبازیكنانبزرگتیمكهگفتهميشود
قدرترختكنرادردستدارندوبرايباشگاهتصمیماتمدیریتيیافنيميگیرند،
مخالفكاهشدوبارهدستمزدشانهستنداماباشــگاهاصرارداردبازیكنانراضيبه
تخفیف30درصديشوند.اگرچنیناتفاقيبیفتدبرايبارسلوناكهتافصلقبلبیش
از80درصددرآمدخودراصرفپرداختحقوقميكرد،حدود24درصددرهزینهها
صرفهجویيخواهدكردالبتهبهشرطيكهبازیكنانرضایتبدهند.تخفیف30درصدي
دستمزدساالنهمسيكهبه70میلیونیوروبالغميشود،24میلیونیوروخواهدبود.
لوییسسوارسهمكه24میلیونیوروحقوقميگرفتازتیمكنارگذاشتهوبهاتلتیكو
واگذارشدهاست.زیانباشگاههاتنهابهخاطرنبودتماشــاگروازدسترفتندرآمد
بلیتفروشينیست.تماشاگركهبهورزشگاهبرود،عالوهبرهزینهبرايبلیت،كليپول
دیگرهمخرجميكند،پرچمميخرد،خوراكيوپیراهنو...همهست.باشگاهبارسلونا
تنهاازمحلفروشپیراهن19درصدنسبتبهفصلقبلكاهشدرآمدداشتهاست.
دوباشگاهبزرگاسپانیایيدرآمدقابلتوجهيازمحلتوریستهاوبازدیدازورزشگاه
سانتیاگوبرنابئوونوكمپداشــتندكهاالنایندرآمدهمقطعشدهاست.وروديهر
بازدیدكنندهرااگر20یورودرنظربگیریم،سالي3میلیونتوریستمبلغ60میلیونیورو
بهحسابباشگاهواریزميكردكهچنیندرآمديدیگروجودندارد.همهاینهاراكنار
همبگذاریدتامتوجهشویدچرادرفصلنقلوانتقاالتتابستانيامسالخبريازخرید
بازیكن100میلیونیورویينبود.رئالمادریدصفریوروخریدكردونزدیک200میلیون
یوروبازیكنفروخت.بسیاريازبازیكناندرانتقالبهتیمجدیدتخفیفقابلتوجهي
دردستمزدخوددادند؛مثلسوارس،ویدال،راكیتیچو...درستبرعكسلیگایرانكه
دستمزدهاناگهانچندبرابرشد.یکسرمربيلیگبرتريمعادلریاليیکمیلیوندالر
ازیکباشگاهگرفتكهدرزمانعقدقراردادبه25میلیاردتومانميرسید.یکباشگاه
تهرانيگویا100میلیاردتومانبهبازیكنانشميپردازدكهشایعاتيدرهمینزمینه
نهادهايحسابرسيراحساسكردهاست.درهمهجايدنیابازیكنانارزانشدند،بخشي
ازحقوقخودرابهباشگاهبخشیدندیابرايانتقالبهتیمجدیدتخفیفقابلتوجهيدر
دستمزدشاندادندامادرایرانبازیكن500میلیونيبهبازیكن3میلیارديتبدیلشد.
بازیكنيمثلشجاعخلیلزادهكه2میلیاردحقوقميگرفتوقتيدیدبازیكنجدید
از3تا6میلیاردحقوقميگیرد،درخواستقرارداد20میلیارديكردووقتيمخالفت
باشگاهپرسپولیسرادید،قراردادشرایكطرفهفســخكردوبهالریانقطررفت.علي
كریميهمگفتهميشودبرايتمدیدقراردادبااستقاللهمینرقمرادرخواستكرده
است.نقلوانتقاالتایراننسبتبهجهاننسبتيشبیهشرایطاقتصاديبعدازكروناو
تورمكشورهادارد.اگردركشورهايپیشرفتهتخفیفهاياساسيدرهزینههابرايمردم
درنظرگرفتهشد،اینجاهمهچیزیکشبهچندبرابروشببعدهمچندیندرصدگران
شد.بازیكنخارجيارزانشدامابازیكنایرانيچندبرابرقیمتیافت؛درستمثلقیمت
گوجهوپیازاینروزهایاافزایش40درصديقیمتموادشویندهدرروزهایيكهمردم
بهخاطرشرایطكرونایياستفادهچندبرابريازاینمواددارند.برچسبقیمتبازیكن
ایرانيتابعيازشــرایطاقتصاديوتورميایراناست.بودجهفصلجدیدرئالمادرید
حدود650میلیونیوروخواهدبودكه172میلیوننسبتبهبودجهفصلگذشتهكه
822میلیونیوروبود،آبرفتهاست.بامحاسباتروزنامهماركابودجهبارسلونابیشتر
ازرقیبآبرفته.بارسابودجهخودراازیکمیلیاردو47میلیونیوروبه733میلیون
كاهشدادهودرحالتالشاستتاازشردستمزد24میلیونيسوارسهمخالصشود
واوراآزادكند.سایرباشگاههاهمچنینافتيراتجربهخواهندكرد؛اتلتیكواز500به
400میلیونیورووسایرباشــگاههاهمباكاهشبودجهروبهروشد.درفوتبالدولتي
وبدوندرآمدایرانامابودجههمهباشــگاههاچندبرابرافزایشیافت.قلعهنویيگفته
باشگاهگلگهر75میلیاردبرايحقوقبازیكنانكنارگذاشتهاست.ایندرحالياست
كهباشگاههايمانهدرآمدحقپخشتلویزیونيدارند،نهدرآمدازفروشپیراهن،نهاز
انتقالبازیكنانچیزيگیرشانميآید،نهورزشگاهیاموزهايدارندكهازمحلتوریسم
بهدرآمديبرسند.باهمهاینهابودجهباشگاههاافزایشیافتهوقیمتبازیكنانچندین

برابرشدهاست.چرا؟

محمدرضا نصيري
روزنامهنگار

کروناي معكوس در ايران
شیوعبیماريباعثافزایشرفتارهمدالنهفوتباليها

دردنیاشده؛درستبرعكسلیگایران!
باآغازشیوعویروسكرونادرجهان،واكنش
فوتبالیستهايحرفهايبهاینبیماري،اغلب
شاملرفتارهايهمدالنهوهمراهانهميشده
است.غیرازمسئلهفعالیتدرامورخیریه،بازیكنانتالشكردنددركنارتیمباقيبمانندو
تاحدممكننسبتبهباشگاهارفاقكنند.امسالدرلیگهايمعتبراروپایيتقریباانتقال
جنجالينداشتیم.خیليهمبهندرتدیدهشدبازیكنانبرخالفمیلباشگاهجداشوند.شاید
حادترینمسئلهدراینموردبینبارسلوناولیونلمسيپیشآمدكهآنجاهمستارهآرژانتیني
بایکجملهمهمبهغائلهپایانداد؛»جايمنوبارسادردادگاهنیست.نميخواهمازتیمي
شكایتكنمكههمهچیزبهمنداد.«بهاینهااضافهكنیدمسئلهموافقتباكاهشدستمزدها
راكهبسیاررواجیافت؛تاحديكهبهعرفيمحكمدرفوتبالجهانتبدیلشد.درایراناما
دقیقاتماماتفاقاتيكهافتادبرعكسبود.اینجایکموردهمندیدیمكهبازیكنيبهخاطركمک
بهباشگاهازیکریالدستمزدشصرفنظركند.تازهبرعكس؛بازیكنانومربیانپرسپولیس
بهصورتگروهيخواهانافزایشرقمقراردادمكتوبشانشدند،چراكهعقیدهداشتندتورم
باعثكاهشارزشپولمليشدهاست.اینمسئلهدربقیهتیمهاهموجودداشت،اماخب
طبیعتاكمترسروصداكرد.مثالگفتهميشودمشكلمهديكیانيباسپاهانهمینبوده.از
اینگذشتهاگرچهمسيبابارساراهيدادگاهنشد،اماتكلیفنصفانتقالهايفوتبالایراندر
دادگاهروشنشد.هركسيازدستشبرآمدیكطرفهفسخكردورفت.هركسيفرصتگیر
آوردبههواي2ریالباالترتیمشراعوضكرد.موجمهاجرتبهخارجازكشورهمكهقويتر
ازهرزماندیگريبود.خالصهظاهراكرونايمعكوسدرایرانشایعشده؛چراكهاینجاآدمها
بهجايكنارهمماندن،ایستادنروبهرويهمراانتخابكردهاند.بااینروحیاتوخلقیات،از

همیشهمحكمتربایددعاكنیمهیچآفتيگریبانكشورمانرانگیرد!

استقالل؛ كمي باالتر از پرسپوليس
دراســتقاللســقفقراردادهاتاحدوديشــبیه
پرسپولیساســتوســتارههايآبيپوشنیزمثل
سرخپوشــانقرارداد8میلیارديدارند.بااینتفاوت
كهاستقاللامسالپیشنهاد10میلیارديهمدادهو
برخالفپرسپولیسكهبرايهیچبازیكنيتااینحد
ولخرجينكرده،آبيهاحاضرندبرايستارهتأثیرگذار
فصلگذشتهشــان10میلیاردهــمبپردازند.بعداز
پنجششبازیكنگرانقیمتاستقاللكهدراینفصل
بین7تا8میلیاردپولميگیرند،بهبازیكناندرجهدوم
وتعداديازتازهواردهاياینفصلميرسیمكهرقم
قراردادشاندرحدود4تا5میلیاردبودهاست.درمیان
تازهواردهاگرانترینقراردادرامحمــدنادريدارد
كه4.5میلیارددستمزدبهاضافه2.5میلیاردآپشن،
ممكناسترقمدریافتياورادراینفصلبه7میلیارد
همبرساند.تازهدریافترضایتنامهدائمياوازباشگاه
بلژیكيهمچیزيحدود5میلیاردهزینهداردوبهاین
ترتیبممكناستصیدتازهاستقالليهاچیزيحدود
12میلیاردتومانخرجرويدستاینباشگاهبگذارد.
بااینحسابنادريميتواندبراياستقاللهمقیمت
شیخدیاباتهتمامشــود.كفقرارداداستقالليهابا
بازیكنانبزرگســالخود1.5تا2میلیارداستكهبه
خریدهايگمنامتراینتیمتعلقميگیرد.درمجموع
استقاللباتوجهبهحضوردیاباتهومیلیچوباتوجهبه
ارقامباالیيكهسعادتمندپیشازرفتنازاینباشگاه
پايقراردادبازیكناننوشت،دراینفصلكميبیشتر
ازپرسپولیسبابتقراردادبازیكنانشخواهدپرداخت.

نفت مسجدسليمان؛ كپي برابر اصل
نفتمسجدســلیمانكهفصلگذشــتهبارهابه
مشــكلبيپوليواعتصاببرخوردكــرد،دراین
فصلبهدنبالیکاسپانســرپرقدرتاستویكي
ازشــركتهايمعروفبیمهرابراياینموضوع
هدفگرفتهاست.همهبازیكناناینتیمدرفصل
گذشــتهزیریکمیلیاردتومانقراردادداشتندو
البتههیچیکازآنهانتوانستندبیشتراز60درصد
قراردادخودرادریافتكنند.اماسرمربيتیمیعني
مهديتارتارتماممبلغقراردادشراگرفت.امسال
هممیانگینقراردادهادرمسجدسلیمانبینیکتا
2میلیاردتومانخواهدبودتاازاینلحاظ2تیمنفتي

خوزستانكامالشبیهبههمباشند.

مس رفسنجان و آلومينيوم اراك
دوتیمتازهواردبهلیگبرترازلحاظماليوضعیت
نســبتاخوبيدارند.همآلومینیــوماراكوهم
مسرفسنجانازباشگاههايثروتمندلیگیک
محســوبميشــدندوتقریباموفقشــدهاند
برايلیگبرترهمتیــمآبرومنديببندند.مس
رفسنجانبابازیكناناصلياشقراردادهاي2تا
4میلیارديبستهوحتيموفقشدهیکبازیكن
راازچنگفوالدخوزستانوگلگهرخارجكند.
آلومینیومنیزدرنخســتینفصلورودبهلیگ
برتربازیكنمیلیارديزیادداردوبهگرانترین

بازیكنش3میلیاردتوماندستمزدميدهد.

سپاهان؛ بچه پولدار اصفهان
سپاهانازمتمولترینوپرهزینهترینتیمهايلیگاستودراینفصلهمبازیكنانگرانقیمتزیاديدارد.محرمنویدكیا،سرمربيجدیداینتیمبرايجور
كردنتركیببازیكنانشبهخریدهايزیادياحتیاجنداشتاماهمینخریدهايكمتعدادهمهزینهزیاديرويدستاینباشگاهگذاشتند.سپاهانبا7میلیارد
توماندانیالاسماعیليفرراازچنگپرسپولیسدرآوردومحمدنژادمهديرابا5میلیاردازذوبآهنگرفت.خریددیگراینتیممحمدرضاخلعتبريبودكهقطعا
برايبازگشتبهتیمسابقشرقمخوبيازاصفهانيهادریافتكردهاست.سپاهانبرخالفپرسپولیسواستقاللبازیكنایراني10میلیارديهمداردوستارههاي
درجهاولاینتیمازجملهامیدنورافكنمليپوشحدود8تا10میلیاردبرايیکفصلدریافتميكنند.قیمتكيروشاستنلي–آقايگللیگهجدهم-نیز
درهمینحدوداست.درسپاهانارزانترینبازیكنان)بازیكناناصلي(3میلیارديهستندیعنيكفقرارداددراینتیمباسقفقرارداددرفوالدخوزستان
برابريميكند!بهعنوانمثالرضادهقانيكهبهصورتقرضيازاینتیمجداشدهوبهنساجيرفتهبود،درصورتبازگشتبهاصفهانقراردادي4میلیاردي
خواهدداشت.بایکحسابوكتابتقریبي،دستمزدسپاهانبهبازیكنانشدراینفصلباالي130-120میلیاردتومانخواهدبود.اینتیمسنگینترینرقم

اینفصلراهمبهعليكریميپیشنهادكردهكهتااینلحظهتوافقيمیاندوطرفحاصلنشدهاست.

گل گهر؛ زندگي الكچري در ميانه جدول
همینكهامیرقلعهنویيبهگلگهررفتهبهخوبينشانميدهدآنهاازچهبودجهخوبيبرخوردارهستند.گفتهميشودقراردادقلعهنویيباتیم
سیرجاني15میلیارداستكهبااحتسابآپشنهاممكناســتبه20میلیاردهمبرسد.اینمربيمدعياستتیمگلگهربابودجه45میلیارد
تومانيبستهشدهاماشنیدههاحاكياستمسئوالنگلگهرسقفقراردادراروي6میلیاردگذاشتهاندوبرايبازیكنانمتوسطنیزاز3تا5میلیارد
هزینهكردهاند.بهعنوانمثالبازیكنيكهقراردادشدرنساجي700میلیونبودهامسالقرارداد3میلیارديباگلگهربستهاست.بهنظرميرسد

بودجهاینتیمحداقل50درصدباالترازرقمياستكهقلعهنویيادعاميكند.

ماشين سازي؛ آه در بساط نيست
تیمدومتبریزامسالقرارنیســتپولزیاديهزینهكند.اغلب
بازیكنانفصلگذشــتهاینتیــمقراردادهايخــودرایكطرفه
فسخكردهورفتهاند.ماشینســازيهمجايآنهاراباخریدهاي
ارزانقیمتيازلیگیکودســته2پركردهاست.بهنظرميرسد
ماشینازگزینههايسقوطدرلیگآتيباشد،چونبودجهتیمو

قراردادبازیكنانشرابامعیارهايلیگیكيبستهاست.

نساجي قائمشهر؛ حراج فصلي، 90درصد آف
نساجيتقریباتمامبازیكناناصلياشرادرنقلوانتقاالتازدستداد
وتقریباتمامخریدهايجدیدشازتیمهايدستهاوليبودند.نماینده
مازندرانازلحاظماليشرایطایدهآلينداردوخیليازخریدهاياین
تیمزیریکمیلیاردتومانقراردادبســتهاند.حامدشیري،مجتبي
ممشــليومحمدمهدينظري-بازماندگانتیمفصلگذشــتهو3

كاپیتانفعليتیم-همبین1.5تا2میلیارددریافتخواهندكرد.

تراكتور؛ گاوصندوق دالر
تیمچهارمفصلگذشتهوپرهزینهترینباشگاهخصوصيلیگایران،امسال
همبازیكنانگرانقیمتيدرتركیبخودخواهدداشــت.محمدرضازنوزي
مطلق،مالکباشگاهتراكتوربرايهزینهكردندرتیمخودشكامالآزاداست
وقوانیندستوپاگیرباشــگاههايدولتيراندارد.او2فصلپیشباتكیهبر
همینآزاديعمل،3كاپیتانتیممليرادرحاليازباشگاههايخارجيبهایران
كشاندكههیچباشگاهدیگريدرایرانتوانایيخریدآنهارانداشت.شجاعي،
دژاگهوحاجصفيحاالسومینفصلحضورخوددرتراكتورراآغازكردهاند
وهمچنانگرانترینبازیكنانباشگاهتبریزيهستند.ازاینجمع،مسعود
شجاعيسنگینترینقراردادراداردوگفتهميشودرقمقرارداداوبرايیک
فصل550هزاریورواست.اینعددميتواندلقبگرانترینبازیكنایرانيلیگ
رانصیبمسعودشجاعيكند.اشكانوحاجصفيهمقراردادهایيارزيوالبته
كميارزانترازشجاعيدارند.یکدرجهپایینترازاینبازیكنانرشیدمظاهري
ورضااسديبودندكههردوازتراكتورجداشدندوگرنهرقمقراردادآنهابراي
فصلجدید8تا10میلیاردتومانبود.سایربازیكنانفیكسفصلگذشتهیعني
تیكدري،سعیدمهريو...كهقراردادآنهاكمتراز3میلیاردبودامسالباحدود
4تا5میلیاردتومانتمدیدكردهاند.زنوزيالبتهپوليهمبرايجذبستارههاي

7تا10میلیارديكنارگذاشتهبوداماستارهايجذبنشد.

فوالد؛ كم خرج و پرقدرت
امافوالدخوزســتانبهعنوانتیمســومفصلگذشــتهویكياز
نمایندگانایراندرآســیا،احتماالكمهزینهترینباشگاهدرمیان
مدعیانقهرمانيخواهدبود.فوالددرپنجرهنقلوانتقاالتخریدهاي
زیاديانجامدادامانكتهمهماینجاســتكهدراینباشــگاهسقف
3میلیاردتومانبرايقراردادهايبازیكنانتعیینشدهاست.مدیران
اینباشگاهتأكیددارندبهاستثنايپاتوسيوپریرا-2بازیكنخارجي
كهخرجزیاديرويدستتیمگذاشتهاند-بههیچبازیكندیگري
باالتراز3میلیاردپرداختنكنند.البتهجوادنكونامازمدیرانفوالد
خواســتهبودســقفقراردادبازیكنانایرانيراهمتا5میلیاردباال
ببرندتااوبتواندتیميمدعيبرايحضوردرآسیاببندد.اماظاهرابا
درخواستاوموافقتنشدهچونهمانطوركهدیدهشدهیچستاره
گرانقیمتيبهاهوازنیامدوحتيفوالديهارقابتبرايجذبفراز
امامعليرابهباشگاهيچونمسرفسنجانباختند.بنابراینفوالد
باســتارههايدرجهاولخودكهحدسزدننامآنهاسختنیست
قرارداد3میلیارديبستهوبرايدیگربازیكناننیزدستمزدهایياز
1.5تا2.5میلیارددرنظرگرفتهاست.اگراینشنیدههادرستباشد،

مجموعقراردادفوالديهااز60میلیاردتومانفراترنخواهدرفت.

نفت آبادان؛ نفت هست، پول نيست
تیممحبوبخوزستانفصلگذشتهبیشترینپوليكهبهبازیكنانشميداد
حدود800میلیونتایکمیلیاردتومانبود.اینپولبهبازیكنانيهمچون
عیسيآلكثیرومیالدجهانيو...تعلقميگرفتكهحاالاغلبآنهاازآبادان
رفتهاند.ازجمعگرانقیمتهافقططالبریكانيكاپیتانتیمباقيماندهكهبا
وجودتورمشدیدوباالرفتنقیمتهابازهمبیشتراز2میلیارددرآمدنخواهد
داشت.دركلصنعتنفتبازهمیكيازتیمهايارزانقیمتلیگخواهدبود

وبازیكناناصلياینتیمهمگيبینیکتا2میلیارددریافتخواهندكرد.

ذوب آهن؛ رنگ سبز اسكناس
ذوبآهنازتیمهايتهجدوليفصلگذشتهبودامادرزمینهبودجه
وپرداختهاازجملهتیمهايمتوســطبهباالمحســوبميشود.
خریدهايجدیداینتیــممانندمیالدجهانيوشــهابگردانبا
قراردادهاي5میلیارديبهفوالدشهرآمدهاند.حفظهاديمحمدي
ووحیدمحمدزادهو...نیزتقریبادرهمینحدوحدودبرايذوبآهن
آبميخورد.ذوبآهنالبتهبازیكنگرانتراز5میلیاردهمداردكه

قاسمحداديفركاپیتاناینتیمیكيازآنهاست.

پرسپوليس؛ با مداد بنويسيد 100ميليارد
بایــدازپرســپولیسآغــازكــرد؛قهرمان
چهاردورهاخیرلیگبرتروفینالیستلیگ
قهرمانانآســیا.موفقترینتیمســالهاي
اخیر،امسالبهســتارههايدرجهاولخود
رقميحدود8میلیاردتومانبرايیکفصل
ميپردازد.اینرقمياستكهنتوانستترابي،
علیپوروشــجاعرابرايماندنراضيكندو
آنهاایرانراترككردند.ترابيكهپیشنهاد
25میلیارديازقطرداشتبهمدیرانباشگاه
گفتهبودبــانصفاینرقــمدرتیمميماند
اماپرســپولیستوانپرداختایــنپولرا
نداشت.قرمزهاامسالبازیكن10میلیاردي
ندارنــدوگرانترینبازیكنــانآنهاقرارداد
8میلیارديبستهاند.بازیكنانجدیداینتیم
كهقبلازلیگقهرمانانآسیابهسرخپوشان
ملحقشدندهمقراردادهایيحدود5میلیارد
تومان-یاكميبیشتر-دارند.آرمانرمضاني
مهاجميكــهدرفصلگذشــته4گلبراي
ســایپازدهامســال5میلیاردازپرسپولیس
دریافتخواهدكرد.یکدرجــهپایینتراز
اینتازهواردهابهبازیكناندوسهمیلیاردي
ميرسیمكهمهديشــیريومهديعبدي
ازآنجملهاند.بهاینترتیبوبایکحساب
سرانگشتيفینالیستآســیاامسالچیزي
حدود100میلیاردتومانبایدبابتقرارداد

بازیكنانشبپردازد.

شهرخودرو؛ نزول به طبقه متوسط
بعدازیكيدوفصليكهشهرخودرورادرجمعمدعیان
ميدیدیم،مهديرحمتيدراینفصلنمایندهمشهد
رابابازیكنانمتوسطيبستهكهدرمیانآنهاتقریبا
اثريازســتارههايگرانقیمتنیست.خریدهاي
شهرخودروبازیكنانيهمچونامیرحسینكریمي،
رحمانجعفري،صادقصادقي،احمدالجبوريو...
هســتندكهباآنهاقراردادهايدوتاسهسالهبسته
شدهودستمزدآنهابراياینمدتحدود4میلیارد
تومانخواهدبود.بازیكنانپیشــینشــهرخودرو
همقراردادهاينســبتاارزانقیمتيدارندودراین
باشــگاهخبريازریختوپاشهايآنچنانينیست.
شهرخودرومثلتراكتوریکباشگاهخصوصياست
امابرخالفتراكتورازبودجهكالنيبرخوردارنیست.

پيكان و سايپا؛ خودروهاي گران، تيم هاي ارزان
پیكانوســایپاباوجوداتصالبهشــركتهاي
خودروسازيبودجهچندانيندارندوازتیمهاي
ارزانقیمــتلیگبرترمحســوبميشــوند.
ســقفقرارداددرایندوتیمنهایتــا1.200تا
1.500میلیاردتوماناستوبههمیندلیلایندو
تیمنتوانستهاندبازیكنانخوبوتأثیرگذارخودرا
حفظكنند.شایدامسالهممثلسالگذشتهنام
پیكانوسایپارادرمیانگزینههايسقوطببینیم
چونمجموعبودجهایــندوتیمكمترازبودجه

مسرفسنجانتازهواردبهلیگبرتراست.
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پرسپوليس با مطالعه بازيكن گرفت
پرسپوليسشرايطمتفاوتينســبتبهديگرمدعيانقهرمانيدرفصلجديدخواهدداشت.نكتهمثبتايناستكهپرسپوليس
سرمربياشراحفظكردهواينفاكتورمهمياستچونيحييگلمحمدياشرافكامليرويتيمداردوخريدهايخوبيهمبراي
تيمشقبلازشروعليگقهرمانانانجامداد.اكثرخريدهايپرسپوليسبامطالعهجذبشدندوخيليهمبهاينتيمكمككردند
وليپرسپوليسنسبتبهفصلگذشتهچندبازيكنتأثيرگذارخودشمثلعليپور،بيرانوند،ترابيوخليلزادهراازدستدادهوماندن
بازيكنانيمثلنادريوانصاريهمميتوانستبهاينتيمكمككند.جدايياينبازيكنانطبيعتاضرريبزرگبرايپرسپوليس
استوليگلمحمديوهمكارانشباجذبچندبازيكنخوباجازهندادنداينتيمدرليگقهرمانانآسياباچالشيبزرگمواجه
شود.اگربخواهيممسائلفنيرادرنظربگيريمقطعاپرسپوليسبازهميكيازمدعيانجديقهرمانيخواهدبودونسبتبهتيمهاي
ديگرشرايطبهتريدارد.اينتيمدرسالهاياخيربااينكهتعدادزياديازستارههايتأثيرگذارشراازدستدادوليمعموالاسكلت
اصلياشراحفظميكردونكتهمهمايناستكهبازيكنانخوبيهمبهاينتيماضافهميشوند.اگرپرسپوليسدچارمسائلحاشيهاي

نشودبازهمميتواندمدعياصليباشد.البتهاينتيمبرايكسبپنجمينقهرمانيپياپيچندرقيبجديخواهدداشت.

منصوريان؛ ناكام در جذب بازيكن
تراكتوربرايفصلجديدعليرضامنصوريانرابهعنوانســرمربيجذبكردكهدراستقاللوذوبآهن
روزهايسختيراپشتسرگذاشتودرنهايتهماتفاقاتيرخدادكهدرهردوتيمباتصميمباشگاهكنار
رفت.اگرمنصوريانبخواهدباهمانشيوهسالهاياخيركاركند،كارشدرتراكتورسختخواهدشد.در
تبريزفشارهوادارانتراكتورزياداستومربيفرصتنداردتااگرهمنتايجضعيفيگرفتدنبالجبرانباشد.
شماديديدكهمنصورياندراستقاللنتيجهنميگرفتوليدرادامهشرايطتغييركردوهواداراناستقاللهم
بهاوفرصتدادندوليدرتراكتورفشاررويمربيخيليزياداستوبيجهتنيستكهاينتيمدرسالهاي
اخيربارهااقدامبهتغييرســرمربيكردهوازاينموضوعهمسودچندانينبردهاست.منصورياندر
ذوبآهنواستقاللدربحثجذببازيكنچندانخوبعملنكردواميدوارمامسالباتجربهايكه
ازگذشتهدارد،بازيكنانخوبيجذبكند.نگاهبهفهرستتراكتورهمنشانميدهدكهاينتيم
چندبازيكنخوبراازدستدادهكهميتوانبهاسدي،سليمي،انصاريورشيدمظاهرياشاره
كرد.خريدهاياينتيمهمتقريباخريدهايمتوسطيبهشمارميروند.بااينحالاميدوارم
منصوريانروزهايخوبيرادرتراكتورتجربهكندوليكاراودرتراكتورآساننيست.اينكه

منصوريانليگراچگونهشروعكنددرآيندهاوتأثيرگذاراست.

استقالل فصل سختي دارد
وقتيميخواهيمدربارهاســتقاللصحبتكنيم،بايداينمسئلهمهمرا
درنظربگيريمكهآنهاقراراستليگامسالراباسرمربيجديدآغازكنند.
محمودفكريفرصتكميبرايآمادهســازياستقاللداشتچوندير
بهاينتيمملحقشد،ازطرفياودرشرايطيبهاستقاللآمدكهاينتيم
خريدهايجديدشراانجامدادهبــودواينمربيدرفصلنقلوانتقاالت
حضورنداشت.نحوهيارگيرياستقاللوسبكفرديكهبهعنوانسرمربي
انتخابشده،نشانميدهدكهاستقاللبيشتردنبالبهبودساختاردفاعي
وتقويتشرايطدفاعيتيماست.البتههمهميداننداستقاللبرايرسيدن
بهموفقيتنيازبهبردداردوالبتهنحوهدستيابيبهبرددرتيمهايپرطرفدار
همبسيارمهماســت،چونهوادارانانتظاردارندتيمشــانزيبافوتبال
بازيكنند.مناحساسميكنمبانحوهيارگيريوسبكسرمربيجديد
استقالل،يكمقدارسختاستكهتيم،همنتيجهبگيردوهمزيبابازي
كند.البتهاميدوارمتيمنتيجهبگيردتاكادرفنيبتواندبهمرورزماندردل
نتايجمثبت،تاكتيكتيميخوبيهمداشتهباشد.دربارهبازيكنانجداشده
همفكرنميكنمنفراتيكهرفتندباعثضرراســتقاللشوند.درمجموع
اعتقادمنايناستكهاستقاللفصلسختيرادرپيشخواهدداشتولي
اميدوارماينتيمحداقلمشكلحاشيهايدربيروناززميننداشتهباشد.

اميدوارم نويدكيا نسوزد
جايخوشحاليداردكهسپاهانيكمربيجديدوجوانرابرايفصلجديدانتخابكردهاست.اين

نخستينتجربهمحرمنويدكياستامامسئلهمهمايناستكهآياسپاهانوهوادارانشميخواهند
حامينويدكياباشنديااينكهاگراينتيمنتيجهنگرفت،خيليهاپشتاينمربيپنهانميشوند؟
اينكهنويدكيابرايپذيرفتنهدايتســپاهانچقدرآمادگيداشت،موضوعياستكهقطعا
خودشفكركردهولياميدوارمكهاينمربيدرسپاهاننسوزدوموردحمايتقراربگيرد.او
درليگقهرمانانتجربهخوبيكسبكردوباشــرايطتيمشآشناشد.نگاهيبهفهرست
بازيكنانجداشدهسپاهاننشانميدهدكهدربينبازيكنانجداشدهفقطيكيدوبازيكن
شرايطمطلوبيدرفصلگذشتهداشــتندواينتيمضررچندانينكرد.دربحثبازيكنان
جديدهمسهچهارمهرهبهسپاهاناضافهشدندكهبازيكنانباكيفيتيهستند.سپاهان

تغييراتزياديدرزمينهبازيكننداشتهواميدوارمنويدكيادرنخستينتجربه
مربيگرياشنتايجخوبيبگيرد.سپاهاندراينسالهاهميشهخودش

رابهعنوانيكمدعينشاندادهوامســالهمميتوانددركورس
قهرمانيباشدوليمســئلهمهمحمايتازنويدكياست.معموال
هوادارانسپاهانتوقعزياديازاينتيمدارندوديديمكهفصل
گذشته،بعدازبازيباپرسپوليسچهاتفاقاتيبراياميرقلعهنويي
رقمخورد.البتهنويدكيانزدهوادارانسپاهانمحبوبيتخاصي
داردوآنهاخيلياميدوارندكهسپاهانبااينمربينتايجخوبي

بگيرد.


از زمان حرفه اي شدن ليگ باشگاهي ايران در 
ســال 80، حضور بازيكنان خارجي در تيم هاي 
كشورمان بسيار پررنگ شد، به طوري كه هر سال 
انبوهي از بازيكنان وارداتي با لباس باشگاه هاي 
مختلف به ميدان مي رفتند. با اين حال با توجه به 
مشكالت اقتصادي و حقوقي پيش آمده، سازمان 
ليگ ايران جذب بازيكنان و مربيان خارجي جديد 
را ممنوع اعالم كرده و فقط بازيكنان موجود مجاز 
به تمديد قرارداد با باشگاه فعلي شدند. در نتيجه 
تا اطالع ثانوي و رفع اين ممنوعيت، روند حضور 
بازيكنان خارجي در ليگ برتر ايران كاهشــي 
خواهد بود. ما در اين دودهــه تصاوير تاريك و 
روشن زيادي از حضور بازيكنان خارجي در ليگ 
برتر كشورمان داشــته ايم؛ از فوتباليست هايي 
كه اســتعداد قابل توجهي داشــتند و واقعا از 
نظر فني كمك كردند گرفته تا گنجشــك هاي 
رنگ خورده اي كه به جاي قناري قالب شدند و به 

هيچ كاري نمي آمدند.

اين 14نفر باقي ماندند
بدونآنهاييكهفسخقراردادكردهاندياجداشدهاند،
فعال14بازيكنخارجيدرباشگاههايايرانيباقي
ماندهاندكــهاگراتفاقخاصــيرخندهد،تيمهاي
فعليشانرادرليگبيستمهمراهيخواهندكرد.
البتهفراموشنكنيمهنوزفصــلنقلوانتقاالتبه
پاياننرسيدهواحتمالجداييهريكازايننفرات
وجوددارد.فهرســتبازيكنانخارجيدرشــروع
ليگبيستمازاينقراراست:بشــاررسنوبوژيدار
رادوشويچ)پرسپوليس(،شيخدياباتهوهروويهميليچ
)استقالل(،حمزاويعكاشه)تراكتور(،داركوبيدوف،
ايوانماركوويــچ)ذوبآهن(،كيروشاســتنلي،
محسنالغســاني،جورجيگولســياني)سپاهان(،
گادوينمنشــا)گلگهر(،موســيكوليبالي،آياندا

پاتوسيولوسيانوپريرا)فوالد(.

كمترين ميزان در 5سال گذشته
تعدادبازيكنــانخارجيليگبيســتم،ازنظرآماري
حداقلدرطول5سالگذشتهكمترينميزانممكن
بودهاست.ليگنوزدهم44بازيكنخارجيداشتكه
بعضادرميانههايفصلبهتيمهايمختلفپيوستند.
اينتعداددرليگهجدهم35نفربود.درفصلهفدهم
25بازيكنخارجيدرليگبرترحضورداشتندوسال
قبلازآنيعنيدرليگشانزدهمنيزمجموعا38بازيكن
خارجيداشتيم.امسالاماباتوجهبهممنوعيتجذب
بازيكنخارجي،امكانافزودهشدنبرعدد14نفرفعلي

وجودندارد،اماممكناستاينتعدادكمترشود.

