
آبان سال گذشته به ناگه آسمان باريد و در كمتر از چند دقيقه 
ذرات برف پايتخت را سفيدپوش و همه را غافلگير و شوكه كرد. 
خيابان ها بر اثر لغزندگي مسدود شدند و شهروندان ساعت ها 
در ترافيك ماندنــد. يخ زدگي معابر هم عبور و مــرور را براي 

مردم سخت كرد و حتي برخي به ناچار 
خانه نشين شــدند. همين تجربه كافي 

بود تا امسال مديران شــهري از ماه ها قبل براي فصل زمستان 
برنامه ريزي كنند.
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 ماجراي آقمشهد 
و دماوند باال گرفت

يادداشت
كمال اطهاري ؛پژوهشگر توسعه

در آستانه تدوين برنامه هفتم توسعه، به عنوان برنامه اي 
كه بايد بتواند  پيوندي هم افزاي رشد اقتصادي، عدالت 
اجتماعي و حفظ محيط زيست را تعريف و محقق كند، 
بايد به جامعه مدني رجوع شود؛ هم براي استفاده از تمامي خرد اجتماعي موجود در 
كشور و هم براي استفاده از دستاوردهاي آخرين برنامه ريزي ها در ديگر كشورها. اين 
در حالي است كه فعال حوزه سياسي با گفت وگوي خشمگينانه و ساده انديشانه اي 
درگير است و در دو ســوي اين گفت وگو با انبوهي از گفتارها و نوشتارهاي ابتدايي 
مواجه هستيم. مثال يك نماينده مجلس مي گويد من ماشين شاسي بلند مي خواهم تا 
به حوزه انتخابي ام رسيدگي كنم و آن ديگري اعتصاب غذا مي كند كه به مردم برسد؛ 
اما هيچ كدام نمي گويند: »ما در مركز پ ژوهش هاي مجلس و در كنار كارشناســان 
مي نشينيم تا با حمايت ما، يك برنامه توسعه با شروطي كه گفته شد، تدوين شود.«

اين روزها، مناقشه اصالح ســاختارهاي اقتصادي نيز به جايي رسيده كه مثال يكي 
مي گويد همه نواقص ما در اين اســت كه يارانه كافي نمي دهيم و ديگري مي گويد 
يارانه زياد مي دهيم و با قطع آن اوضاع بسامان مي شود. يكي مي گويد چين با دولت 
مقتدر پيشرفت كرده و آن ديگري دليل توسعه چين را استفاده از بازار آزاد مي داند 
و هر دو بر مبناي عقيده خود براي ايران نسخه مي پيچند؛ اما كسي نمي گويد برنامه 
چين براي اين توسعه شتابان و با ثبات اقتصادي و اجتماعي چه بوده و چه الزاماتي 

را فراهم آورده است.
اين وضعيت در مسائل كالن تر نيز مشهود است؛ مثال در مورد سياست بين المللي، يكي 
تحريم را نعمت مي داند و مي گويد هرچه سخت تر تحريم شويم، رشد درون زا شتاب 
مي گيرد و وضعمان بهتر مي شود. ديگري نيز برداشت تحريم را محرك رشد مي داند؛ 
اما هيچ كدام در مورد الگويي كه بايد براي توسعه در هر يك از اين شرايط به كار گرفته 
شود تا يك اقتصاد درون زاي برون نگر را محقق كند، حرفي نمي زنند و درنتيجه، در 

عمل همان راه قديم ادامه مي يابد با رشدي برون زا و درون نگر با درآمد نفت.
از اين نوع ثنويت مانوي و دســته بندي مســائل بــه خوب و بد در رفتــار و گفتار 
سياستگذاران و سردمداران، موارد بسياري مي توان برشمرد كه از قضا برخي از آنها در 
شبكه هاي اجتماعي مورد انتقاد مردم و دستمايه طنز قرار مي گيرد. موضوع اساسي 
همين است كه ما بايد هم در حوزه عمومي و هم در جامعه مدني، گفتمان جايگزين 

اين گفتمان سياسي مبتني بر خوب و بد را مطرح كنيم.
اين گفتمان جايگزين بايد دربرگيرنده اصول تدوين برنامه توسعه متضمن توسعه 
پايدار باشــد كه در جنبه اقتصادي  مي توان به 6عنصر اصلي آن به اين شــرح اشاره 
كرد. البته همين 6عنصر نيز بايد براي نهادســازي براساس تركيب مناسب با ايران 

تدوين شود.
عنصر اول اين اســت كه مشــخص كنيم نحوه ارتبــاط ما با اقتصــاد جهاني قرار 
اســت چگونه ســامان پيدا كند. اينكه  بحث را به ايجاد يا قطع رابطه تقليل دهيم، 
ساده انديشي است؛ بلكه بايد نحوه و وســعت اين ارتباط را مشخص كنيم كه مثل 

كره جنوبي و ژاپن عمل خواهيم كرد يا مثل كره شمالي و چين و....
عنصر دوم اين است كه نحوه و ميزان دخالت دولت در اين ساماندهي ارتباط جهاني 
چگونه است؛ بايد مشخص كنيم كه هدف گذاري ما مثل اروپاي بعد از جنگ است 
يا مثل اروپاي كنوني. مثل چيــن و كره جنوبي كنوني يا مثل كره شــمالي؟ يا نه، 

مي خواهيم از الگوي رهاگذاري مخرب آمريكا و نئوليبراليسم تبعيت كنيم.
عنصر سوم اين است كه نحوه رقابت در بازار را چگونه سامان مي دهيم. آيا مثل آلمان 
مي خواهيم به سمت سوشيال ماركت و بازار اجتماعي حركت كنيم كه دولت دخالت 

مستقيمي در بازار ندارد يا مي خواهيم مثل آمريكا بازار را رها 
كنيم يا مثل چين ...

عنصر چهارم اين است كه نحوه ساماندهي به پول و ارز كشور چگونه است، اين موضوع 
در هر كشور و با توجه به نوع بازار متفاوت است و با تشر زدن به بانك مركزي نمي شود. 

 فصل آخر »ثنويت مانوي «
در اقتصاد سياسي

نگاه
علي اعطا؛عضو كميسيون ماده 100 قانون شهرداری ها

در روزهاي گذشــته انتشــار تصاوير دردناك تخريب 
ســرپناه يك بانوي اهل بندرعباس و خودســوزي او، 
وجدان همگان را به درد آورد. صداي ناله  و التماس  بانوي 
سرپرســت خانوار اهل بندرعباس و گريه ها و فريادهاي فرزندانش هنوز در گوش ها 

مي پيچد.
اين نخستين نمونه از اين دست نبود و با سازوكار جاري، آخرين نمونه هم نخواهد بود. 
در ماه هاي گذشته نمونه هاي مشابهي از اين اتفاق را در كشور شاهد بوده ايم. چند ماه 
پيش شاهد تخريب آلونك آسيه پناهي، بانوي كرمانشاهي و مرگ او بعد از تخريب 
خانه اش بوديم. خودسوزي بانوي اهل بندرعباس نمونه اي است از هزاران كه به تصوير 

مكرر سال هاي اخير بدل شده است.
اگرچه پس از اين حادثه شاهد فراخواندن شبانه شهردار بندرعباس و عوامل ماجرا 
جهت پاسخگو يي و ورود دادستان به اين مسئله و بررسي تخلف صورت گرفته در كنار 
تأكيد بر حمايت از اين بانوي بندرعباسي بوديم؛ اما واقعيت اينجاست كه سازوكار و 

شرايط فعلي ثمره اي جز خلق و تكثير اين نوع تصاوير دردناك نخواهد داشت.
پس از اين حادثه، عباراتي از شهردار بندرعباس بر قانوني بودن تخريب اين بنا نقل 
شده است: »اين زمين ها متعلق به مسكن و شهرسازي است و به قصد جلوگيري از 
ساخت وساز غيرمجاز اين تخريب صورت گرفته است. اين خانواده مجوز ساخت خانه 