برزيلي هاي تقلبي
برزيلبهســرزمينفوتبالمشهوراست.اينكشور

ساالنهصدهافوتباليســترادرسطوحمختلفبه
كشــورهايگوناگونجهانترانســفرميكندكه
سهميازآنهممالايراناست.آمارنشانميدهد
اززمانحرفهايشدنليگكشورمان122بازيكن
برزيليبهايرانآمدهاند؛بيشازهركشورديگري.
عمدهمديرانناكارآمددولتيدرفوتبالايرانگمان
ميكنندفوتباليستبرزيليلزومابهترازبازيكنان
كشورهايديگراست.همينباورناشيانههمباعث
شدهبسياريازبدترينبازيكنانتاريخليگبرترما
مليتبرزيليداشتهباشند.بهعنوانمثالميتوانبه
2برزيليبنجلپرسپوليساشارهكردكهسوژهخنده
شدندوبرايهميشهبهعنواننماديازبيكيفيتي
باقيخواهندمانــد.ديكارموبازيكنيبودكهليگ
هشتمبهپرسپوليسپيوست؛كسيكهعليكريمي
ونيكبخــتمقابلدروازهخالــياوراصاحبتوپ
ميكردند،امانميتوانستگلبزندويكاستاديوم
رابهخندهميانداخت.درمورداو،بعدهاراســتيا
دروغگفتنددربرزيلپرندهفروشيميكردهاست!
جونيوربراندائوهمديگرشاهكاربرزيليپرسپوليس
درهمينپستبود؛بازيكنيكهتوانستحتيروي
ديكارموراهمسفيدكند.مشخصنيستچطور
قهرمانچندسالاخيرفوتبالايرانچنينبازيكن
بنجليرابهقيمتگزافجذبكرد.قراردادجونيور
كهامســالشــماره7عليپروينراهــمازاعتبار
ســاقطكرد،500هزاردالربود،امامديرانباشگاه
با300هزاردالراورابهخانهاشفرستادند؛چيزي

حدود9ميلياردتومان!

برزيلي هاي اورجينال
البتهبرزيليخوبهمكمنداشتهايم.اساسابهترين
گلزنانخارجيتاريخليگبرترمالهمينكشــور
هستند؛لوسيانوادينيوبا82گلزدهصدرنشيناست
وپريرابــا81گلاوراتعقيبميكند.پريراياهمان
شيمباكهحضورشدرفوالدادامهدارد،بهاحتمال
زياداينفصلعنوانبهتريــنگلزنخارجيتاريخ
ليگبرتررابهخودشاختصــاصخواهدداد.يك
برزيليخوبديگرهمفابيوجانواريوبود؛زنندهگل
قهرمانياستقاللدرليگهشتمكهاواخردهه80
نمايشهايبسياردرخشانيدرخطميانيآبيپوشان
داشــت.حاالكهازبرزيليهايضعيفپرسپوليس
حرفزديم،ياديهمكنيمازنيلسوندروازهبانكه
درمجموععملكردخوبيداشت؛گرچهمعموالدر

بزنگاههاگلهايبديدريافتميكرد.

ساير صادركنندگان موفق
عراقهمازجملهكشورهايياستكهزيادبازيكنبه
ايرانفرستادهاست.اينكشوربااعزام25بازيكنبه
ليگبرترايران،درصدرجدولصادركنندگانبازيكن
بهليگبرتربينكشورهايآسياييقرارگرفتهاست.
ليگايرانتابهحالمجموعا60بازيكنآســيايي
داشتهاســت.همچنين170بازيكناروپاييهمدر
ليگكشــورمانبازيكردهاندكهسهمارمنستان

ممتاز، متوسط، افتضاح
سيرتاپيازبازيكنانخارجيدرتاريخليگبرترايران

كارشناس / اميد روانخواه

472
كل بازيكنان خارجي 
تاريخ ليگ برتر ايران

25
تعداد بازيكنان عراقي 

در تاريخ ليگ برتر

14
تعداد بازيكنان 

خارجي ليگ بيستم

145
آمريكاي جنوبي 
پيشتاز صادرات 

بازيكن به ليگ ايران

122
 تعداد بازيكنان

برزيلي حاضر در ادوار 
ليگ برتر

82
تعداد گل هاي ادينيو، 
بهترين گلزن خارجي 

تاريخ ليگ برتر 

1,800,000 دالر
كوين فورچونه در تراكتور، گران ترين بازيكن تاريخ ليگ برتر

فرستادن26بازيكنبهتيمهايمختلفايرانيبوده
اســت.ازبين83آفريقاييليگبرترهم22بازيكن

مليتنيجريهايداشتهاند.

گران ترين خارجي تاريخ
ماننــدبازيكنــانايرانــي،درمــورددســتمزد
فوتباليســتهايخارجيهممعموالاعدادوارقام
رســميودقيقاعالمنميشــود،اماسالگذشته
رســانههابهكوينفورچونه،بازيكناهلمارتينيك
تراكتورلقبگرانتريــنخارجيتاريخليگبرتررا
دادند.گوياقرارداداوباتراكتورسهســاله،بهارزش
ســاالنه600هزاردالربودهكــهدرمجموعبهعدد
يكميليونو800هزاردالربالغميشــدهاست.او
مدتيدرايرانماندومثلهمهخارجيهايتراكتور
قراردادشرافســخكردورفت.فورچونهباشكايت
ازتراكتوردرمرحلهاولموفقشــدهاينباشگاهرا
بهپرداختغرامتيكميليــونو100هزاردالري

محكومكند.

تعداد مربيان خارجي صفر شد
برخالفبازيكنانخارجيكــهقراردادبرخيازآنها
تمديدشــدودرليگايرانماندند،فصلبيســتم

نخستينســالبرگزاريتاريخليگبرتراستكه
درآنحتييكمربيخارجيهــمنداريم.پيشاز
اينهرگزچنيناتفاقيدرليگبرتررخندادهبودو
باشگاههابهطورگستردهازمربيانخارجياستفاده
ميكردنــد،اماحاالهر16نيمكــتليگبرتريبه
ايرانيانرسيدهاست.بهعنوانمثالباشگاهيمثل
پرســپوليسدرليگبرتردر10مقطــعازحضور
مربيانخارجيبهاينشرحاستفادهكردهبود:وينكو
بگوويچ،راينرزوبل،آريهان،مصطفيدنيزلي)2بار(،
نلووينگادا،زالتكــوكرانچار،مانوئــلژوزه،برانكو
ايوانكوويچوگابريــلكالدرون.ســپاهانهمآمار
مشابهيدراينزمينهداشت:استانكوپوكلهپوويچ
)2بار(،ادسونتاوارس،لوكابوناچيچ)2بار(،جوروان
فريرا،انگينفيرات،زالتكــوكرانچار)2بار(وايگور
استيماچ.تراكتورازمربيانيمثلتوشاك،دنيزليو
تونياوليويرااستفادهكردهبودوروالندكخ،وينفرد
شفروآندرهآاســتراماچونيهم3سرمربيخارجي
اســتقاللدرليگبرتربودند.حاالاماهمهمربيان
ايرانيهستندواينمســئلهبعضاباعثشدهشاهد
حضــورچهرههــايجوانيمثلمهــديرحمتي،
رحمانرضايي،بياتلووفاضليروينيمكتتيمهاي

گوناگونباشيم.

60
تعداد بازيكنان 
آسيايي ليگ برتر

83
قاره آفريقا دومين 

صادركننده بازيكن به 
ليگ برتر

4
بازيكنان خارجي كه هيچ 

اطالع موثقي در مورد 
مليت آنها وجود ندارد

شماره148074 2يكشنبه11آبان99 3 0 2 3 6 3 0 درنگ
 ليگ
بيستم

این شماره

ورود

محمد نادري )استقالل( / شــجاع خليل زاده )الريان قطر( / علي عليپور )ماريتيمو پرتغال( / كريستين 
اوساگونا )الشرطه عراق( / مهدي ترابي )العربي قطر( / عليرضا بيرانوند )آنتورپ بلژيك( / محسن ربيع خواه خروج

آرمان رمضاني 
)سايپا(

پست: مهاجم
گل: 4

پاس گل: 2

احسان پهلوان 
)ذوب آهن(

پست: هافبك
گل: 1

پاس گل: 1

ميالد سرلك 
)شهرخودرو(
پست: هافبك

گل: -
پاس گل: -

حامد لك 
)ماشين سازي(

پست: دروازه بان
كلين شيت: 8

ميانگين 
گل خورده: 1/2

سعيد آقايي 
)سپاهان(
پست: مدافع
گل: -
پاس گل: 2

علي شجاعي 
)نساجي(

پست: مهاجم
گل: 4

پاس گل: 3

عيسي آل كثير 
)نفت آبادان(
پست: مهاجم
گل: 12
پاس گل: 2

ورود

خروج

ان
اه
محمد رضا خلعتبری )شهرخودرو(/ محمد نژادمهدی )ذوب آهن(/ دانيال سپ

اسماعيلی فر )ذوب آهن(/ عليرضا صادقي )اميد سپاهان(/ سبحان پسنديده )اميد 
سپاهان(/روح اهلل باقري)نساجي(

ابوالفضل عكاشه )ذوب آهن(/ محمد طيبی )نفت آبادان(/ عليرضا نقی زاده )مس 
رفسنجان(/ سعيد آقايی )پرسپوليس(/ علی قربانی )سومقاييت آذربايجان(/ محمد 

ايران  پوريان/ والديميركومان

تور
راك
ت

ورود

خروج

محمد قادري )ماشين سازي(/ هادی محمدی )ذوب آهن(/ سعيد واسعی )پيكان(/ 
محمد قنبری )خوشه طاليي ساوه(/ پيمان بابايي )سومقاييت آذربايجان(/ محمد 

مسلمی پور )ماشين سازي(/ محمد قادری )ماشين سازي(/ وفا هخامنش )ذوب آهن(/ 
حبيب فرعباسي )نفت مسجدسليمان(/ محمد خرم الحسينی )ماشين سازي(

محمدرضا آزادی )پانايتوليكوس يونان(/ ساسان انصاری )فوالد(/ ابوالفضل رزاق پور 
)ماشين سازي(/ علی سبحانی )فوالد(/ رضا اسدی )سن پولتن اتريش(/ محمدرشيد 

مظاهری )استقالل(/ ابوالفضل رزاق پور )ماشين سازي(

دان
آبا

ت 
نف

ورود

خروج

رضا خالقی فر )ماشين سازي(/ حامد فالح زاده )سايپا(/ علی آل كثير )ماشين سازي(/ 
حسن بيت  سعيد )فوالد(/ مهدی زبيدی )نفت مسجدسليمان(/ محمد طيبی 

)سپاهان(/ فرزين گروسيان )استقالل خوزستان(/ علی پورمحمد )مس رفسنجان(/ 
محسن آقايی )رايكا بابل(/ حكيم نصاری )استقالل خوزستان(/ علی عبداهلل زاده 

)پارس جنوبي(

مهدی مومنی )ماشين سازي(/ محمد دريس )پيكان(/ رضا جبيره )پيكان(/ محمد 
قريشی )ذوب آهن(/ مسلم مجدمی )المعيذر قطر(/ ميالد جهانی )ذوب آهن(/ 
عقيل كعبی )مس رفسنجان(/ ناصر ساالری )مس رفسنجان(/ عيسی آل  كثير 

)پرسپوليس(/ مصطفی احمدی )آلومينيوم اراك(

هن
ب آ

ذو

ورود

خروج

علی دشتی )استقالل(/ ابوالفضل عكاشه )سپاهان(/ حسين شنانی )مس كرمان(/ 
آرش شهامتی )چوكا تالش(/ عبداهلل حسينی )گل گهر(/ مهرداد قنبری )مس كرمان(/ 

حسين ابراهيمی )نفت مسجدسليمان(/ محمد قريشی )نفت آبادان(/ ميالد جهانی 
)نفت آبادان((/ شهاب گردان )فوالد خوزستان(/ علي نبي زاده )شهرخودرو(

هادی محمدی )تراكتورسازي(/ محمدرضا عباسی )فوالد(/ مهران درخشان مهر )فوالد( 
/  مهدی مهدی پور )استقالل( / معراج اسماعيلی )آلومينيوم اراك(/ محمدباقر صادقی / 

)ماشين سازي(/ رحيم زهيوی )مس رفسنجان(/ محمد نژادمهدی )سپاهان(/ احسان پهلوان 
)پرسپوليس(/ دانيال اسماعيلی فر )سپاهان(

درو
خو
هر
ش

ورود

خروج

محمد ناصری )آلومينيوم اراك(/ شاهين باليجانی )هوادار(/ رضا يزداندوست 
)استقالل خوزستان(/ ابوذر صفرزاده )شاهين بوشهر(/ ميالد فراهانی )گل گهر(/ امير 
غالمی )نيروي زميني(/ نويد مرادخانی )بادران(/ اميرحسين كريمی )پيكان(/ صادق 
صادقی )نفت مسجدسليمان(/ محمد معصومی )نساجي(/ رحمان جعفری )نساجي(/ 

احمد الجبوری )نفت مسجدسليمان(
محمد آقاجانپور )مس رفسنجان(/ محمد رضا خلعتبری )سپاهان(/ سعيد صادقی 

)گل گهر(/ محمدحسين مرادمند )استقالل(/ ميالد سرلك )پرسپوليس(/ علی نبی 
زاده )ذوب آهن(

هر
لگ
گ

ورود

خروج

مهرداد زارعی )مقاومت تهران(/ محسن كريمی )استقالل(/ سعيد صادقی 
)شهرخودرو(/ آرمين سهرابيان )سايپا(/ رضا شربتی )فوالد(/ فرزاد جعفری )فوالد(/ 
عليرضا آرتا )مس كرمان(/ عليرضا حقيقی )نساجي(/ علی اصغر عاشوری )نساجي(/ 

محمد ميری )نساجي(

رضا علياری )سايپا(/ مهرداد عبدی )سايپا(/ ابوالفضل عباسی )ملوان(/ سجاد 
آشوری )مس رفسنجان(/ عبداهلل حسينی )ذوب آهن(/ مهرداد بايرامی )نساجي(/ 

ميالد فراهانی )شهرخودرو(/ محمدامين درويشی )پيكان(/ احمد موسوی 
)استقالل(/ ميالد كمنداني )نساجي(

يپا
سا

ورود

خروج

رضا علياری )گل گهر(/ مهرداد عبدی )گل گهر(/ مهرداد حيدری )رايكا بابل(/ حسين 
ماهينی )نساجي(/ حسين مالكی )شاهين بوشهر(/ كوروش ملكی )مس رفسنجان(/ 

فريبرز گرامی )پارس جنوبي(

حامد فالح زاده )نفت آبادان(/ آرمين سهرابيان )گل گهر(/ روزبه شاه  علی  دوست 
)نساجي(/ معين عباسيان )پيكان(/ آرمان رمضانی )پرسپوليس(/ دانيال جهانبخش/ 

علی داوران/ خالد شفيعي )باشوندرا بنگالدش(/ محمد شريفي )پرسپوليس(

6/626/63

6/656/646/75

6/756/94
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ورود

محمد بلبلي )نفت مسجدسليمان( / علي دشتي ) ذوب آهن(/ روزبه چشمي )ام صالل قطر(
محسن كريمي )گل گهر(/ عظيم گوک )مس كرمان(/ مرتضي تبريزي/ علي كريمي)قطر( خروج

محمد نادري 
)پرسپوليس(
پست: مدافع

گل: -
پاس گل: 2

مهدي مهدي پور 
)ذوب آهن(

پست: هافبك
گل: -

پاس گل: 3

بابك مرادي 
)ماشين سازي(
پست: هافبك

گل: 3
پاس گل: 1

متين كريم زاده 
)پارس جنوبي(
پست: هافبك

گل: -
پاس گل: -

رشيد مظاهري 
)تراكتورسازي(
پست: دروازه بان
كلين شيت: 14

ميانگين 
گل خورده: 0/8

محمدحسين مرادمند 
)شهرخودرو(

پست: مدافع
گل: 3

پاس گل: -

احمد موسوي 
)گل گهر(
پست: مدافع
گل: 1
پاس گل: 2

ورود

خروج

ان
محمد نوري )پارس جنوبي(/ حسين حيدری )قشقايي(/ محمد دريس )نفت آبادان(/ رضا پيك

جبيره )نفت آبادان(/ محمدامين درويشی )گل گهر(/ معين عباسيان )سايپا(/ مهدي شريفي 
)سومقاييت آذربايجان(/ پوريا آرياكيا )پارس جنوبي(/ اسماعيل بابايي )فجرسپاسي(

سعيد واسعي )تراكتور(/ سيدمهران موسوی )فوالد(/ شهريار مغانلو )سانتا كالرا 
پرتغال(/ فراز امامعلی )مس رفسنجان(/ اميرحسين كريمی )شهرخودرو(/ علي 

حمودي

ورود

خروج

الد
ساسان انصاری )تراكتور(/ محمدرضا عباسی )ذوب آهن(/ مهران درخشان مهر )ذوب آهن(/ بهزاد فو

دودانگه )هوادار(/ علی سبحانی )تراكتور(/ محسن فروزان )پارس جنوبي(/ سينا شاه عباسی 
)داماش(/ احمد گوهری )نفت مسجدسليمان(/ سيدمهران موسوی )پيكان(/ شروين بزرگ )مس 

كرمان(/ عارف غالم پور )استقالل(

حسن بيت  سعيد )نفت آبادان(/ رضا شربتی )گل گهر(/ فرزاد جعفری/ ايوب كالنتري 
)نساجي(/شهاب گردان )ذوب آهن(/ هيثم هاشمی زاده

ورود

خروج

جی
سا

محمود قائد رحمتی )آلومينيوم اراک(/ آرش افشين/ كريم اسالمی )بادران(/ ن
روزبه شاه  علی  دوست )سايپا(/ فردين عابدينی )ماشين سازي(/ 

مهرداد بايرامی )گل گهر(/ ايوب كالنتری )فوالد(/ اصغر نصيری )خوشه طاليي(

 محمدامين رضايی )ماشين سازي(/ حسين ماهينی )سايپا(/ سعيد كريمی 
)مس رفسنجان(/ عليرضا حقيقی / علی اصغر عاشوری )گل گهر(/ علی شجاعی 

)پرسپوليس(/ محمد ميری )گل گهر(/ محمد معصومی )شهرخودرو(/روح اهلل 
باقري)سپاهان(

ورود

خروج

ان
يم

سل
جد 

مس
ت 

محمد بلبلی )استقالل(/ ميثم تهی دست/ مجتبی مقتدايی/ امين جهان كهن )مس كرمان(نف

مهدی زبيدی )نفت آبادان(/ مجيد عيدی )آلومينيوم(/ احمد گوهری )فوالد(/ 
حامد نورمحمدی/ ميثم نقی  زاده/ عماد ميرجوان )مس رفسنجان(/ صادق صادقی 

)شهرخودرو(/ حبيب فرعباسی )تراكتورسازي(/ احمد الجبوری )شهرخودرو(/ 
پيام ملكيان )مس كرمان(

ورود

خروج

زی
سا

ين 
اش

ميالد خدايی )پارس جنوبي(/ ابوالفضل رزاق پور )تراكتورسازي(/ مهدی مومنی )نفت آبادان(/ م
محمدباقر صادقی )ذوب آهن(/ رضا كريمي )استقالل(/ محمدامين رضايی )نساجي(/ ميالد 

احمدي )فجرسپاسي(/ محمدحسين حيدری )مس كرمان(/ علی بابايی )سپاهان(/ ايمان 
باصفا )پارس جنوبي(/ ابوالفضل درويشوند )شاهين بوشهر(/ سيد محمد حسينی )استقالل 

خوزستان(/ بهمن ساالری )شاهين بوشهر(/ فرشاد بيابانی )بادران(/ فرشاد اسدی )نود اروميه(/ 
علی مغنميان )خوشه طاليي(/ سيروس صادقيان )نود اروميه(/ اكبر آفاقی )سپيدرود(

محمد قادری )تراكتورسازي(/ رضا خالقی فر )نفت آبادان(/ علی آل كثير )نفت آبادان(/ عزيز 
معبودی )آلومينيوم اراک(/ فردين عابدينی )نساجي(/ مسيح زاهدی/ قائم اسالمی خواه 

)مس رفسنجان(/ بابك مرادی )استقالل(/ عزيز معبودی )آلومينيوم اراک(/ حامد لك 
)پرسپوليس(/ شاهين توكلی )آلومينيوم اراک(/ محمد خرم  الحسينی/ محمد مسلمی پور 

)تراكتورسازي(/ فريد بهزادكريمي )نفت مسجدسليمان(/ عليرضا حيدري )مس كرمان(

خروج

ورود

ان
نج

فس
س ر

اميد لطيفی )استقالل خوزستان(/ محمد آقاجانپور )شهرخودرو(/ علی اكبر حيدرنيا م
)فجرسپاسي(/ عليرضا نقی زاده )سپاهان(/ سجاد آشوری )گل گهر(/ فراز امامعلی 
)پيكان(/ اميد خالدي/ رحيم زهيوی )ذوب آهن(/ مسيح زاهدی )ماشين سازي(/ 

حامد نورمحمدی )نفت مسجدسليمان(/ ميثم نقی  زاده )نفت مسجدسليمان(/ 
قائم اسالمی خواه )ماشين سازي(/ عماد ميرجوان )ماشين سازي(/ سعيد كريمی 

)نساجي(/ عليرضا دغاغله )استقالل خوزستان(/ داود نوشی صوفيانی )مس كرمان(/ 
عقيل كعبی )نفت آبادان(/ ناصر ساالري )نفت آبادان(

علی پورمحمد )نفت آبادان(/ كوروش ملكی )سايپا(/ حميد گلزاری )سايپا(

اک
م ار

نيو
ومي

آل

ورود

خروج

اسماعيل شريفات )شاهين بوشهر(/ معراج اسماعيلی )ذوب آهن(/ محمد ناصری 
)شهرخودرو(/ مجيد عيدی )نفت مسجد سليمان(/ عزيز معبودی )ماشين سازي(/ 

شاهين توكلي )ماشين سازي(/ اميد سينگ )نفت مسجدسليمان(

محمود قائد رحمتی )نساجي(

6/77

6/616/376/84

6/61

6/926/81

آخرين عالمت سؤال بزرگ نقل وانتقاالت
تقريبا تمام بازيكن هاي مهم و درجه اول ايران  خيلي زود تيم هاي خود را مشخص كرده بودند، جز يك بازيكن 
كه استقالل و سپاهان رقابت سختي براي جلب رضايت او داشتند. علي كريمي كه فصل گذشته به خصوص 
در روزها و بازي هاي پاياني مهم ترين مهره استقالل بود  در نهايت به مهم ترين سوژه نقل وانتقاالت تبديل شد. 
او ابتدا از تمديد قرارداد با استقالل امتناع كرد و گفت قصد دارد فوتبالش را در خارج از ايران ادامه بدهد. اما 
اين اتفاق رخ نداد و كريمي كه دوره اي را در ليگ كرواسي سپري كرده گويا به دليل مصدوميت هاي گذشته 
ديگر توان قبولي در تست  پزشكي باشگاه هاي اروپايي را نداشت. پس از اين اتفاق استقالل بار ديگر خواهان 
حفظ او شد. در ادامه سپاهان كه نخستين باشگاه كريمي در ايران بود نيز پيشنهاد سنگيني براي جذب اين 
بازيكن ارائه داد.  شنيده مي شد محرم عالقه مند است براي بازسازي سپاهان اين هافبك محوري را دوباره به 
اصفهان بكشاند. ظاهرا پيشنهاد سپاهان آن قدر سنگين بود كه اگر كريمي قبول مي كرد به گران ترين ايراني 

حال حاضر در ليگ برتر تبديل مي  شد اما در نهايت اين ستاره  راهي قطر شد.

دردسرسازترين انتقال فصل
عنوان پردردسرترين انتقال امســال قطعا تعلق مي گيرد به رشيد مظاهري كه با فسخ يك طرفه 
قراردادش از تراكتور راهي استقالل شد و حرف و حديث ها درباره او همچنان ميان 2باشگاه بزرگ 
و مدعي ليگ ادامه دارد. مظاهري كه تازه همين پارسال به تبريز رفته بود ظاهرا خيلي زود از بازي 
كردن در اين شهر خسته شد و بعد از يك فصل حضور در تراكتور اين باشگاه را ترك كرد. او بعد از 
پايان ليگ نوزدهم و درست در آستانه بازي هاي نيمه نهايي و فينال جام حذفي تبريز را ترك كرد 
و درخواست فســخ يك طرفه قراردادش را به جريان انداخت. پرونده اي كه نتيجه آن رسما اعالم 
نشده اما گفته مي شود حكم نهايي به سود رشيد و استقالل خواهد بود. استقاللي ها فصل گذشته 
نيز تجربه چنين انتقالي را داشتند؛ جايي كه محمد بلبلي بعد از فسخ با سپيدرود و قرارداد با فوالد، 
راهش را به سمت استقالل كج كرد اما در آن زمان حكم به ضرر اين بازيكن صادر شد و بلبلي 6ماه 

از حضور در ميادين فوتبال محروم شد.

14انتقال و 3بار حضور در سپاهان
با يك انتقال عجيب به سپاهان، نشان داد در 37ســالگي هم مي تواند مثل دوران جواني در بازار 
نقل وانتقاالت خبرسازي كند. محمدرضا خلعتبري از ركوردداران تغيير باشگاه در ليگ ايران است. 
او از 21تا 28سالگي فقط در 2تيم ابومسلم و ذوب آهن بازي كرد اما از آن به بعد طي 9سال 12بار 
باشگاه خود را تغيير داده اســت. زماني كه از عجمان امارات به پرسپوليس پيوست، بزرگ ترين 
انتقال فصل را رقم زد و فصل بعد بزرگ ترين دغدغــه هواداران فوتبال، حدس زدن مقصد بعدي 
اين بازيكن بود كه در نهايت ســپاهان اصفهان را انتخاب كرد و از پرسپوليس رفت. بعدها با بازي 
در گسترش فوالد و سايپا و شهرخودرو به نظر مي رسيد دوران حضور او در تيم هاي بزرگ به پايان 
رسيده اما در پنجره جاري نقل وانتقاالت ناگهان به سپاهان پيوست تا در 37سالگي دوباره حضور 
در كورس قهرماني ليگ را تجربه كند. خلعت با 60بازي ملي و حضور در 8تيم ليگ برتري ازجمله 

بازيكناني است كه بيشترين ميزان تداوم را در ليگ ايران داشته اند.

گران ترين بازيكن ليگ
براي شناخت »گران ترين بازيكن ليگ برتر« تمام جست وجوها به اسم مسعود شجاعي ختم مي شوند. 
كاپيتان سال هاي اخير تيم ملي در نخستين ليست اسكوچيچ حضور نداشت و بعد از مدت ها از تيم ملي 
فاصله گرفت. با وجود اين او همچنان گران ترين بازيكن ايراني حاضر در ليگ داخلي است و امسال هم مثل 
2سال گذشته رقم بسيار بااليي از باشگاه تراكتور دريافت خواهد كرد. شنيده ها حاكي از اين است كه قرارداد 
شجاعي با تراكتوري ها به يورو بسته شده و دستمزد اين بازيكن براي فصل 00-99 در حدود 550هزار يورو 
خواهد بود. با توجه به آخرين قيمت هاي ارز در ايران، رقم دستمزد شجاعي در حدود 18ميليارد تومان براي 
يك فصل خواهد بود؛پولي كه هيچ بازيكن ديگري در ايران دريافت نمي كند و شجاعي از اين لحاظ يكه تاز 
محسوب مي شود. البته اخبار غيررسمي از پيشنهاد 40ميلياردي سپاهان به علي كريمي براي يك قرارداد 
دوساله خبر داده اند كه اگر اين پيشنهاد واقعيت داشته باشد و مورد قبول كريمي هم قرار بگيرد، آن وقت 

علي كريمي با دستمزد 20ميليارد براي يك سال، ركورد مسعود شجاعي را خواهد شكست.

چهره ها

تورم ارزي، توسعه عرضي
افزايش قيمت دالر، جغرافياي لژيونرهاي فوتبال ايران را وسيع تر كرد

غالبا بين ورود و خروج بازيكنان از ليگ برتر فوتبال ايران نوعي موازنه برقرار بوده است؛ به اين معنا كه اگر 
عده اي از بازيكنان ايراني براي حضور در ليگ هاي خارجي كشور را ترک مي كردند، در نقطه مقابل تعدادي 
هم بازيكن خارجي براي بازي به كشورمان مي آمدند. بيستمين فصل ليگ حرفه اي ايران اما از اين نظر قصه 
كامال متفاوتي دارد. انباشت بدهي ها و انبوه پرونده شكايات خارجي باعث شد مسئوالن سازمان ليگ و وزارت ورزش براي فصل آينده جذب 
بازيكن و مربي خارجي را ممنوع كنند. بر اين اساس تنها تمديد قرارداد با بازيكنان خارجي موجود، آن هم صرفا براي همان تيم مجاز دانسته شد؛ 
ظرفيتي كه باشگاه ها سعي كردند نهايت استفاده را از آن ببرند و حتي المقدور خارجي هاي شان را حفظ كنند. در نقطه مقابل اما افزايش چشمگير 
قيمت ارز باعث شد استقبال از پيشنهادهاي خارجي به باالترين سطح ممكن برسد؛ به طوري كه امسال شاهد خروج بي سابقه بازيكنان ايراني از 
كشور براي حضور در ليگ هاي خارجي بوديم. اين موضوع چنان جدي بود كه حتي كشورهايي مثل تاجيكستان و بنگالدش را هم به جغرافياي 

ترانسفر لژيونرهاي ايراني اضافه كرد.

همه آنها كه رفتند
امسال ليگ ايران به اندازه يك تيم ملي صادرات بازيكن داشت؛ گرچه به واسطه 
اشكاالت مديريتي و ضعف در عقد قراردادها، اغلب اين نفرات به عنوان بازيكن 
آزاد منتقل شدند و بابت جدايي شان پولي به حساب باشگاه ها نيامد. عليرضا 
بيرانوند كه از مدت ها پيش سوداي لژيونر شدن داشت، سرانجام به آرزويش 
رسيد و سر از آنتورپ بلژيك درآورد. او البته دست كم تا لحظه تنظيم اين مطلب 
فرصت بازي در تيم جديدش را پيدا نكرده و همچنان مسابقات را از روي نيمكت 
دنبال مي كند. پرسپوليس غيراز بيرو سه بازيكن ديگر را هم تحويل كشورهاي 
خارجي داد؛ شجاع خليل زاده و مهدي ترابي ســر از الريان و العربي در ليگ 
ستارگان قطر درآوردند و علي عليپور هم به ماريتيمو در پرتغال پيوست. عليپور 
در ليگ نوزدهم با شهريار مغانلو در كورس آقاي گلي رقابت مي كرد. گرچه هر 
دوي آنها اين رقابت را به شيخ دياباته باختند، اما مغانلو هم با آرزوهاي مشابه 
عليپور راهي خارج از كشور شد. مهاجم پيشين پيكان كه از پرسپوليس هم 
پيشنهاد داشت، سانتا كالرا در ليگ پرتغال را براي ادامه دوران فوتبالش برگزيد. 
از استقالل هم روزبه چشمي به ليگ قطر پيوست و پيراهن ام صالل را به تن 
كرد. چشمي پيش از پايان ليگ نوزدهم در اقدامي عجيب قراردادش را به طور 
نمايشي با استقالل تمديد كرده بود! دو بازيكن تراكتور هم به ليگ هاي خارجي 
ترانسفر شدند. بر اين اساس رضا اسدي كه چند مشتري داخلي هم داشت راهي 
سن پولتن اتريش شد و محمدرضا آزادي نيز بعد از3 فصل بازي براي تراكتور، 
پيراهن پانتوليكوس يونان را پوشــيد. امسال همچنين علي قرباني كه فصل 
چندان موفقي را در سپاهان پشت سر نگذاشته بود، راهي سومقاييت آذربايجان 
شد. سومقاييت پيش از اين نيز چند بازيكن ايراني جذب كرده بود، اما تفاوت 
قرباني با آنها اين است كه مهاجم پيشين استقالل بازي در تيم ملي آذربايجان 
را هم پذيرفته است. در يكي از عجيب ترين نقل وانتقاالت تاريخ فوتبال ايران 
اما، خالد شفيعي بازيكن سابق سايپا به »باشوندرا كينگز« بنگالدش پيوست. 
همچنين بازيكني به نام رادين ســيار راهي تيمي در ليگ تاجيكستان شد؛ 

هرچند اين تيم سال گذشته هم آرش اكبري را جذب كرده بود.

به اينها اميدواريم
يكي از بازيكناني كه به درخشــش او اميدواريم، علي عليپور اســت. عملكرد 
خيره كننده مهدي طارمي در ليگ پرتغال باعث شــد هــم آنها روي بازيكنان 
ايراني بيشتر حساب كنند و هم ستاره هاي خواهان رشد كشورمان ليگ پرتغال 
را به عنوان يك سكوي پرتاب ببينند. حاال عليپور 24ساله راهي ماريتيمو شده؛ 

گرچه صادقانه بايد گفت او استعداد طارمي را ندارد و كارش سخت تر است. همين 
شرايط راجع  به شهريار مغانلو هم صادق است. در مورد رضا اسدي البته با اينكه 
به قصد پيشرفت راهي سن پولتن شده و چه بسا از نظر مالي ضرر هم كرده باشد، 
اما سخت است كه چنين انتخابي را يك شروع خوب براي او بدانيم. تيم جديد او 
بيشتر ما را ياد انتخاب هاي عجيب سعيد عزت اللهي در همين پست مي اندازد؛ 
جايي كه هافبك ملي پوش كشورمان ســر از تيم هايي مثل آمكارپرم و يوپن 
درآورد و حاال هم در وايله بلدكلوب دانمارك توپ مي زند. محمدرضا آزادي جوان 
هم با انتخاب ليگ يونان مي تواند شانس براي پيشرفت داشته باشد. به هر حال 
20سالگي آغاز خوبي در اروپا خواهد بود؛ گرچه بازيكناني مثل محمد نادري و 
رضا شكاري را هم داشتيم كه در همين شــرايط ترانسفر شدند و جواب الزم را 
نگرفتند. عليرضا بيرانوند اما در قامت بهترين دروازه بان كشور، ليگ ايران را ترك 
كرد و راهي بلژيك شد. او خودش رؤياي بازي در ليورپول را در سر دارد، اما اول بايد 
در آنتورپ فيكس شود. بدي گلرها اين است كه يا فيكس مي شوند يا گاهي كل 
فصل را روي نيمكت مي نشينند. دروازه باني مثل بقيه پست ها نيست كه بازيكن 
در پست نزديك به ميدان برود يا مثال از فرصت مصدوميت و محروميت رقيبش 
براي فيكس شدن استفاده كند. در اغلب تيم ها معموال يك دروازه بان كل فصل را 

در تركيب اصلي پشت سر مي گذارد.

به اينها كاري نداريم
آن روي سكه اما مربوط به بازيكناني است كه قشنگ نوع انتخاب شان نشان 
مي دهد دنبال پول بودند؛ بنابراين نه ما به آنها اميدي داريم و نه حتي خودشان 
دنبال چشم انداز خاصي هســتند. به عنوان مثال وقتي شجاع خليل زاده در 
32سالگي راهي الريان قطر مي شود، قشنگ معلوم است براي چه آنجا رفته. او 
فينال ليگ قهرمانان آسيا را قرباني كسب درآمد كرد. برخي منابع غيررسمي 
از دســتمزد يك ميليون و 200هزار دالري شــجاع براي يك فصل بازي در 
الريان خبر مي دهند؛ مبلغي كه به پول ما حدود 36ميليارد تومان مي شود و 
در پرسپوليس حتي يك ششم آن هم گير بازيكن نمي آمد. همين منابع، رقم 
قرارداد مهدي ترابي با العربي را يك ميليون دالر تخمين مي زنند كه باز همان 
قصه اســت. البته تفاوت كليدي ترابي با خليل زاده اين است كه وينگر چپ 
پيشين پرسپوليس پنج سال جوان تر است و شايد براي او حضور در ليگ قطر 
زود بود. همينطور بديهي است كه از خالد شفيعي 32ساله هم نبايد در ليگ 
بنگالدش انتظار خاصي داشته باشيم. به اين فهرست بايد علي قرباني و روزبه 

چشمي را هم اضافه كرد.

بهروز رسايلي
روزنامه نگار

شجاع خليل زاده
پرسپوليس
الريان قطر
كسب درآمد
صفر

عليرضا بيرانوند
پرسپوليس
آنتورپ بلژيك
پيشرفت
40درصد

روزبه چشمي
استقالل
ام صالل قطر
كسب درآمد
صفر

علي عليپور
پرسپوليس
ماريتيمو پرتغال
پيشرفت
30درصد

رضا اسدي
تراكتور
سن پولتن اتريش
پيشرفت
20درصد

شهريار مغانلو
پيكان
سانتاكالرا پرتغال
پيشرفت
25درصد

مهدي ترابي
پرسپوليس
العربي قطر
كسب درآمد
5درصد

محمدرضا آزادي
تراكتور
پانتوليكوس يونان
پيشرفت
25درصد

 مبدأ : 
 مقصد :
هدف :

 احتمال موفقيت : 

 مبدأ : 
 مقصد :
هدف :

 احتمال موفقيت : 

 مبدأ : 
 مقصد :
هدف :

 احتمال موفقيت : 

 مبدأ : 
 مقصد :
هدف :

 احتمال موفقيت : 

 مبدأ : 
 مقصد :
هدف :

 احتمال موفقيت : 

 مبدأ : 
 مقصد :
هدف :

 احتمال موفقيت : 

 مبدأ : 
 مقصد :
هدف :

 احتمال موفقيت : 

خالد شفيعي
سايپا
باشوندرا كينگز بنگالدش
كسب درآمد
صفر

 مبدأ : 
 مقصد :
هدف :

 احتمال موفقيت : 

علي قرباني
سپاهان
سومقاييت آذربايجان
كسب درآمد
صفر

 مبدأ : 
 مقصد :
هدف :

 احتمال موفقيت : 

 مبدأ : 
 مقصد :
هدف :

 احتمال موفقيت : 
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اين اعداد درشت
شایعات در مورد قراردادهاي نجومي سرمربيان، در 
فصل گذشــته هم كم وبيش وجود داشت. به عنوان 
مثال افشــين پيرواني در جریان درگيري هاي بازي 
برگشت پرسپوليس و سپاهان از قرارداد 10 ميلياردي 
یك مربي حرف زد و البته بعدا ادعایش را پس گرفت. 
مي گفتند منظور او امير قلعه نویي است. زمزمه هاي 
غيررســمي در مورد قرارداد قلعه نویي با ســپاهان 
)به عالوه آپشــن ها( حکایت از عــدد 7 یا 8ميليارد 
توماني داشــت. همچنين به طور مشخص در مورد 

یحيي گل محمدي مي دانيم كه رقــم رضایتنامه او 
براي انتقال از شــهرخودور به پرسپوليس 6 ميليارد 
تومان بوده كه گویــا این عدد هنوز هم به باشــگاه 
مشهدي پرداخت نشده است! دستمزد خود یحيي 
هم براي نيم فصل بين2.5 تا 3ميليارد تومان برآورد 
شــده اســت.  اخيرا یك خبرگزاري رسمي و معتبر 
مدعي شده بود یحيي گل محمدي براي عقد قرارداد 
دوساله جدید با پرسپوليس )براي ليگ هاي بيستم و 
بيست ویکم( درخواست دستمزد 11ميليارد توماني 
داشته است. یحيي از آن دست مربياني است كه شایعه 

هم در موردش زیاد به گوش مي رسد. مثال مي گفتند 
گل گهر بابت عقد یك قرارداد سه ساله به او پيشنهاد 
30ميليارد توماني داده، درحالي كه مدیران باشگاه 
سيرجاني این مسئله را تکذیب كردند.  فرهاد مجيدي 
هم براي نيم فصل هدایت استقالل در ليگ نوزدهم 
قراردادي یك ميليارد و200 ميليون توماني بست. او 
البته در استقالل ماندگار نشد تا كار به تمدید و احيانا 
اصالح رقم بکشــد. چندي پيش صادق درودگر، از 
مسئوالن اقتصادي سازمان ليگ از قرارداد 15ميليارد 
توماني یك مربي سخن گفته بود. برخي مدعي شدند 

منظور او امير قلعه نویي اســت، هرچند روایت هاي 
غيررسمي دیگري هم داریم مبني بر اینکه دستمزد 

پایه امير در گل گهر 11ميليارد تومان خواهد بود.

قراردادي كه 10برابر شد
در فوتبال ایران تقریبا هرگز اعــداد و ارقام به صورت 
رســمي و صادقانه اعالم نمي شــود. فقط اوایل دهه 
90 در مقطعي وزارت ورزش وقــت پيله كرد كه رقم 
قراردادها باید به صورت رسمي منتشر شود. آنجا هم 
خيلي از باشگاه ها ارقام را پایين تر از حد واقعي اعالم 
كردند. در عين حال مي دانيم كه علي دایي بابت هدایت 
پرسپوليس در ليگ ســيزدهم )فصل 93-92( یك 
ميليارد و 750 ميليون تومان پــول گرفت. این رقم، 
حاال یعني 7 ســال بعد به عدد 5.5 ميليــارد تومان 
دستمزد درخواســتي یحيي گل محمدي رسيده كه 
افزایشي بيش از سه برابري را نشان مي دهد. همچنين 
كریم باقري همان فصل به عنوان دســتيار علي دایي 
دســتمزدي 180ميليون توماني داشت، درحالي كه 
رقم قرارداد آقا كریم براي همين پســت در كادرفني 
ليگ نوزدهم یك ميليــارد و 700ميليون تومان بوده 

است؛ یعني تقریبا 10برابر!

ليگ يك، ليگ ضعيفي نيست
 حيدري یکي از گلزنان برتر دسته اول خودش را

 به ليگ برتر رسانده تا در سایپا جانشين آرمان رمضاني 
شود. او از دالیل دیده نشدن ليگ یکي ها گفته است

  اميد ابراهيمــي، مهدي طارمــي، محمد محبي و مهــدي قائدي 
ستاره هایي بودند كه در سال هاي اخير از ليگ یك به ليگ برتر آمدند و 
با درخشش در سطح اول فوتبال ایران براي خودشان اسم و رسمي پيدا 
كردند. با این وجود تيم هاي بزرگ هنوز تمایل چنداني به جذب بازیکنان 
ليگ یکي ندارند و تنها تيم هاي متوســط ليگ برتري سراغ مهره هایي 
از ليگ یك مي رونــد. براي مثال حميد كاظمي یکي از شــاخص ترین 
بازیکنان ليگ یك سال گذشــته كه با 16 گل زده به عنوان آقاي گلي 
دست پيدا كرد، امسال هم قرار است با پيراهن هوادار در ليگ یك توپ 
بزند. در مقابل مهرداد حيدري را هم داریم كه سال گذشته 13 گل براي 
رایکا بابل زد و حاال قرار است امســال براي سایپا در ليگ برتر به ميدان 
برود. او قرار است جانشين آرمان رمضاني باشد كه با قراردادي نجومي 
راهي پرسپوليس شده است. به همين بهانه گفت و گویي كوتاه با حيدري 
داشتيم تا او از دالیل دیده نشــدن ليگ یکي ها صحبت كند. او در این 
خصوص مي گوید: »در مجموع معتقدم كه فوتباليست هاي ليگ دسته 
اول چندان در دید نيستند. تصور خيلی ها این است كه ليگ یك، ليگ 
ضعيفی است ولی اصال اینطور نيست. در فوتبال ایران جدا از چند بازیکن 
كه سطح باالیی دارند، بقيه بازیکنان اختالف چندان زیادی ندارند. خيلی 
از بازیکنان ليگ یکی، توانایی بازی در ليگ برتر را دارند ولی مهم این است 
كه در چه مسيری قرار بگيرند و چه ذهنيتی داشته باشند. اگر تيم های 
ليگ برتری نگاه خوبی به ليگ یك داشته باشند قطعا می توانند بازیکنان 
خوبی را جذب كنند. من در این سال ها روی زندگی شخصی خودم خيلی 
حساسيت به خرج دادم، اینکه ســالم زندگی كنم و تعذیه و استراحت 
خوبی داشته باشم. تمام هدفم این بود كه فصل خوبی را پشت سر بگذارم 
تا بتوانم به ليگ برتر بيایم. این را هم بگویم كه بازی در ليگ یك با ليگ 
برتر تفاوت دارد. در ليگ دســته اول اكثر تيم ها فيزیکی بازی می كنند 
و می خواهند از توپ های هوایی استفاده كنند ولی در ليگ برتر بازی ها 
تاكتيکی تر است. من در ليگ سخت سال گذشته خودم را نشان دادم و 
حاال اميدوارم كه در ليگ برتر هم عملکرد خوبی داشته باشم. اميدوارم در 
فصل هاي آینده بازیکنان بيشتری از ليگ یك به ليگ برتر راه پيدا كنند. 

در ليگ دسته اول واقعا فوتباليست های خوبی پيدا می شود.«
به این نکته هم باید اشاره داشــت كه حيدري تنها گلزن برتر ليگ یك 
نبوده كه توانسته خودش را به ليگ برتر برساند. حميدرضا گلزاري هم با 
13 گل زده، همراه مس رفسنجان به ليگ برتر آمده و قرار است براي این 
تيم توپ بزند. علي خدادادي هم با 12 گل زده دیگر گلزن برتر ليگ یك  
بوده است. او با پيراهن نيروي زميني پشت سر بازیکناني مثل كاظمي، 

حيدري و گلزاري ایستاد.

گپ

لیگ
بیستم

این شماره

ترکیب مربیان لیگ بیستم

یحیی گل محمدی 
پرسپوليس

محمود فکری 
استقالل

جواد نکونام 
فوالد

علیرضا منصوریان 
تراكتور سازی

محرم نویدکیا 
سپاهان

مهدی رحمتی 
شهرخودرو

وس پورموسوی  سیر
نفت آبادان

مجتبی حسینی 
نفت مسجدسليمان

وحید فاضلی 
نساجی مازندران

امیر قلعه نویی 
گل گهر

وحید بیاتلو 
ماشين سازی

رحمان رضایی 
ذوب آهن

عبدالله ویسی 
پيکان

ابراهیم صادقی 
سايپا

محمد ربیعی 
مس رفسنجان

رسول خطیبی 
آلومينيوم اراک

به يمن قانون ممنوعيت حضور بازيکنان و مربيان خارجي در فوتبال ايران، ليگ بيستم به نخستين فصل حرفه اي تبديل شد كه 
در آن خبري از مربيان خارجي نيست. در تمام 19سال گذشته مربيان خارجي كم و بيش بودند و به كار ادامه مي دادند اما اين بار 
هر 16نيمکت ليگ برتري در اختيار مربيان ايراني است. از مسائل فني كه بگذريم، اين انحصار طبيعتا باعث افزايش قيمت مربيان 

داخلي شده است؛ چنان كه اصال اعداد و ارقام عجيب و غريبي در مورد قرارداد مربيان مطرح مي شود.

وی  نیمکت نجومی  بگیران   ر
دستمزد مربيان ليگ برتري و اعدادي كه هوش از سر آدم مي برد

بهروز رسايلی
روزنامه نگار

سوسارکداسفاون
پراههنييارالات
سوقسنيگزمرقر

دهاجکرمگسيلس
کيکاهلسارناج

نمرفرکاردابل
تدومتشلويلعاي
ارايزاساضفدزن
کيتناهيتايويک
يويسکاممزالل
زوماونتناسهن

يهادتياردرفم
کلابوخسانيار
تسورپلسرامتبيغ
اسراهنتتکراشم

جد         ول 8074
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افقي:
 1- زميــن بي صاحــب- 

شعبده باز- جواب
2- با زمستان مي آید- اسامي 

خاص- قدیمي تر
3- حسگر الکتریکي- مقدمه 

اندیشيدن- خاك سرخ
4- از انجيل هــاي معتبر- 

حاشا كردن- بعد از ژانویه
5- از ایالت عمده كشورمان- 

تيم فوتبال هلندي
6- بســيار خوب- پافشاري 
بيش از حد- كشور آفریقایي 

در همسایگي دریاي سرخ
7- به رشته تحریر درآوردن- 
ارتفاعــات  از  محمــل- 

هرمزگان
8- همسایه كامرون- شهري 

در مازندران- لقبي در هند
9- چين و چروك- آساني- 

موسيقي دان عصر ساساني
10- تخته مصنوعي- ظرف 
غذاي ســربازان در پادگان- 

راهي كه به آخر نمي رسد!
11- قلب قرآن- مکر و حيله

12- گوشه نشــــــــيني- 
استخواني در گوش- از اعمال 

حج
13- مکان- كاشــف اشعه 

ایکس- طرد كردن
14- همپا- هادي الکتریسيته 

- جانوري شــبيه راســو كه 
 در زمســتان رنگش ســفيد 

مي شود
15- زبان تركي- شــجاع- 

دانه هاي خوراكي
  

عمودي:
1- فلز سرخ- معدل- به كار 

بستن قانون
2- واحد طول روسي معادل 
1067متر- اتومبيل مسافربر 

عمومي- تأثيرگذار
3- در امان بــودن- جغد- 

مساوي
4- ســر بي مو- رهاشدن- 
داســتان دنبالــه دار كه در 

نشریات چاپ مي شود 
5- دســتگاه پخش همراه- 

نامي پسرانه
6- معادل فارسي وب سایت- 

گروي- مزه لواشك
7- رب النــوع خورشــيد- 
جســت وجوگر- خوراكي از 

اسفناج
8- چهارمين حرف یوناني- 

لوكس- پهلو
امــام  تولــد  محــل   -9
زمان)عج(- در كمال احتياج 
از خلق.... خوش است- چوب 

خوشبو
10- ســوغات گجرات- از 

شخصيت هاي رمان بينوایان- 
آزادیخواه

11- جبران گناه قسم- حصير
12- از ایالت كرد ایران- رودي 

در آلمان- داالن زیرزميني
13- سفيد آذري- نجات یافته- 

سه گروهان
14- سبز مایل به خاكستري- 
زحمتکش- داراي نقش و نگار

15- پنــج گنــج نظامــي- 
پشتيباني و حمایت- خودم

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3783
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

572398416
961245873
384716529
725631984
643982157
819457362
137524698
456879231
298163745

متوسط

2    1   7  
  4   9  3 6
 3 9    8   
3  5   1    
         
   5   2  4
  3    9 2  
5 8  4   6   
 7   6    5315486972

287195436
964273851
546317289
839542167
721869345
178624593
493751628
652938714

ساده

متوسط

268314579
754829136
139675842
325941768
496782351
817536294
643158927
582497613
971263485

سخت

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

ساده

3   4  6  7  
2 8    5   6
  4  7 3  5 1
  6  1 7 2   
8  9    1  7
 2 1 8 6  3   
1 7  6 2     
4   7    2 8
 5  9  8   4
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   پرداخت عوارض الكترونيك جاده اي بي فايده است
از كاربران پرداخت الكترونيكي عوارض جاده اي بانك مسكن هستم. 
حدود يك ماه و نيم است كه اقدام به شارژ الكترونيكي پالك ماشين 
خود كرده ام ولي با اين حال پس از رد شــدن از عوارضي تهران-قم 
پيامكي مبني بر جريمه شــدن خودروي اينجانب به شماره همراه 
من ارسال مي شود. چندين بار با شــماره 61088 تماس گرفته و با 
كارشــناس مربوطه، موضوع را مطرح كرده ام كه تا اين لحظه هيچ 

نتيجه اي نگرفته ام.
قديري از تهران 

  قطع دو هفته اي تلفن در محله آقامصطفي مشهد
بيش از 2 هفته اســت كه كابل هاي تلفن يكي از خيابان هاي محله 
آقامصطفي خميني مشهد سرقت شده و تلفن ها و اينترنت ثابت قطع 
است. همچنين اين سرقت در چند محله ديگر مشهد نيز اتفاق افتاده 
و با وجود اطالع دادن چندباره به مخابرات تاكنون هيچ اقدامي صورت 

نگرفته است.
رضوان پور از مشهد

   تير برق خطرساز در اتوبان ساوه
چندماهي اســت يكي ازتيرهاي برق در اتوبان ساوه به سمت تهران 
نرســيده به ورودي اورين خيلي كج شــده، با اداره راهداري تماس 
گرفتم، گفتند به آتش نشــاني مربوط مي شود، با آتش نشاني تماس 
گرفتم، گفتند به اداره برق مربوط مي شود و درآخر هم كسي پاسخگو 
نبود. حتما بايد خــداي ناكرده اتفاق تلخي رخ دهــد تا اين تير برق 

درست شود.
اكبر منصوري از پرند تهران

   آلودگي بصري شهر تبريز غيرقابل تحمل است
آلودگي بصري شهر تبريز بسيار زياد اســت و نصب تابلو و بنر بدون 
برنامه در گوشه و كنار شهر ديده مي شود. اين وضع حاصل نصب تابلو 
و بنرها توسط مردم نيست و مسئوالن و سازمان ها هم در اين وضعيت 
مقصرند. درحالي كه مسئوالن براي حل اين مشكل فقط به ساماندهي 
تابلو و بنرهاي مردم اقدام مي كنند و توجهي به نصب بي شمار تابلوي 

سازمان ها و ارگان هاي مختلف در سطح شهر ندارند.
محمودزاده از تبريز

  آرد و روغن باعث تعطيلي كارخانه مان شد
كارخانه كيك و كلوچه پزي كه در آن كار مي كردم به دليل كمبود يا 
نبود آرد و روغن 2 هفته مرخصي بدون حقوق اجباري به برخي پرسنل 
ازجمله من داد. چه كسي هزينه روزهاي بدون درآمد را خواهد داد؟ 
اكنون بايد چگونه گذران زندگي كنيم؟ امثال من كه روزمزد هستند 

چگونه سرپا بمانند؟ اگر بعد از 2 هفته كال بيكار شديم چه بكنيم؟
مهدوي از تهران

   كيفيت پايين مواد ضدعفوني كننده
يكي از عوامل شــيوع كرونا مي تواند مربوط بــه كيفيت پايين مواد 
ضد عفوني كننده و به خصوص الكل باشد. چند شيشه الكل كه روي آنها 
70و 75درصد چاپ شده را با 2عدد الكل سنج متفاوت تست كردم و 
متأسفانه همگي زير 65درصد بودند كه همين مسئله مي تواند به مبتال 
شدن افراد بيشتري به كرونا منجر شود. مسئوالن بهداشتي، نظارت و 

استاندارد كجا هستند؟
اعتمادي از تهران

   جاده يزدان آباد-اسماعيل آباد همچنان بي استفاده
بيش از 20 ســال اســت كه جاده يزدان آباد محور مواصالتي بخش 
يزدان آباد به اسماعيل آباد بخش مركزي زرند و رفسنجان استان كرمان 
به حال خود رها شــده درحالي كه فقط 6 كيلومتر از آن باقي مانده و 

به رغم اختصاص بودجه همچنان بالاستفاده مانده است.
اسمايي از زرندكرمان

خداحافظ مالكيت
اين دارايي ها البته به دليــل نياز روزمره قابليت  ادامه از 

واگذاري يا خصوصي سازي ندارند؛ ولي پرسش صفحه اول
پيرامون »مصرف اشتراكي« است!

ما مي توانيم به سادگي از طريق يك پلتفرم در زندگي واقعي حتي اتاق 
خانه خود را به فرد متقاضي و به صورتي كه منصفانه باشد عرضه كنيم؛ 
اما »دارايي معطل مانده« دولت را نمي توانيم! به قول استفاني اقتصاد 
اشتراكي چيزي جز ارزش ايجادشــده در نتيجه استفاده از »دارايي 

معطل مانده« نيست.
فساد اداري همواره در كمين هر معامله دولتي نشسته است و به همين 
دليل است كه قوانين و مقرراتي ســختگيرانه درخصوص هر معامله 
دولت با بخش خصوصي نوشته شده است. با افزايش فساد البته اين 
قوانين و مقررات روزبه روز سخت گيرانه تر شده است؛ به نحوي كه امروز 
تقريبا معامله دولتي-خصوصي را تبديل به يك امر زمانبر، هزينه بر و 

حتي مي توان گفت در بسياري از وجوه غيرممكن كرده است.
به همين دليل است كه »مصرف اشتراكي« با توجه به قوانين فعلي 
غيرممكن است و هزينه فرصت و اســتهالك »دارايي معطل مانده« 
فزاينده است. روند جهاني درخصوص توســعه »مصرف اشتراكي« 
به خوبي به ما نشان مي دهد كه در سال هاي آينده دولت ها و »دارايي 

معطل مانده« عمومي هم به اين روند ملحق خواهند شد.
آينده در اختيار كساني است كه يا آن را مي سازند يا خود را براي آن 
آماده مي كنند. استفاده بهينه از »دارايي معطل مانده« نيازمند بازبيني 
قوانين و مقررات مربوط به معامالت دولتي و مناقصه ها و مزايده هاست. 
اگر نتوانيم از امروز ســازوكارهاي مربوط به »مصرف اشــتراكي«  و 
»دارايي معطل مانده« را طراحي و تدوين كنيم؛ هزينه هايمان نسبت به 
ساير جوامع چنان روزبه روز افزايش مي يابد كه فردا روز ما را در رقابت 

نابرابر و جامعه را از حق استفاده بهينه محروم مي كند.
مي توان پلتفرمــي دولتــي را درنظر گرفــت كــه در آن »دارايي 
معطل مانــده« ســازمان هاي دولتي مختلف براي اســتفاده بخش 
خصوصي و از طريق يك ســازوكار حراج )همراه با يك كف قيمت( 
به صورت شفاف و رقابتي در اختيار شهروندان قرار مي گيرد. شايد اين 
پلتفرم رشديافته »سامانه تداركات الكترونيكي دولت« )سامانه ستاد( 
است كه بايد قوانين و مقررات الزم آن در مجلس نيز تصويب شده باشد. 
بايد قوانين ديروز )كه متكي بر »مالكيت« است( را با فردايي كه متكي 

بر »مصرف اشتراكي« است؛ به روز كنيم.

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

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

با مردم

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

يادداشت

آموزش اصل مقابله با بحران 

شــعار امســال كميته پدافند 
غيرعامــل كشــور، »مقاومت 
فعال، تــاب آوري حيرت انگيز، 
ايران قوي« اســت. اما پدافند 
غيرعامــل چيســت؟ پدافند 
غيرعامل به اقدامــات دفاعي 

غيرمسلحانه گفته مي شود كه موجب كاهش آسيب پذيري، 
تداوم فعاليت هاي ضروري، ارتقاي پايداري ملي و تسهيل 
مديريت بحران در برابر تهديد و اقدامات خصمانه دشــمن 
خواهد شد. يكي از نقش هاي فعال پدافند غيرعامل، مقابله با 
تهديدات زيستي است. تهديدات زيستي به 6 حوزه تهديدات 
آب، دام، انسان، غذا، دارو و محيط زيست تقسيم مي شوند. 
در اين ميان پدافند زيستي شامل اقداماتي همچون رصد 
و پايش تهديدات زيستي، هشدار ســريع، آشكارسازي و 
تشــخيص، ترياژ، تخليه و درمان، بهداشــت و پيشگيري، 
قرنطينه و محدودســازي، بازيابي و حــذف منابع آلوده، 
بازتواني و بازسازي و مديريت افكار عمومي در برابر تهديدات 
زيستي است. يكي از مهم ترين اقدامات در راستاي پدافند 
زيستي آموزش عمومي و اطالع رساني است. آگاهي اقشار 
مختلف مردم درخصوص مقوله پدافند غيرعامل و آشنايي با 
آن، اين امكان را فراهم مي سازد كه در برابر حمالت و وقايع 
مختلف طبيعي و غيرطبيعي در حوزه هاي مختلف آمادگي 
داشته باشند. از ســوي ديگر آموزش ساده در اين حوزه به 
افراد جامعه در تمامي گروه هاي ســني، منجر به افزايش 
تاب آوري خواهد شد. اين به معناي توان و ظرفيت برگشت 
كامل به شرايط قبل از بحران است. اين جمله به اين مفهوم 
هســت كه يك فرد يا يك جامعه بايد اقداماتي را در جهت 
ايجاد اين ظرفيت انجام دهند. اين اقدامات بايد شــرايطي 
را در جامعه ايجاد كند كه اگر بحراني رخ داد، جامعه بتواند 

به خوبي به حالت قبل از بحران برگردد.
جامعه زماني در برابر تهديدات زيســتي تاب آور محسوب 
مي شود كه آگاهانه و هوشيار عمل كند و بپذيرد كه موانع، 
بخشــي از زندگي هر جامعه اســت. در ارتقاي تاب آوري 
جامعه در تهديدات زيستي، آموزش عمومي اصلي اساسي 
است. شستن دست ها، استفاده از ماسك در همه گيري ها، 
پاك كردن سطوح، حفظ فاصله اجتماعي و حتي در موارد 
شديدتر خودقرنطينگي در زمان شــيوع برخي بيمارهاي 
نوپديد مي توانــد در كاهش ميزان ابتال و فــوت مؤثر بوده 
و آســيب هاي اجتماعي، اقتصادي و روانــي را به حداقل 
برســاند. عالوه بر ســازمان هاي ذيربط در حوزه سالمت 
و پدافند زيستي، رســانه ها نيز نقش اساســي در ارتقاي 
تاب آوري جامعه ايفا مي كنند. اطالع رســاني صحيح و در 
زمان درست، ارائه نكات آموزشي در زمان قبل، حين و پس از 
بروز اينگونه تهديدات، ايجاد اعتماد عمومي و آرامش رواني 
در جامعه، جلوگيري از بروز شايعات و آسيب به سالمت روان 
افراد مختلف ازجمله فعاليت هايي اســت كه بايد رسانه ها 
نه تنها در زمان بروز تهديدات، بلكه پيش از آن انجام داده و 
فرهنگسازي مناسبي جهت ارتقاي فرهنگ خودمراقبتي در 
تهديدات زيستي فراهم آورند. اينگونه آموزش ها مي تواند از 
سنين كودكي نيز آغاز شود، نكات آسان اما معمول بهداشت 
عمومي همچون روش صحيح شســتن دست ها، عطسه يا 
سرفه كردن در دستمال، رعايت فاصله 1.5متري با ديگران 
در زمان بيماري ها و هوشياري نسبت به عالئم بيماري بايد در 
اختيار كودكان قرار گرفته و با حفظ استانداردهاي آموزشي 
به  دور از هرگونه ايجــاد هراس به آنها ارائه شــود. پدافند 
غيرعامل، ارزان ترين، پايدارتريــن و صلح آميزترين روش 
دفاعي در دنياســت و هرچه بيشتر روي آن سرمايه گذاري 

شود، كمتر در معرض تهديد قرار خواهيم گرفت.

تماسپسر،خبرازمرگپدرميداد

 آرزو دهقاني
دكتراي سالمت در باليا و فوريت هاي دانشگاه شهيدبهشتي

نخستينبخششدر
پروندهقاتلشرورمعروف

خودكشينافرجاممادرپسازقتلپسر

افزايش قربانيان زلزله
امدادرساني به حادثه ديدگان 

زلزلــه اي كــه ظهــر جمعه پيگيري
بخش هايي از تركيه و يونان را 
به لرزه درآورد، همچنان ادامه دارد و تازه ترين 
گزارش ها از جان باختن دســت كم 30نفر و 

مصدوميت حدود 800نفر حكايت دارد.
به گزارش همشهري، فخرالدين كوجا، وزير 
بهداشت تركيه روز شــنبه با انتشار مطلبي 
در حســاب توييتر خود اعالم كرد: تاكنون 
28نفر بر اثر زلزلــه  روز جمعه در ازمير جان 
باخته اند. درمــان 243مصدوم ازجمله 7نفر 
در بخش مراقبت هاي ويــژه همچنان ادامه 
دارد و گروه هــاي امداد و نجــات، اورژانس، 
تيم هاي امدادي و پزشــكي، آمبوالنس ها و 
بيمارستان ها در ازمير در حال انجام وظيفه 

هستند.
بنا بر گزارش هاي منتشــر شــده، عالوه بر 
دست كم 28نفر كه در مناطق ساحلي غرب 
تركيه جان خود را از دست داده اند، دو نوجوان 
شــامل يك دختر و يك پســر نيز در جزيره 
ســاموس يونان در پي فرو ريختن يك ديوار 
جان خود را از دست داده اند تا شمار قربانيان 
اين زلزله تا عصر ديــروز در تركيه و يونان به 
30نفر افزايش يابد.  در همين حال آفاد، مركز 
مقابله با حوادث غيرمترقبه تركيه اعالم كرد 
روز شنبه زلزله اي به بزرگي 5 ريشتر در درياي 
اژه واقع در حوالي ناحيه سفريه يسار ازمير به 
وقوع پيوسته است. بنا بر اعالم مركز حوادث 
غيرمترقبه تركيه، تاكنون 196 پس لرزه در 
اين كشور به ثبت رسيده كه 23 مورد از آنها 

قدرتي بيش از 4 ريشتر داشته اند.
مقام هاي تركيه همچنين اعالم كردند عمليات 
امدادي و جســت وجو زير آوارهاي ناشي از 
تخريب ساختمان ها و سازه ها در ازمير براي 
نجات افراد گرفتار شــده در آوارها همچنان 
ادامه دارد. ياووز سليم كوزگر، فرماندار ازمير 
به خبرنگاران گفــت كه زلزلــه روز جمعه 
4 ساختمان را به طور 100 درصدي تخريب 
كرد و عمليــات امداد و نجــات در ميان آوار 

زلزله در جريان اســت. عالوه بر آن دست كم 
20 ساختمان ويران شده و وسايل نقليه زيادي 
زير آوار ساختمان ها مانده اند. جست وجو براي 
يافتن بازماندگان اين حادثه همچنان ادامه 
دارد و بنا بر اعالم خبرگزاري آناتولي تا كنون 
نزديك به 100 نفر با تالش تيم هاي نجات كه 
در طول شــب فعال بودند، از زير آوار نجات 
يافته اند. فرماندار ازمير از ســاكنان خواسته 
است براي كمك به تســريع عمليات امداد و 
نجات، از جاده ها دور بمانند. در پي وقوع اين 
زمين لرزه، سيالب نيز در مناطقي از استان 
ازمير تركيه  و همچنين جزيره ساموس يونان 

جاري شد.
اين حادثه در تركيه دست كم 804 مصدوم 
نيز برجاي گذاشت كه 743 نفر از اين تعداد، 

ساكن شهر ازمير بودند.
در يونان جورجوس ديونيسيو، معاون شهردار 
ساموس اعالم كرد كه برخي از ساختمان هاي 
قديمي بر اثر زلزله و سپس سيالب فرو ريخته 
است. با اينكه هشدار سونامي داده نشده اما 
مقامات يوناني از مردم خواسته اند كه از ساحل 
دور بمانند و با تداوم پس لرزه ها، مراقب امواج 
بزرگ دريا باشند. از ظهر جمعه به دنبال وقوع 
اين زمين لرزه شــديد مردم به خصوص در 
ازمير به خيابان ها ريختند و اغلب شب را در 
خيابان ها به صبح رساندند. مسئوالن شهري 
در ازمير چادرهايي براي اسكان دست كم دو 
هزار نفري كه خانه هايشان تخريب شده برپا 
كرده اند و رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور 
تركيه اعالم كرده اســت كه دولــت با تمام 
امكانات در دســترس، به زلزله زدگان كمك 
خواهد كرد. زمين لرزه شديد روز جمعه براي 
ساكنان ازمير يادآور زلزله مرگبار سال 1999 
است. در اين حادثه هولناك حدود 17هزار نفر 

جان خود را از دست دادند.
براساس اين گزارش، زمين لرزه اي به بزرگي 
6.6ريشتر در ساعت 14:51روز جمعه به وقت 
محلي شهرستان سفري حصار استان ازمير را 

به لرزه درآورد.

عامل قتل وحيد مرادي، شــرور معروف كشــور 
كه 2حكم قصاص در پرونده اش دارد، موفق شد 
از خانواده نخستين مقتول رضايت بگيرد. با اين 
رضايت، حاال تنها شــاكيان خصوصي او خانواده 
شرور معروفي هســتند كه در زندان توسط اين 

مرد به قتل رسيد.
به گزارش همشهري، سعيد كه مهرماه امسال در 
دادگاه كيفري استان تهران به اتهام قتل وحيد 
مرادي، شرور معروف كشور به قصاص محكوم 
شــد، پيش از ارتكاب اين جنايت، متهم به قتل 
مردي در 13بهمن 95 بــود و به همين اتهام در 
زندان به سر مي برد. اين قتل در منطقه بي سيم 
رخ داد و در جريان آن سعيد فردي را با اسلحه 
شكاري به قتل رساند. او كه يكي از اراذل و اوباش 
سطح يك منطقه بي سيم بود، پس از اين جنايت 

دستگير شد و در بازجويي ها به قتل مسلحانه اقرار كرد. وي گفت: چند ماه قبل همراه تعدادي از 
دوستانم در يك مراسم عزاداري شركت كرده بوديم. در آن مراسم مقتول هم همراه دوستانش بود 
كه به خاطر قدرت نمايي با يكديگر به صورت لفظي مشاجره كرديم. مقتول و دوستانش مدعي بودند 
كه گروه آنها زور بيشتري دارند و حرفه اي هستند. كري خواني و كل كل ما ادامه داشت و هر زماني 
يكديگر را در خيابان مي ديديم، براي هم خط و نشان مي كشيديم تا اينكه شب قبل از حادثه يكي 
از دوستان مقتول با قمه يكي از دوستان مرا به شدت زخمي كرد. وقتي متوجه درگيري آنها شدم، 
خيلي عصباني شدم و تصميم گرفتم همراه گروهمان از آنها انتقام بگيريم. روز حادثه مقتول خبر 
داشت كه من و دوستانم قصد داريم به سراغشان برويم، به همين دليل دوستانش را خبر كرده بود. 
درگيري بين ما آغاز شد و دوستانم با شمشير دوستان مقتول را زخمي كردند و من با شليك گلوله 
جان مقتول را گرفتم. سعيد پس از اقرار به جنايت روانه زندان شد. درحالي كه او دوران محكوميتش 
را سپري مي كرد، وحيد مرادي، شرور معروف كشور در يك مهماني در خانه يكي از دوستانش او را 
به قتل رساند و چند روز بعد از جنايت در مرز ايران و تركيه دستگير شد. وحيد پس از دستگيري 
به زندان رجايي شهر، يعني همان جايي كه سعيد دوران محكوميتش را مي گذراند، منتقل شد اما 
روز 11تير 97 در جريان دعوايي كه بين وحيد و هوادارانش با گروه ديگري از زندانيان يعني سعيد 

و هوادارانش به راه افتاده بود، وي توسط سعيد به قتل رسيد.
سعيد كه حاال دومين جنايتش را هم مرتكب شده بود، منتظر بود تا پاي ميز محاكمه قرار بگيرد. 
مدتي بعد او به خاطر نخستين قتل در دادگاه محاكمه و به قصاص محكوم شد؛ حكمي كه از سوي 
ديوان عالي كشور هم تأييد شد اما اين پايان ماجرا نبود. سعيد مهرماه امسال نيز به اتهام قتل وحيد 
مرادي در دادگاه كيفري استان تهران محاكمه و به اتهام اين جنايت نيز به قصاص محكوم شد. هنوز 
اما اين حكم در ديوان عالي كشور تأييد نشده بود كه خانواده وي توانستند با پرداخت ديه، رضايت 
خانواده نخستين مقتول را بگيرند و به اين ترتيب حاال سعيد منتظر است تا تكليف پرونده او به اتهام 
قتل وحيد مرادي روشن شــود و درصورت تأييد حكم قصاص اش، تنها راه نجاتش از مرگ جلب 

رضايت خانواده اين مرد خواهد بود.