نداشتند و غيرقانوني آن را بنا كرده بودند...«
پس از ارائه اين توضيحات توسط شــهردار بندرعباس، مطالبي در مورد ملي بودن 
اراضي عرصه سازه و يا در حريم رودخانه بودن خانه مطرح شد و در اين موارد مادامي كه 
سازه داخل در حريم مصوب محدوده خدمات شهري شهرداري نباشد تكليفي براي 
شهرداري وجود ندارد. اما بر فرض آنكه تخريب طبق نقل قول اوليه شهردار بندرعباس 
به جهت رأي كميسيون ماده100 اتفاق افتاده است مي توان گفت براساس اين ماده 

قانوني، »مالكين اراضي وامالك واقــع در محدوده خدماتي 
بايد قبل از ساخت وساز از شهرداري ها پروانه ساخت بگيرند و 

شهرداري موظف است از عمليات هاي ساختماني بدون پروانه يا خالف پروانه به وسيله 
مأموران خود در زمين محصور يا غيرمحصور جلوگيري كند.«

 آراي ماده 100
و آواي حاشيه نشينان
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خبر تخريب خانه زن بندرعباســي از ســوي شهرداري 
و خودســوزي وي در روزهاي گذشــته، افكار عمومي را 
جريحه دار كرد؛ اتفاق تلخي شــبيه به آنچه در برخورد با 
»آسيه« در كرمانشاه افتاد و منجر به مرگ وي شد. اين زن 
بندرعباسي بنابر اعالم علوم پزشكي هرمزگان با 17درصد 
سوختگي در ناحيه دســت چپ در بيمارستان بستري 
است و دادستان عمومي و انقالب شهرستان بندرعباس 
از تشــكيل پرونده قضايي براي متخلفان اين حادثه خبر 
مي دهد؛ اتفاقي كه بسياري آن را نوشــدارو بعد از مرگ 
سهراب مي دانند. در روزهاي پاياني هفته گذشته نيروهاي 
اجرائيات شهرداري بندرعباس، سراغ اتاقك سست يك زن 
جوان سرپرست خانوار رفتند و آن را تخريب كردند. اتاقكي 
كه در حريم رودخانه بنا شده بود و به روايت شاهدان عيني 

هنوز هيچ كس در آن سكونت نداشت.
بعد از اين اتفاق، خبر خودســوزي زن جوان در رسانه ها 
دست به دست چرخيد تا ساعتي بعد دادستاني، شهردار 

بندرعباس را شبانه احضار كند.
 

پيگيري حادثه به دستور دادستان و استاندار
عباس امينــي زاده، شــهردار بندرعبــاس در گفت وگو 
با همشــهري تأكيد مي كند؛ طبق دســتور دادســتان، 
متخلفان اين حادثه هرچه ســريع تر شناسايي و تعيين 
تكليف خواهند شد و شهرداري نيز از زمان حادثه پيگير 

موضوع است.
اســتاندار هرمزگان هم در گفت وگو با همشهري تأكيد 
مي كند كه مي شــد با برخورد و روش مناســب قانون را 
درســت و صحيح اجرا كرد، اما در حادثه پيش آمده، اوج 
بي تدبيري اتفاق افتاده و بايد عامالن اين تصميم به شدت 

مورد پيگرد قرار گيرند.

فريدون همتي، ضمن عذرخواهي از اين زن بندرعباسي و 
خانواده او، از دستور به شهردار براي برخورد با عوامل اتفاق 
افتاده و دســتور به كميته امداد براي رفع مشكل مسكن 
اين زن و فرزندانش خبر مي دهد؛ همان اتفاقي كه به تعبير 

مردم نوشداروي بعد از مرگ سهراب است.

ماجرا چه بود؟
معاون خدمات شــهري شــهرداري بندرعباس هم اين 
موضوع را مي پذيرد، اما در گفت وگو با همشــهري تأكيد 
مي كند محل تخريب شده محل ســكونت نبوده است و 
شب قبل از حادثه به صورت شبانه و خشك چيني در حريم 

رودخانه ساخته شده.
اسماعيل موحدي نژاد، درباره جزئيات اين اتفاق توضيح 
مي دهد: »چهارشــنبه حدود 10صبح از طريق ســامانه 
مردمي به سامانه137 شــهرداري خبر مي دهند كه در 
حريم شهرداري منطقه3 تخلفي اتفاق افتاده است. ماجرا 
اين بود كه شبانه اتاقكي در حريم و مسير رودخانه اي كه 
به  سمت دريا در جريان است، ساخته شده. حريم رودخانه 
كامال با ديوار حائل پوشانده شــده است كه كسي در آن 
ساخت وساز نكند، اما خانواده اين زن 2اتاقك در زمين هاي 
راه وشهرسازي ســاخته بودند و در آن زندگي مي كردند. 
در واقع محل زندگي ايــن زن نيز در همــان 2اتاقك از 
پيش ساخته شده بود. اين خانواده شب چهارشنبه، اتاقك 
جديدي را نزديك به رودخانه ساخته بودند كه اوال به دليل 
خشــك چيني ايمن نبود و دوما با بارندگــي و باال آمدن 
آب رودخانه كامال در خطر بود. به همين دليل نيروهاي 
اجرائيات شهرداري، اقدام به تخريب چهارديواري ساخته 

شده كه عمال هنوز كسي در آن ساكن نبود، كردند.«
وي با بيان اينكه شــهرداري در همان ساعت هاي اوليه 
پيگيري درباره حادثه پيش آمــده و دلجويي از خانواده 
را انجام داد، مي افزايــد: »2 اتاقك ديگري كه در نزديكي 
اتاقك تخريب شده قرار داشــت به دليل سكونت با وجود 

حكم تخريب، دســت نخورده باقي مانده است تا مشكل 
خانواده حل شود. شهرداري نيز قول داده است از طريق 

فرايند قانوني مشكل خانواده را حل كند.«
او درباره انتقاد به نيروهاي شهرداري در هنگام برخورد 
با تخلفــات اين چنيني نيــز تصريح مي كنــد: »حادثه 
پيش آمده مورد قبول هيچ كس نيســت. ما قبول داريم 
بي تدبيري اتفاق افتاده اســت و خودمــان در مجموعه 
شهرداري نيز در حال بررسي هستيم. يكي از تأكيدهاي 
شهردار درباره نيروهاي برخورد با تخلفات اين است كه 
رفتار مســالمت آميز داشته باشــند؛ ولي گاهي اتفاقات 
اين چنيني هم مي افتد كــه حتما با مقصران آن برخورد 

خواهد شد.«
 

پيگيري براي اصالح قوانين
ســميه رفيعي، نماينده تهران نيز روز گذشته )جمعه( 
براي بررسي موضوع صيد ترال به بندرعباس سفر كرده 
بود،  در جريان تخريب اين اتاقك قرار گرفت و تأكيد كرد 
پيگيري روند اصالح قوانين موجود در مجلس و توضيح 
از وزير كشور درباره چرايي تكرار مسائلي از اين دست در 

دستور كار خواهد بود.
          