زن جواني در اقدامي هولناك در خرابه اي در تهران، پسربچه اش را به قتل رساند و اقدام به خودزني 
كرد، اما با كمك رهگذران از مرگ نجات يافت. به گزارش همشهري، ساعت 14:30ظهر جمعه نهم 
آبان ماه ساكنان خياباني در شرق تهران با شنيدن صدايي كه از خرابه اي به گوش مي رسيد با صحنه 
تكان دهنده اي روبه رو شدند؛ زني جوان، پسري 9ساله را با ضربات سنگ و تيغ زخمي كرده و با همان 
تيغ، ضربه اي به خودش زده بود. آنها اورژانس را خبر كردند و با حضور امدادگران مشخص شد كه 
پسر فوت شده، اما زن زنده بود و  به بيمارستان انتقال يافت. در اين شرايط، ماجرا به بازپرس جنايي 
تهران اعالم و تحقيقات آغاز شد. مأموران با حضور در محل و بررسي لوازم زن، برگه اي را پيدا كردند 
كه زن خطاب به شوهرش نوشته بود. او نوشته بود: »ما توافقي از يكديگر جدا شديم و پس از جدايي 

ديگر نبايد سراغ پسرت بيايي«.  با مشخص شدن اين موضوع تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.

معجزه پس از 23ساعت
23ساعت پس از زلزله شديدي كه تركيه 
و يونان را لرزانــد، در ازمير تركيه، جايي 
كه زلزله بيشــترين خسارت را وارد كرد 
معجزه اي رخ داد. معجزه اي كه با نجات 
شگفت انگيز يك مادر و 3كودكش پس 
از 23ساعت مدفون بودن زير آوار همراه 
بود.  به گزارش حريت، حدود ســاعت 
7صبح ديروز، تيم هاي امدادي كه براي 
جست وجو و آواربرداري به آپارتماني در 
ازمير رفته بودند، متوجه صدايي شدند 
كه از زير آوار به گوش مي رســيد. زلزله 

باعث تخريب اين آپارتمان شده بود و تا پيش از ســاعت 7صبح اجساد 2نفر كه زير آوار جان 
باخته بودند بيرون كشيده شد اما امدادگران همچنان در جست وجوي يك مادر و 4فرزندش 
بودند كه در طبقه سوم زندگي مي كردند. همان موقع بود كه آنها متوجه صدايي از زير آوار شدند. 
فرمانده تيم عمليات از همه خواست سكوت كنند و با دقت به صدا گوش دهند. صداي يك زن بود 
كه به نظر مي رسيد هنوز زنده است. امدادگران به سرعت دست به كار شدند و با كنار زدن بخشي 
از آوار و استفاده از تجهيزاتي كه داشتند توانستند با اين زن ارتباط برقرار كنند. او مادري بود 
كه همراه 4فرزندش ازجمله 2فرزند دوقلويش گرفتار آوار شده بود. امدادگران به سرعت دست 
به كار شدند و عمليات نجات اين زن شروع شد. عملياتي كه چندين ساعت به طول انجاميد و در 
نهايت درحالي كه 23ساعت از وقوع زمين لرزه گذشته بود آنها موفق شدند ابتدا مادر را و به دنبال 
او 3فرزندش را از زير آوار بيرون بكشند. نكته باورنكردني اين بود كه همگي آنها زنده بودند و 
نفس مي كشيدند. اعضاي اين خانواده به سرعت با آمبوالنس به بيمارستان انتقال يافتند و تالش 

امدادگران براي چهارمين كودك خانواده كه هنوز زير آوار بود ادامه پيدا كرد.

ث
مك

تحقيقات براي كشف راز مرگ مردي كه هنگام تماشــاي تلويزيون جانش را از دست داد، توسط تيم 
جنايي آغاز شده است.

به گزارش همشهري، ساعت 7صبح پنجشنبه 8 آبان ماه به قاضي مصطفي واحدي، بازپرس جنايي تهران 
خبر رسيد كه مردي در خانه اش به طرز مشكوكي جان باخته است. مرد تنها در يك خانه وياليي زندگي 
مي كرد كه تيم جنايي براي انجام تحقيق در محل حادثه حاضر شدند. قرباني مردي بود 54ساله كه علت 
مرگش مشخص نبود. فردي كه هراسان با اورژانس تماس گرفته و از آنها كمك خواسته بود پسر 8ساله 
قرباني بود.  او در تحقيقات به پليس گفت: پدر و مادرم از يكديگر جدا شده اند و من با مادرم زندگي مي كنم. 
هرازگاهي هم به ديدن پدرم مي آمدم. آخرين بار شب گذشته )چهارشنبه شب( به خانه پدرم آمدم تا آخر 
هفته  را با او باشم. صبح پنجشنبه با صداي تلويزيون از خواب پريدم، به سالن پذيرايي رفتم و متوجه شدم 
كه پدرم روي زمين افتاده و تكان نمي خورد. هرچه صدايش زدم جوابم را نداد. من هم وحشت زده به مادرم 
زنگ زدم كه گفت خودش را مي رساند، اما از من خواست تا قبل از رسيدن او، اورژانس را خبر كنم. من هم 

با اورژانس تماس گرفتم. علت مرگ مرد مشخص نبود و ماجرا مشكوك به نظر مي رسيد. 
در اين شرايط به دستور بازپرس جنايي تحقيقات براي كشف اسرار مرگ مرد تنها آغاز شد.

امداد و نجات در مناطق زلزله زده 

تركيه همچنان ادامه دارد
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شانس پيروزي بايدن؛ 96درصد

2روز مانده به انتخابات رياست جمهوري آمريكا همچنان نظرسنجي ها از جلو 
بودن جو بايدن از دونالد ترامپ حكايت دارد. مجله اكونوميســت با بررســي 
اطالعات مربوط به جمعيت، اقتصاد و نظرســنجي ها در سطح ملي و ايالتي، 
الگويي را براي پيش بيني نتيجه انتخابات طراحي كرده اســت. براساس اين 
الگو كه روزانه به روز مي شــود، احتمال اينكه بايدن بيشــتر آرا را به دســت 
بياورد، 99درصد است. احتمال بُرد نامزد دمكرات ها در كالج الكترال يا مجمع 

گزينشگران نيز بيشتر از ترامپ، يعني 96درصد در برابر 4درصد است.
اين ارزيابي، شانس تعداد رأي هاي الكترال هر نامزد را در 8 ماه گذشته به طور 
روزانه تخمين زده است. طبق اين پيش بيني، تعداد رأي هاي نامزد دمكرات ها 
بين 253تا 415و نامزد جمهوريخواهان بين 123تا 285در نوســان اســت. 
براســاس اين الگو در روز 30اكتبــر )9آبان( تعداد رأي هــاي الكترال بايدن 
350و ترامپ 188تخمين زده شده است. برنده انتخابات بايد بتواند دست كم 
270رأي الكترال كسب كند. اين مدل همچنين احتمال بُرد هر دو نامزد را در 
ايالت ها بررسي كرده است كه براساس آن شانس بايدن در ايالت هاي شرقي و 
ترامپ در مركز آمريكا بيشتر است. از سوي ديگر، نامزد جمهوريخواهان در هيچ 
ايالتي شانس پيروزي قاطع را ندارد. براساس اين ارزيابي، فاصله بايدن و ترامپ 
در روزهاي نخست نزديك تر بوده، اما با گذشت زمان و نزديك تر شدن به روز 

انتخابات اين فاصله هر روز بيشتر شده است.

مشاركت بي سابقه در تگزاس
ايالت تگــزاس با نزديك به 10ميليــون رأي زودهنگام، ركــورد تازه اي را در 
مشــاركت در انتخابات رياســت جهوري آمريكا ثبت كرد. بيش از 9ميليون و 
900هزار نفر در دومين ايالت پرجمعيت آمريكا رأي خود را به صورت حضوري 
و پستي به صندوق انداختند تا مشــاركت 53.14درصدي را به ثبت برسانند؛ 
اين در حالي است كه 4سال پيش، 8ميليون و 969هزار و 226نفر در انتخابات 
شــركت كردند و ميزان كل مشــاركت 59.39درصد بود. تگزاس با 38رأي 
الكترال از ديد خيلي از كارشناسان مي تواند برنده نهايي رقابت انتخاباتي امسال 
را تعيين كند. ترامپ، سال 2016با به دست آوردن 52.23درصد رأي ها در اين 
ايالت توانست با حدود 9درصد اختالف، رقيبش هيالري كلينتون را پشت سر 
بگذارد. به گزارش ان بي سي، مردم تگزاس از سال 1976فقط به جمهوريخواهان 
رأي داده اند، اما اين ايالت با توجه به تغييرات ساختاري و جمعيتي، اخيرا كمي 

به سمت دمكرات ها متمايل شده است.
 

براساس نظرسنجي ها فاصله نامزدها در اين ايالت، نزديك و ترامپ با 48درصد 
از بايدن با 46درصد جلوتر است.

به همين دليل تگزاس ازجمله ايالت هايي اســت كه كمپين بايدن در روزهاي 
نزديك به انتخابات، تمركز خود را روي آن گذاشــته است. مايكل بلومبرگ، 
سياستمدار و ميلياردر قرار است 15ميليون دالر در تگزاس و اوهايو، 2ايالتي كه 
متمايل به جمهوريخواهان است، براي پيروزي دمكرات ها سرمايه گذاري كند.

تاكنون 85ميليون آمريكايي در انتخابات شركت كرده اند كه بيشتر از 60درصد 
مشاركت مردم در انتخابات 4سال پيش است. تا روز جمعه بيش از 20ميليون 

نفر كه در سال 2016رأي نداده بودند، در انتخابات امسال شركت كردند.

مرددان متمايل به بايدن
با آنكه پيش بيني مي شود امسال تعداد كساني كه هنوز تصميم نگرفته اند به چه 
نامزدي رأي بدهند، كمتر از انتخابات 4سال پيش است، اما هستند افرادي كه 

هنوز نمي دانند نام چه نامزدي را روي برگه رأي خود بنويسند.
نيويورك تايمز در گزارشي نوشت كه بيشتر اين افراد التين تبارها، آسيايي ها 
و جوانان هســتند كه بيشــتر آنها متمايل به نامزد دمكرات ها هســتند، اما 
اختالف 2رقيب آن قدر زياد نيست كه حاشيه امني براي هر كدام ايجاد كند. 
54درصد آنها گفته اند كه به ترامپ تمايلي ندارند و 47درصد نيز بي ميلي خود 
را به بايدن اعالم كرده اند. جمعيت اين گروه كم است، اما در ايالت هايي مانند 
جورجيا و كاروليناي شــمالي كه رقابت نزديك است، رأي آنها مي تواند نقش 
تعيين  كننده اي داشته باشد. به نظرمي رسد شانس بايدن براي اينكه بتواند در 
اين 2روز باقيمانده تا انتخابات، اين گروه مردد را به سمت كمپين خود بكشاند، 

بيشتر است.

حمله ترامپ به پزشكان آمريكا
رئيس جمهور آمريــكا جديدا در اظهارنظــري ادعا كرده كه پزشــكان براي 
كســب درآمد بيشــتر، آمار مرگ ومير كرونا را باالتر اعــالم مي كنند. ترامپ 
بدون ارائه مدركي براي ادعايش در يك تجمــع انتخاباتي در واترفورد گفت: 
»آيا مي دانستيد كه پزشــكان ما اگر بيماري از كرونا فوت كند، پول بيشتري 

مي گيرند؟ آنها خيلي باهوش هستند.« 
به گفته او، در كشورهاي ديگر مانند آلمان وقتي بيماري كه مثال سرطان دارد، 
كرونا مي گيرد و براثــر اين بيماري فوت مي كند، علت فوت را ســرطان اعالم 

مي كنند، اما در موارد مشابه در آمريكا، علت فوت، كرونا عنوان مي شود.
خبرگزاري سي ان ان، اين اظهارنظر رئيس جمهور آمريكا را نوعي حمله به تيم 
درماني اين كشور كه اين روزها در بدترين وضعيت بحراني در طول 100سال 
گذشته به سرمي برند، دانسته است. انجمن پزشكي آمريكا نيز در واكنش به اين 
سخنان بدون اشاره به نام ترامپ، ادعاي بزرگ نمايي تعداد بيماران كرونايي را 
تكذيب كرد و آن را شايعه اي »كينه توزانه، حيرت انگيز و كامال نادرست« خواند.

انتخابات آمريكا

 انتخابات امسال آمريكا، با انتخابات 
پيشــين تفاوت دارد. ايــن تفاوت 
البته ادامه روندي جهاني اســت؛ در 
سال هاي اخير انتخابات   در جهان عمال 
به همه پرسي تبديل شده  است؛ مثال 
در انگليس مي گفتند كه مسئله فقط 
انتخاب بوريس جانسون نيست و اين 
مسئله مطرح است كه آيا بايد برگزيت 
را ادامه داد يا نه؟ به نظر مي رســد كه 
انتخابات آمريكا هم همينطور است. 
به نظر شما، اين واقعيت  نشان دهنده 
چه تغييــرات سياســي در فضاي 

سياست آمريكاست؟
دوم  دور  هميشــه  ابوالفتــح: 
رياست جمهوري اين ويژگي را دارد كه 
عملكــرد دولت مســتقر رئيس جمهور 
به محك گذاشــته مي شــود. 4ســال 
دوره رياســت جمهوري ترامپ پشــت 
سر گذاشــته شــده و طبيعي است كه 
مردم آنچه ترامپ و دولتش طي 4سال 
اخير انجــام داده را قضــاوت  كنند. يك 
نكته اي را بايد درنظر بگيريم و آن اينكه 
از ســال 2016به بعد در بعضي حوزه ها، 
 با يك تغييــر رويه يا تغيير اســتراتژي 
مواجه بوده ايم. ويژگــي اي كه انتخابات 
سال 2016داشت و در چند حوزه قابل 
تأمل اســت، بحث تقابل بين ملي گرايي 
و جهان گرايي بود؛ اين تقابل خودش را 
هم در عرصه داخلي نشــان مي داد و هم 
بين المللي؛ مثال در عرصه داخلي تفكرات 
ملي گرايانه مبتني بر اتكا به خود و تقويت 
توليد داخلي مطــرح بود و در حوزه هاي 
امنيت هم اين مسئله مطرح بود كه مرزها 
بايد بسته شوند و اجازه ورود خارجي ها 
بــه كشــور داده نشــود. در حوزه هاي 
بين المللي هم بازگشت به ميهن، اولويت 
دادن به ميهن براي بازســازي داخلي و 
ايجاد يك فضاي مطلوب رقابتي با رقباي 
جهاني مطرح شــد.  ترامپ اين تفكر را 
نمايندگــي مي كــرد و در نهايت پيروز 
انتخابات شد. 4سال بعد، اين مسئله به 
محك گذاشته مي شود كه آيا اين تغيير 
رويكرد مورد پسند جامعه بوده و  آيا قرار 
است دولت هاي بعدي هم همين مسير 
را طي كنند؟ آيا انتخابات، بازگشــت به 
عقب اســت يا تجديدنظــر در وضعيت 
موجود؟ از اين منظــر هم مي توان گفت 
كه همه پرســي درباره اين است كه آيا 
دولت بعدي مي خواهد اين مسير را طي 

كند يا نه؟ 
قهرمان پور: به نظر من انتخابات ســال 
2020به 2دليل اهميت دارد؛ يكي مسئله 
تكنيكال و فني است. در آمريكا هر سال 
بيشتر از سال قبل تكنيك هاي انتخاباتي 
و  كمپين هــاي انتخاباتــي جذاب تر و 
پول بيشــتري برايشــان خرج مي شود. 
انتخابات در آمريكا به دليل جهاني شدن 
رسانه ها و ظهور سوشــيال مديا به يك 
شبه كارناوال تبديل شــده است؛ يعني 
اليه هاي بي تفــاوت جامعه را هم درگير 
مي كند. عالوه بر اين فضــاي كمپيني، 
مفهومي كه به آن خيزش ناسيوناليسم 
راست سفيدپوست مي گويند يا چيزي 
كه فوكوياما به آن زوال سياسي در آمريكا 
مي گويد هم مطرح است. ما در دوره هاي 
گذشــته رئيس جمهوري نداشته ايم كه 
در اين حد به نهادهــاي جاافتاده ليبرال 
دمكراســي حملــه و حتي به ســمت 
بي اعتبارسازي آنها حركت كند. چيزي 
كه االن براي جامعه دانشــگاهي، قشر 
روشــنفكر و كســاني كه تريبون دارند، 
اهميت دارد كه ممكن است آقاي ترامپ 
در يك بزنگاه تاريخي، نهادهاي ليبرال 
دمكراســي را در آمريكا تضعيف كند و 
نيرويي كه پشت سر او قرار دارد و نيروي 
راست ناسيوناليست سفيدپوست است 
را به نيروي غالب در آمريكا تبديل كند. 
اين اتفاق مي توانــد نظمي كه در جامعه 
آمريكا در 100ســال گذشته به واسطه 
ســرمايه داري و ليبرال دمكراسي ايجاد 
شده را از بين ببرد. . آقاي ترامپ فضايي 
را ايجاد كرده كــه آن نهادها و حافظان 
دمكراسي در آمريكا نگران شده اند و اين 
نگراني باعث شــده كه اينطور احساس 
كنند كه اگر اين بــار نتوانند با نهادهاي 

دمكراتيك و سازوكارهاي موجود ترامپ 
را مهار كنند، چه بســا ليبرال دمكراسي 
آمريكا با شكســتي بزرگ مواجه شود و 
آمريكا به دوراني برود كه به جاي اينكه 
ليبرال دمكراســي نيروي سياسي غالب 
باشد، ناسيوناليسم بر جامعه حاكم باشد.

به نظر مي رسد فني تر شدن 
انتخابات و مســائل ديگر، انتخابات 
را به ســمتي مي برد كــه دوقطبي 
بزرگ تري را شاهد باشيم. تغييرات 
جمعيت شــناختي هم  نــوع رقابت 
انتخاباتي را تغيير خواهد كرد. به اين 
معنا كه رقابت سنتي جمهوريخواه و 
دمكرات تغيير خواهد كرد. آيا مي توان 
اينطور پيش بيني كرد كه از 4سال بعد 
شــاهد نوع جديدي از انتخابات در 

آمريكا خواهيم بود؟
قهرمان پور: ترامپ متعلــق به طيف 
ميانــه دمكرات هــا و جمهوريخواهان 
نيست؛ يعني آن چيزي كه آمريكايي ها 
مين اســتريم يــا همان جريــان اصلي 
مي گويند. به تعبير خودش، او بيگانه اي 
در واشــنگتن اســت. در دوران بعد از 
جنگ جهانــي دوم و در قالب چيزي كه 
مــا در مطالعات بين المللــي به آن نظم 
بين المللي ليبرال مي گوييم، طيف ميانه 
دمكرات ها و طيف ميانه جمهوريخواهان 
هم نظر بوده اند. يعني اجماع نظري وجود 
داشــت كه چارچوب هاي سياست هاي 
خارجي و داخلــي آمريكا چــه چيزي 
هستند؛ بنابراين قاعده بازي كم و بيش 
رعايت مي شــد. ترامپ خــارج از طيف 
ميانه جمهوريخواهان است و دمكرات ها 
را اصــال قبول نــدارد. در نتيجــه بازي 
جديــدي مي خواهد شــكل بدهد كه 
هنوز ما نمي دانيم چيســت، دمكرات ها 
هــم نمي داننــد و حتي طيــف ميانه 

جمهوريخواهان هم نمي دانند، چيست.
به قول آقاي جيمز آرون كه كتابي درباره 
ترامپ نوشــته،  تنها چيزي كــه درباره 
ترامپ مي دانيم اين است كه هيچ چيزي 
نمي دانيم؛ چــون هر لحظه بــه رنگي 
درمي آيد و چون جنس سياســت ورزي 
او، جنس كمپيني است.  سياست ورزشي 
بوريس جانسون هم اصطالحا كمپيني 
است. آنها همه  چيز را كمپيني مي بينند. 
اگر دشمن نباشد، دشمن درست كرده و 
به او حمله مي كننــد. ما ديديم كه آقاي 
ترامپ در اين 4سال از رسانه ها، از چين و 
از ايران دشمن درست كرد. آقاي ترامپ 
اين قواعد را به هم زده است. نكته آقاي 
ابوالفتح بسيار مهم است؛ يعني اگر اين 
روندي كه ترامپ شروع كرده ادامه پيدا 
كند، آن وقت من با حرف شما موافقم كه 
اصال ممكن است از سال 2024اين شكل 
كمپين را نداشته باشــيم و همه  چيز به 
هم بريزد؛ يعني ديگــر دمكرات بودن و 
جمهوريخواه بودن موضوعيت نداشــته 
باشــد، اما واقعا طرح چنين ادعايي كار 
بسيار سختي اســت؛ چون چپ ها به ما 
هشدار مي دهند كه نظام سرمايه داري در 
آمريكا بايد همچنان كار كند. اگر به هم 
خوردن قواعد منجر به اين شود كه نظام 
ســرمايه داري كار نكند، داستان بسيار 
متفاوت خواهد بود. جمع بندي حرف من 
اين است كه من ترامپ را همچنان يك 
پديده موقت مي دانم، امــا اگر بتواند در 
2020برنده شود و در سال 2024آدمي 
از جنس خودش بياورد، ممكن است اين 
استثنا در ســال هاي آينده به يك قاعده 

تبديل شود.
شــما به اين مسئله اشاره 
كرديد كه ترامپ يك بيگانه اســت و 
آقاي ابوالفتــح اينطور مطرح كردند 
كه ترامپ نماينــده تفكر ملي گرايي 
در برابر جهان گرايي است. او در سال 
2016به هر حال يك گفتمان داشت و 
مردم به همين گفتمان رأي دادند. حاال 
در سال 2020گفتمان ترامپ چيست؟

ابوالفتح: اجــازه بدهيد قبــل از ادامه 
بحث يك مسئله را شفاف بگويم. تقليل 
دادن بحــث به يك شــخص به نظر من 
اشتباه اســت. ما بايد آمريكا را به لحاظ 
جامعه شناسي بررسي كنيم. آقاي ترامپ 
علت اين اتفاقات نيست؛ معلول آن است 

و اين داستان امسال و 2سال پيش و سال 
2016نيســت. آمريكا از فضاي تساهل 
سياسي در حال رسيدن به راديكاليسم 
سياسي اســت. اين مربوط به ترامپ هم 
نيســت؛ چون همانطور كه گفتم ترامپ 
محصول اين شرايط اســت. آنهايي كه 
روي جامعه شناسي آمريكا كار كرده اند، 
معتقدند اين اتفاق از اوايل 1970شروع 
شد. پيش از آن 2حزب و جريان سياسي 
كــه در آمريــكا بودند، نوعــي مداراي 
سياســي و  رواداري داشــته و تساهل و 
تســامح داشــتند؛ يعني روي برنامه ها 
با هــم اختالف نظــر داشــتند. از اوايل 
1970جامعه آمريكا روزبه روز به سمت 
راديكاليســم حركت كرده  است. مبدع 
اين قضيه هم نيوت گينگريج اســت كه 
در سال1995رئيس مجلس نمايندگان 
شد. شكاف اصلي از آنجا شروع شد و كار 
به جايي رسيد كه اين آدم ها چشم ديدن 
همديگر را ندارند؛ يعني آمده اند كه فقط 

همديگر را بزنند.
قهرمان پور: در ســال 1998 داستان 

نومحافظه كاران را هم داريم.
ابوالفتح: بلــه. اينها يــك زماني روي 
برنامه ها اختالف داشتند، اما االن حيات 
يكي از آنها به مرگ ديگري بستگي دارد؛ 
يعني آمده اند براي پيروز شــدن به هر 
شــيوه اي. مثال پيــش از دوران ترامپ 
هم داريم. بــراي نمونــه رئيس جمهور 
مســتقر )اوباما( به غيرآمريكايي بودن 
متهم مي شــود و حتــي كمپيني براي 
اثبات آن راه مي افتــد. در دهه هاي قبل 
در مورد برنامه ها بحث مي شــد و بحث 
شخصي نبود. از سوي ديگر مي گويند كه 
رئيس جمهور مستقر )ترامپ( عروسك 
خيمه شــب بازي پوتين )رئيس جمهور 
روسيه( اســت  يا اينكه حاضر نيستند 
گذشــت كنند و 5ميليارد دالر بودجه 
ديوار )مرزي( ترامــپ را تصويب كنند. 
اين 5ميليــارد دالر در بودجه 3تريليون 
دالري آمريكا عمال چيزي نيســت. اين 
به خاطر اين اســت كه راديكاليســم در 
آمريكا روزبه روز در حال شديدتر شدن 
است و از رأس هرم به بدنه رسيده است. 
در اين شــرايط مرگ جورج فلويد پيش 
مي آيد، مجسمه مي اندازند، پرچم آتش 
مي زنند. تصاويري كه اين روزها منتشر 
مي شود، نشــان مي دهد كه طرفداران 
2حزب همديگر را با مشت و لگد مي زنند. 
اين تصاوير معموال چيزي اســت كه در 
كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته 
شاهد بوديم. جامعه تحمل افكار مخالف 
را ندارد و آمده با هر قيمتي پيروز شود. 
آقاي ترامپ مي گويد يا من در انتخابات 
پيروز مي شــوم يا تقلب شــده است. او 
مي گويد ما اصال چيزي به اسم شكست 
نداريــم و امكان ندارد كه من شكســت 
بخورم. طرف مقابل هــم همينطور فكر 
مي كند. اين شــكاف روزبه روز بيشــتر 
مي شود و هيچ چشم اندازي وجود ندارد 
كه دوطرف به تفاهم، درك مشترك و يك 
آتش بس برسند. شرايط چنان حاد است 
كه االن اصل انتخابات زير سؤال مي رود؛ 
انتخابات نه امنيت دارد، نه سالمت دارد 
و نه مشروعيت دارد. به نظر نمي رسد كه 
در آينده روند افزايش تنش ها تغيير كند؛ 
چون آمريــكا دچــار بحران هاي عميق 
است. حداقل همين حاال 3بحران عميق 
روزمــره دارد؛ بحران ســالمت، بحران 
بيكاري و بحران هويت كه حل هر كدام 
از آنها بسيار دشــوار است. دونالدترامپ 
معتقد است در عرصه داخلي بايد نوعي 
پاكسازي نژادي يا هويتي انجام شود و از 
اين احســاس خطر مي كند كه در آينده 
هويت آمريكايي نابود شود و آمريكا ديگر 
كشوري با اكثريت ســفيد نخواهد بود. 
آمريكايي ها به اين احساس رسيده اند كه 
اگر به اصالح امپراتوري و تقويت داخلي 
نپردازند درنهايت قافيــه را به چيني ها 
مي بازند؛ بنابراين بازگشــت به درون و 
تقويت درون برايشــان اهميت حياتي 
دارد. مشكل هم بود و نبود ترامپ نيست 
و اگر فــرض كنيم ترامــپ در انتخابات 
شكســت بخورد، حزب دمكــرات هم 
چاره اي نــدارد جز اينكه ايــن كارها را 

ميزگرد بررسي انتخابات آمريكا با حضور رحمان قهرمان پور و اميرعلي ابوالفتح

ترامپ يا بايدن
بايدن يا ترامپ؟ اين ســؤالي اســت كه اين روزها در سراســر دنيا پرسيده 
مي شــود و پيش بيني هاي زيادي هم درباره آن مطرح مي شود. انتخابات امسال 
رياست جمهوري آمريكا، از جنبه هاي بسياري مي تواند يك نقطه عطف در تاريخ 
اين كشور باشد. تداوم حضور ترامپ در كاخ سفيد را مي توان چرخش نيروي غالب در فضاي سياست آمريكا تفسير كرد. از سويي 
ديگر، پيروزي بايدن مي تواند نشانه اي از تحرك پشت پرده بخشــي از حاكميت آمريكا باشد كه برخالف ترامپ و هواداران او، 
 خواستار بازگشت به مسير ليبرال دمكراسي و تداوم نظم مبتني بر اين ديدگاه و سرمايه داري است. رحمان قهرمان پور و اميرعلي 
ابوالفتح كارشناسان مسائل آمريكا، در ميزگردي كه به ميزباني روزنامه همشهري برگزار شد، به انتخابات آمريكا، دليل تغيير نگاه 
سياسي در اين كشور و تأثير انتخاب هركدام از نامزدها بر روابط واشنگتن و تهران پرداخته اند. از نظر قهرمان پور، ترامپ يا بايدن، 
سؤالي حياتي براي ايران است چون انتخاب هركدام از آنها مي تواند مسير متفاوتي را پيش روي ايران بگذارد. ابوالفتح، معتقد 
است كه هر دو نامزد فرصت ها و تهديدهايي با خود دارند و در اين ميان، انتخاب مجدد ترامپ، به ايران فرصتي طاليي مي دهد تا 

يك بار براي هميشه،  با تحمل مشقت و سختي، از وابستگي به نفت رها شود.

بكند.  فــارغ از اينكه بايــدن رأي بااليي 
داشــته باشــد يا نه،  مطالبه اجتماعي 
براي بقا همان چيزي اســت كه ترامپ 
مي گويــد و دولت هاي بعــدي هم بايد 
همان مسير را ادامه دهند؛ فقط ممكن 
است يك مقدار در ادبيات و اجرا به تندي 
ترامــپ نباشــند. االن جمهوريخواهان 
نگران هســتند؛ چون معتقدند ترامپ 
خيلي تندروي مي كند. آنها با بحث هاي 
سياست خارجي و داخلي ترامپ مشكلي 
ندارند، امــا معتقدند اين رونــد بايد در 
2دهه يا 15سال انجام شود و اگر ترامپ 
روند را با ســرعت در يك يا 2سال پيش 

ببرد، آمريكا هم در داخل و هم در خارج 
دچار تزلزل مي شــود؛ بنابراين رويكرد 
ملي گرايانــه، رويكــرد هويت گرايانه و 
رويكرد تقويت درون با دولت هاي بعدي 
آمريكا هم ادامه پيدا مي كند كه اگر ادامه 
پيدا نكند، خودشان مي دانند به سرنوشت 
اتحاد جماهيــر شــوروي و امپراتوري 
بريتانيا گرفتار مي شــوند و براي ماندن 
چاره اي ندارند كــه در زندگي روزمره و 
ذهنيت خود تغييراتــي ايجاد كنند. در 
نهايت، اين تغييرات خــودش را در اين 

تضادها نشان مي دهد.
 بخشــي از اينها مطالبات 
اجتماعي است و هر رئيس جمهوري 
ناگزير اســت آنها را لحاظ كند. اما 
ترامپ با ميل ســيري ناپذيرش براي 
پيروزي و رسيدن به خواسته هايش، 
در حال آسيب رساندن به نهادهاست. 
در اين شــرايط اين ســؤال مطرح 
مي شــود كه چطور ساختار، نهادها و 
رسانه ها نتوانسته اند ترامپ را مهار 
كنند تا آمريكا را بــه اين دوقطبي 

وحشتناك تبديل نكند.
ابوالفتح: براي اينكه چيزي كه ترامپ 
مي گويد خواســت اكثر قريب به اتفاق 
مردم آمريكاســت؛ يعني مردم آمريكا 
بعد از اين همه سال ديده اند كه روزبه روز 
مشكالتشــان بيشتر مي شــود، رؤياي 
آمريكايي شان در حال نابود شدن است، 
 در جامعــه جهاني در حال مســتحيل 
شدن هستند و مشكالت اقتصادي شان 
روزبه روز افزايش پيــدا مي كند. از نظر 
آنهــا اين ســاختار بيمار اســت. آنها از 
نظام انتخابي شــان و سيستم چرخش 

قدرت ايراد مي گيرنــد. اينكه يك عده 
سياســتمدار كهنه كار در كاخ شيشه اي 
خود در واشنگتن نشسته اند و نمي دانند 
اصال مردم چه مي خواهند، آنها را عصباني 
مي كند؛ بنابراين وقتي كه ترامپ حمله 
مي كند به اين ســاختار، مورد حمايت 
قرار مي گيرد. ترامپ شم اين را دارد كه 
چطور سوار بر موج شود. او خواست مردم 
را شناسايي كرده. اگر شــما به رسانه ها 
حمله كنيد، چه رسانه هاي سنتي مانند 
ســي ان ان و ديگران و چه رســانه هاي 
مدرن مانند فيســبوك و توييتر، توسط 
توده مورد ســتايش قرار مي گيريد. اگر 
شــما به هركدام از اجزاي ديپ استيت 
)دولت پنهان( يعني رســانه ها، جامعه 
اطالعاتــي،  نظامي ها و سياســتمداران 
كهنه كار حمله كنيد، توسط توده مردم 
مورد اســتقبال قــرار مي گيريد و دليل 
آن هم اين است كه توده مردم نسبت به 
وضعيت موجود ناراضي هســتند. كسي 
برنده اســت كه صداي گــروه ناراضي 
باشــد. ترامپ به خوبي ايــن را مي داند. 
دمكرات ها هــم مي داننــد؛ هرچند در 
رودربايســتي ترامــپ قــرار گرفته اند. 
شعارهاي آنها هم كامال پوپوليستي است. 
دمكرات ها مي گويند كه به هر كسي هر 
هفته 600دالر مي دهنــد؛ درحالي كه 
جمهوريخواهــان مي گوينــد 400دالر 
مي دهيــم. در رفتارهاي پوپوليســتي، 
مســابقه دارند. دمكرات ها هم در همان 
فضاي پوپوليستي حركت مي كنند؛ چون 
رمز بقايشان اين است. ديگر نمي توانند با 
ساختارهاي سنتي حاكم شوند و مجبور 
هستند به توده مراجعه كنند و توده مردم 

هم مطالبات خاص خودش را دارد.
آقــاي دكتر، نظر شــما 
درباره گفتمان ترامــپ در انتخابات 

2020چيست؟
قهرمان پور: نكته اي كه آقاي ابوالفتح 
اشاره كردند را من از زاويه اي ديگر به آن 
مي پردازم. هميشــه در جامعه نيروهاي 
مختلفي وجود دارد. ممكن اســت اين 
نيروهاي مختلف در انتخابات نماينده اي 
داشته باشند يا نداشته باشند. فرمايش 
آقاي ابوالفتح متين و محكم اســت. ما 
در آمريــكا تحوالتــي داريم كــه ميانه 
جمهوريخواهان و دمكرات ها به آنها اجازه 
بروز نداده اند. حتي وقتي كه آقاي جورج 
بوش هم به طيف نومحافظه كار و افرادي 
ماننــد هانتينگتون كــه نظريه برخورد 
تمدن ها را مطرح كرد، نزديك شد، باز اين 
نيروي سياسي متمايل به مركز توانست 
اين نومحافظه كاران را مهار كند. سپس 
آقاي اوباما آمد و نگاه ميانه گرا بيشــتر 
تقويت شد. شــما در جامعه موضوعات، 
 دعوا و شكاف هاي مختلف داريد. مسئله 
اين اســت كه اين موضوعات چقدر در 
كانون دعواي انتخاباتــي قرار مي گيرد. 
اين اتفاق اســت كه دعواي انتخاباتي را 
معنادار مي كند. در يــك جامعه صدها 
مسئله ممكن است مطرح باشد، ولي اين 
كمپين ها هســتند كه يك موضوع را به 
يك مسئله اصلي تبديل مي كنند. آيا وقعا 
ترامپ در مديريت بحران بد عمل كرده  
اســت؟ هيچ كس جوابي براي آن ندارد. 
كمپين آقاي بايدن مي گويد كه عملكرد 
او فاجعه بار اســت، امــا كمپين ترامپ 
مي گويد كه اينطور نيســت. حقيقت اما 
چيست؟ حقيقت به جايي كه شما در آن 
قرار داريد، بستگي دارد. ناظر به فرمايش 
آقــاي ابوالفتح مي گويم،  يك خواســت 
عميق براي ناسيوناليسم آمريكايي وجود 
دارد. در اين ترديدي نيســت. مي توانيم 
اسمش را تفكر انزواگرا بگذاريم. مبناي 
اين تفكر اين است كه نظم برقرار شده در 
داخل آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم، از 
دهه 1970و مشخصا بعد از 1980ضعيف 

عمل مي كند و نابرابري توليد مي كند و 
جهاني شدن هم به اين داستان دامن زده. 
براي نمونه آمريكايي هايي كه در نواحي 
صنعتي شــيكاگو كارگــري مي كردند 
به خاطــر جهاني شــدن و تمركززدايي 
از توليــد و رفتن توليد به ســمت چين 
بيكار شــده اند؛ درحالي كه پايگاه سنتي 
دمكرات هــا بين كارگران بــود و همين 
افراد در سال 2016به ترامپ رأي دادند. 
آيا ديپ استيت،  ســران آمريكا و كساني 
كه از توزيع ثروت بهره بيشتري برده اند 
در اين سال ها، مي خواهند اين واقعيت 
را بپذيرند يا نه؟ من موافقم كه مســئله 
ترامپ شايد معلول باشــد و اگر ترامپ 
هم برود اين مسئله پابرجاست و ممكن 
است يك آدمي مثل ترامپ بيايد دوباره 
بسيج سياســي در جامعه ايجاد كند، اما 
ضمن اين تحليل ساختاري، بايد ببينيم 
نقش خود ترامپ چه بوده است. او آمده و 
سنتي را در آمريكا به هم مي زند، او قواعد 
سياســي را به هم مي زند، به رسانه هاي 
جاافتــاده حمله مي كنــد، كاري كرده 
كه دعواهــاي بوروكراتيك درون دولت 
بي معنا شــده اند و همه سياست را مثل 
كشــورهاي در حال توســعه به خودش 
معطوف كرده اســت. حتــي به نظر من 
هم اكنون، قبل از اينكه به كمپين بايدن 
ببازد، به اشــتباهات خــودش مي بازد. 
يك اشــتباه اســتراتژيكش اين اســت 
كه پيرامون خود را خالــي كرده و همه 
تيرهايي كه طرف مقابل مي زند به ترامپ 
مي خورد. درحالي كه مي توانست بگويد 
من اين كار را نكرده ام و فالني انجام داده. 
االن آقــاي ترامپ بايد دربــاره عملكرد 
4ساله شــخص خودش پاسخگو باشد و 
اين چيزي اســت كه بايدن و كمپين او 
فهميده است. دومين اشتباه استراتژيك 
ترامــپ و كمپين او اين بود كه ســطح 
انتظارات را از بايــدن خيلي پايين آورد 
و گفت كه او يك آدم خواب آلود اســت 
كه سياست بلد نيســت. در مناظره اول 
آقاي ترامپ با همين ذهنيت مي خواست 
بايدن را له كند، اما درست نتيجه عكس 
گرفت. جامعه آمريــكا گفت كه اين چه 
نوع سياست ورزي است كه رئيس جمهور 
اجازه نمي دهد طرف مقابل حرف بزند. 
من فكر مي كنم اشتباه هاي استراتژيك 
ترامپ، بيشتر از ابتكار عمل هاي بايدن به 
او ضربه زده. مهم ترين كاري كه كمپين 
بايدن انجام داده اين است كه مدام روي 
مسئله كرونا پافشــاري كرده، آن را يك 
بحران خوانده و اينطور مطرح كرده كه 
با شرايط فعلي، زمســتان تاريكي پيش 

روست.
مي خواهم بگويم خود شــخص ترامپ 
هم موضوعيت دارد، اما با شــما موافقم 
كه حتي اگر ترامــپ را از صحنه بيرون 
ببريم، آن مســئله و نيازي كه در جامعه 
آمريكا شــكل گرفته و آقــاي فوكوياما 
هشــدار داده كه زوال سياســي است، 
وجود دارد؛ يعني اگــر ترامپ برود و در 
2024و 2028آدمــي بيايد كه بتواند به 
اين نياز در صحنه انتخابات جواب بدهد 
و بسيج سياســي راه اندازي كند، دوباره 
دوقطبي شدن را خواهيم داشت. به خاطر 
همين گفتم كه ترامپ تجلي ناكارآمدي 
ليبرال دمكراسي است. ماحصل و كاركرد 
و نتيجــه و محصول نظمي كــه ليبرال 
دمكراسي بعد از جنگ جهاني دوم، چه 
در داخل آمريكا و چه صحنه بين المللي 
ايجاد كرده اين بوده كه قشر تحصيلكرده، 
شــهري، كارخانه دار و اقليــت پول دار 
روزبــه روز ثروتمندتــر و بخش ديگري 
از جامعــه روزبه روز فقيرتر شده اســت. 
اين شــكاف فقر و ثروت و  شكاف شهر و 
حاشيه، اين شكاف ها روزبه روز در جامعه 
آمريكا بيشتر شــده و االن به يك نقطه 

جواد نصرتي
روزنامه نگار

  بايدن حتما 
براي مــا بهتر 
است و مي تواند 
اثر رواني مثبت 

در بازار داشته باشد، و قيمت دالر 
پايين مي آيدكــه يك مقدار اميد 

موقتي ايجاد مي كند

  ترامپ بيايد،  مسير گذشته را 
با شدت بيشتري ادامه مي دهد و 
حتي ممكن است زيرساخت هاي 

ما را هم هدف قرار بدهد

  من معتقدم كــه انتخابات به 

دعوا كشيده نخواهد شد، هر چند 
ممكن اســت نتيجه سوم نوامبر 
معلوم نشــود اما نظام سياسي 
آمريكا اجازه نخواهــد داد يك 
بحران انتخاباتي براي يك ماه يا 

دو ماه شكل بگيرد

رحمان قهرمان پور)راست( و اميرعلي ابوالفتح   عكس: همشهري/ امير پناه پور
پيش بيني اكونوميست از شانس پيروزي نامزدها

% 96

% 4

بايدن

ترامپ
0

25

50

75

100



19 2 يكشنبه 11 آبان 99  شماره 8074 جهان 3 0 2 3 6 4 0

انتخابات اشاره كرديد. نظرسنجي ها 
مي گويند كه بايدن، حتي در ايالت هاي 
چرخشي هم اوضاع بهتري دارد. بايد 
نظرسنجي ها را معتبر بدانيم يا فكر 
مي كنيد مثل 2016اتفاق ديگري روي 

خواهد داد؟
ابوالفتح: نظرســنجي ها كامال دقيق و 
علمي هستند، اما به دليل نظام انتخاباتي 
آمريكا، قابل سنجش در اين كشور نيست. 
آن هم به ايــن دليل كه نظرســنجي ها 
عمدتا بر خواســت رأي دهنده متمركز 
مي شــود. در كشــوري كه رأي مردمي 
مالك باشــد، مي تواند احصــا كند، اما 
در كشــوري با آراي الكترال، تشخيص 
اينكه چه كسي از صحنه بيرون مي آيد با 
نظرسنجي ممكن نيست. سال 2016هم 
همينطور بود. البته مــن در علمي بودن 
آن شــكي ندارم. اگر اين نظرسنجي در 
كشوري مانند فرانسه، بريتانيا، مكزيك 
يا  كانادا انجام مي شد، مي توانست جواب 
بدهد، اما نظام انتخاباتي آمريكا به گونه اي 
است كه با نظرسنجي نمي توان به نتيجه 

مطلوب رسيد.
تحليل من اين است كه در يك انتخابات 
آرام شــانس آقاي بايدن براي پيروزي 
باالســت، اما در يك انتخابات پرهرج و 
مــرج و پردعوا، ترامپ شــانس پيروزي 
بيشتري دارد. اگر در اين شرايط، نتيجه 
به ديوان برود، دست ترامپ 6به 3باالتر 
است و اگر نتيجه به مجلس نمايندگان 
برود، چون هــر ايالت يــك رأي دارد و 
ترامــپ 26رأي از 50رأي را دارد، برنده 
خواهد بود؛ به همين دليل اســت كه با 
اين اطمينان خاطر مي گويد كه يا برنده ام 
يا تقلب مي شــود. ما اصال چيزي به اسم 
انتقال قدرت نداريم؛ چون قرار نيســت 
انتقال قدرت رخ بدهــد؛ نه اينكه ترامپ 
بخواهد غيرقانوني در قدرت بماند، بلكه 
مي گويد قانوني رئيس جمهور مي شود و 
آقاي بايدن، قانونــي نمي تواند و با هيچ 
فرمولي امكان پيروزي نــدارد؛ بنابراين 
هر چه جنگ و دعوا بيشتر شود كه به نظر 
مي رسد بيشتر خواهد شــد، به احتمال 
قريب به يقين ترامپ برنده خواهد بود؛ 
مگر مــوج راه آبي راه بيفتد و ســونامي 
آبي كه باعث شود جمهوريخواهان حتي 
تگزاس و فلوريدا را از دســت بدهند. اگر 
يك پيروزي قاطع باشــد، در آن حد كه 
ترامپ نتواند مدعي تقلب باشد، كار براي 
او تمام خواهد شــد. اگر اين اتفاق نيفتد 
كه احتماال هم نخواهد افتاد، كار به دعوا 
كشــيده مي شــود و در دعوا هم شانس 

ترامپ باالست.
قهرمان پور: اول بايد به اين سؤال جواب 
بدهيم كه چرا اصال مســئله تشــكيك 
در نظرسنجي ها ايجاد شــده است. در 
آمريكا تعداد كســاني كه از تلفن ثابت 
استفاده مي كنند روزبه روز كمتر مي شود؛ 
بنابراين كساني كه نظرسنجي مي كنند، 
عموما به موبايل ها زنــگ مي زنند. اين 
كار،  آن اعتبــار الزم را ندارد. اين يكي از 
چالش هاي نظرســنجي در آمريكاست. 
اين بار مؤسســات نظرسنجي براي رفع 
ايراد 2016همزمان هم در ســطح ملي 
نظرســنجي مي كنند و هم در ســطح 
ايالتــي. االن در ايالت هــا، در 13ايالت 
شناور رقابت تقريبا نزديك است؛ يعني 
اگر به نظرســنجي ها نــگاه كنيد فاصله 
آقاي بايدن با ترامپ در بهترين حالت 4تا 
5درصد است؛ درحالي كه وقتي در سطح 
ملي نگاه كنيد 10درصد است. شما آن 
10درصد را كنار بگذاريد. در اين 13ايالت 
شــناور، آقاي بايدن به 52رأي الكترال 
براي پيروزي نياز دارد و آقاي ترامپ به 
145رأي الكترال؛ يعني اگر آقاي بايدن 

بتواند از اين 13ايالت، برنده 4يا 5ايالت 
شــود، برنده انتخابات اســت، اما آقاي 
ترامپ بايد تقريبا برنده 8ايالت شــود؛ 
بنابراين در سطح الكترال كالج وضعيت 
بايدن بهتر است، اما اين به معناي پيروزي 
قطعي بايدن نيست. اســتراتژي ترامپ 
كاهش مشاركت و ترساندن مردم و ايجاد 
تشكيك در آراي پستي است؛ چون همه 
اينها به او كمك مي كنــد در ايالت هاي 
حساسي مانند پنسيلوانيا و فلوريدا مثال 
با ابطال 100هزار رأي تمام الكترال كالج 
را به دســت بياورد. در مقابل استراتژي 
بايدن اين اســت تا جايي كــه مي تواند 
مشــاركت را باال ببرد تا اين اســتراتژي 
ترامپ را ناكارآمــد كند. من معتقدم كه 
انتخابات به دعوا كشــيده نخواهد شد؛ 
هر چند ممكن است نتيجه سوم نوامبر 
معلوم نشــود، اما نظام سياســي آمريكا 
اجازه نخواهد داد يــك بحران انتخاباتي 
براي يك ماه يا 2 ماه شــكل بگيرد. نكته 
ديگــر اينكه امــروزه بــراي پيش بيني 
معموال به 3منبع رجوع مي شــود؛ يكي 
نظرســنجي، يكي متخصصان كمپين 
كه كيفيت كمپين را مشخص مي كنند 
و آخــري هــم قماربــازان بنگاه هاي 
شرط بندي. در سال 2016فقط يكي از 
اين 3منبع كه نظرسنجي بود، مي گفت 
كه خانم كلينتون برنده مي شــود، اما به 
لحاظ كمپيني، خانم كلينتون ايرادهاي 
جدي داشت. مهم ترين ايرادش اين بود 
كه خانم بود و آمريكايي ها هرگز به يك 
خانم به عنوان رئيس جمهور اعتماد نكرده 
بودند. از آن بدتر اين بود كه منسوب به 
شــوهرش بود؛ يعنــي آدم رانت خواري 
شمرده مي شد كه مدام از او مي پرسيدند 
كه تو غير از بيل كلينتون چه داري؟ اگر 
فاميلي كلينتون را از تو بگيرند، مي تواني 
بگويي خودت چه كاري كرده اي؟ خانم 
كلينتون هرگز نتوانســت در كمپينش 
به اين سؤال ها پاســخ بدهد؛ يعني آراي 
قطعي منفي خانم كلينتون، بسيار بيشتر 
از بايدن بود. داســتان 2016داســتان 
رقابت 2نفر چالش گر بــود. آقاي ترامپ 
كاري نكرده بود و فقــط وعده مي داد و 
دعوا بر سر وعده ها بود، اما امسال چون 
آقاي ترامپ رئيس جمهور مستقر است، 
عالوه بر دعوا بر سر وعده ها بايد از عملكرد 
خودش دفاع كند. آقاي ترامپ 4ســال 
پيش وعده هايي داده و حاال مي پرســند 
كه چه شد؟ چرا رئيس جمهور كشور بايد 
بگويد براي درمان كرونا مي توان وايتكس 
خورد؟ چرا به عنوان رئيس جمهور آمريكا 
گفته ايد كــه ويروس كرونــا خطرناك 
نيست؟ اين مسائل براي بخشي از جامعه 
آمريكا، مخصوصا سالمندان كه در آمريكا 
زياد هستند، ســؤال جدي است و ترس 
جدي درست مي كند؛ لذا معتقدم اين بار 
بايدن برنده است. بنگاه هاي شرط بندي 
گفته انــد بايدن و 60درصــد او را برنده 
مي داننــد، متخصصــان كمپين زيادي 
معتقدند كه كمپين ترامپ ضعيف عمل 
كرده اســت. نظرســنجي ها هم نشان 
مي دهند كــه بايدن برنده اســت. آقاي 
بايدن به احتمال زياد برنده اســت، اما با 
اختالف كــم. من هم معتقــدم كه موج 
آبي راه نخواهد افتاد، امــا دولت پنهان 
و نهادهاي دمكراتيــك آمريكا، چون در 
اختيار ترامپ نيســتند، اجازه نخواهند 
داد كه او موضوع را به فضاي دعوا بكشاند.
چيزي كه بــراي ما مهم 
اســت، تأثير انتخابــات آمريكا بر 
مناســبات ايران و جهان است. اين 
ســؤال پيش مي آيد كه پيروزي هر 
كدام از 2نامزد، چه تأثيري بر روابط 
ايران و آمريــكا دارد و ايران فرداي 

اعالم نتيجه انتخابات بايد چه انتظاري 
از بايدن يا از ترامپ داشته باشد؟

ابوالفتح: من معتقدم كه هر دو نفر هم 
فرصت ساز هستند و هم تهديدساز. نگاه 
خوب و بد و خير و شــر داشــتن به اين 
دو نامزد از اساس اشــتباه است. سطح 
توقع و انتظار جامعه بايد متعادل شــود 
و اين بر عهده نخبگان و رسانه هاســت 
كه واقعيت هــا را،  حتي اگر تلخ باشــد، 
اعالم كننــد. من معتقــدم ادامه دولت 
ترامپ مي تواند براي ما هم فرصت ايجاد 
كند و هم تهديد. بايــدن هم همينطور 
است. مي توان مسائل را روي يك نمودار 
گذاشــت، برايند گرفت و به اين نتيجه 
رسيد كه كدام بيشتر و كدام كمتر تهديد 
و فرصت دارنــد. اما اينكــه تصور كنيم 
اگر ترامپ بيايد اوضاع جهنم مي شــود 
و بايدن بيايد اوضاع گل و بلبل مي شود، 
اشــتباه اســت. درباره ترامپ كه جاي 
بحث نيست و همه مي دانيم كه وضعيت 
ادامه پيدا خواهد كرد و فشار حداكثري 
افزايش مي يابد. بحــث اينكه مي گويد 
مي خواهم مذاكره كنــم، اصال واقعيت 
نــدارد و من معتقدم ترامــپ مخصوصا 
كاري مي كند كه ايران اصال مذاكره نكند؛ 
يعني با شــناخت روانشناسي سياسي 
سياســتمداران و نظام ايران، به گونه اي 
عمل مي كند كه اصال جايي براي مذاكره 

وجود نداشته باشد. 
فرصتي كه اشــاره كرديد 
منظورتان اجماع بين المللي ايران و 

دنيا در مقابل آمريكاست؟
ابوالفتح: فرصت به اين معنا كه آدم ها در 
تنگنا و فشار خالقيت پيدا مي كنند. البته 
بسيار سخت است،  فشــار وارد مي شود 
و ممكن است يكي، دو نسل نابود شود، 
اما چه اتفاقي مي افتــد؟ وقتي كه ايران 
قطع اميد كند از رابطــه با اروپا و آمريكا 
و اصال جامعه جهاني، مجبور مي شــود 
در داخل خودش را تقويــت كند. اخيرا 
بلومبرگ مقاله اي منتشــر كــرده با نام 
ســاخت ايران و اينطور مطــرح كرد كه 
ايران شــلوارهاي جينش را هم خودش 
مي ســازد. اين مي تواند همان فرصتي 
باشد كه بعد از دهه ها، وابستگي ما به نفت 
قطع شود و آرزويي كه هميشه داشتيم 
و هيچ وقت جرأتشان را نداشتيم، تحت 
فشار به آن برســيم و آرام آرام روي پاي 

خودمان بايســتيم. اين شرايط مي تواند 
فرصتي ايجاد كند كه مثال روابط مان را 
با چين گسترش دهيم و فضاي تنفسي 
بگيريم، ولي وقتي كه وارد تعامل بشويم 
با آمريكا و بعد متقابال با اروپا، نگاهمان به 
غرب مي شــود و دوباره روز از نو و روزي 
از نو. مثال پژو مي آيد و برايمان ماشــين 
مي سازد و پرايد ما هميشه همين پرايد 
مي ماند؛ بنابراين ممكن است اين فرصت 
ناخواســته برايمان ايجاد شود. در مورد 
بايدن اينكه فرصت ايجــاد مي كند كه 
بحثي نداريم؛ چون برمي گردد به برجام 
و تحريم ها برداشــته مي شــود. دوباره 
مذاكره مي كنيم و فشــارها برداشــته 
مي شــود. اين بخش فرصت ســازي آن 
است. سياســت خارجي آمريكا، 2پايه 
دارد؛ اجماع سازي  و ارعاب گري. ترامپ 
روي ارعاب گري تكيــه مي كند؛ نه فقط 
براي ايران كــه درباره همه كشــورها. 
دمكرات ها و آقاي بايــدن احتماال وجه 
اجماع سازي را تقويت مي كنند. ممكن 
اســت دوباره اروپا و آمريكا با هم متحد 
شــوند و عليه ما اجماع جهاني شــكل 
بگيرد. ما از ظرفيت اروپــا از حداقل به 

لحاظ سياسي نمي توانيم استفاده كنيم. 
بازگشــت آمريكاي بايدن به برجام هم 
اين مخاطره را ايجــاد مي كند كاري كه 
ترامپ نتوانســت انجام بدهــد را بايدن 
انجام دهد؛ آن هم اينكه با بازگشــت به 
برجام، برجام را نابود كند؛ چون در برجام 
مكانيزم ماشه تعبيه شــده است. اينكه 
بايــدن مي گويد به برجــام برمي گردم، 
اگر هدف، گشايش باشــد، خوب است، 
اما اين خطر وجود دارد كه برجام را مثل 
يك شمشير باالي سرمان بگيرد و بگويد 
اگر اين كار را انجام ندهيد از اين مكانيزم 
ماشه اســتفاده مي كنم. من معتقدم كه 
بايدن هم مي تواند تهديدزا باشــد. من 
حتي معتقدم شايد 2،3سال ديگر بگوييم 
كه شــرايط در دوران ترامپ بسيار بهتر 

بود، حاال بايد با بايدن چه كنيم؟
قهرمان پور: من معتقد نيستم كه بايدن و 
ترامپ براي ايران يكسان هستند. اين يك 
نگاه ساختاري است. با اين نگاه مي توانيم 
اســتمرار را توضيح بدهيم  امــا به لحاظ 
تئوريك بايد بتوانيم تغيير را هم توضيح 
دهيم. اين حرف كه بايدن و ترامپ براي 
ايران يكي هســتند مثل حرفي است كه 
فرهنگ گرايان درباره خاورميانه مي زدند. 
آنهــا مي گفتند كه فرهنــگ خاورميانه 
ضددمكراتيك است و از اينجا دمكراسي 
درنمي آيد، اما ما ديديم يك تونسي آمد 
كه دمكراتيك هم بــود؛ بنابراين ما بايد 
تغيير را توضيح دهيم. در بخش استمرار 
بله، موافقم كه به هرحال اينكه كسي فكر 
كند كه با آمدن بايدن همه  چيز گل و بلبل 
مي شــود، درست نيســت. ما يك سابقه 
40ساله داريم كه نمي توانيم رد كنيم. ما 
با آنها و آنها با ما مشكل داشته اند. بايدن 
مي گويد كه بحث حقوق بشــر و تبعيت 
ايران از قواعد بين المللي برايش مهم است 

و اينها يعني چالش.
اما اينها چند فرق اساســي دارند. شايد 
بتوانيم بگوييم بايدن براي ايران تهديد 
كمتري نســبت به ترامپ است. بايدن 
مطلوب ايران نيست، اما حتما از ترامپ 
بهتر است. چرا؟ چون ترامپ در 4سالي 
كه رئيس جمهور بوده، از خطوط امنيت 
ملي رد شــده اســت؛ مثال آمده سردار 
ســليماني را ترور كرده است؛ چيزي كه 
ما هميشــه فكر مي كرديم هم براي ما 
و هم براي واشــنگتن خط قرمز امنيتي 

اســت. ســپاه را در ليســت گروه هاي 
تروريســتي قرار داده؛ كاري كه هميشه 
فكر مي كرديم خط قرمز امنيتي ماست. 
قبال در مخيله كسي نمي گنجيد كه كسي 
به عنوان رئيس جمهــور آمريكا فروش 
نفت ايران را صفر كند، امــا ترامپ اين 
كار را كرد. ترامپ، با توجه به شــرايطي 
كه در داخل آمريــكا دارد، اگر ببرد  مثل 
بوكسوري اســت كه 20نفر را در رينگ 
بوكس به تنهايي زده اســت. اين ترامپ 
حتي به نظر من جســورتر و خودخواه تر 
و بااعتماد به نفس بيشــتري نسبت به 
2016عمل خواهد كرد؛ يعني سياست 
را به مراتب شخصي تر خواهد كرد. ترامپ 
اگر بيايد متقاعد كــردن افكار عمومي 
نســبت به مذاكره و اينكه  مــا داريم با 
آمريكا مذاكره مي كنيم تا چيزي بدهيم 
و چيزي بگيريم كاربســيار دشــواري 
خواهد بود؛ چون ترامــپ آمده و زمينه 
را طوري چيده كه از حرف هاي او چيزي 
جز تسليم درنمي آيد؛ يعني اگر كسي با 
ترامپ مذاكره كند، تصور بســياري اين 

خواهد بود كه ايران تسليم شده است. 
پس بايد با او چه كار كرد؟

قهرمان پور: توافق با ترامپ راحت تر است، 
اما غيرقابل اعتما دتر هم هست. چون شما 
با ترامپ طرفي، راحت مي تواني با او توافق 
كني، اما نمي تواني روي حرف او حساب باز 
كني. توافق با بايدن سخت تر و زمان برتر 
است؛ چون چندصد نفر تيم مشاوره دارد. 
بايدن بيايد براي توافق كار ســخت تري 
خواهيد داشت، اما روي حرف او مي شود 
بيشتر حســاب كرد؛ ضمن اينكه بايدن 
به خاطر سن بااليي كه دارد، نمي تواند مثل 
ترامپ در خيلي از امور شخصا نظر بدهد؛ 
بنابراين بوروكراسي اهميت پيدا مي كند. 
به خاطر همين معتقدم بايدن حتما براي ما 
بهتر است و مي تواند اثر رواني مثبتي را در 
بازار داشته باشد و قيمت دالر پايين مي آيد 
كه يك مقدار اميد موقتي ايجاد مي كند. از 
آن طرف حاكميت هم يك فرصت تنفسي 
پيدا مي كند كه فكر كند با اين بايدن چه 
كند؟ ولي اگر ترامپ بيايد، مسير گذشته 
را با شدت بيشتري ادامه مي دهد و حتي 
ممكن است زيرساخت هاي ما را هم هدف 
قرار بدهد. در اين صورت اصال فرصت فكر 
كردن و زمان طراحي و اجراي استراتژي 

براي ما نمي ماند.

  ايــن خطر 
وجود دارد كه 
بايــدن برجام 
را مثــل يك 

شمشير باالي ســرمان بگيرد و 
بگويد اگر اين كار را انجام ندهيد از 
اين مكانيزم ماشه استفاده مي كنم. 
من معتقدم كه بايدن هم مي تواند 

تهديدزا باشد

  من معتقــدم ترامپ مخصوصا 
كاري مي كند كه ايران اصال مذاكره 
نكند؛ يعني با شناخت روانشناسي 
سياسي سياســتمداران و نظام 
ايران، به گونه اي عمل مي كند كه 
اصال جايي بــراي مذاكره وجود 

نداشته باشد

حساسي رسيده. آقاي ترامپ هم دست 
روي اين شكاف ها گذاشــته است. حاال 
بايد ببينيم كه آيا ايــن انتخابات معلوم 
خواهد كرد كه اين شــكاف ها همچنان 
مي خواهند مسئله بمانند يا نظام سياسي 
آمريكا مي خواهــد راه چاره اي پيدا كند 

براي حل اين شكاف ها.
در اين چنــد هفته بحث 
سورپرايز اكتبر مطرح بود. رسانه هاي 
آمريكايي هر كدام از نگاه خودشان 
يك مسئله اي را ســورپرايز اكتبر 
معرفي مي كردند. به نظر شما سورپرايز 

اكتبر امسال چه بود؟
ابوالفتح: ببينيد الزامي نيست كه در هر 
انتخاباتي سورپرايز اكتبر داشته باشيم؛ 
امسال هم داشتيم البته. سورپرايز اكتبر 
مي تواند به وجود بيايد، اما آن اثرگذاري 
را نداشته باشد. براي اين دو نامزد حداقل 
دو اتفاق افتــاد؛ يكي آن گزارشــي كه 
نيويورك تايمز منتشــر و اعالم كرد كه 
ترامپ فرار مالياتي دارد. در مناظره اول، 
خيلي روي اين مســئله مانور داده شد و 
رسانه ها به آن پرداختند، ولي نكته جالب 
اين است كه برخالف تصور افرادي كه اين 
اطالعات را درز دادند، يعني همان جامعه 
اطالعاتي كه مي خواست با رئيس جمهور 
تسويه حساب كند، ترامپ لطمه نخورد؛ 
چون جامعه آمريكا بسيار مشتاق است 
كه فرار مالياتي كند و بسياري دنبال اين 
مي گشــتند كه بدانند او چه كار كرده تا 
خودشــان هم ياد بگيرند؛ يعني اين كار 

پوئن منفي براي ترامپ قلمداد نشد.

قهرمان پور: در پايگاه رأي خودش.
ابوالفتح: بله در پايــگاه رأي خودش. 
مخالفانش كه مخالف هســتند و ترامپ 
هر كاري بكند بــا آن مخالفت مي كنند. 
بدلش براي حزب رقيب، مسئله لپ تاپ 
هانتر بايدن و ماجراي اوكراين بود. بخش 
فســاد اخالقي هم همينطور بود. مردم 
مي گفتند يك جوان پولدار و خوش تيپ 
كارهايي كرده و كاش ما هم مي توانستيم 
از اين امكانات اســتفاده كنيم؛ بنابراين 
ســورپرايز اكتبر به وجود آمد، ولي مؤثر 
نبود. من به شــخصه معتقد نيســتم كه 
پرونــده ايميل هاي هيــالري كلينتون 
بود كه او را زميــن زد. بله نكته منفي اي 
بود، اما اتفاقات ديگري رخ داد كه آقاي 
ترامــپ در انتخابات پيروز شــد؛ اينكه 

مردم پنسيلوانيا كار مي خواستند، مردم 
ويسكانسن كار مي خواستند و برايشان 
اصال مهم نبود ايميل پاك شــده يا نه؟ 
اينها بحث هاي نخبگانــي بود، اما مردم 
چيزي كه در زندگي روزمره شــان است 
را جدي مي گيرند. االن هم اين دو اتفاق 
براي اين دو نفر رخ داده، ولي چون بحث 
جامعه كرونا و معيشــت و اجاره خانه و 
بيمه است، اصال براي مردم مهم نيست 
كه لپ تاپي بوده و فســاد اخالقي بوده يا 
نه؟ براي همين موضوع براي آنها از درجه 
اهميت ساقط مي شود و به خاطر همين 
از اثرگذاري سورپرايز اكتبر كم مي شود.

قهرمان پور: من معتقــدم كه درواقع 
ســورپرايز اكتبر يا همان كمپين منفي، 
كه براساس آن به رقيب حمله مي شود، 
اتفاق افتاده. البته اجــازه بدهيد اين را 
بگويم كــه جنگ در ايــن مقطع به نفع 
ترامپ نيست. جنگ براي رئيس جمهور 
مستقر، اگر شروع شــده باشد مي تواند 
امتياز باشــد؛ مثل جورج بوش پسر در 
2004با جان كري. بــوش گفت جنگ 
شروع شــده و اگر جان كري بيايد اصال 
نمي تواند كشــور را اداره كند؛ بنابراين 
سورپرايز اكتبر فكر نمي كنم جنگ باشد. 
من با آقاي ابوالفتح موافقم كه سورپرايز 
اكتبر شروع شده اســت. در مورد آقاي 
ترامپ در آراي مردد كمي اثر داشت، اما 
در پايگاه خودش اثري نداشت. در آراي 
مردد اينكه اين آدم فــرار مالياتي كرده، 
بخشي از آن البته، مي تواند اثرگذار باشد. 
در مقابل كمپين منفي آقاي ترامپ هم 
كه حساب زيادي رويش باز كرده بود با 
واكنش ديپ استيت يا همان دولت پنهان 
خيلي بي اثر شد؛ يعني توييتر و فيسبوك 
با استناد به قواعد حوزه خصوصي اجازه 
ندادند اين مسئله پخش شود. به لحاظ 
قواعد كمپيني، زمان كمپين در آمريكا 
يك ســال اســت و ميزان اثرگذاري در 
اين چنــد روز باقي مانده شــايد تنها به 
اندازه يك درصد باشــد. اين يك درصد 
هم به خاطر نظام انتخاباتــي آمريكا كه 
الكتراي كالج است، مهم است، اما زماني 
براي يك ســورپرايز باقــي نمانده؛ مگر 
اينكه ترامپ بيايد و بگويد نفري 300يا 
400دالر به هر آمريكايــي مي دهد كه 

خب، اين مي تواند سورپرايز اكتبر باشد.
 بــه فرصت كوتــاه براي 

رحمان قهرمان پور)راست( و اميرعلي ابوالفتح   عكس: همشهري/ امير پناه پور
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ژاپن كه تا كنون به خاطر مالحظــه آمريكا از ايران فاصله 
گرفته بود در راســتاي سياســت خارجي تامين منابع، 

تصميم به تقويت همكاري با تهران گرفته است.
روزنامه ژاپنــي نيهون كيزاي، ديروز نوشــت: ژاپن قصد 
دارد براي تنوع بخشيدن در منابع تامين كننده نفت خام 
و به دست آوردن حق بهره برداري از چاه هاي نفتي ايران، 
به صورت فعال همكاري اقتصادي با اين كشور را گسترش 
دهد. اين روزنامه نوشــت:  ژاپن براي آنكه توافق بر ســر 
همكاري هاي نفتي با ايران راحت تر شود هم اكنون سرگرم 
بررسي فعال در زمينه گسترش بيمه بازرگاني و ازسرگيري 
پرداخت وام به تهران است. درصورت توافق در مورد اين 
طرح كه گفته مي شــود ظرفيت توليد روزانه 400هزار 
بشكه نفت خام را دارد، ژاپن بزرگ ترين قرارداد خود را در 

ارتباط با حق بهره برداري از چاه هاي نفتي امضا مي كند.