با وجود مواردي تلخ از اين دســت كه گه گاه شــاهد آن 
هستيم و بروز تمام بي تدبيري ها، جاي آن دارد تا بپرسيم 
ارگان ها و نهادهايي كه مســئول تامين مســكن براي 
خانواده هاي بي بضاعت هســتند و در اين مواقع با عنوان 
خيران دلســوز وارد ميدان مي شــوند، پيش از اين كجا 
بودند و چرا به فكر تامين مسكن خانوارهايي چون اين زن 
بندرعباسي نبودند تا وي مجبور نباشد در حريم رودخانه 
اتاقك بسازد و جان خود و فرزندانش را به خطر بيندازد. 
اگر اين اتاقك تخريب نمي شد و با باال آمدن آب رودخانه 
تمام اعضاي اين خانواده جان مي باختند، آن وقت تيغ نقد 

به روي كدام سازمان كشيده مي شد؟

تعيين تکليف متخلفان حادثه بندرعباس
سيده زهرا عباسی

خبر نگار
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روز خوب 
كتابفروشي ها

نيم ميليون جلد كتاب به مبلغ 20 ميليارد تومان در طرح پاييزه  و هفته كتاب به فروش رسيد

 مانور برف روبي با هدف سنجش آمادگي نيروها و تجهيزات خدمات شهري 
در مقابله با بارش هاي آينده  در پارك ارم برگزار شد

آماده باش پايتخت براي برف و باران

13

پرونده اي درباره 
بازارها پس ازانتخابات آمريکا

پيامد اين انتخاب بــراي بازار 
ايران روشن بود؛ كاهش يكباره 
قيمت ارز. اين اتفاق درست از 
فرداي روزي كه تقريباً پيروزي 
جو بايدن در ايالت هاي كليدي 
آمريكا مسجل شد، رخ داد و در 
اين روزها خيل زياد مردم بودند 
كه براي فروش ارزهاي خود به 

صرافي ها مراجعه كردند.

 خودرو آخر هفته 
در جاده های شمال

 مسافر به گيالن، مازندران 
و گلستان وارد شدند

نان ماند
و سيگار

7و12

تراژدي 
اعداد
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خويشتنداري 
براي لغوتحريم ها

راهنماي  روزهاي قرنطينه

همشهري از الزامات جناح هاي سياسي براي كاهش تحريم ها  مي گويد 
 با گفتارهايي از : محمد صدر، الهه كواليي، غالمرضا مصباحي مقدم، 

اسماعيل گرامي مقدم،  داوود آقايي و هرميداس باوند
مركز پژوهش هاي مجلس تاييد كرد: تحريم ها مانع رفع تنش آبي

 2هفته خانه نشينی از امروز آغاز می شود؛ همشهری در گزارش هايی بسته های كاربردی
برای عبور از اين روزها پيشنهاد داده است

كرونا، قرنطينه، زندگی 5 راهكار برای ارتقای كيفيت زندگیاجتماعي

تردد به شرط لزوم، با رعايت اصول  راهنماي استفاده از حمل و نقل عمومی شـهري

سرمايه گذاري درايام قرنطينه به همراه راهنماي بانك ها در روزهاي خانه نشينياقتصادي

آنالين درخانه بمانيد  استفاده از اپليكيشن ها و خدمات استارتاپ هاهوشمند

18

هموطن ديگر ديروز 
جان باختند

۴۷۹

۲۰۰هزار

۷۰۰هزار

صفحه هاي 2 و 4 را بخوانيد

همشهری  همزمان با شب هاي سرد سال و شروع 
محدودیت هاي تردد پویشــي را براي حمایت از 
افراد بی سرپناه و کارتن خواب راه اندازی کرده است.

  # دست_گرم_ یار 



2 شنبه 1 آذر 99  شماره 8090 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

 با اعالم نتايج انتخابات آمريكا و 
سیاست 
شكست ترامپ، عامل سیاست خارجی

»فشــار حداكثري« علیه ايران، 
چشــم اندازها و فرصت هايي براي بازگشت 
آمريكا به تعهدات خود در برجام و لغو تحريم ها 
و كاهش فشارهاي حداكثري فراهم آمده است؛ 
تحولي كه به زعم كارشناســان و دولتمردان 
نمي توان با بي تفاوتي از آن گذشت. اظهارات 
رئیس جمهور در چهارشــنبه گذشته ناظر بر 
همین مسئله است كه گفت: »دولت جديد در 
آمريكا شرايط را به ســمت قواعد برخواهد 
گرداند. درحدي كه البتــه آمريكا مراعات 
مي كرد. در دولت هاي قبلي هم همه قواعد را 
مراعات نمي كردند منتها اين آخري ياغي بود. 
باز برمي گردند به آن شــرايط و آن شرايط 
مي تواند فضا را برگردانــد يعني ما از فضاي 
تهديد كم كم به سمت فضاي فرصت حركت 
مي كنیم.« درحالي كه جنجال ها و مناقشات 

میان گروه ها و جناح هاي سیاســي پیرامون 
مذاكرات احتمالي، لغو تحريم ها و تأثیر پیروزي 
دمكرات ها بــر روابط ايــران و آمريكا طي 
هفته هاي گذشــته باال گرفته است، حسن 
روحاني گفت: »من خواهــش مي كنم در اين 
مقطع حساس كســي دنبال تسويه حساب 
سیاسي و جناحي نباشــد اينها را بگذاريد 
سال1400 كه ان شاءاهلل كرونا كمتر و فضا بهتر 
مي شــود، انتخابات هم مي شــود، آن وقت 

بگويید. قاعدتا خیلي ها در انتخابات تسويه 
حساب سیاسي هم انجام مي دهند، االن موقع 
تسويه حساب سیاسي نیست، االن بناي ما بر 
آرامش است براي اينكه كشور بتواند پیشرفت 
كند.« روحاني در ادامه سخنانش افزود: »همه 
دنبال اين هســتند كه قهرمان رفع تحريم 
چه كسي باشــد؛ همان هايي كه شما فحش 
مي دهیــد و انتقاد مي كنید، شــما قهرمان 

هستید، ما كه دنبال قهرمان سازي نیستیم.«

 محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه جمهوري 
اسالمي ايران هم در پاسخ به ادعاهاي برخي 
در داخل، لغو تحريم ها را در حوزه اختیارات 
رئیس جمهور آمريــكا مي داند. ظريف اخیرا 
طي اظهاراتي در اين باره گفته است: »بیهوده 
به حرف هايي كه زده مي شود اعتبار ندهیم. 
در پاســخ به دعواهاي داخلي كه مي گويند 
بايدن اگر بخواهد هــم نمي تواند، بايد گفت 
نه. بايدن اگر رئیس جمهور آمريكا شــد و در 

كاخ سفید مستقر شــد، مي تواند با 3 فرمان 
اجرايي همه اينها را لغو كند. دوستان داخلي 
ما حواسشان باشد. حرف هايي كه براي مصرف 
داخلي مي زنند يعني دارند به بايدن عالمت 
مي دهند كه اين كار را نكنید.« كارشناسان 
و فعاالن سیاســي نیز در گفت وگوهايي كه 
با روزنامه همشــهري داشتند، بر اين عقیده 
هستند كه روي كار آمدن رئیس جمهور جديد 
در آمريكا مي تواند به عنوان يك فرصت براي 
لغو تحريم ها تلقي شود. به زعم آنها، گروه هاي 
سیاسي در داخل بايد منافع ملي را در اولويت 
قرار داده و رفتارها و فعالیت هاي سیاســي 
و جناحي خود را در مســیر كاهش فشارها 
از دوش مردم تنظیم كننــد. حقوقدانان و 
كارشناسان روابط بین الملل نیز لغو تحريم ها را 
جزو اختیارات رئیس جمهور آمريكا مي دانند 
كه مي تواند با بازگشــت آمريكا به برجام و 

اجراي تعهدات میسر شود.