  ما بازنده ايم چون به خــود تلقين می كنيم كه بازنده 
می شويم.

  صبر و زمان دو جنگجوی قدرتمند هستند.
  همه خانواده های شاد شبيه به هم هستند. هر خانواده 

ناراضی اما دليل منحصر بــه فرد خود را به 
خاطر ناراحتی اش دارد.

  يكی از شــرايط اوليه برای شاد بودن 
اين است كه ارتباط 

بشريت با طبيعت 
گسسته نشود.

لئو تولستوی

 ِكلك

مانيل:پليس فرودگاه در پايتخت  فيليپين داخل يك جفت 
كتاني ورزشي كهنه 113رتيل كوچك اما كشنده كشف كرد. 
به گزارش ســايت بريتانيايي مترو، اين رتيل ها در نمايشگر 
دستگاه اسكن  ايكس ري توجه مامور ها را به خود جلب كردند. 
آنها يك به يك داخل لوله هاي كاغذي جاسازي شده بودند. 
ارزش اين محموله هنوز مشخص نشده است اما چندي پيش 
محموله اي حاوي 757رتيل به ارزش معادل 8هزار دالر در 

همين فرودگاه كشف شده بود.

فلوريدا:مردي كه براي  ديدن از نزديك جگوار باغ وحش 
فلوريداي جنوبي آمريكا 150دالر پرداخته بود توسط اين 
حيوان مصدوم شد و ممكن است جانش را از دست بدهد. 
به گزارش فاكس فور، او ادعا مي كرد مردي مقدس است 
و نيروهاي فرازميني دارد. اين مرد به هشدار هاي مامور ها  
 در مورد خطر نزديك شــدن به اين حيــوان گوش نكرد 
و در نهايت يكــي از گوش هايش را پــاي اين بي توجهي 

گذاشت.

پكن:مديران شركتي در چين پس از اعمال محدوديت زماني 
براي دستشويي رفتن كاركنان و نصب يك تايمر ديجيتال روي 
سقف سرويس هاي بهداشتي با مخالفت و اعتراض كاربر هاي 
فضاي مجازي مواجه شدند. به گزارش آديتي سنترال، همين 
اعتراض ها باعث شد سود و ارزش سهام اين شركت در بورس 
كاهش يابد. تنظيم اين دســتگاه هاي ديجيتال طوري بود 
كه براي هريك از كاركنان فقط 10دقيقه زمان اســتفاده از 

سرويس هاي بهداشتي درنظر گرفته شده بود.

پكن:پــس از عرضه آيفــون12 به بــازار، اكنون برخي 
توليد كننده ها در چين قاب هايــي را عرضه مي كنند كه 
درصورت نصب روي گوشي هاي قديمي ظاهري درست 
مانند اين گوشــي جديد را به آنها مي دهــد. به گزارش 
آديتي سنترال، عالقه مردم به گوشي هاي جديد باعث شده 
اين قاب ها با قيمتي حدود 50دالر هم فروش برود. چيزي 
كه مي تواند براي روانشنا س ها و جامعه شناس ها موضوعي 

قابل تحقيق باشد.

قابآيفون12برايگوشيهايقديميمحدوديتزمانيبرايدستشويينتيجهمرگبارمالقاتباجگوارقاچاقرتيلهايكشندهداخلكتاني

ژاپنآهنگهمكاريباايرانرا
شتابميبخشد

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:المرض حبس البدن؛ 
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جشــن آبانــگان يا جشــن آبــان يكي از 
جشن هاي كهن ايراني اســت كه در آبان 

روز يا روز دهمين از  مــاه آبان برگزار 
مي شده است و هنوز هم كم و بيش 

برگزار مي شود. در اين جشن هم آن بنياد و تراداد )سنت( 
باســتاني را در فرهنگ ايراني باز مي يابيم كه همنامي روز 
و  ماه از نام اين جشن به روشــني آشكار و در پيوند است با 
آبان يا به ســخني ديگر با آبان دخت كه بر نامي است براي 
آناهيتا، ايزد بانوي آب و آباداني و نام ديگر او بغدخت است 

به معناي دخت بغ.
 بغ به معني خدا يا ايزد و ريخت ديگري از اين نام بيٌدخت 

است كه هنوز چونان نام شهري در خراسان كاربرد دارد.
 ايرانيان در جشــن آبانگان يا جشــن آبان، آب را گرامي 
مي دارند كه يكي از چهار آخشيجان يا عناصر اربعه شمرده 
مي شده است. دو آخشــيج در باورهاي باســتاني ايراني 
آخشيجان فرودين را مي ساخته اند كه جهان گيتيگ، جهان 
پيكرينه از آنها پديد مي آيد؛ آنچه گاه سخنوران ايراني آن را 
جهان آب و گل ناميده اند. اين دو آخشيج در برابر دو آخشيج 
ديگرند كه آخشيجان فرازين شمرده مي آيند: باد و آتش از 

اين دو آخشيجان ها پديد مي آيند و مينويان و ايزدان.
به هر روي خاستگاهي تاريخي يا روشن تر اگر بخواهم گفت 
افسانه رنگ نيز براي اين جشن در آبشخورها ياد كرده شده 
است، آن هم اينكه در روزگار زو يا زاب پورتهماسپ، نبردي 
گران و دير ياز ميان ايران و توران در مي گيرد. در پي آن نبرد 
هفت سال خشكي و تنگ توشگي نيز سايه مي گسترد، زيرا 
كه آسمان بر زمين بي مهري مي ورزد. باران فرو نمي بارد و 
سپس با چاره اي كه جشني ديگر را پديد آورده است با نام 
جشن تيرگان كه با جشن ايزد يا ســتاره اي به نام تشتر يا 
تير درآميخته است، آرش آن تير شــگفت را در مي اندازد 
و مرز ايران و توران را با آن نشان مي زند. در پي اين آشتي 
آن روزگار بينوايي و خشكي به فرجام مي آيد. ابرهاي انبوه 
تودرتوي آسمان ايران را فرو مي پوشند و باران هاي پي درپي 
فرو مي ريزند و روزگار فراخي و آباداني فراز مي آيد. جشن 

آبان يا آبانگان را به اين رخداد افسانه اي هم باز خوانده اند.

ميرجاللالدينكزازييادداشت
نويسنده و استاد دانشگاه

جشنآبانگان

درطريقتهرچهپيشسالكآيدخيراوست
درصراطمستقيمايدلكسيگمراهنيست
گمراهي در نظر حافظ با تاريكي و خطر و پيچ در پيچ بودن راه همراه اســت و البته از 
آن استقبال مي كند؛ همان گونه كه دام هاي راه، براي سالك خير هستند و او را آبديده 
مي كنند و از دايره حيراني نجات مي دهند. خاقاني در بيتي اعتراف مي كند كه وقتي تو 

راهنماي من باشي، من خود به دست خود گمراه مي شوم.
گمراهگردمازخودتاتورهمنمايي

ازمنمراچهخيزداكنونكهتومرايي؟
يكي از جلوه هاي گمراهي در شعر فارسي و ســخن حافظ، زلف است كه در سياهي و 
تيرگي و خم اندر خم بودن و درازي، با گمراهي نسبت دارد و شاعر مي داند كه طي كردن 

چنين راهي، او را به روشني و راستي مي رساند:
گفتمكهبويزلفتگمراهعالممكرد

گفتااگربدانيهماوترهبرآيد
براي گذر از راه دشوار و گريز از پريشاني و سرگرداني، به رهروان پند مي دهد:

قطعاينمرحلهبيهمرهيخضرمكن
ظلماتاستبترسازخطرگمراهي

بارها نيز در شعر فارسي، عقل و عشق در زمينه راهنما بودن و گمراه كردن در برابر هم 
قرار گرفته اند و جا عوض كرده اند. به قول سنايي:

تاظننبريكهازتوآگاهتريم
ماازتوبهصددقيقهگمراهتريم

هرچندبهكارخويشروباهتريم
ازدامندوست،دستكوتاهتريم

با اين همه، درست است كه در اين راه، كسي گمراه نيست، ولي اگر دل دست روي دست 
بگذارد، به گفته عطار، جا مي ماند:

هانايدلگمراه!چهخسبيكهدرينراه
توماندهايوعمرتوازپيشدويدهاست

نايل فرگوسن، نويســنده و مورخ جنجالي، 
اســتاد نوشــتن كتاب هاي قطور و جذابي 
اســت كه موضوعاتي امــروزي را در خالل 
تاريخ جســت وجو مي كنند. كتاب جديد او 
»ميدان و برج« تالشي اســت براي تركيِب 

دو ايده بســيار مهم در فهم ساختار قدرت: شــبكه و طبقه. او 
كتاب هاي جانانه مي نويســد، با ايده هــاي مفهومي بلندي كه 
از خالِل منشــورِ تاريــخ دغدغه هاي جاري را نشــانه مي روند. 
آثار او با اســتفاده از ســوابق تاريخي درباره زمان حال هشدار 
مي دهد. بخش اعظم تاريخ سلسله مراتبي است؛ درباره پاپ ها، 
رئيس جمهورها و نخست وزيرهاست.  قرن بيست و يكم را »عصر 
شــبكه اي« خوانده اند. اما فرگوســن در برج و ميدان استدالل 
مي كند كه شــبكه ها به هيچ وجه پديده جديدي نيســتند. از 
چاپخانه دارهــا و مبلغاني كه اصالحات ديني را موجب شــدند 
گرفته تا فراماسون هايي كه انقالب آمريكا را هدايت كردند، همانا 
شبكه سازان بودند كه نظم و سامان ديرينه پاپ ها و پادشاهان را 

بر هم زدند. 
اما كساني كه بي صبرانه منتظر آرمانشهري متشكل از »شهروندان 
اينترنتي« درهم تنيده اند شايد سرخورده شوند، زيرا شبكه ها در 
معرض »خوشه بندي« و »شيوع« و حتي »قطع شدن« هستند. 
به تازگي نشر نو اين كتاب را با ترجمه زهرا عالي در 808صفحه به 

بهاي 168هزار تومان منتشر كرده است.

ويترين

جدالبرايقدرتجهاني

   جشنوارهموسيقينواحي؛بدونتماشاگر

سيزدهمين جشنواره موسيقي نواحي از ديروز، شنبه در كرمان و 
بدون تماشاگر در سالن محل اجرا آغاز شد عالقه مندان مي توانند 
اجراها را از طريق صفحه اينستاگرام جشنواره موسيقي نواحي، 
انجمن موسيقي استان كرمان و صفحه جشنواره موسيقي نواحي 
در آپارات به صورت آنالين و آفالين مشاهده كنند. اين جشنواره 
كه از 10 تا 13 آبان بدون حضور تماشاگر برگزار مي شود، قرار بود 
به صورت آفالين و آنالين با حضور تماشاگران محدود برپا شود.

   فراخوانجايزهداستانزايندهرود

فراخوان چهارمين دوره جشــنواره  سراســري دانشجويي 
داســتان كوتاه زاينده رود منتشر شــد. اين دوره به صورت 
مجازي برپا مي شود و شامل بخش هاي »زاينده رود«، »آزاد«، 
»داســتان كوتاه كوتاه« و بخش ويژه »دانشــجويان ايراني 
خارج از كشور« اســت. در بخش آزاد، به نفر اول 50 ميليون 
ريال، نفر دوم 40 ميليون ريال، نفر سوم 30 ميليون ريال و 
نفرات چهارم تا دهم نيز جوايزي اهدا مي شود. عالقه مندان 
براي شركت در چهارمين دوره اين جشنواره تا اول اسفندماه 
سال جاري مي توانند به ســامانه reg.jdisf.ac.ir مراجعه 

كنند.

   تعويقاعالمبرندهجايزهگنكور

در پي اعالم خبر اجراي قرنطينه سراسري در فرانسه، آكادمي 
جايزه ادبي گنكور از احتمال تعويق زمان اعالم برنده نهايي 

اين جايزه خبر داد. 
آكادمي جايزه گنكور؛ از معتبرترين جايزه هاي ادبي فرانسه 
اعالم كرد درصورت تعطيل شــدن كتاب فروشي ها در طول 
دومين قرنطينه سراسري فرانســه تاريخ اعالم برنده نهايي 
اين جايزه را به زمان ديگري موكول خواهد كرد. برنده اصلي 
جايزه »كنگور« هرســاله در ماه نوامبر اعالم مي شــود. اين 
جايزه اولين بار سال 1903 از سوي »ژول« و »ادمون گنكور« 

راه اندازي شد.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

پيامد

آمار مبتاليان به كرونا در ايران روزبه روز باالتر مي رود و براساس 
گفته مسئوالن ستاد ملي مبارزه با كرونا، وضعيت تهران قرمز و 
بحراني است. خبرها هم حاكي از افزايش محدوديت ها در تهران 
اســت، اما هنوز راه حل قطعي براي خروج از بحران انديشيده 
نشده است. در پرسشي كه روز گذشــته روزنامه همشهري از 
85چهره سياسي، اقتصادي، شهري، فرهنگي و ورزشي مطرح 
كرد، 53درصد شــركت كنندگان براي بهبــود اوضاع تهران، 
تعطيلي 2هفته اي تا يك ماهه را پيشنهاد دادند، 20درصد موافق 
محدوديت شديد بودند، 14درصد ادامه اوضاع فعلي را توصيه 
كردند و 13درصد هم خواهان اعمال كمترين محدوديت بودند. 
اما كاربران شــبكه هاي اجتماعي هم در اين خصوص نظرات 
جالبي داشتند. همشهري در پرسشي كه در شبكه هاي اجتماعي 
توييتر، اينستاگرام و تلگرام منتشر كرد، نظر كاربران شبكه هاي 
اجتماعي را جويا شــد. از حدود500نفري كه درنظرســنجي 
كانال تلگرامي روزنامه شركت كردند، 68درصد موافق تعطيلي 
تهران هستند، 19درصد خواهان محدوديت شديد در رفت وآمد 
شــده اند و 3درصد ادامه رويه فعلي را بهتــر مي دانند. به نظر 
10درصد شركت كنندگان نيز امكان تعطيلي كامل تهران وجود 
ندارد. در اينستاگرام اما درصد بيشتري از كاربران در مقايسه با 
تلگرام خواهان محدوديت هستند، به طوري كه 24درصد كاربران 
محدوديت هاي شديد را براي كنترل اوضاع مناسب مي دانند؛ 

راهكار 61درصد از كاربران اينســتاگرام تعطيلي تهران است و 
5درصد نيز به ادامه روند فعلي راضي هستند. به عقيده 10درصد 
كاربران نيز امكان تعطيلي كامل تهران وجود ندارد. كاربري به 
نام رضا در اينستاگرام براي ما نوشته است: »متأسفانه كو گوش 
شنوا، فعال برخي مثل اينكه با سالمت مردم لج بازي مي كنند«. 
مهرداد هم در پاسخ به رضا نوشته است: »همه جاي دنيا وقتي 
تعطيل مي كنند به مردم پول مي دهند، اينجا اگر تعطيل بشه 
مردم از كجا بيارن؟ شما خرجشون رو ميدي؟« كاربري به نام 
دالرام هم به شرايط اقتصادي اشاره كرده و نوشته است: »از نظر 
من محدوديت شديد بهترين روش مي تونه باشه. يك ماه تعطيلي 
جدا از ضربه به اقتصاد كشور، متوجه قشر ضعيف جامعه است 
كه اگر از كرونا جان سالم به در ببرند، از گرسنگي تسليم مرگ 

مي شوند«.
نتايج نظرسنجي از كاربران توييتر نيز مشابه ديگر شبكه هاي 
اجتماعي است. در توييتر 64درصد كاربران با گزينه تعطيلي 
تهران موافقند و 24درصد آنها محدوديت هاي شديد را چاره ساز 
دانســته اند. حدود 9درصد معتقدند امكان تعطيلي پايتخت 
وجود ندارد. 2درصد كاربران توييتر نيز ادامه رويه فعلي را بدون 
مشكل مي دانند. در توييتر هم كاربري با اشاره به سفرهايي كه 
در تعطيالت به شمال كشور انجام شد، نوشت: »به گزينه ها كاري 
ندارم، فقط اينو مي دونم مطمئنم تهران به هر دليلي تعطيل بشه 
همه ميان گيالن و مازندران«. كاربر ديگري به درســت نبودن 
گزينه ها اشــاره كرده: »تعطيلي بايد همراه محدوديت شديد 
رفت وآمد باشــد. اين بار از معدود دفعاتي است كه خيلي ها با 
اجراي حكومت نظامي حتي از در منازل موافقند«. كاربري به 
نام يزدان نيز خواهان جريمه هاي سنگين براي ماسك نزدن و 

برگزاري تجمعات شده است.

مهرنوشميرزاييمهر
خبرنگار

بازتابپرسشهمشهريبراي
تعطيليتهران

فضاي مجازي

   بحرانكروناوروزهايسخت
الله اسكندري، بازيگر سريال »جشن 
سربرون« كه در زمان فيلمبرداري اين 
سريال به بيماري كرونا مبتال شده و در 
قرنطينه به سر مي برد با انتشار پستي 
اينستاگرامي به درگذشت كريم اكبري 
مباركه كه در اين سريال با هم همكاري 

داشتند، اينطور واكنش نشــان داد: »آقاي مباركه عزيز... انسان شريف.... بازيگر 
بي حاشيه.... چه مظلومانه از ميان ما رفتيد. با احســاس مسئوليتي كه داشتيد 
براي اينكه كارگروه لنگ نماند با وجود ضعفي كه داشتيد جلوي دوربين رفتيد.... 
جايتان تا هميشه سبز خواهد ماند.... روزهاي سياه كرونا ركورد مي زند و روزانه 
بالغ بر 400 نفر ازهموطنان مان جان خود را از دست مي دهند. خيلي از مشاغل 

تعطيل شده است اما ظاهرا سينما و تلويزيون جزو شغل ها به حساب نمي آيند.«

   پاييزدلانگيزتهران
هادي نيكخــواه، از فعــاالن توييتر كه 
پيش از اين نيز عكس هايش از تهران در 
صفحه هاي افرادي چون معصومه ابتكار 
يا روزنامه ها بازخورد زيادي داشته است، 
از پاييز زيباي تهران در محله ســنگان 
عكسي در توييترش منتشــر كرد. اين 
تصوير برخي را تشويق كرد در سفر كه 
نه اما هنگام عبور از مسيري زيبا آنها هم 

دست به دوربين شوند.

   اهدايخون؛اهدايزندگي
سازمان انتقال خون ايران در يك درخواست توييتري از شهروندان خواست تا با 
اهداي خون خود، قدمي در نجات زندگي همنوعان شان بردارند. سازمان انتقال 
خون: »نشاني مراكز اهداي خون در استان تهران براي حضور مردم وفادار در اين 

روزهاي سخت براي چشمان منتظر بيماران، فقط مهرباني است كه مي ماند.«

11آبان  سال 1379
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 غروب 
جالل

حسنا مرادي�����������������������������������������������������������������������������������������������
هجدهم شــهريورماه 1348، »جالل آل احمد« در چهل وشش سالگي در اسالم 
گيالن، درحالي كه هيچ كسي منتظر مرگش نبود، از دنيا رفت. فوت ناگهاني جالل 
نه تنها دوستان و نزديكان و جامعه ادبي ايران را شــوكه كرد، بلكه تا سال ها بعد 
دستمايه گمانه زني هاي فراواني شــد و كتاب ها و مطالب متعددي در مورد علت 
و چگونگي آن نوشته شد. »شــمس آل احمد«، برادر جالل، مرگش را مشكوك و 
احتماال كار ساواك مي دانست، اما »سيمين  دانشور« علت مرگ او را سكته قلبي 
عنوان مي كرد. حتي بعدها »رضا براهني« علت مرگ جالل را به نقل از ســيمين 
دانشور، ســكته مغزي دانســت. اين روايت هاي گوناگون و متناقض از نزديكان 

جالل، نه تنها كمكي به روشن شدن علت مرگ جالل نكرد، بلكه بعد از سال ها تنها 
ماجراي مرگ او را مبهم تر كرده. عالوه بر اينها، جالل وصيت كرده بود كه بدن او را 
به نخستين سالن تشريح دانشكده پزشكي دانشگاه تهران اهدا كنند، اما نه تنها به 
وصيت او عمل نشد، بلكه او غريبانه و به سرعت در مسجد فيروزآبادي شهرري دفن 
شد. حتي محل دفن او هم عجيب بود؛ امامزاده عبداهلل شهرري، مدفن بسياري از 
نامداران آن عصر، تنها چندصد متر با مسجد فيروزآبادي فاصله دارد و قبرستان باغ 
توتي حرم حضرت عبدالعظيم هم در فاصله كمتر از يك كيلومتري اين مسجد واقع 
شده؛ با اين حال او را بي نام و نشان خاصي در يك مسجد دفن كردند و بر عجيب 

بودن مرگ او و ماجراهاي آن افزودند.

آثار جرم اسرائيل
در 30 مرداد 1348، مسجد االقصي به 

آتش كشيده شد

  مرتضی بركتی��������������������������������������

آتش سوزي بسيار مخرب بود و قسمت شرقي 
مســجد را نابود كرد� منبر نورالدين زنگي، 
مســجد عمر، محراب زكريا، گنبد چوبي و 
تعداد ديگري از آثار تاريخي اين مسجد در 
آتش سوختند و نابود شدند؛ دنيس مايكل 
روهان، شهروند استراليايي، مسجداالقصي 
را به آتش كشيد� گفته شد كه او از بيماري هاي 
رواني رنــج مي برد و براي گردشــگري به 
بيت المقدس آمده بود� اين ماجرا اما موجي 
از خشم و نفرت را در جهان اسالم عليه رژيم 
صهيونيستي به پا كرد و حتي كار به شوراي 
امنيت و قطعنامه اي عليه اين رژيم كشيده 
شد� نكته مهم كه ردپاي اسرائيل يا برخي از 
گروه هاي تندرو در ايــن رژيم را در ماجراي 
آتش سوزي مسجداالقصي پررنگ مي كند، 
موضوع دادگاه اين متهم استراليايي است� 
دادگاه هاي اسرائيلي مايكل روهان را به ادعاي 
اينكه داراي بيماري رواني است به جاي زندان 
به بيمارستاني در شــهر عكا بردند و پس از 

مدتي او را به استراليا عودت دادند�
از سوي ديگر از همان ابتدا موجي از خشم 
و در عين حال همبستگي ميان كشورهاي 
اسالمي در موضوع آتش زدن مسجد االقصي 
به وجود آمد� بسياري از كشورهاي اسالمي با 
تاسيس صندوق اسالمي كمك به بازسازي 
اين مكان مقدس اقدام كردند�كميته عمران 
و بازسازي مسجد االقصي وابسته به وزارت 
اوقاف اردن، مســئول رفع آثار آتش سوزي 
در مسجداالقصي و مرمت و بازسازي آن شد 
و تيم فني اين كميته اوايل سال1970 آغاز 
به كار كرد تا اين مكان مقدس را بازسازي كند� 
اين آتش سوزي اما يكي از داليل شكل گيري 
سازمان كنفرانس اســالمي در مهر1348 
بود� سازمان يك ماه پس از اين حادثه، طي 
اجالسي با شركت سران كشورهاي اسالمي 
در رباط- پايتخت مراكش- اعالم موجوديت 

كرد�
امــام خميني)ره( كــه در نجف به ســر 
مي بردند در بهمن 1348 نظر خود را راجع 
به  آتش ســوزي مســجداالقصي و نقشه 
صهيونيســتي و غارتگرانه اي كه رژيم شاه 
زير پوشش جمع آوري اعانه براي تجديد بناي 
مســجداالقصي دنبال مي كرد، چنين ابراز 
داشتند؛ »��� مسجداالقصي را آتش زدند، ما 
فرياد مي كنيم كه بگذاريد مسجداالقصي 
به همين حال نيم ســوخته باقي باشد،  اين 
جرم را از بين نبريد ولي رژيم شــاه حساب 
باز مي كند و صندوق مي  گذارد و به اسم بناي 
مسجداالقصي از مردم پول مي گيرد تا شاه 
بتواند از اين راه استفاده نمايد و جيب خود 
را پر كند و ضمنًا آثار جرم اسرائيل را از بين 

ببرد���«� 
بسياري از مسلمانان و جنبش هاي اسالمي 
كه عليه رژيم صهيونيستي مبارزه مي كردند، 
اين اقدام را در جهــت يهودي كردن قدس 
پس از اشغال سال 1967ميالدي دانستند� در 
همان زمان و در سال هاي متمادي پس از آن 
سازمان ها و نهادهاي بين المللي بارها با صدور 
قطعنامه هايي اين مسئله را مورد تأييد قرار 
داده اند كه در آخرين مورد سازمان يونسكو 
قطعنامه اي صادر و قاطعانه اعالم كرد كه قدس 
و مسجد االقصي متعلق به مسلمانان است و 
هيچ پيوندي ميان اين مكان و يهوديان وجود 
ندارد و قدس در حقيقت شهري اشغالي است�

دیپلماسی

  ولي اهلل حامي   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

درگيري مــرزي ايران و عــراق، ســابقه اي طوالنــي در تاريــخ دارد و محدود به 
ســال هاي1348، 1352 يا حتي جنگ تحميلي هشت ســاله نمي شود. ريشه هاي 
تاريخي اين درگيري مرزي به اســتقالل عراق در ســال1920 ميالدي و تشكيل 
كشور عراق از سه ايالت بصره، بغداد و موصل بازمي گردد كه پس از فروپاشي عثماني 
اتفاق افتاد. پس از سال 1920با فروپاشي عثماني، عراق تحت قيموميت انگلستان 
قرار گرفت اما اين قيموميت هم دوام نداشــت و باالخره در ســال1932، استقالل 
كامل عراق رقم خورد. از زماني كه دولت هاي عراقي روي كار آمدند، پان عربيســم و 
ملي گرايي آنها منجر به درگيري با كشورهاي مختلف حتي با كشورهاي همسايه عرب 
و به ويژه با همسايه اي كه طوالني ترين مرز خشكي را با آن دارد، يعني ايران شد كه 
ادعاهاي مرزي دوطرف هميشه پايدار بوده. عراقي ها همواره ادعا داشتند كه »مناطق 
نفت خيز خوزستان كه در زمان عثماني جزوي از عراق محسوب مي شده، بايد به عراق 
بازگردانده شــود« و انگلســتان و عثماني اين مناطق را يعني خوزستان و به ادعای 
خودشان »عربستان« را – نام عربســتان را براي خوزستان انتخاب كرده بودند!- به 
ايراني ها داده اند كه بايد به دامان كشــور اصلي اش بازگردد. اين درگيري ها با شدت 
و ضعف و بيش و كم ادامه داشــت تا دهه1340 كه آغاز تنش هاي جدي ميان ايران 
و عراق به شمار مي رود؛ چرا كه در اواخر اين دهه با كودتايي در عراق، عبدالرحمان 
عارف سرنگون شد و  احمد حسن البكر، رهبر حزب بعث، به قدرت رسيد؛ حزبي كه 
نفر دومش صدام حسين بود.  در سال نخست روي كارآمدن حزب بعث، دولت عراق به 
تحكيم پايه هاي قدرتش در داخل پرداخت و نسبت به درگيري با همسايه ها اقدامي 
نكرد اما پس از آن، حزب بعث، دوباره ادعاهاي مرزي را اين بار با شــدت بيشــتري 
پيگيري كرد و اواخر خرداد 1347 دست به اخراج ايراني هاي مقيم شهرهاي مختلف 
عراق زد كه اغلب هم در شهرهاي مذهبي مانند نجف، كربال و سامرا سكونت داشتند. 
حدود 50هزار تن از ايراني هايي كه در عراق ساكن بودند به داليل واهي اخراج شدند 
و دولت عراق اموالشان را مصادره كرد؛ پس از آن و در سال 1348 يك درگيري سه 
تا پنج روزه بين ايران و عراق درگرفت كه بــه تيراندازي هوايي و بي هدف طرفين در 
مرزها منجر شد. ريشه اين درگيري برسر شط العرب به تعبير عراقي ها و اروندرود از 
نگاه ايراني ها بود.  وقتي عثماني سقوط كرد و انگلستان قيموميت عراق را برعهده 
گرفت، ايران و عراق برسر حق كشــتيراني و منافعي كه درباره اين رودخانه مرزي 

داشتند، اختالف پيدا كردند. عبدالكريم قاســم ادعا مي كرد كه كل شط العرب از 
آن عراقي هاست و ايراني ها اگر بخواهند از اين رودخانه استفاده كنند، بايد با اجازه 
عراقي ها باشــد. اما ايران بر اين باور بود كه در همه دنيا حدود رودخانه هاي مرزي 
براساس خط القعر يا همان تالوگ- تقسيم رودخانه بين دو كشور- مشخص شده اند 
و ايران و عراق هم به همين شــكل بايد از اروندرود اســتفاده كنند. در مقابل اين 
منطق، معاون نخست وزير عراق موضوع خوزســتان را پيش  كشيد و ادعا  كرد كه 
درمورد شط العرب هيچ گونه اختالفي نيست؛ اختالف اصلي برسر خوزستان است كه 
به ادعای او از دوره عثماني به ايران انتقال يافته، قيموميت انگلستان باعث آن شده 
و ايران بايد آن را پس بدهد. اين درگيري هاي لفظي و محدود كه در اواخر دهه40 
اتفاق  افتاد، باعث شد كه ايران در بهار سال1348، به نشانه اعتراض، قرارداد مرزي 
1316 با عراق را ابطال كند. پس از آن بود كه درگيري هاي محدود مرزي درگرفت 

كه البته كار به كشت و كشتار نرسيد.
در سال1971 )1352خورشيدي( با خارج شدن انگلســتان از منطقه، ايران سعي 
داشت ژاندارمي منطقه را برعهده بگيرد و در دكترين نيكسون، رئيس جمهور آمريكا، 
ايران ژاندارم منطقه محسوب مي شد. با تبادل جزاير تنب كوچك و بزرگ و ابوموسي 
با خودمختاري بحرين كه با يك همه پرســي ظاهري صــورت گرفت و تعلق جزاير 
سه گانه براي ايران مشخص و مسجل شــد، عراق به شدت در اتحاديه عرب اعتراض 
كرد و سعي داشت عرب ها را با خود همراه كند. درگيري سال های1348 تا سال های 
1352و 1353كه به قطع روابط سياسي دو كشور منجر شد، اوج تنش هاي بين دو 
كشور در دوره پهلوي است. همين آتش هاي زير خاكستر بود كه در جنگ هشت ساله 

عراق و ايران شعله ور شد.

فرشاد شيرزادي�������������������������������������������������������

»اين جانب در تحريض و تشويق، نخستين نارنجك تسليم 
به تمدن فرنگي را در 40ســال قبل بي پروا انداختم«. اين 
بخشي از سخنراني او در ســال1338 در باشگاه مهرگان 
است. ســخنراني اي كه بســياري از آن به عنوان توبه نامه 
اين روشــنفكر غربگرا ياد مي كنند اما با نگاه دقيق به اين 
سخنراني معلوم مي شود كه او تنها تاكتيك خود را تغيير 
داده و ديگر مردي بمب انداز نيست؛ شايد اقتضاي سن و 
ديدن رويدادهاي بســيار، اين مرد را كه از انقالبيون اوليه 
مشــروطيت ايران مي دانند، كمي دچــار تغيير رويكرد 

كرده باشد.
او كه بود؟ روشنفكري كه سرتافرنگي كردن ايران را  دنبال 
مي كرد يا چريكي انقالبي كه در قتل اتابك اعظم و آيت اهلل 
سيدعبداهلل بهبهاني و اعدام شيخ فضل اهلل نوري دخالت 
داشــت؟ روزنامه نگاري صريح اللهجه كه پرچم كاوه را در 
برلين به دست گرفت و روزنامه اي با سر كليشه اي خاص در 
نقد دولت و اجتماع ايران منتشر كرد يا روشنفكري بود در 
خدمت رضاخان كه بر طبل ديكتاتور مي كوبيد؟ دولتمردي 
در سايه بود يا وزيري كه قرارداد ننگين شركت ملي نفت 
ايــران و انگليــس را تمديد كرد؟ سيدحســن تقي زاده، 
روحاني اي كه لباس دين را كنار گذاشــت و كت و شلوار 
پوشيد، زاده تبريز بود كه در سال1348 در تهران فوت كرد 

و در گورستان ظهيرالدوله به خاك سپرده شد.
پدر او شاگرد شيخ مرتضي انصاري از مجتهدان و فقهاي 
بزرگ حوزه علميه نجف بود. پس از 17سال درس در نجف 
به تبريز بازگشــت و در آنجا به امور ديني مردم پرداخت، 
پسرش سيدحسن گرچه در ابتدا دروس حوزوي خواند و به 
لباس روحانيت درآمد اما خيلي زود زبان خارجي آموخت 
و دور از چشم پدر، كتاب هاي فرنگي مي خواند. در همان 
ابتداي جواني، مدرسه تربيت را در تهران با دوستان خود 
تاسيس كرد اما با مخالفت علماي تهران، مدرسه تعطيل 
شد. با شيوع وبا در ايران او به استانبول و دمشق و بيروت 
و قاهره رفت و در اين سفر با تفكرات غربي بيشتر آشنايي 
بافت. همزمان با بازگشت به ايران نهضت مشروطيت آغاز 
شد و او از فعاالن اين جنبش اجتماعي شد. در همان زمان 
با انديشه هاي طالبوف آشنا شد و حتي گفته مي شود كه با 
او نيز ديداري داشته است. انديشه هايي كه مبناي فكري 
روشنفكري ضديت با فرهنگ مذهبي عمومي را در برداشت. 
در مجلس اول، نماينده تبريز شد. در دارالشوري نطق هاي 
بسيار عليه محمدعلي شاه و اتابك صدراعظم كرد كه پس 
از واقعه ترور اتابك، او را محرك اين ماجرا قلمداد مي كنند. 
باقر عاقلي در كتاب نخست وزيران ايران گفته  است: »آنچه 
مسلم اســت، عباس آقا تبريزي، قاتل اتابك، عضو انجمن 
آذربايجاني ها بوده و اين امر مســلم است كه سيدحسن 
تقي زاده در اين انجمن نقش و تأثير بسيار عمده اي داشته 
اســت«. ضمن اينكه اتابك با جناج ميانــه رو كه آيت اهلل 
سيدعبداهلل بهبهاني در رأسش قرار داشت روابطي برقرار 

كرده بود. 
پس از واقعه قتل اتابك و اختالف ميان دربار و مجلس، كلنل 
لياخوف روسي، مجلس را به توپ بست و تقي زاده و بسياري 
براي دور ماندن از گزند محمدعلي شاه به سفارت انگليس 
پناهنده شــدند. بعد از مدتي با حمايت انگليس از ايران 
خارج شد و از راه باكو به پاريس رفت. او بعد از يك سال كه 
در اروپا با ادوارد براون همكاري مي كرد به ايران بازگشت و 
با فتح تهران در هيأت مديره مشروطه كه در واقع يك دولت 
موقت بود، بر ســركار آمد. در همين زمان شيخ فضل اهلل 
نوري اعدام شــد. گرچه او بعدها عنــوان كرد كه مخالف 
اين امر بوده اما اختالفات و ماجراهاي گذشته، به گونه اي 
بود كه او را به عنوان يكي از محــركان اين رويداد معرفي 
مي كرد يا حداقل وي، شخصي نبود كه مانع اين كار شود. 
در ماجراي ترور آيت اهلل بهبهاني كه به  دست رجب  سرابي، 
حيدر اردبيلي و حيدرعمو اوغلي صورت گرفت، غوغايي 
برخاست. در اينجا هم تقي زاده به عنوان يك محرك يا كسي 
كه حداقل از ماجرا آگاهي داشته است شناخته مي شود. 
علماي تهران و نجف به خروش درآمدند. آخوند خراساني 
از مراجع بــزرگ و هواخواه مشــروطيت در حكمي تند 
خواستار عزل تقي زاده از مجلس شد؛ »چون ضديت مسلك 
سيدحسن تقي زاده كه جدا تعقيب نموده است با اسالميت 

مملكت و قوانين شريعت مقدسه بر خود داعيان ثابت و از 
مكنونات فاسده اش علنا پرده برداشته است؛ لذا از عضويت 
مجلس مقدس ملي و قابليت امانت نوعيه الزمه آن مقام 
منيع بالكليه خارج و قانونا و شرعا منعزل است.« مجلس 
تقي زاده را عزل كرد و او براي 15سال از ايران خارج شد و به 
اروپا رفت. او در اين مدت به آمريكا و تركيه و نقاط بسياري 
در اروپا سفر كرد و پس از ازدواج با همسر آلماني اش در اين 
كشور مقيم شد و روزنامه كاوه را با كليشه اي از قيام كاوه 
آهنگر و درفش كافياني منتشر كرد. كاوه را مي توان يكي از 
مهم ترين روزنامه هاي روشنفكري ايران دانست كه در كنار 
مقاالت تند و تيزش به شدت بر طبل تجدد ايراني مي كوبيد 
و راه حل نجات ايران در آن زمان را پيروي از الگويي غربي و 
فرنگي از نظر تدوين قوانين اداري و سياسي و حتي مذهبي 
مي دانســت. كاوه روزنامه اي الئيك بود مخصوصا اينكه 
تقي زاده در ماجراي افسران تركيه و اجراي قوانين ضديت با 

شرع با افكار و انديشه هاي آنها، آشنا و موافق بود.
در 1303شمسي، 4ســال بعد از كودتا او بارديگر به ايران 
بازگشت و از تبريز نماينده مجلس شــوراي ملي شد. در 
دوران رضاشاه او در مناصب مختلف، از استانداري تا سفارت 
و وزارت در خدمت شــاه ديكتاتور بــود. مهم ترين بخش 
زندگي او در اين دوران، زماني بود كه به عنوان وزير ماليه 
به دستور شاه، قرارداد دارسي يا همان قرارداد نفت ايران و 
انگليس را لغو و بعد از مدتي قرارداد جديدي را امضا كرد 
كه منافع بيشتري را به انگلستان مي داد، تا جايي كه طبق 
اين قرارداد، نفت ايران به مدت 60 ســال ديگر در اختيار 
انگليســي ها بود. امضاي تقي زاده در آخر اين سند، ننگي 
بود كه تا آخر عمر بر پيشاني وي نقش بست. تقي زاده در 
توجيه اين عمل خود در نطقي در مجلس به سال1327 
شمسي گفت كه اين قرارداد بايد امضا مي شد و اگر او نبود، 
ديگري چنين مي كرد؛ »... يعني سهم بنده در اين امر از اول 
تا آخر كه شايد بعضي اشخاص خالي از بي غرضي در اين 
قسمت بيشتر عالقه مند باشند تا به اصل موضوع اولي، بايد 
عرض كنم كه بنده در اين كار اصاًل و ابداً هيچ گونه دخالتي 
نداشــته ام جز آنكه امضاي من پاي آن ورقه است )خنده 
شديد نمايندگان و مخبرين جرائد( و آن امضا چه مال من 
بود و چه من امتناع مي كردم و مال كسي ديگر بود و البد 
حتماً يكي فوراً امضا مي كرد، هيچ نوع تغييري را در آنچه 
واقع شد و به هر حال مي شد موجب نمي شد و امتناع يكي 
از امضا اگر اصاًل امتناعي ممكن بود در اصل موضوع يعني 

انجام آن امر هيچ تأثيري ولو به قدر خردلي نداشت...«.
بعد از اين واقعه او براي ســال هاي زيادي در ايران حضور 
نداشت و به عنوان سفير به كشورهاي مختلف رفت؛ ازجمله 
در بزنگاه جنگ جهاني دوم او ســفير ايران در لندن بود. 
در سال هاي پاياني دهه 20شمســي، تقي زاده به رياست 
مجلس سنا رســيد و شش ســالي در اين مجلس حضور 
داشــت و به تدريج در اواخر دهه 30شمسي پس از روي 
كارآمدن جواناني تكنوكرات، سياست كنار گذاشتن گام 
به گام رجال قديمي شدت گرفت و او به تدريج به حاشيه 

سياست ايران رفت. 
تقي زاده در همه اين ســال ها در انجمن هاي فرهنگي 
و مستشــرقي ايراني و خارجي حضوري فعال داشت. 
در ابتدا بر اثر تندروي و فرنگي مآبي و شــايد تحت تأثير 
افرادي مثل آخوندزاده و طالبوف كه تنها راه حل توسعه و 
پيشرفت را از بين بردن فرهنگ عمومي شامل دين و زبان 
فارسي مي دانستند، به دنبال تغيير خط و زبان فارسي به 
التين بود اما در ميانسالي نه تنها از اين رأي برگشت كه 
تحقيقات و پژوهش هاي متعددي در اين حوزه انجام داد. 
او در يكي از نطق هاي خود در ســال1307 شمسي در 
مجلس گفت: »ما در موقع نوشتن قانون نبايد از كلمات 
و اصطالحات خارجي ها اقتباس كنيم و بايد به فارسي 
باشد. مثاًل اينكه مي نويسد 100هزار قران، اين اصطالح 
خارجي اســت. ما بايد تومان كه معموال واحد مملكت 
خودمان است بنويسيم و به قران نوشتن برخالف زبان 
فارسي است. مثال يك بلژيكي 20سال قبل رفته  است به 
تبريز و من را باتمان گفته، حاال همينطور باتمان باقي 
مانده و اصطالح شده و اين معني ندارد و بايد همه  چيز 
به زبان فارسي باشد«. سيد حسن تقي زاده در 92سالگي 
در تهران درگذشت. شايد بي ارتباط نيست كه نام كتاب 

خاطراتش »زندگي طوفاني« است.

1348
 جالل آل احمد 
از دنيا رفت

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

جواني كه فيلم اولش جز چند نقد و يادداشت مثبت 
)بيشتر در ستايش از استعداد و قريحه فيلمسازي اش 

و كمتر در تأييد فيلمش( آورده اي نداشت، با سناريويي 
كه هيچ تهيه كننده اي به ساختش رغبت نشان نمي داد، 
پاشــنه ها را وركشــيد تا در نهايت آريانــا فيلم و عباس 
شباويز حاضر شــدند پشــت فيلم دوم كارگردان جوان 
فيلم شكست خورده »بيگانه بيا« بايستند؛ كارگرداني كه 
فقط چند سينمايي نويس استعدادش را بجا آورده بودند؛ 
و داستان »قيصر« از همين جا شروع شد؛ از شكست فيلم 
بيگانه بيا كه زيادي فرنگي مآب، زيادي متاثر از سينماي 
هنري اروپا و زيادي دور از ســازنده اش بود؛ فيلمي دور 
از بازارچه نواب و خيابان ري كه ناكامي اش در گيشــه با 
نصيحت پرويز دوايي، كيميايي جــوان را به خود  آورد تا 
به خود بازگــردد؛ به محله و طبقه اش. بــه التهابي كه در 
دلش رشــد كرده و به ســينماي مورد عالقه اش و همه 
آن وسترن هايي كه از بس ديده شــده بودند ملكه ذهن 
شــدند؛ به ذهن خالقي كه از جوشش آن، كاراكتر قيصر 
خلق شد؛ قهرماني هدفمند و كنش مند كه چاقويش فقط 
پهلوي برادران آق منگل را نمي دريد كه نظم نظام مسلط 
را هم نشــانه مي رفت. 10دي 1348 اين سينماها قيصر 
را روي پرده بردند؛ مولن روژ، ديانــا، رنگين كمان، ژاله، 
هماي، اسكار، ركس، چرخ و فلك، فيروزه، اورانوس، ليدو، 

پاسارگاد، شرق، شهوند و نپتون.
كنار قيصر، فيلم »دنياي آبي« )صابر رهبر( اكران شد كه 

عمليات اروند
اولين درگيري مرزي ايران و عراق 

بازيگر اصلي اش، ستاره فيلم كيميايي بود؛ بهروز وثوقي. 
نمايش خصوصي قيصر در پاييــز 48 توجهي جلب نكرد 
و حرفه اي هاي سينماي فارســي آتيه اي برايش متصور 
نشدند؛ براي فيلمي كه پر از صحنه هاي چاقوكشي است، 
از نشانه هاي آشناي فيلم هاي ايراني بهره چنداني ندارد و 
قصه اش تلخ و لحنش جدي است؛ فيلمي با فاصله فراوان 
از سينماي مسلط و محبوب آن دوران؛ سينماي فرديني 
و قهرماني كه لبخند نمي زند و نمي رقصد و بي خيالي طي 
نمي كند. تقريبا هيچ كس فيلم كيميايي جوان را دوست 
نداشت و قيصر بعد از مدتي معطلي در اداره سانسور و قدري 
كوتاه شدن، روي پرده رفت تا چند روزي بماند و بعد مثل 
خيلي فيلم هاي ديگر فراموش شــود كه نشد. نفس گرم 
نخستين تماشاگران قيصر در سرماي دي 48، فيلم را نگه 
داشت و مطبوعات هم شد ميدان جنگ مدافعان و مخالفان 
فيلم. نبرد پرويزها )دوايي و نوري( با هوشنگ ها )كاووسي 
و طاهري( با ورود ابراهيم گلســتان، نجف دريابندري و 
فريدون هويدا، دعوا را بــه نفع كيميايي خاتمه داد. برنده 

گزارش دو 

اصلي، تماشاگري بود كه از تماشاي فيلم سير نمي شد و 
همه ديالوگ هاي فيلم را حفظ مي كرد. 

قيصر نخستين فيلم محبوب مردم نيست، شاخص ترين 
آنهاست. نقطه اشتراك بين تماشاگر پايين شهري و فريدون 
هويدا كه ســال ها منتقد كايه دو ســينما بوده، مي شود 
قيصر؛ تنها فيلم ايراني كه آنقدر ســر ذوقش مي آورد كه 
در ستايش اش قلم مي زند. باالخره »پس از 20سال سياه 
مشق« فيلمي از راه مي رسد كه روشنفكران و مردم را زير 
يك سقف گرد هم مي آورد؛ فيلمي كه از دل سينماي جريان 
اصلي بيرون مي آيد؛ با همان عوامل و همان عناصر. هوش 
سازنده جوان قيصر، روحي از اعتراض و عصيان را با تماشاگر 

از هر طيف و طبقه اي به اشتراك مي گذارد. دوربيني كه زير 
بازارچه نواب رفت و قيصر و فرمــان و اعظم و خان دايي و 
كريم و رحيم و منصور آق منگل را در محله امامزاده يحيي 
در قاب گرفت، روايتي گرم و جذاب از عصياني را به نمايش 
گذاشت كه در عين نمايشي بودن ملموس است و در نهايت 
وسترن بودن، ايراني است. كيميايي قهرمان كالسيكش 
)فرمان( را دست خالي به مســلخ بدمن ها مي فرستد تا 
تصوير شكست و ناكامي و مصيبت را در مقدمه فيلمش 
كامل كند. از لحظه ورود قهرمان تازه در ايســتگاه قطار، 
دوربين نه نظاره گر كه ستايشگر اوست. حسي كه از نگاه 
خالق قيصر به تماشاگر منتقل مي شود كه قيصر نه قهرماني 
رؤيايي و دســت نيافتني و نه الت الكي خوش ســينماي 
فارسي كه همشهري، بچه محل و برادر اوست كه آمده تا 
بي اعتنا به نظم حاكم، پاشنه هايش را وربكشد و چاقويش 
را باز كند و »مرثيه اي بر ارزش هاي از دست رفته« سر دهد. 
فيلم جذابيت تمام نشدني اش را از آموخته هاي خالقش از 
سينماي آمريكا و به صورت مشخص ژانر وسترن و پيوند 
عميقش با سنت هاي ايراني كسب مي كند. از خلق قهرماني 
تازه كه تلخ انديشي و اعتراض و عصيانش نه عارضي، كه 
برخاسته از متن ملتهب اثر است. خون گرمي كه در قيصر 
جاري است تحركي به ســينماي ايران مي دهد تا دوران 
تازه اي آغاز شود. قيصر كار را تمام كرد تا همه  چيز را به قبل 

و بعد خودش تقسيم كند.

 فيلم تاريخ ساز مسعود كيميايي 
از 10 دي 48 روي پرده می رفت تا منادي 

دوراني تازه شود

قيـصــر 
كار را تمام كرد  نارنجك تجدد

سيد حسن تقي زاده درگذشت
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جد بزرگش بــا همراهي منوچهرخان معتمدالدوله، نخســتين 
چاپخانه ايران را تأســيس كرد. جدكوچك تــرش روحاني بود 
و پدرش نيز در شــمار روحانيــون به شــمار مي رفت. خودش 
نيز راه و رســم پدر را پيــش گرفت. درس هــاي مقدماتي را در 
تهران و در مدرســه های مروي و دانگي به اتمام رساند. حوالي 
بيست وسه ســالگي دلش هواي نجف را كرد و عازم عراق شــد. 
سال هاي اقامتش در نجف، سال هاي شاگردي كردن نزد آخوند 
خراساني و ســيدكاظم يزدي بود. بعد از قريب 14سال به سامرا 

مهاجرت كرد و براي مدت 20سال پايگاهش را سامرا قرار داد.
سال هاي اقامت در سامرا، ســال هايي بود كه آقابزرگ تهراني، 
تأليف كتاب »الذريعه« را آغاز كرد. مهم تريــن اثر او »الذريعه 
الي تصانيف الشــيعه« در حقيقت دايره المعارف كتاب شناسي 
شــيعه بود كه تا به امروز نيز عنوان بزرگ تريــن دايره المعارف 
كتاب شناســي شــيعه را با خود به همراه دارد. آقابزرگ براي 
نگارش اين كتاب بيســت وپنج جلدي، بارها و بارهــا از پايگاه 
اصلي اش ســامرا خارج شد و به شهرها و كشــورهاي مختلفي 
همچون مصر، فلسطين، حجاز و سوريه ســفر  كرد تا فهرستي 
از كتاب هاي كتابخانه هاي مختلف اسالمي تهيه كند. چنان كه 

گفته شده است، يكي از انگيزه هاي اصلي آقابزرگ تهراني براي 
تأليف اين كتاب، محتواي كتاب در »تاريخ آداب اللغه العربيه« 
نوشــته جرجي زيدان بود. جرجي زيــدان در كتابش به نقش 
محدود شيعيان در شكل گيري فرهنگ اسالمي اشاره كرده بود 
و آقابزرگ نيز در واكنش به اين مطلب، حدود40 سال از عمرش 
را صرف فهرست نويسي بيش از 50هزار عنوان كتاب تأليفي از 

علماي شيعه كرد.
آقابزرگ تهراني، در سال1348 شمسي از دنيا رفت. نماز او توسط 
آيت اهلل خويي خوانده شــد. او را مطابق وصيتــش در كتابخانه 

شخصي اش در نجف اشرف به خاك سپردند. 

جمال رهنمايي    �����������������������������������������������������������������������������������������������

 اتوبوس سواران تهراني وقتي صبحگاه سوم اسفند ســال1348 با افزايش قيمت 
سه برابري بليت اتوبوس هاي شركت واحد مواجه شدند، دست به سنگ بردند، شيشه 
اتوبوس ها را شكستند و حدود 60دستگاه از اتوبوس هاي اين شركت نوپا را به آتش 
كشيدند. افزايش طول مسير خطوط، بهبود دسترسي مسيرها، افزايش تعداد ناوگان 
اتوبوسراني و نياز به سرمايه گذاري بيشــتر دليل افزايش قيمت بليت ها بود. چند 
ساعت بعد از كارگران، دانشجويان هم به صف اعتراض پيوستند و شهر آشوب شد. 
شاه وارد ماجرا شد و با مشورت هيأت دولت دستور برخورد قاطع و سركوب داد ولي 
هويدا كه سرد و گرم چشيده تر و محافظه كار تر بود با وزرا و روساي دانشگاه ها تشكيل 
جلسه داد و حاصل جلسه بازگشت به قيمت هاي يك ريالي روز قبل بود. دولت از 
جيب همه ملت ايران به شهروندان تهراني »يارانه« داد، تامين كسري بودجه شركت 
اتوبوسراني »تهران و حومه« را تقبل كرد و شورش با تعداد نامعلومي كشته و زخمي 
فرونشست. حكايت سوبسيد يا همان يارانه براي ما حكايتي آشناست. »اختالالت 
اعتيادي« يكي از مهم ترين و پرشيوع ترين اختالالت رفتاري است. در اين اختالل 
فرد دچار سوء مصرف مواد )مخدر يا محرك( رفته رفته به مصرف يك »كند ساز« 
يا »تحريك كننده« اضافه بر توليد طبيعي سيســتم عصبي بدن عادت مي كند و 
ارگانيسم براي ادامه زندگي به اين مخدر يا محرك وابسته و بدون آن زندگي برايش 
سخت و در شرايط حاد غيرممكن مي شود. يكي ديگر از نشانه هاي اين بيماري نياز 
روز افزون فرد به افزايش ميزان مصرف براي بازگشت به حال طبيعي است. در اين 
مرحله اين چرخه ويرانگر با مصرف بيشتر، با سرعت بيشتري رو به نابودي مي رود. 
حكايت يارانه، حكايت افيوني اســت كه منابع عمومي را براي جبران يك شكاف 
عميق اجتماعي و اقتصادي و نگهداري از يك سيستم نه چندان عادالنه توزيع به چاه 
ويل مي ريزد و همانگونه كه فرد معتاد با فروش لوازم منزل اقتصاد خانواده را تحليل 
مي برد، سيستم يارانه پرداز نيز با فروش منابع ملي، برداشت از بودجه عمومي كشور 

بر مشكالت اقتصاد ملي مي افزايد.

زد و خورد در جلسه هيأت وزيرانافيوني به نام يارانه

40 سال 
فهرست نويسي 
آقابزرگ تهراني، »الذريعه« 25 جلدي را در 

رد ادعاي جرجي زيدان نوشت

اصالح قانون تجارتدردسرهاي  بليت يك ريالي

چهرهاول

اقتصادروانكاویمعاصر
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پيكان 48؛ فراموش نشدني، تكرار نشدني
تيم پيكان با ستاره هاي شاهين و پرسپوليس در دو ماه برنده دو جام معتبر شد

ورزش

سه بُعدي كه اسكله مي سازند
درباره حاشيه ها و متن بيانيه شعر حجم و يداهلل رؤيايي 

شعر

   مرتضي كاردر   ������������������������������������������������������������

حركت شعر نو فارسي در دهه 40 بسيار شتاب مي گيرد. 
ظهــور احمدرضا احمدي و آغاز موج نو شــعر فارســي، 
حركت هاي پيشــرو ســهراب ســپهري و فروغ فرخزاد، 
نوشته هاي اســماعيل نوري عال در تبيين و تقسيم بندي 
شاعران موج نو و انتشار »جزوه شعر« و ُجنگ »شعر ديگر« 
و نوشته هاي يداهلل رؤيايي درباره مسائل نظري شعر مدرن و 
انتشار مجموعه هايي چون »بر تفاضل دو مغرب« محمدرضا 
اصالني و »نمك و حركت وريد« پرويز اســالم پور خبر از 
حركت هاي تازه و شكل گيري زيبايي شناسي متفاوتي در 
شعر نو فارسي مي دهد. »بيانيه شــعر حجم« كه در سال 
1348 منتشــر مي شــود، يكي از تجلي هاي شعر پيشرو 
فارسي در مسير ابراز وجود و خبر دادن از حركتي تازه است.

شعر حجم از معدود تركيب هايي اســت كه هنوز مانده و 
محل بحث است، درست مثل »جيغ بنفش«. عبارت شعر 
حجم آن قدر نامتعارف اســت كه هنوز فهم ناشده به نظر 
مي رسد. مسئله اصلي در خود بيانيه است. وقتي به بيانيه 
شعر حجم نگاه مي كنيم، تعريف روشني نمي بينيم. بيشتر 
توصيف هايي است درباره شعر و نوعي حركت در شعر كه 
مفهوم و مصداق روشني ندارد. بيانيه شعر حجم بيشتر از 
آنكه درباره چيستي شعر حجم باشد درباره اين است كه 
شعر حجم چه چيزهايي نيســت و گونه هاي ديگر شعر را 
نفي مي كند. همچنين به نظر مي رسد عنوان حجم گرايي 
نيــز ترجمه درســت و مفهومي براي اسپاسمانتاليســم 
)Espacementalism( نباشد. حتي اصل عبارت نيز 

محل بحث و ترديد است.
نام شــعر حجم با يداهلل رؤيايي گره خورده است. شاعر و 
نظريه پرداز صاحب نفوذ دهه هــاي 40 و 50 كه نقدهايي 
حول محور فــرم در مطبوعات نوشــته و چند مجموعه 
شعر منتشر كرده اســت. رؤيايي در شعر و نظريه متهم به 
ترجمه گرايي است. متهم است كه نظريه ها را از زبان فرانسه 
مي گيرد و به فارسي برمي گرداند. با اين همه، خالقيت او در 
طرح بحث ها و نظريه هاي تازه در شعر نو فارسي و كوشش 

براي بومي  كردن آنها انكارناپذير است.
در بيانيه شــعر حجم نام يداهلل رؤيايي و پرويز اســالم پور 
و محمود شــجاعي و بهرام اردبيلي و هوشــنگ آزادي ور 
آمده است و در حاشيه هاي رؤيايي بر شعر حجم كه از آغاز 
حاشيه ساز بوده نام هايي كه بيانيه را امضا نكرده اند؛ مثل 
محمدرضا اصالني، فريدون رهنما، بيژن الهي، هوشــنگ 

چالنگي و ديگراني كه در جلسه هايي كه به صدور و امضاي 
بيانيه منجر شد حاضر بوده اند؛ مثل نصيب نصيبي، پرويز 
زاهدي، علي مراد فدايي نيا و كســاني كه رؤيايي ايشان را 
پارتيزان هاي جنبش حجم در شــعر و ديگر رشــته هاي 
هنر خوانده است؛ مثل سيروس آتاباي، نورالدين شفيعي، 

كامران ديبا، احمدرضا چه كني و رضا زاهد.
در سال هاي بعد كم نيستند كساني كه آشكارا و پنهاني، 
رؤيايي را به مصادره حركت هاي نوگرايانه شاعران جوان به 
نفع خود و شعر حجم متهم مي كنند. بسياري از كساني كه 
نامشان در بيانيه يا حواشي رؤيايي درباره شعر حجم آمده 
به نوعي از آن اعالم برائت مي كنند. به هر روي، امروز پرويز 
اسالم پور يا بهرام اردبيلي يا هوشــنگ آزادي ور، محمود 
شجاعي و هوشــنگ چالنگي را به نام شاعران شعر حجم 
نمي شناسيم. آنها بيشتر ترجيح مي دادند نامشان همراه 

بيژن الهي بيايد تا يداهلل رؤيايي.
با اين همه، اعتماد به نفس رؤيايي و باوري كه به كار خود 
دارد سبب مي شود كه يك تنه بار شــعر حجم را به دوش 
بكشد. يداهلل رؤيايي در ســال هاي بعد به بسط و تبيين و 
بيشــتر از همه تنقيح شعر حجم، در شــعر و نظريه شعر، 
مي پردازد و دست كم سعي مي كند خود نمونه هايي از شعر 
متفاوتي به دست دهد كه احتماالً بايد مصداق نظريه هاي 
او باشند. ناگفته نماند كه يداهلل رؤيايي، فارغ از موقعيت و 

جايگاه اجتماعي، تنها كسي در ميان نام هاي متن و حاشيه 
شعر حجم است كه قابليت رهبري جرياني تازه را در شعر 

فارسي دارد.
بحث درباره شعر حجم در سال هاي دهه50 در مطبوعات 
بيشتر از اينكه ناشي از تأثير شعر حجم باشد، در حقيقت از 
شكلي از شعر و هنر نخبه گراي پيشرو خبر مي دهد كه كمتر 
توجهي به درك و پسند عموم مخاطبان دارد. شعر حجم 
در واقع ميان معدود شاعران و حلقه هاي شعر روشنفكري 
جريان دارد و در مطبوعات بازتاب مي يابد. اما شعر نو فارسي 
راه خود را مي رود و خوانندگان شعر فارسي شاعران خود را 

فارغ از حلقه ها و جريان ها انتخاب مي كنند.
در سال هاي بعد، به ويژه پس از دهه70، بيانيه شعر حجم 
و شــعرها و نظريه هاي رؤيايي كه در كتاب هايي مثل »از 
سكوي سرخ« و »هالك عقل به وقت انديشيدن« آمده اند 
محل بحث و بررسي بسيار و قرائت هاي تازه قرار مي گيرد. 
او دست كم از ديگر شاعران حاشيه و متن شعر حجم و شعر 
ديگر كه اغلب در سكوت و فراموشي روزگار مي گذرانند و 
حتي سال هاست كه شعر هم منتشر نمي كنند، حرف هاي 
بيشتري براي گفتن دارد و كيســت كه بتواند انكار كند 
حرف هاي او بخشي از ذهنيت هاي شاعران پيشرو فارسي 
در راه رسيدن به شعري متفاوت است كه از آغاز در جهت 

دادن به حركت هاي شعري پس از خود تأثيرگذار بوده.

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

پيكان سال1348 براي خيلي ها، بهترين تيمي است كه تاريخ فوتبال باشگاهي 
ايران به چشم خود ديده است؛ تركيبي از ستاره هاي شاهين و پرسپوليس، همراه 

با يك علي پروين جوان و آينده دار.
پيكان، بعد از سال48، به واسطه رويكرد مالكان باشگاه، به يك ابرتيم تبديل شد. در 
اين سال، براساس تفاهمنامه بين علي عبده - مالك پرسپوليس- و برادران خيامي- 
بنيانگذاران ايران ناسيونال و همينطور مالكان پيكان- ستارگان پرسپوليس در 
نيم فصل دوم به پيكان آمدند. چند بازيكن سابق شــاهين هم لباس پيكان را به 

تن كردند و در كنار علي پروين، جوان خوش آتيــه پيكان، تيم رؤيايي دهه 40را 
تشــكيل دادند. پيكان با هدايت آلن راجرز به نخستين تيم ايراني تبديل شد كه 
سيستم3-3-4 انگليسي را پياده كرد و موفق شد بدون حتي يك شكست قهرمان 
جام باشگاه هاي تهران شود. درخشش پيكان، باعث شد تا اين تيم به عنوان نماينده 
ايران در جام بين المللي دوستي انتخاب شود. اين بهترين انتخاب بود و پيكان با 

پيروزي برابر زسكاي مسكو جام قهرماني اين تورنمنت را در ايران نگه داشت.
پيكان به جز مربي بادانش و ســتارگانش، امكانات و زمين خوبي هم داشت. تنها 
چيزي كه اين تيم نداشت، آينده بود. پيكان يك سال بعد منحل شد. ستاره هاي 

پرسپوليس به تيم شان برگشتند و علي پروين را هم با خودشان بردند.

   شروان امیرزاده     �����������������������������������������������������������������������������������������������������سيرك در تهران

چهل وهشتمين سال توفيق، شماره11)13خرداد1348(

فكاهی

 ديدار يداهلل رويائي و احمدرضا احمدي با شاعر فرانسوي ايو بُن فوآ� تهران، گالري روزن، بهار 1347

   علیرضا احمدي  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

بهار1348 كه با دعوت مردم به تالش عظيم اقتصادي ازســوي شاه و تحركات اقتصادي 
دولت، ازجمله اصالح قانون تجارت و افزايش عوارض گمركي برخي كاالها آغاز شده بود، 
با التهاب هاي ناشي از تنش هاي مرزي ايران و عراق همراه شد و روند حوادث دو كشور را 
به يك قدمي جنگ كشاند؛ وزارت امورخارجه ايران قرارداد مرزي1317 با عراق را باطل 
و بي اثر اعالم كرد و ايران آماده مقابله با عراق شد. به دنبال اين حوادث، دولت عراق در 21 
ارديبهشت 3هزار ايراني را از اين كشور اخراج كرد و چند روز بعد روابط بازرگاني ايران با 

آلمان شرقي قطع شد.
در چنين اوضاع سياسي، مذاكرات نفتي ايران و كنسرسيوم در 17ارديبهشت به نتيجه 
رسيد و دوطرف با صدور اطالعيه مشتركي اعالم كردند كه درباره افزايش درآمد ساالنه 
توافق كرده اند. چند روز بعد نيز نيروگاه برق منطقه اي فارس آغاز به كار كرد و قانون كشت 
محدود خشخاش براي مصرف بيماران معتاد به تصويب رسيد. در ششمين روز خرداد هم 
ايران و شوروي چند قرارداد كشاورزي امضا كردند و ايران 30هزارتن آهن از مجارستان 

خريداري كرد.
در ميانه هاي خرداد و درحالي كه خبر درگذشت حسن ارسنجاني«، چهره نامدار اصالحات 
ارضي اعالم شد، شوروي خريدهاي خود از ايران را 30ميليون دالر افزايش داد و در روز 
17خرداد خبر ديگري توجه محافل اقتصادي را به خود جلب كرد؛ »در شمال درياي خزر 

نفت كشف شد.«
تابستان 1348با يك خبر اقتصادي جالب به ميانه رســيد؛ »زد و خورد در جلسه هيأت 
وزيران.« عطاءاهلل خسرواني، وزيركشور و غالمرضا نيك پي، وزير آباداني و مسكن در جلسه 
هيأت وزيران مشــاجره كردند كه درنهايت به زد و خورد انجاميد. دراين نزاع خسرواني 
به شدت مضروب و بيهوش شد. علت نزاع اين بود كه نيك پي مي خواست سازمان عمران 
شهري را كه جزو وزارت كشور بود به وزارت آباداني و مسكن منضم كند. حاشيه هاي اين 

حادثه سبب شد روز 22مرداد خبر بركناري هر دو منتشر شود.



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

از ميانه دهه1340، دفتر مخصوص فرح ديبا تالش 
مي كرد تا نقش مهم تري را در فضاي فرهنگي ايران 
ايفا كند. همين موضوع هم گويا باعث بروز اختالفاتي 
ميان وزارت فرهنگ و هنر و دفتر مخصوص فرح ديبا 
شده بود. با اين حال قدرت ديبا از يك سو و دسترسي 
او به منابع گسترده مالي از سوي ديگر، دست او را در 
مقابل وزارت فرهنگ و هنر بازتر مي گذاشت. از نيمه 

دوم دهه1340 و با قدرت و فشار فرح ديبا، بسياري 
از صاحبان صنايع به اجبار مجبور به خريد آثار هنري 
شدند. اين سياست كم و بيش مشابه سياست فرهنگي 
در كشورهاي اروپاي غربي و آمريكا بود. به اين ترتيب 
فعاالن اقتصادي و صاحبان صنايع به ناگاه خود را در 
مقابل يك اجبار ديدند. اما از طرف ديگر همين اجبار 
باعث شد تا تعداد فراواني نگارخانه هنري در تهران 
و اندك شهرهاي ديگر افتتاح شود و به نوعي اقتصاد 
هنر در ايران پا بگيرد. به واقع تالشي كه پيشگامان 

از 2دهه قبل آغاز كرده بودند و درنهايت به موفقيت 
نرسيده بود با اجبار ممكن شــد. اما از طرف ديگر 
ناآگاهي صاحبان صنايع و ناآشنايي شان با اقتصاد 
هنر باعث شــد تا تعداد فراواني اثر هنري كم ارزش 
مبادله شــود. به واقع تا مدت ها كمتر كسي از ميان 
فعاالن اقتصادي تصوري از خريد و فروش آثار هنري 
و حتي نقش آثار هنري در سرمايه گذاري داشت. با 
اين حال فضاي هنري ايران در نيمه دوم دهه1340 و 

ابتداي دهه 1350 با رشدي سريع همراه شد. دفتر مخصوص فرح ديبا خريد آثار هنري را اجباري كرد
اقتصاد اجباری

تجسمی

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

سال شاهكارها 
سووشون، شازده احتجاب، مدومه و من چه گوارا هستم در اين سال منتشر شدند

داستان 

 

تجربه  اي خارج از محدوديت هاي متداول 
معراج قنبريكارگاه نمايش در خرداد 134۸ تاسيس شد

فاتحان ماه در تهران
مسافران آپولو 13 در ترافيك چهارراه استانبول گيركردند

يك سال، يك خبر

   احسان بهرام غفاري   �������������������������������������������������������������������
ســاعت ده ونيم صبح روز سوم آبان ماه ســال134۸، نيل آرمسترانگ، 
ادوين آلدرين و مايكل كالينز، سه فضانوردي كه براي نخستين بار به  ماه 
قدم گذاشته بودند، به محل برگزاري مصاحبه راديو تلويزيون و مطبوعات 
رفتند تا براي مردم ايران از سفرشــان به فضا بگويند. آرمســترانگ در 
اين مصاحبه اعالم كرد كه وجد و اشــتياق مردم ايران براي ديدن شان، 
آنها را شگفت زده كرده اســت و از اينكه به ايران آمده اند، بسيار خشنود 
هستند. پس از مصاحبه، نزديك به ســاعت يك بعدازظهر، فضانوردان 
وارد خيابان هاي تهران شدند كه با هجوم و استقبال مردم روبه رو شدند. 
شدت استقبال چنان بود كه راه عبوري در خيابان هاي منتهي به چهارراه 
اسالمبول باقي نمانده بود. تاكسي ها و اتوبوس ها مسافران شان را هرجايي 
كه مي  شد، پياده مي كردند تا فاتحان  ماه را نظاره كنند. در ميان اين شوق، 
مردي اعالم كرد كه زنش امروز صبح در بيمارستان فارغ شده است و از او 
خواسته تا به استقبال فضانوردان رفته و هر كدام را ديد، نام او را براي فرزند 
خود انتخاب كند! عاقبت پس از چند ساعت فضانوردان از ميان خيل كثير 
مشتاقان گذشته تا به محل اقامت خود يعني هتل هيلتون بروند و براي 

بازديد از ساير نقاط ايران، آماده شوند.