یادداشت چهره هاي سیاسي و حقوقدان در گفت وگو با همشهري از الزامات جناح هاي سیاسي براي استفاده از فرصت كاهش تحريم ها گفتند

گفتارهايی از محمد صدر، الهه كواليي، غالمرضا مصباحي مقدم، اسماعیل گرامي مقدم، داوود آقايي و هرمیداس باوند

تأمین منافع ملي در گرو بلوغ سیاسي خويشتنداريبرايلغوتحريمها

فعاليت گروه هاي سياسي از هر گرایش و 
طيفي كه شكل بگيرد، بدون تردید باید با 
تمركز بر منافع ملي، مصالح مردم و الزامات 

و ضرورت هاي رشد و توسعه همه جانبه كشور طراحي و دنبال شود. هيچ 
گروهي نباید در جهت عكس، فعاليت هاي خود را تنظيم سازد و عليه 
منافع مردم و مصالح كشور، فعاليت خود را ســازمان دهد. اما موضوع 
اساسي به برداشت و شيوه درك از مســائل- چه در سطح داخلي و چه 
در سطح بين المللي- مربوط مي شود. این واقعيت غيرقابل انكار است 
كه آنچه در طول 4سال گذشته از ســوي دولت آمریكا عليه كشور ما 
شكل گرفت و اجرا شد، از ســوي تندروترین جریان هاي ضد ایراني و 
ضد جمهوري اسالمي، طراحي، ســاماندهي و اجرا شد؛ سياستي كه با 
عنوان فشار حداكثري در سال هاي گذشته اجرا شد، بدون تردید شرایطي 
بسيار ناهنجار و دشواري را براي مردم ایران فراهم آورده است؛ شرایطي 
كه در چالش سهمگين با آسيب ها و مرگ وميرهاي ناشي از كووید-19، 
چه در حوزه سرمایه هاي انساني و چه در عرصه هاي اقتصادي، وضعيت 
حساس و سرنوشت سازي  را رقم زده است. شرایطي كه بسياري از رقباي 
ما در سطح منطقه در حوزه هاي مختلف، امكان افزایش منافع خود به 
زیان منافع مردم ایران را پيدا كرده اند كه تنها بخشي از آن را مي توانيم 
در مرزهاي شمال غربي كشور مشــاهده كنيم؛ آنچه در جنگ اخير در 
قره باغ كوهســتاني اتفاق افتاد. بنابراین، با درنظر گرفتن شرایط داخل 
كشور، قرار گرفتن فشارها بر گرده مردم و نيز شكل گيري شرایط بسيار 
دشوار اقتصادي و گسترش چشمگير و غيرقابل تحمل فقر و آسيب هاي 
اجتماعي براي گروه هــاي بزرگي از مردم و با توجه به آنچه در ســطح 
منطقه و در محيط بين المللي پيش روي كشور قرار گرفته و شرایطي 
كه منافع طبيعي و بر حق مردم ایران از ســوي رقبا و دشمنان كشور 
مورد تاراج قرار مي گيرد، در چنين وضعيتي تالش براي تغيير این روابط 
و یافتن راهكارهاي مناســب براي دفاع از حقوق حقه مردم ایران یك 
ضرورت انكارناپذیر اســت. بر همين اساس، همه جریان ها و گروه هاي 
سياسي بدون تردید مسئله گفت وگو و وارد شدن در فرایندي از مذاكره 
به گونه اي كه دوطرف با توجه به آنچه پشت سر گذاشته شده است، به ویژه 
در سال هاي اخير و پس از خروج آمریكا از برجام، باید بتوانند در مسير 
كاهش این فشارهاي سهمگين بر مردم ایران، رفتارهاي خود را تنظيم 
كنند. اما نكته مهم این است كه آیا ما از چنين بلوغ سياسي اي برخوردار 
هســتيم كه منافع و مصالح مردم را بر منافع گروهي و سياسي ترجيح 
دهيم و در پيگيري این سياست به جاي اولویت دادن به منافع مردم، به 
مزایا و دستاوردهاي گروهي و جناحي نپردازیم؟ به نظر مي رسد در شرایط 
كنوني بيش از هر زمان دیگري ما نياز داریم تا همه گروه ها و جریان هاي 
سياسي با درك واقع بينانه مسائل و مشكالت همه جانبه اي كه مردم ایران 
با آن روبه رو هستند، جهت گيري و رفتار خود را در برابر موضوع مذاكره با 
آمریكا به گونه اي طراحي و دنبال كنند كه اولویت به این منافع و مصالح 
داده شود و بهبود شرایط زندگي مردم ایران در همه سطوح به ویژه تامين 
نيازهاي اوليه آنها آنچنان در اولویت قرار گيرد كه دیگر مسائل، تابعي از 
آن دیده شود. بر همين اساس، آنها كه سرمایه هاي اصلي این نظام در 
طول 42سال گذشــته بوده اند، جایگاه خود را در روند سياستگذاري و 

تصميم گيري هاي مربوط به شرایط زندگي همه ایرانيان خواهند یافت.

تصمیم گیرنده رهبري است
غالمرضا مصباحي مقــدم، از چهره هاي 
اصولگرا و عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در گفت وگو با همشــهري در پاسخ 
به سؤالي پيرامون مســئوليت گروه ها و 
جناح هاي سياسي در قبال لغو تحریم ها 
و كاهش فشارهاي اقتصادي گفت: مواضع 

گروه هاي سياسي هيچ گونه ارتباطي به لغو تحریم ها ندارد؛ لغو تحریم ها 
در حوزه سياست خارجي جمهوري اسالمي است و تصميم گيرنده در 
این حوزه نيز رهبر معظم انقالب هستند. هرطور كه ایشان مصلحت 
بدانند همانگونه عمل خواهد شــد. مصباحي مقدم مطالب و مباحث 
رسانه ها و مطبوعات كشور در ارتباط با نتيجه انتخابات آمریكا را خطا 
دانست و افزود: تصور اینكه بار دیگر درِ باغ سبز و سرخ به روي ملت ایران 
گشوده شده و ذوق زدگي در این باره اشتباه است و با واقعيت همخواني 
ندارد. وي تصریح كرد: در واقع بایدن، معاون اول اوباما نقش عمده اي 
در طراحي تحریم ها عليه ایران داشته است. بنابراین، ابراز ذوق زدگي 
به خاطر روي كار آمدن بایدن خطاست؛ هرچند كه ما از شكست ترامپ 
خوشحاليم چراكه او شرورتر بود و اكنون شر این شرور پایان یافته است. 
بنابراین ادعاي اینكه روي كار آمدن بایدن، گشایشي ایجاد خواهد كرد، 
نوعي فرافكني از سوي برخي سياسيون و دولتمردان است. مشكالت 
ملت باید به صورت بلندمدت، به طور زیربنایي و اساسي پيگيري شود.  
این عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام در ارتبــاط با مباحثات و 
مناقشات سياسي ميان گروه هاي سياسي درخصوص نحوه مواجهه با 
دولت آمریكا گفت: نباید آدرس هاي غلط به آمریكایي ها داده شود؛ اگر 
بایدن آنطوري كه گفته مي شود به برجام بازگردد، نخستين كاری كه 
او باید انجام دهد لغو تحریم هاست. اگر این اتفاق بيفتد نيازي به مذاكره 
نيســت. مذاكره زماني معنا دارد كه بخواهيم درباره موضوع جدیدي 
گفت وگو كنيم. برجام قابل مذاكره مجدد نيست.  مصباحي مقدم درباره 
امكان مذاكره با دولت آمریكا و طرح شرط و شروط ها براي بازگشت 
آمریكا به برجام نيز گفت: این مســئله نياز به مذاكره ندارد. اگر دولت 
جدید آمریكا پایبندي خود به تعهدات این كشــور در برجام را نشان 
دهد تازه به روزي برمي گردیم كه این توافق صورت گرفته است. اگر آنها 
به طور كامل تحریم هایي كه در دوره ترامپ و پيش از او وضع شده را لغو 
كردند، رابطه ایران و آمریكا مي تواند به یك رابطه خارج از تنش مبدل 

شود و نه اینكه روابط دوستانه اي بين 2كشور برقرار شود.

اسماعیل گرامي مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي، شروع هر 
مذاكراتي در ماه هاي باقیمانده دولت روحاني را تا مشخص شدن 
انتخابات رياست جمهوري1400 در ايران، بدون حصول به نتیجه 
نهايي مي داند. او معتقد است اصولگرايان هم در چنین شرايطي 
دنبال قهرمان مذاكراتي نباشند و با دولت همراهي كنند؛ اصال 
شايد ثمره اش را در چرخش هاي سیاسي خودشان برداشت كنند 

ولي بگذارند شرايط براي مردم آرام تر شود.

آقاي رئیس جمهور هفته گذشته از جناح هاي سیاسي 
خواستند تسويه حساب ها را به انتخابات 1400 موكول كنند و با 
توجه به شیوع كرونا و مسئله تحريم ها سنگ اندازي نكنند. آيا 
گروه هاي مخالف دولت راضي به كنار گذاشتن تنش  آفريني در 

مسیر تعامالت سیاست خارجي دولت مي شوند؟
جناح منتقد و رقباي دولت بهترین كمكي كه مي توانند به حفظ منافع 
ملي كنند، این است كه در این 7ماه مانده به پایان دولت تالش كنند تا 
زمينه را براي تغييرات در ایران هم فراهم كنند. پيروزي چه از آن جبهه 
اصولگرایان باشد، چه اصالح طلبان، منافع ملي ما در سایه تحریم ها 
خدشه دار شده است و جناح پيروز باید به آن توجه كند. این شرایط 

وضع ملت را در عرصه اقتصاد و معيشت خراب كرده است. بنابراین براي 
حفظ منافع ملي هم كه شده، باید دولت را كمك كنند تا این تحریم ها 

از سر ملت ایران برداشته شود.
 آقاي روحاني در صحبت هاي اخیر خودشان خطاب به 
مخالفان دولت گفتند آمريكا را در جريان تحريم ها تطهیر نكنید. 
آيا رقباي دولت قضاوت منصفانه اي درباره عملكرد دولت در اين 

ماه ها داشته اند؟
نه. گروه هاي رقيب دولت بيشتر دنبال منافع جناحي خودشان هستند. 
دولت دونالد ترامپ در آمریكا برجام را یك معاهده بسيار بد مي دانست 
و در داخل هم عده اي آن را یك تفاهمنامه بسيار بد مي دانستند و آن را 
با عهدنامه هاي گلستان و تركمنچاي در عهد قاجار مقایسه مي كردند. 
همين را نيز بر ســر دولت مي كوبيدند. درحالي كه برجام باعث شد 
تأثيرات اقتصادي بسيار مثبتي براي مردم اتفاق بيفتد. بعد از آنكه آقاي 
ترامپ در كاخ سفيد بر مسند نشست و از برجام خارج شد، همين جبهه 
دلواپسان فریادشان بلند بود كه وامصيبتا! چرا برجام اجرا نمي شود؟ 
اآلن كه مجددا دولتي دارد در آمریكا روي كار مي آید كه مي خواهد به 
برجام برگردد، دوباره مي گویند تفاهمنامه بدي بوده است. این جمع 
نقيضين است و اصولگرایان هيچ وقت آن را حل نكرده اند. نمي شود 

یك مسئله اي در همه شرایط بد باشــد. اسرائيل، عربستان و ترامپ 
مي گفتند برجام تفاهمنامه بدي بوده است و در داخل هم دلواپسان 
همين نظر را داشتند. اگر بد بود، چرا رقباي خارجي ما و بدخواهان نيز 
آن را بد دانستند. در اینگونه تناقضات منافع ملي به اضمحالل مي رود 

و از بين مي رود.
آيا مهم است كه قهرمان رفع تحريم ها تا انتخابات1400 
چه كسي خواهد بود؟ آيا مي توانند جلوي مذاكرات را در اين دولت 

بگیرند؟
تندروها با این توهم مواجه هستند كه اگر بخواهد تفاهمنامه دیگري 
منعقد شود یا آمریكا به برجام بازگردد، این به نام دولت حسن روحاني 
ثبت مي شود و قهرمان سازي مي شــود. این بخش تندرو در جبهه 
اصولگرایان باید به این فكر كنند كه مهم منافع ملي ماست. این بسيار 

كودكانه و غيركارشناسي است كه آنها تصور كنند دولت آقاي 
روحاني در این چند ماه مي تواند با دولت جدید آمریكا به تفاهم 
برسد. روشن است كه این به دولت بعدي مي رسد. منتهي در 
6ماهي كه باقي مي ماند اگر آقایان دندان روي جگر بگذارند 

و عليه برجام حرف نزنند، بار از روي دوش مردم 
برداشته خواهد شد. دیدیم كه همين ایراد 

سخنراني ها از مشهد، تهران و برخي جاها، 
ریزش قيمــت دالر را كه داشــت تا مرز 
20هزار مي رسيد، متوقف كرد. بنابراین 
بهتر است كه صبوري كنند و اجازه دهند 
تا تحوالتي كه در آمریكا اتفاق افتاده، 

به صورت رواني تأثير مثبت خودش را در ایران بگذارد؛ همانطور كه 
در اروپا، چين و روسيه گذاشته اســت. وقتي كه بازار احساس كند 
یك نيم سال دیگر تحریم ها برداشته مي شود، قيمت ها به خودي خود 
كاهش پيدا مي كند، قيمت ها واقعي مي شــود و ارزش ریال در برابر 

ارزهاي خارجي واقعي تر مي شود.
يعني چه نگران باشند چه نباشند، هرگونه توافقي در 

دولت بعد خواهد بود؟ 
حتما اگر توافقي اتفاق بيفتد، در دولت بعدي خواهد بود. در دولت بعدي 
هم اگر جبهه اصولگرایان و دلواپسان كرسي ریاست جمهوري را در اختيار 
بگيرند، مسئوليت در اختيار آنان خواهد بود. اما آن چيزي كه مهم است 
این است كه حتما هر تفاهمي به دولت بعدي كشيده مي شود، منتهي 
مقدماتش ممكن است در این دولت رقم بخورد. موضوعي كه بسيار 
اهميت دارد این اســت كه هر اتفاقي در ریاست جمهوري 
بيفتد و هر جریان در ریاســت جمهوري سر كار بياید، 
مســئله به این مهمي در ارتباط با پرونده هسته اي 
ایران، قطعا تصميم گيرنده اصلي براي اینكه مذاكره 
جدیدي انجام شود یا شــرط و شروطي گذاشته شود، 
رهبري هستند. بنابراین بهتر است كه منتقدان 
منطقي برخورد كنند تا بيش از این از 
نااميد كردن مردم و از بين بردن اعتماد 
مردم نسبت به حاكميت جلوگيري 
كنند و دائما به این مسئله دامن نزنند 

كه مردم بي اعتماد شده اند.

جناح راست تناقض ها را حل کند

داوود آقايي، استاد حقوق بین الملل:

اسماعیل گرامي مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي

آقاي آقايي، االن بحث بازگشــت 
آمريكا به برجام و سازوكار آن مطرح است به نظر 
شما بازگشت آمريكا به برجام و لغو تحريم هاي 
ايران چه سازوكاري دارد؟ آيا آسان است و با 

فرمان اجرايي شدني خواهد بود؟
موضوع تحریم ها هم بعد حقوقي دارد هم سياسي، 
از منظر حقوقي آنچه در قالب فرمان هاي اجرایي 
رئيس جمهور بوده به همان نسبت كه ترامپ توسط 
فراميني تحریم هایــي را عليه ایــران وضع كرده 
و نيازمنــد تصویب كنگره نبوده به همان نســبت 

رئيس جمهور جدید اختيار دارد كه آنها را بردارد.
اما آنها كه از طریــق كنگره بــوده و در كنگره به 
تصویب رسيده اســت كنگره باید نظر بدهد و آن 
را بردارد اما فــارغ از جنبه حقوقــي قضيه ما باید 
فضاي سياسي حاكم بر آمریكا را هم درنظر بگيریم، 
آمریكا یك كشــور دمكراتيك است و تصميمات 
فرایند هاي طوالني طي مي كند كه مستلزم ایفاي 
نقش نهادها، گروه هاي ذي نفوذ و جریانات فراوان 
اســت و تصميم گيري در چنين كشــوري فرایند 
پيچيده اي دارد اما در برگيرنده خرد جمعي است. 
رئيس جمهور درست اســت كه یك امضاي نهایي 
مي كند اما این امر با توجه به شــرایط موجود در 
آمریكا و شــرایط منطقــه اي و بين المللي محقق 
مي شــود و در آن جریانات تأثيرگــذار و البي ها 
نقش دارنــد بنابراین تصميمات یك شــبه و آني 

نيســت. درخصوص لغو تحریم ها باید 
فضاي موجــود را درنظر گرفت. 