حسنا مرادي  �������������������������������������������������������������������������������
 سال134۸، سال تولد شــاهكارهاي داستان نويسي ايران هم بود. 
سيمين دانشــور كمي پيش از مرگ جالل، نخستين رمان خود، 
»سووشون« را چاپ كرده بود؛ داستاني همه چيز تمام كه هم عشق 
داشــت، هم نفرت، هم مرگ و هم زندگي، هم ظلم و هم مظلوم. 
سووشون شرح زندگاني يوسف و زري از زبان زري بود در سال هاي 
جنگ جهاني دوم. شــيوه روايــت پر از احســاس و در عين حال 
واقع گرايانه دانشور، در كنار داستان دو اليه او، سووشون را تبديل 
به اثري ماندگار كرد كه تا به امروز بيش از 500هزار نســخه از آن 
چاپ و فروخته شده است. »شازده احتجاب« از هوشنگ گلشيري، 
رماني بود كه نام گلشيري را بر ســر زبان ها انداخت. گلشيري در 
شــازده احتجاب، اضمحالل زندگي شــازده اي قجري را به شيوه 
سيال ذهن روايت مي كرد. روايت او آميزه اي از گفت وگوي دروني 
مستقيم، گفت وگوي دروني غيرمستقيم، حديث نفس و داناي كل 
بود. گلشيري با اين تغيير نگاه ها، توانسته بود در آخرين شب زندگي 
شازده، كل زندگي او و اجدادش را خالصه و موجز مرور كند. ديگر اثر 
شاخص اين سال، »مد و مه« نوشته ابراهيم گلستان بود. سه داستان 
بلند »از روزگار رفته حكايت«، مد و مــه و »در بار يك فرودگاه«، 
داستان هاي اين مجموعه بودند. داســتان اول، خاطره نگاري اي با 
زباني كودكانه بود كه به مرور پخته  مي شد. مد و مه به عنوان داستاني 
ذهني تصويري و متأثر از نگاه سينمايي گلستان، بين گذشته و حال 
سرگردان بود. سومين داستان هم كه انگار از آثار همينگوي الهام 
گرفته شده، مرور خاطرات مردي تنها و غريب بود كه پريشاني اش 
او را بين رفتن و ماندن ســرگردان كرده بود. شخصيت هاي اصلي 
اين داســتان ها، اگرچه ظاهرا در زمان حال زندگي مي كردند اما 
راوي داســتان هاي گذشته بودند. اســالم كاظميه در آخرين روز 
سال1347، مجموعه داستان »قصه هاي كوچه دلبخواه« را چاپ 
كرد كه در عمل فرزند سال بعد بود. او كه در آن سال ها از همنشينان 
گعده هاي جالل آل احمد بود، اين مجموعه را در شــرح خاطرات 
زندگي پر از ترس و واهمه اهالي يك كوچه در زمان جنگ جهاني 

دوم و سقوط رضاخان نوشته بود. 
در اين حال آثاري هم در توصيف زندگي شــهري در سال134۸ 
چاپ شدند. »يادداشت هاي شهر شلوغ« از  فريدون تنكابني تالشي 
واقع گرايانه براي ثبت زندگي روزمره مــردم و جنبه هاي مختلف 
آن در شــهر بزرگ تهران بود. »آقاي دكتر ريــش« اثري از جعفر 
شهري باف )شــهري( بود كه به يكي از جنبه هاي نوظهور زندگي 
شهري يعني روابط پزشــك و بيمار مي پرداخت. مجموعه داستان 
»عمو غالم« نوشــته عبدالحســين وجداني هم در قالب شــرح 
زندگي گذشــته پيرمرد قهرمان داســتان، جنبه هاي ديگري از 
زندگي شــهري را روايت مي كرد. اين اثر برخالف آثار قبلي كه به 
زندگي مردم عادي در شــهر مي پرداختند، به زندگي طبقه اعيان 
تهران و آداب و رسوم هايشــان مي پرداخت. ناصر تقوايي كه چند 
سالي بود در مجله هاي مختلف داســتان هاي كوتاه مي نوشت، در 

اين سال مجموعه داســتان »تابستان همان ســال« را چاپ كرد. 
داستان هاي اين مجموعه، داستان هاي مختلفي در فضايي يكسان 
با شخصيت هاي مشــترك بودند. او در اين داستان ها چالش ها و 
مســائل زندگي كارگران و دريانوردان جنــوب را روايت مي كرد. 
داستان هاي تقوايي با سبكي الهام گرفته از داستان هاي همينگوي 
و با زباني نو و گرم روايت مي شدند. »كوچه باغ هاي اضطراب« هم 
مجموعه داستاني از امين فقيري بود. داستان هاي اين مجموعه كه 
در نوع داستان روســتايي طبقه بندي مي شدند، تازگي و جذابيت 
داستان هاي قبلي او را نداشتند و ساختارشان به خوبي شكل نگرفته 
بود و از اين نظر، قدمي رو به عقب براي نويسنده بودند. رضا بابامقدم 
هم مانند تقوايي، در اين سال داستان هاي كوتاهي را كه سال هاي 
قبل در مجله »سخن« نوشته بود، در مجموعه داستان »اسب« جمع 
و چاپ كرد. بيشتر اين داستان ها كه در تهران قديم مي گذشتند، 
وصف مشفقانه زندگي تيره روز فقرا بودند. او در بعضي از آثار خود 
مانند داستان »اسب« دنيايي سوررئاليستي مانند كافكا خلق كرده 
بود كه هر چند خام مانده بود، اما در ادبيات داستاني آن روز ايران 

بديع بود. 
»هزارپاي ســياه و قصه هاي صحــرا« مجموعه داســتاني از نادر 
ابراهيمي بود كه در اين سال چاپ شــد. ابراهيمي، سه داستان از 
تركمن صحرا را در كنار چند داستان ديگرش گذاشته بود و كتاب 
كرد. برخي از داستان هاي اين مجموعه، داستان هايي قابل قبول و 
پخته  بودند، مانند داستان »باد، باد مهرگان« كه در توصيف و نقد 
فضاي روشنفكري نوشته شده بود. سال134۸، سال پررنگ ترشدن 
حضور زنان در ادبيات داســتاني ايران هم بود. عالوه بر ســيمين 
دانشــور، دو نويســنده زن جوان ديگر هم در اين سال آثار خود را 
چاپ كردند. مهشيد اميرشــاهي مجموعه داســتان »بعد از روز 
آخر« را منتشر كرد. گلي ترقي هم مجموعه داستان »من چه گوارا 
هستم« را منتشر كرد. شخصيت هاي داستان هاي ترقي، حساس 
و آســيب پذير بودند كه در مواجهه با دنياي سرد و سخت بيرون، 
سرخورده و پريشان مي شدند. داستان من چه گوارا هستم، داستاني 
واقع گرايانه بود از تن دادن و تسليم قهرمان داستان به روزمرگي و 
زندگي حداقلي طبقه متوســط؛ در واقع داستان هاي ترقي، شرح 

اندوه منفعالنه قهرمانانشان در رودررويي با زندگي بودند.

غيرممكن است ميبد از اردكان جدا شود
اهالي اردكان خطاب به نخست وزير

دور از مرکز

  مرضيه ثمره حسيني      ���������������������������������

سال1316 در تقسيمات جديد كشوري، اردكان به 
بخش ارتقا يافت و ميبد به عنوان يكي از دهستان هاي 
تابع اين بخش قرار گرفت. در ســال134۸، پس از 
تأســيس فرمانداري كل يــزد، اردكان، تفت و بافق 
به عنوان شهرستان هاي اين فرمانداري مشخص شدند. 
در اين تاريخ، با وجود تالش اهالي ميبد و نيز دارابودن 
شرايط الزم، اين منطقه به بخش تبديل نشد و كماكان 

يكي از بلوك هاي شهرستان اردكان باقي ماند.
در اين سال، حسين بهشــتي، رئيس وقت آموزش 
و پــرورش يــزد، در مقالــه اي در روزنامــه كيهان 
)134۸/12/12، شماره79۸6، ص۸(، ضمن شرحي 
از وضعيت آموزشي شــهر ميبد، پيشنهاد انتزاع اين 
شــهر از اردكان و تبديل آن به بخش را مطرح كرد. 
در پي اين مقاله، برخي از اهالي شهرســتان اردكان 
در نامه اي به اميرعباس هويدا، نخســت وزير وقت و 
فرخ روي پارســاي، وزير آمــوزش و پرورش، ضمن 

اعتراض به اين مقاله، ميبد را منطقه اي جدايي ناپذير 
از اردكان اعالم كردند؛ »مع ذالك يك چيز غيرممكن 
اســت و آن انتقال بلوك ميبد از چند كيلومتري به 
چند صد كيلومتري اردكان است. ميبد جزو منطقه 
اردكان و تابع شهرســتان اردكان چه بخواهد و چه 
نخواهد، باقي خواهد ماند و حضرات محترم با ايجاد 
چنين جاروجنجال هايي طرفي نخواهند بســت. با 
عرض مراتب فوق اســتدعا دارد قبل از اينكه چنين 
موضوعات جزئي، پايه گذار اختالفات و جنجال هاي 
بزرگ محلي شده و ســبب ركود و كندي هدف هاي 
انقالب ]سفيد[ شود، جريان را دقيقاً مورد رسيدگي 
قرار داده تا اصوالً كساني كه هميشه در پي فرصت بوده 
و خيال گرفتن ماهي از آب گل آلود را دارند، فرصتي 
براي انجام مقاصد پليد خود كه تحقيقاً به ضرر مردم و 
مملكت است، به دست نياورند. با تقديم احترام، اهالي 
شهرستان اردكان.«ميبد ســرانجام 10سال بعد در 

بهمن ماه135۸ از اردكان جدا و به بخش تبديل شد.

منبع: اسناد آرشيو ملي ايران، پرونده 297/2204۸.

نخســتين تئاتر تجربي ايران بــود� از هر منظر كه 
نگاه كنيم شــكل متفاوتي را ارائه مي داد� نگارش 
نمايشنامه، اجرا و كارگرداني، تمرين، محل نشستن 
تماشاگران و حتي انتخاب نام كارگاه كه همه نشان 
از فعاليتي نوآورانه داشت� كارگاه نمايش فقط جايي 
براي تئاتر نبود� اين محل موسيقي، گرافيك و نمايش 
را براي هدفي مشــخص كنار هم قرار داد و آغازگر 
تجربه اي جديد شد� كارگاه هدف خود را چنين نوشته 
بود: »كمك به نويسندگان، بازيگران، كارگردانان و 
طراحان براي خودآزمايي ها و تجربه هايي خارج از 

محدوديت هاي متداول حرفه نمايش«�
ريشــه هاي شــكل گيري كارگاه، به دومين جشن 
هنر شيراز در ســال1347 بازمي گردد� 2 نمايش 
»شهر قصه« و »پژوهشــي نوين و ژرف و سترگ در 
سنگواره هاي دوره بيســت و پنجم زمين شناسي« 
خودي نشان دادند و جايزه دريافت كردند� رضا قطبي 
رئيس تلويزيون ملي بود و با تالش هاي او و همراهي و 
مشاركت افرادي چون  آربي اوانسيان، بيژن صفاري، 

فريدون رهنما و��� كارگاه نمايش تاسيس شد� امور 
كارگاه نيز توســط عباس نعلبنديان اداره مي شد� 
شماره 272 در بن بســت كالنتري ابتداي خيابان 
شاه)جمهوري اسالمي( در چهارراه يوسف آباد)تقاطع 
با خيابان حافظ(، ساختماني دوطبقه و نخستين محل 
كارگاه نمايش بود� با گذر زمان و توسعه فعاليت ها، 

ساختمان كناري نيز اجاره شد�
كارگاه متشكل از 4گروه بود� »گروه بازيگران شهر« 
به سرپرستي آربي اوانسيان، »گروه تئاتر تجربي« 
به سرپرســتي ايرج انور، »گــروه تئاتر كوچه« به 
سرپرستي اسماعيل خلج و »گروه تئاتر اهريمن« به 
سرپرستي آشورباني پال بابال� در نگارش نمايشنامه ها 
رســم الخط رايج به كار برده نمي شــد� براي نمونه 
»سندلي« به جاي »صندلي« و »تخت خاب اتاغ« به 
جاي »تخت خواب اتاق« نوشته مي شد و در اين كار 
نعلبنديان از همه جلوتر بود� نخستين پوستر كارگاه 
نمايش توسط ادوارد آرشــاميان براي نمايشي از 
ساموئل بكت طراحي شد� عمده پوسترها و نيازهاي 

گرافيكي و تصويري كارگاه، توســط فريدون آو، 
آشــورباني پال بابال و بيژن صفاري طراحي مي شد� 
طراحان ديگري مانند آيدين آغداشلو، قباد شيوا، 
بهزاد حاتم، علي اصغر محتاج و��� نيز خارج از كارگاه 
پوسترهايي را طراحي كرده اند� تئاتِر ايران در حال 
دگرگون شــدن بود و كارگاه نمايش از آغاز فعاليت 
رسمي خود در خردادماه1348، نقش مؤثري در اين 
تحول ها داشت� كارگاه در كنار اجراها، نزديك به 20 
نمايشنامه نيز منتشر كرد و سرانجام در اسفندماه 
1357 تعطيل شــد� اجراهاي كارگاه هرگز مخاطب 
گسترده اي در بين مردم پيدا نكرد و از حد اجراهاي 
خاصه پسند فراتر نرفت� اما تأثير زيادي در پرورش 
بسياري از هنرمندان و جريان هاي تئاتر در دوره هاي 
بعد از خود گذاشــت� براي مطالعــه درباره كارگاه 
نمايش، به 2كتاب »كارگاه نمايش از آغاز تا پايان« 
نوشته ستاره خرم زاده اصفهاني و »آرشيو گرافيك 
كارگاه نمايــش« به گردآوري آريا كســايي و علي 

بختياري مي توان رجوع كرد�

تسلیت
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4صفحــه

حجاب احتجاب

نثر

ظرافت هاي زباني هوشنگ گلشيري 
نسلي از داستان نويسي فارسي را 

درگير خود كرد

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

 »شازده احتجاب« شروع هوشنگ گلشيري نبود، امتداد او بود در زمانه اي 
كه همه چيز سوداي ميرايي داشت و عمر همه چيز كوتاه بود. گلشيري از 
شعر به داستان نقل مكان و در داستان خانه كرد و چنان ماند كه صاحبخانه 
جماعتي شد كه برخي تكريمش كردند و بعضي تخريب. گلشيري سنت گرا 
بود و سنت گرايي، به طور معمول و درصورتي كه مؤلف آگاهانه از آن تخطي 
نكند، ميل ويژه اي به فرم گرايي دارد و فرم گرايي گلشيري ميان نثر و زبان و 
مخاطب فاصله مي انداخت و اين فاصله با مضامين داستان هايش همخواني 

داشت. زمانه، زمانه فاصله بود. اما فرم گرايي او ظرافت هاي زباني فراواني را از 
متون كهن بيرون كشيد و در دل داستان گنجاند كه سبك خاص گلشيري 
شد. حاال ديگر رمان و داستان فارسي آن اندازه رشد كرده بود كه ژانرها/ 
گونه هاي متنوع در آن نفس بكشند ولي اشكال كار آنجا بود كه گلشيري و 
بعضي ديگر، كار خودشان را اصيل مي ديدند و سعي در تخطئه گونه هاي 
ديگر داشتند. ظرافت هاي زباني گلشيري اينچنين نسلي از داستان نويسي 
فارســي را درگير خود كرد و نگاهش را از تماشــاي ديگــر فضاهاي زبان 

دور نگه داشت.
»خانم جان خيلي جواهرات داشته، يكي يكي فروخته. كتاب ها را هم فروخته اند، 

حتي چيزهاي عتيقه را. از جواهرات خانم جان چيزهايي مانده بود كه رسيد به 
فخرالنساء. يك روز صبح مي بينند معتمدميرزا مرده. توي رختخوابش مرده 
بوده، با دهان باز و كف سفيد كنار دهان و چشم هاي دوخته به سقف. فخرالنساء 
ده ساله بوده، خودش گفت. حتماً باريك بوده با همان دو چين نازك كنار لب ها 
و خال گوشه چپ دهان. پيراهنش... چه پيراهني؟ سفيد؟ شايد. و آن عينك. 
نه، حتماً بعد عينك زده. حيدر نوكرشان به فخرالنساء گفته: كار، كار حكيم 
ابونواس است. كسي نمي داند، پدربزرگ از اين كارها مي كرد. معتمدميرزا كه 
ديگر چيزي نداشت تا پدربزرگ باال بكشــد. خانم جان مي ماند با نوكرشان و 

زنش و فخري.«

براي نابودي 
فئوداليسم

حسن ارسنجاني
۱۱ خرداد ۱۳۴۸ درگذشت

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

روزنامه نگار بود امــا از ميز تحريريه 
به ميز وزارت رســيد� آنچه حســن 
ارسنجاني را از روزنامه داريا و حزب 
آزادي، به وزارت كشــاورزي رساند، 
ايده پردازي هايــش درباره اصالحات 

ارضي بود�
 او كه به »تا وقتي فئوداليســم نابود 
نشود، رشته هاي امپرياليسم در ايران 
از هم گسســته نخواهد شد« سخت 
معتقد بود، وقتــي در دولت رزم آرا، 
مشاور نخست وزير شد، طرح فروش 
اراضي خالصه به كشاورزان را پيشنهاد 

كرد�
 ارســنجاني البته پيش تــر چنين 
تجربه اي داشت و وقتي تنها ۱9سال 
داشت، به رياست شركت هاي تعاوني 
بانك كشــاورزي انتخاب شد و تالش 
كرد آنچه در سر داشت را براي نمونه 
در دماوند اجرايي كنــد اما چون زور 
مالكين در آن برهه خيلي بيشتر بود، 

راه به جايي نبرد�
علي اميني كه نخســت وزير شد، او 
را وزير كشــاورزي كرد تا اين طرح را 
سامان بخشد� به نوشته ايرج اميني؛ 
»دكتر اميني��� براي انجام آن اصالحات 
فرد باصالحيتي چون حسن ارسنجاني 
را كنار خود داشت«� او هم قانون آن  را 
در نوزدهم دي۱۳۴0، به تصويب هيأت 

وزيران رساند�
در اين ميــان برخــالف اميني كه 
معتقد بــود »بايد خيلــي بااحتياط 
عمل كنيم«، او در اين انديشه بود كه 
»اصالح مملكت رودربايستي و نرمش 
برنمي دارد«� و اينكه »من مي دانستم 
كه بايد با قدرت و سرعت عمل كنم، 
زيرا ]نمونه اي از[ يك انقالب اجتماعي 
نداشــتم كه اصالحات را براساس آن 
بنا كنم� حتي قانون اساســي ايران، 
فئوداليسم را توجيه مي كرد و پهلوي ها 
خود بزرگ ترين فئودال ها بودند� اگر 
اين برنامه به كنــدي ارائه مي گرديد، 
هرگز به مرحله اجــرا درنمي آمد�« 
همچنين گفته بود: »مالكي كه يك عمر 
پول مفت خورده، قانون را زير پايش 
گذاشته و به رعيت و زارِع دِه خود زور 
گفته است، مسلما حاضر به تمكين از 
قانون اصالحات ارضي نخواهد شــد� 
اگر در مقابِل اين افراد نرمش و گذشت 
نشان داده شــود، تا هزار ساِل ديگر 
هم وضع همين اســت���«� اما تندي و 
كندي نخست وزير و وزير 2سال بعد، 

به كناره گيري وزير منتج شد�

صدای قيصر
آغازي بر فهم »موسيقي متن فيلم« در سينماي ايران

موسيقی

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

قرن به نزديك نيمه رسيده و رشد و گسترش پايتخت با افزايش 
شمار درس خوانده ها و عشاق كتاب توأم شده بود. دوره نوجواني 
محمدعلي بهجت در اين حال وهوا گذشــت. او كه با استعداد و 
عالقه مند به كتاب بود، در سال1348 به همراه پدرش، ذبيح اهلل 
بهجت كه اهل ادب و فرهنگ بود، انتشــارات و كتابخانه )همان 
كتابفروشي( »بهجت« را در خيابان وليعصر امروزي تاسيس كرد. 
اردشير بهجت، پسر محمدعلي بهجت و نسل سوم اين خاندان 
كتابفروش، درباره روزهاي نخســت تأســيس انتشارات بهجت 
مي گويد: »آن روزها محله يوسف آباد تازه شكل گرفته بود و خيلي 
از نويسندگان و اهالي هنر در همين منطقه زندگي مي كردند. به 
عالوه، وجود يك آموزشكده سينما و تئاتر در همان حوالي سبب 
شده بود كه بهجت به پاتوق اهل هنر و ادب تبديل شود و كساني 
مانند رضا بابك، ژاله علو، سعيد پورصميمي، ابوالقاسم حالت و... 
به كتابفروشــي رفت وآمد كنند و عصرهاي خاطره انگيز و پر از 
بحث و شوري در كتابفروشي شكل گيرد. من حتي خودم به ياد 
دارم كه در دهه70 گاهي كتابفروشــي آنچنان شلوغ مي شد كه 
مشتري هاي از راه  رسيده بايد صبر مي كردند تا عده اي از مغازه 

بيرون بيايند تا آنها بتوانند وارد شوند«. 
فعاليت بهجت به روزهاي شلوغ كتابفروشي خالصه نمي شد. در 
كار چاپ كتاب، از همان ابتدا، قرار پدر و پسر بر اين بود كه درست 
و حسابي كار كنند و كيفيت را جايگزين كميت كنند. محمدعلي 
بهجت با دقت و تسلط مثال زدني اي كه بر حوزه كتاب، ترجمه و 
مسائل فني داشت، دست به چاپ كتاب هاي مختلف زد. هرچند 

حوزه كار نشــر بهجت عمومي بود، اما موضوعات كمتر شناخته 
شده و خاصي را مانند عرفان شرق، عرفاي ايران زمين و همچنين 

مسائل حوزه روانشناسي مدنظر قرار داد. 
كتاب »گوشت ذن اســتخوان ذن« از نخســتين آثاري بود كه 
در اين حوزه به بازار كتاب عرضه شــد و آنقــدر مورد توجه قرار 
گرفت كه محمدعلــي جمالزاده بر آن مقدمه اي نوشــت. چاپ 
كتاب »زندگاني من« از مهاتما گاندي نيز ســرو صداي زيادي 
به راه انداخت. كتاب ارزشــمند »مطبوعات ايــران؛ از 1215 تا 
1357شمسي« به گردآوري سعيد برزين نيز از ديگر كتاب هاي 
مهم اين نشر اســت. توجه محمدعلي بهجت به مسائل فني نيز 
كمتر از محتوا نبود. او در زندگي حرفه اي بارها ضرر چاپ داد اما 
حاضر نشد كتاب بي كيفيت يا مضر روانه بازار كند. او، به همراه 
پسرش، همچنان نشر و كتابفروشــي بهجت را با همان تركيب 

تخصص، اخالق و عشق اداره مي كنند.

چاپلوسي بدفرجام
تبريك به ملكه مادر، كار دست »فرمان« داد

مطبوعات

 محمدناصر احدي    �������������������������������������������������������������������
از ميان 71 نشريه اي كه در سال1342، بنا به قانون »تصويب نامه تيراژ« 
لغو امتياز شدند، تنها روزنامه »فرمان« بود كه توانست با پيگيري هاي 
صاحب امتياز و مديرش، عباس شاهنده، موفق به احياي امتيازش شود. 
فرمان از سال1322 منتشر مي شد و آنطور كه مسعود برزين در كتاب 
»شناسنامه مطبوعات ايران« نوشته، روزنامه اي سياسي و خبري بود كه 
ارگان حزب آزادي، ناشر افكار اتحاديه آزادي خواهان و روشنفكران بازار، 
عضو جبهه آزادي، طرفدار اتحاديه سنديكاهاي كارگران ايران وابسته به 
حزب دمكرات ايران، هواه خواه حزب مليون و طرفدار حزب ايران نوين 
به شمار مي رفت. تعدد و تنوع دسته ها و گروه هايي كه فرمان در جهت 
نشر و تبليغ اهداف و منافع شان مي كوشيد، بيشتر از اينكه نشان دهنده 
آغوش گشــوده آن روي نحله هاي فكري مختلف باشد، به شخصيت 
عباس شاهنده بازمي گشت كه در سند بيوگرافي اش در ساواك چنين 
توصيف شده است: »مشاراليه فردي زيرك، موقع شناس، پشتكاردار، 
فعال و پول پرست، رشــوه گير، كالش، بندوبست چي است و نفوذ وي 
در اشــخاص خوب است«. شــاهنده در تعدادي از سفرهاي خارجي 
محمدرضا پهلوي همراه او بود و به دليل خدماتش در مراسم تاجگذاري 
و نيز جشن هاي 2500ساله، نشان »جشن شاهنشاهي« نصيبش شد. 
با همه اين تفاصيل، در ســال هاي پاياني دهه 40كه دستگاه امنيتي 
حركات و سكنات نويسندگان، شعرا و روزنامه نگاران را زيرنظر داشت، 
حتي ممكن بود فرمان به تعطيلي روزنامه بي خطري مثل فرمان داده 
شود. ماجرا از اين قرار است كه فرمان در تاريخ 6 ارديبهشت 1348، 
»به منظور عرض فدويت بيشتر« سالروز تولد ملكه پهلوي را تبريك 
مي گويد، اما قضيه آنطور كه شــاهنده انتظار داشته پيش نمي رود و 
برخالف انتظارش، روزنامه به حكم خود ملكه توقيف مي شود. شاهنده 
كه محاسباتش در تملق و مجيز اشــتباه از آب درآمده، در نامه اي به 

تاريخ 10 ارديبهشت، دست به دامن تيمسار نصيري )رئيس ساواك( 
مي شود تا چه بســا خوش خدمتي هايش در »انعكاس پيشرفت هاي 
كشور كه تحت رهبري هاي خردمندانه شاهنشــاه آريامهر به دست 
آمده« به دادش برســد و بتواند »افتخار جان نثاري و ادامه خدمت در 
راه اجراي منويات شاهنشاه معظم را حفظ كند«. راه حل نجات از اين 
مخمصه در پايين همين  نامه ذكر شده است: »به عرض رسيد؛ مقرر 
فرمودند متقاضي شخصا حضور علياحضرت ملكه پهلوي بايد شرفياب 
و پوزش بطلبيد. اصوال حتي در زمان اعليحضرت فقيد نيز رسم نبوده 
كه به علياحضرت ملكه مادر تبريك گفته شود«. از اين ماجرا، حداقل 
2نكته قابل برداشت است؛ اول، وقتي روزنامه اي خودي به اين سادگي 
مورد غضب قرار مي گرفته، معلوم است كه آستانه تحمل دستگاه در برابر 
مخالفان و منتقدان بسيار كمتر بوده است. دوم، چاپلوسي و چرب زباني 
ظرافت هايي دارد كه هر قدر هم در آن خبره باشي، باز هم احتمال دارد 

به نتيجه مطلوب نرسي.

پانتوميم گروه ماندراگورا در تاالر فردوسي دانشكده ادبيات

ديدار با آگاتا كريستي در تخت جمشيد

تهران؛    مقصد گروه هاي تئاتر تجربي

زنان

تئاتر 

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

هنوز 18سالش پر نشده بود كه ديپلمش را گرفت و به منظور استخدام 
به مدت 2 ماه در موزه ايران باستان به طور آزمايشي مشغول به كار شد. 
در آزمون دانشگاه تهران در رشته هاي حقوق و زبان انگليسي پذيرفته 
شد و به دليل عالقه بسيار به رشته حقوق، تحصيل در اين رشته را آغاز 
كرد. اما آن دوره آزمايشــي كافي بود تا پروين برزين، دلبسته تاريخ 
اشيا شود و با همه عالقه اش به رشته حقوق، آن را رها كند و به دنبال 
باستان شناسي برود. پروين چنان به باستان شناسي عالقه داشت كه با 
وجود اينكه در اين رشته تحصيل نكرده بود اما دانشجويان بسياري از 
رشته باستان شناسي براي مشورت به او مراجعه مي كردند. به پيشنهاد 
رئيس موزه كه متوجــه عالقه پروين به اطالعات باستان شناســي و 
همتش در مراجعه به منابع مختلف شده بود، در دانشگاه به تحصيل 
در رشته باستان شناسي پرداخت. سال 1336، پس از اتمام درسش در 
رشته باستان شناسي دانشگاه تهران، براي طي مدارج باالتر تحصيلي به 
ينگه دنيا سفر كرد و همزمان با تحصيل در دانشگاه پنسيلوانيا، در يكي 
از موزه هاي ايالت پنسيلوانيا دوره كارآموزي اش را گذراند. سال1339، 
از آمريكا به وطن بازگشت و تا آخر شهريور سال1353 موزه دار بخش 
اسالمي موزه ايران باستان بود. به گفته عذرا دژم در كتاب »اولين زنان«، 
برزين عالوه بر اينكه در طول 30سال خدمتش در سمت هاي مختلفي 
همچون معاونت سرپرســتي و رئيس مــوزه آزادي، معاونت آموزش 
سازمان حفاظت آثار باستاني، تأسيس موزه هايي در شهرستان ها و... 
فعاليت كرد، به عنوان نخستين زن حفار ايراني، 2بار در عمليات حفاري 
حضور داشت؛ ســال1352 در حفاري علمي مؤسسه باستان شناسي 
بريتانيا در پاسارگاد و سال1353 در حفاري كاوش هاي باستان شناسي 

تخت جمشيد. در همين حفاري ها بود كه آگاتا كريستي، جنايي نويس 
مشهور، را مالقات كرد. او عالوه بر اينكه گاهي شعر مي گفت، مقاالتي 
نيز براي نشريات مختلف مي نوشت كه اين مقاالت در مجالت »سخن«، 
»هنر و مردم«، »بانك ملــي« و »نشــريه اداره كل موزه ها« به چاپ 
رسيده اند. برزين كه متولد سال1298 بود، در سال1382 درگذشت. 

او هرگز ازدواج نكرد.

  مهرداد رهسپار   ������������������������������������������������������������������������
در طول برگزاري جشن هنر شيراز، گروه هاي تئاتري بسياري به ايران 
دعوت مي شوند و در جشن هنر شيراز برنامه اجرا مي كنند. كارگرداناني 
نظير تادئوش كانتور، باب ويلســون، يرژي گرتفسكي و پيتر بروك با 
نمايش هاي خود در اين جشنواره هنري حضور دارند؛ البته با دعوت. 
اما همه گرو هاي خارجي دهه هاي 40 و 50 »دعوتي« نيستند، بلكه 
گاهي با انتخاب خود به ايران سفر كرده و در فضاهاي مستقل تئاتر ايران 
برنامه خود را اجرا مي كنند. يكي از اين نمونه ها ولفرام ِمرينگ )و يا به 
قول نشريات آن سال ها، ولفگانگ مه رينگ( و گروه تئاترش ماندراگورا 
است. او كه دانش آموخته ادبيات و فلسفه از دانشگاه سوربن است، ضمن 
اجراي چندين كار در دهه 60 ميالدي گروه تئاتر ماندراگورا )مهر گياه( 
را با بازيگراني از مليت هاي مختلف جهان )از آسيايي تا اروپايي( تاسيس 
كرده و مجموعه اي از نمايش هاي تجربي بي كالم و مبتني بر حركت 
و موسيقي را در فرانســه، آلمان و اسپانيا به صحنه مي برد و سپس در 
يك تور تئاتري طوالني مدت، گروه ماندراگورا به لبنان، عراق، سوريه، 
مصر، تركيه، هند، پاكستان، افغانستان و ايران هم سفر مي كند. اقامت 
اين گروه در تهران كوتاه است. آنها در بهمن1347 در تاالر فردوسي 
دانشــكده يك پانتوميم به صحنه مي برند. بنا به گزارش هايي كه در 

مطبوعات منتشر شــده، اين نمايش چندين بخش داشته است، آنها 
نخست يك كوراتت اجرا مي كنند كه در آن عروسك ها اسير اصوات رهبر 
اركستر مي شوند و بعد با تالش خود را آزاد مي كنند و سپس نمايش هاي 

ديگري با عنوان هاي »صندلي«، »دشمن« و »مسخ« اجرا مي شود.
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عصرهاي خاطره انگيز كتابفروشي بهجت
ناشر آثار انگشت شمار اما آبرومند

نشر

سياستمدار

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

هر چند پيش از ســاخت موســيقي متن اختصاصي براي فيلم 
»قيصر«، ســينماي ايران نمونه هاي ديگري را هم در اين زمينه 
تجربه كرده بود، اما با موفقيت اين فيلم بود كه مفهوم موسيقي 
فيلم نيز جلوه گرفت و از پي آن، عنوان سازنده  موسيقي متن هم به 
تشخصي حرفه اي رسيد؛ چرا كه تا پيش از قيصر- و جز همان چند 
مورد پيشين- همه  قطعات موســيقي قرارگرفته روي فيلم هاي 
سينماي ايران، بنا به سليقه متصديان امور صداي فيلم ها )به ويژه 
روبيك منصوري( و يا در بهترين حالت، به سليقه خود كارگردان، 
از صفحات گرام موســيقي متن فيلم هاي غيرايراني و يا قطعات 
موسيقي كالســيك غربي انتخاب و در سراسر فيلم جاي گذاري 
مي شدند. عناوين ســوءتفاهم برانگيزي چون »تنظيم موسيقي 
متن«، »موسيقي متن از« و... در عنوان بندي بيشتر اين فيلم ها، 

معنايي جز همين رويكرد نداشته است.
اسفنديار منفردزاده كه به گفته خودش به عشق ساخت موسيقي 
براي سينما، همراه باكيميايي و قريبيان پيوسته به استوديوهاي 

مختلف سينمايي سركشي مي كرده، بعد از تجربه ساخت موسيقي 
براي »بيگانه بيا«، »نعره توفان« و »جهنم سفيد« در چهارمين 
تجربه ساخت رايگان موسيقي فيلم موفق مي شود كاركرد و تأثير 
مثبت ساخت موسيقي متناسب با فضاي فيلم را نزد اهالي سينما و 
منتقدين آن نمودار كند؛ همچنان كه در كنار اين رخداد، استقبال 
از انتشار مستقل موسيقي متن قيصر در سال1349 نيز مي تواند 

نمايه اي از تأثير و درك اين مسئله نزد عموم باشد.

نخستين زن حفار

 پيشنهاد: مطالعه مقاله»دوراهه تفريق« )نگاهي به موسيقي هاي »قيصر« و »گاو«(
 نوشته  حسين عصاران، ماهنامه »فيلم«، شماره ۵۶2 )ويژه نامه پنجاه سالگي قيصر و گاو - مهر ۱۳9۸(
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