آقاي بایدن دستش باز نيست 
كه به راحتــي و  زماني كه در 
كاخ سفيد مستقر شد دستور 
لغــو تحریم ها را بدهــد بلكه 
او باید فضاي داخلــي آمریكا، 

رویكرد جریانات و احزاب 
و گروه هــاي ذي نفوذ 

را مدنظر قرار دهد. 

همچنين شــرایط منطقه اي و فشــار البي هاي 
منطقه اي مثل اسرائيل و عربستان هم موضوعاتي 
است كه رئيس جمهور آمریكا به آن توجه مي كند.

موضوع لغو تحریم هاي ایران پيچيده اســت چون 
هم بعد حقوقي دارد و هم سياســي و یك فرایند 

پيچيده هم بر آن مترتب است.
اساســا دولت ترامــپ گفته بود 
قطعنامه 2231پايان يافتــه. آيا دولت بعدي 

آمريكا مي تواند دوباره به آن پايبند شود؟
آقاي ترامپ حرف غيرقانونــي و غيرحقوقي زده 
بود كه چون آمریكا خارج شــده آن قطعنامه هم 
بي اعتبار است درحالي كه اینطور نيست و قطعنامه 
همچنان معتبر است. قطعنامه 2231پشتوانه اي 
براي برجام بوده و دولت آمریكا نقض تعهد كرده نه 
بقيه اعضا بنابراین قطعنامه همچنان معتبر است و 

ضامن و پشتوانه اجراي برجام است.
آيا بايدن امكان بازگشت بدون لغو 
تحريم هاي ايــران را دارد به خصوص اينكه 
ترامپ برخــي تحريم هاي هســته اي را در 
ســرفصل هاي ديگر مثل تروريسم قرار داده 

است؟ 
براي اجرایي شدن برجام از سوي همه كشورهاي 
عضو الزم اســت دولت آمریكا بدون قيد و شرط 
به برجام برگردد البته ممكن اســت طرفين یك 
شــرط بگذارند كه ایران تعهداتــي را كه كاهش 
داده برگرداند و از سوي دیگر ایران هم اعالم كند 
درصــورت لغو همه تحریم ها از ســوي آمریكا 
تعهــدات كاهش یافته را به حالت ســابق بر 
مي گرداند این یك شرط دوجانبه است كه 
دولت هاي اروپایي بایــد پادرمياني كنند و 
تضمين هایي از دو طرف بگيرند تا شــرط 

طرفين اجرایي شود.
اگــر دولت 
بايدن اعالم كند به 
برجام بر مي گردد 

لغو تحريم ها فرايندي پيچيده دارد

مي دانند حرف شان خريدار ندارد
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه هاي سیاسي داخل كشور را ناچار به همسويي با دولت 
در بحث سیاست خارجي و كالن تصمیمات نظام مي داند. او معتقد است تغییرات در رياست جمهوري آمريكا 
امري واضح و غیرقابل انكار است و مخالفان دولت هم اگرچه نگران محدود شدن خودشان در ايران هستند ولي 

چاره اي جز پذيرش تصمیمات سیاست خارجي نخواهند داشت.

مخالفان دولت اين روزها فضاسازي سنگیني علیه هرگونه اقدام سیاست خارجي دولت براي رفع 
تحريم ها و حل مشكالت مردم دارند، هدف چیست؟ 

اینكه گروه هاي سياسي مخالف مذاكره و لغو تحریم ها چه مي گویند و چه اظهارنظر مي كنند، وقعي در سياست هاي كلي 
نظام در حوزه سياست خارجي ندارد. آنها هر چه مي خواهند بگویند ولي صحبت هایشان در تصميم گيري ها اهميتي 
ندارد. بنده همين جا تأكيد مي كنم حرف هاي آنها خيلي مؤثر نيست. خودشان هم مي دانند كه كسي صحبت شان را 

تحویل نمي گيرد.
مخالفان برجام رضايتي از بازگشت احتمالي آمريكا به برجام هم ندارند. باالخره موضع آنان در صالح 

و عقوبت برجام چیست؟
ما برجام را در شرایطي به دست آوردیم كه طرف آمریكایي هم وارد مذاكره شد و 1+5 به نتيجه رسيد و زماني هم كه به 
هم خورد، عامل اصلي اش دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمریكا بود. البته بعضي از همين آقایان از به هم خوردن برجام 
خوشحال شدند. در اینجا این توقع از مخالفان سياست تعامل گراي جمهوري اسالمي مي رود تا با توجه به اینكه واقعا 
برجام به نفع كشور بود و منافع ملي را تامين مي كرد، مانع تراشي نكنند. انتظار مي رود اگر هم مخالفت مي كنند، ممانعت 

و سنگ اندازي پيش پاي دولت نكنند.
در شرايط فعلي جناح هاي سیاسي در داخل براي رفع يا كاهش تحريم ها چه وظیفه اي دارند؟

مخالفت هایي كه گروه هاي رقيب دولت مي كنند ظاهري است؛ وگرنه در باطن مي دانند كه برجام باعث نقض و لغو 
7قطعنامه تحریم شد و خطرات امنيتي ای كه ایران را تهدید مي كرد برداشته شد و آنقدر هم محكم بود كه به رغم اینكه 
ترامپ سعي كرد كل برجام را از بين ببرد، اما نتوانست. آمریكا 2بار هم در سازمان ملل با شكست مواجه شد. اآلن هم 
همچنان معتقدم اگر جو بایدن، رئيس جمهور منتخب آمریكا به برجام برگردد و تحریم ها را بردارد، خيلي طبيعي است 
كه دولت ایران هم مي تواند مذاكره كند. خيلي هم آن مخالفت هایي كه مطرح مي شود چندان تأثيري ندارد، چون در 

چارچوب منافع ملي كشور نيست و چيزي هم كه در این چارچوب نباشد به نتيجه نمي رسد.
در واقع معتقديد خودشان هم مي دانند سیاست هاي كالن سیاست خارجي در چارچوب تصمیمات 

نظام است و چاره اي جز پذيرش ندارند؟
بله. خودشان هم مي دانند سياست هاي كالن سياست خارجي با هماهنگي اركان نظام است و در جاي دیگري اتخاذ مي شود.
آقاي روحاني گفتند مخالفان دولت به دنبال قهرمان خودشان در مذاكرات هستند. آيا اين با منافع 

ملي جور درمي آيد؟ آيا مهم است مذاكرات در كدام دولت انجام مي شود؟
یكي از آقایان خيلي راحت قضيه را مطرح كرد كه مذاكره اشكال ندارد، فقط بهتر است كه در دوره اصولگرایان اتفاق 
بيفتد. من از این جهت مي گویم نباید نگران بود كه بنده مردم ایران را مردم فهيم و فرهيخته اي مي دانم و آنها هم 
خوب درك مي كنند كه صحبت هایي كه افراد مي كنند، واقعا در چارچوب منافع مردم است یا در چارچوب منافع 
خودشان. مردم مي دانند آیا آنها به دنبال منافع گروه شان و در جهت زدن رقيب هستند یا خير. آنها درك مي كنند و 

در آراي انتخابات1400 نيز این مسئله را نشان خواهند داد.
اينكه گفته مي شــود نگاه ما در ايران نبايــد به آراي 
میشیگان و آريزونا باشد، آيا نافي اين قضیه است كه اگر در سیاست 
خارجي اتفاقي خارج از مرزهاي ايران مي افتد، بتوانیم از اين فرصت 

استفاده كنیم؟ 
قطعا این حرف نادرست است. سياست خارجي و دیپلماسي یعني استفاده 
از فرصت ها در مناسب ترین زمان. ما اگر زمان را از دست بدهيم یعني 
نتوانسته ایم از دیپلماسي در جهت منافع كشور دفاع كنيم. بنابراین 
خيلي طبيعي اســت كه هر تغييري كه صورت مي گيرد مي تواند 
فرصت باشــد. باید به تغييرات نگاه كرد و االن هم این تغييرات در 
ایاالت متحده مشخص است. اینكه چنين جمالتي گفته مي شود 
معلوم نيست، چقدر به آن اعتقاد وجود دارد؛ آیا با هدف منافع 
ملي اســت یا باندي؟ هرچند معتقدم طرح چنين صحبتي در 
كالن سياســت هاي كلي نظام اهميتي ندارد. قوه عاقله نظام 
منافع ملي كشور را به درستي درك مي كند و شناخت مناسبي 

از مناسبات بين المللي دارد.
بنابراين تصور نمي كنید حركات تندروها مانع 

و بن بستي در كالن سیاست هاي خارجي ايجاد كند؟
خير. مانع و سنگ اندازي اي ایجاد نخواهد كرد.

آقاي باوند، به نظر شــما بايدن اگر 
بخواهد تحريم هاي ايــران را لغو كند اختیار 

آن را دارد؟
رئيس جمهور آمریكا یا باید از طریق فرمان اجرایي 
یا از طریق كنگره نســبت به لغــو تحریم ها اقدام 
كند. اگر تحریم از طریق كنگره اعمال شــده باشد 
بایدن اختيار چنداني در لغــو آن ندارد چون االن 
به نظر مي رســد اكثریت كنگــره جمهوریخواهان 
هستند البته در شــرایط اضطراري رئيس جمهور 
آمریــكا اختياراتي در رابطه با اجــراي تصميمات 
مورد نظر بنابر مصالح و منافع آمریكا دارد. البته اگر 

  بازگشت به برجام بستگي
 به اولويت هاي بايدن دارد

داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل: محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

درخواست كرونايی مجلس
 احمــد اميرآبادي فراهاني، عضو هيأت رئيســه 

مجلس خبر داد: »محمدباقــر قاليباف، رئيس مجلس
مجلس درباره نقش بهارستان در ستاد ملي مبارزه 
با كرونا به رهبر معظم انقالب نامه نوشــته و خواستار عضویت 
روساي كميسيون هاي »بهداشت ودرمان« و »اجتماعي« در 
ستاد ملي مقابله با كرونا شده است.« قاليباف چهارشنبه هم 

تلویحا خواستار این موضوع شده بود.

 الهه كواليی
استاد دانشگاه تهران

تحریم ها براساس فرمان رئيس جمهور بوده باشد 
رئيس جمهور بعدي بدون نيــاز به تصویب كنگره 

مي تواند آن را لغو كند.
به نظر شما بازگشت آمريكا به برجام 

آثار اقتصادي براي ايران دارد؟
دمكرات ها بر این باور هستند كه روابطي به وجود 
بياید تا برجــام را داشــته باشــند و از طریق آن 
منافع آمریكا و كشــورهاي منطقه تامين شود، در 
دوران برجام كشورها و شــركت هایي با ایران وارد 
تعامل شــدند اما به محض خروج آمریكا از برجام 
همكاري هاي خود را تعليق كردند اگر آقاي بایدن 
بياید و برجام ادامه بيابد نه تنها تحریم ها برداشته 
مي شــود بلكه طرف هایي كه قرارداد داشــتند و 
آن را به تعليق درآورده بودنــد دوباره به همكاري 

برمي گردند.
فكر مي كنید بايدن به ســرعت به 

برجام برمي گردد؟
براي هر كشــوري اولویت هایش اهميت دارد. اگر 
برجام و ایران براي بایدن اهميت و اولویت داشته 

باشند با این مسئله روبه رو مي شود.

مي تواند از مكانیسم ماشه استفاده كند؟
االن هم كه دولت آمریكا از برجام خارج شده ادعا 
مي كند مي خواهد از مكانيسم ماشه استفاده كند 
اما دولت هاي اروپایي و بقيه قبول نكردند و گفتند 
چون خارج شده اي حق استفاده از مكانيسم ماشه 
را نداري پس اگر آمریكا بــه برجام برگردد دوباره 
مي تواند از مكانيسم ماشه اســتفاده كند. این در 
برجام گنجانده شده اما اگر آمریكا برمي گردد با این 

فرض است كه به تعهداتش متعهد باشد.
ایران در طول اجراي برجام اثبات كرد به تعهداتش 
متعهــد و وفادار اســت و بهانه اي دســت آمریكا 

نمي دهد كه از مكانيسم ماشه استفاده كند.
صرف اعالم بازگشت بايدن به برجام 
بدون برداشــتن تحريم هاي ايــران به بهانه 
تروريستي بودن، تحريم ها يا  لغو آن در اختیار 
كنگره اســت آيا در ادامه، تالش آمريكا براي 
فعال كردن مكانیسم ماشــه مناقشه برانگیز 

نیست؟
بازگشــت آمریكا به برجام و لغو تحریم ها پيچيده 
اســت اما اینكه ایران اعالم مي كند اگــر آمریكا 
برگردد من هم بــر مي گردم به این معنا نيســت 
كه ایران عاشق چشــم و ابروي آمریكا باشد بلكه 
هدف ایران لغو تحریم هاســت البته این درســت 
اســت كه از 21فروردین 1359آمریــكا وارد فاز 
تحریم شد و تحریم هاي تروریسم و اخالل در روند 
صلح خاورميانه، مداخله در امور كشورها و تالش 
براي دستيابي سالح كشتار جمعي و ... مطرح شد 
اما بحث این اســت؛ تحریم هایي كه قبال در قالب 
قطعنامه هاي هفت گانه اعمال شــد و به پشتوانه 
قطعنامه 2231لغو شــدند باید لغو شوند. آمریكا 
تحریم هایي كه از 2006 تــا 2010را اعمال كرد 
باید لغو كند ممكن اســت آمریــكا ادعایي بكند 
اما عقالنيت حكم مي كند آمریكا نســبت به رفع 
تحریم هایي كه در سایه برجام لغو شدند اقدام كند.
پس حتي اگر ســرفصل تحريم ها 
عوض شده باشــد بايد براســاس برجام اين 

تحريم ها لغو شوند؟
قاعده این اســت. منطق حكم مي كند آمریكا در 

قالب تعهدات به برجام به تعهداتش عمل كند.
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گفت وگو

هويت شهرري قابل كتمان نيست
پيش از تهران، شــهرري بود. حتي پيش از اينكه خيلي از 
شهرهاي ايران و جهان شــكل بگيرد و بي دليل نيست كه 
شــهرري يكي از قديمي ترين شــهرهاي جهان محسوب 
مي شــود. نامش به پايتخت گره خورده، اما عبارت »شهر« 
از روي آن كاسته نشده است. شــهرري تاريخي است و در 
عين حال، مذهبي. بارگاه شاه عبدالعظيم  حسني)ع( در ري 
عمر درازي  است كه زائران بسياري را به اين منطقه از تهران 
مي كشاند. امروز به مناسبت والدت حضرت عبدالعظيم)ع( 
با حسن خليل آبادي، رئيس شــوراي شهرستان ري درباره 

وضعيت شهرري گفت وگو كرديم.

آقاي خليل آبادي، شهرري با تمام 
بزرگي و جاذبه هــاي تاريخي اش، 
مشكالت بزرگي دارد. مشكالتي 
كه صنايع به وجود آوردند يا بافت 
ناپايدار و ... . به طور كلي شــهرري 
مظلوم واقع شده؛ دليل آن چيست؟
به يكي گفتند دليل طالق چيســت، گفــت ازدواج. حاال دليل 
مظلوميت شهرري هم تهران اســت. عامل پايتخت شدن تهران 
همين شــهرري اســت. با وجود اينكه مردم تهران و شــهرري 
رفت وآمد زيادي با هم داشــتند ولي سياســتگذاران دوره رژيم 
پهلوي به وجــه تاريخي ري توجه نكردند. انواع و اقســام صنايع 
آالينده را به شهرري بردند. مثال نخستين كارخانه سيمان ايران 
در شهرري ساخته شد. صنايع بزرگ مانند پااليشگاه ها و نيروگاه، 
انبار گاز، شهرك هاي صنعتي، پسماند و بهشت زهرا را به ترتيب 
در شهرري قرار دادند.  فكر كردند كه شهرري يك حياط خلوت 
است. قديم ها نقش حياط خلوت در ايران اين بود كه همه وسايل 
اسقاط خود را آنجا مي ريختند و سالي يك بار حياط خلوت را تميز 
مي كردند. اين بي انصاف ها ســالي يك بار هم نيامدند ري را تميز 
كنند. االن مركز پسماند آرادكوه 60سال است كه در اين منطقه 
است. بهشت زهرا هم همينطور.   االن كل صنايع مزاحم در تهران 
را وقتي مي خواهند انتقال دهند، به شــهرري مي برند. بيشتر از 

30هزار شغل مزاحم در تهران را نيز به شهرري منتقل كردند.
 فكر مي كنيــد چرا كوه بي بي شــهربانو تخريب 
مي شود، چشمه علي آســيب مي بيند و بناهاي تاريخي ري 
خراب مي شوند. مشكل از كجاســت كه به نظر مي رسد ري 

هويت خود را رفته رفته از دست مي دهد؟
هويت تاريخي ري كه قابل كتمان نيست. اصال خود چشمه علي 
را نگاه كنيد. من پاي چشــمه علي ايستادم و از خشك شدن آن 
جلوگيري كردم. يعني هم مترو را بــه اينجا آورديم و هم گفتيم 
كه آب چشمه ترميم شود و خوشبختانه امســال پرآب هم بود. 
حاال اگر فرد ديگری بود احتماال آب اين چشــمه خشك مي شد. 
ما البته 2محله پشت حرم عبدالعظيم حسني)ع( داشتيم كه يكي 
نفرآباد و ديگري هاشم آباد است. اين دو محله از نظر معماري جزو 
معماري هاي قديم و باســتاني بودند. اما به دليل توسعه حرم اين 
دو محله را خراب كردند. يعني محله هايي كه هويت 400ساله آن 

قطعي است، از بين رفتند.  

حال بايد به شهرري، به عنوان يك شــهر باظرفيت ملي باال و نه 
فقط در حد يك منطقه نگاه شود. شهر تهران به قدري بزرگ است 
كه نمي شود به همه مشــكالت آن رسيدگي كرد. به خصوص كه 
مشكالت بسيار اســت. مثال بزرگراه امام علي)ع( به شهرري كه 
مي رسد، از جايي عبور مي كند كه 2 بار زلزله آنجا را ويران كرده 
است. كنار كوه بي بي شهربانو هم قرار دارد و اين كوه هم به دليل 
برداشت هاي بي رويه دارد از بين مي رود. درحالي كه هيچ كشوري 

اجازه نمي دهد ميراث طبيعي اش از بين برود.
 مهم ترين اقداماتي را كه درباره شهرري در دوره 

پنجم شوراي شهر صورت گرفته بفرمائيد؟
 يكي ساخت مجتمع رازي در كنار برج طغرل است كه مقبره شيخ 
صدوق نيمه كاره بود و آن را به اتمام رسانديم، اما متأسفانه به دليل 
شــيوع كرونا افتتاح نشــد. همچنين يك مجتمع بزرگ هنري و 
سينمايي در كنار ابن بابويه ساخته شد. فعاليت ديگر توسعه خط6 
مترو از شهرري بود. بعضي از امالك اطراف جوانمرد قصاب بي دليل 
در طرح قرار داشــت كه پيگيري كرديم و نتيجــه داد. هم اكنون 
نيز بزرگ تريــن دغدغه ما اين اســت كه اطــراف حرم حضرت 

عبدالعظيم)ع( 2محله اي كه خراب شده را بازآفريني كنيم.

در شهر

آمادگي سوله هاي مديريت بحران 
براي پذيرش بيماران كرونايي

رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران گفت: آمادگي 
داريم تا ســوله هاي مديريت بحران را دوباره براي پذيرش بيماران 
كرونايي درنظر بگيريم. رضا كرمي محمدي در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان با اشــاره به آمادگي اين ســازمان براي در اختيار 
گذاشتن ســوله هاي مديريت بحران براي بيماران كرونايي، افزود: 
»در ابتداي شيوع ويروس كرونا وقتي كه ما اعالم آمادگي كرديم كه 
مي توانيم سوله هاي بحران را در اختيار بيماران كرونايي قرار دهيم؛ 
همان موقع آقاي زالي و فرمانده سپاه تهران بزرگ از سوله ها بازديد 
كردند و 3سوله را به انتخاب خودشان براي نقاهتگاه بيماران كرونايي 
قرار دادند كه ما از ابتدا اين 3ســوله را در اختيار ستاد ملي مقابله با 
كروناي استان تهران قرار داديم. تاكنون ســوله هاي اين سازمان را 
تحويل نگرفته ايم. اگر هم مجدد نياز باشد كه سوله هايي را به عنوان 
نقاهتگاه در اختيار بيماران كرونايي بگذاريم؛ ســتاد ملي مقابله با 
كرونا بايد درخواســت دهد كه اين موضوع در ستاد مديريت بحران 
شهرداري تهران بررسي شود و امكان ارائه سوله هاي مديريت بحران 

مجدد وجود دارد و ما آمادگي داريم.«

آبان سال گذشــته به ناگه آسمان باريد و در 
خدمات 
كمتــر از چند دقيقه ذرات بــرف پايتخت را شهري

ســفيدپوش و همه را غافلگير و شوكه كرد. 
خيابان ها بر اثر لغزندگي مسدود شدند و شهروندان ساعت ها 
در ترافيك ماندند. يخ زدگــي معابر هم عبور و مرور را براي 
مردم سخت كرد و حتي برخي به ناچار خانه نشين شدند. 
همين تجربه كافي بود تا امسال مديران شهري از ماه ها قبل 
براي فصل زمستان برنامه ريزي كنند و تجهيزات الزم مقابله 
با بارش هــاي برف و بــاران تهيــه و در اختيــار مناطق 
بيســت ودوگانه قرار دهند. بر اين اساس مانور برف روبي با 
هدف سنجش آمادگي نيروها و تجهيزات خدمات شهري در 

مقابله با بارش هاي برف و باران در پارك ارم برگزار شد.
مجتبي يزداني، معاون خدمات شــهري شــهردار تهران 
در حاشــيه اين مانور در گفت وگو با همشــهري، وضعيت 
آماده بــاش نيروها و تجهيزات خدمات شــهري مناطق را 
خوب ارزيابي كرد و گفت: »امسال برنامه ريزي ها براي مقابله 
با نزوالت جوي فصول سرد سال از ارديبهشت ماه شروع شد 
و اميدواريم با خدمت رساني مطلوب زمينه تجربه لذتبخش 

زمستان براي شهروندان فراهم شود.«
به گفته او، مديريت شهر در حوزه معاونت خدمات شهري 
امســال يك تغيير رويه اساسي داشته اســت: »مديريت 
ماشين هاي غيرتخصصي سبك و سنگين مانند كاميون ها و 
نيروهاي كارگري به معاونت خدمات شهري مناطق واگذار 
شده است و درصورت نياز به دستور شهرداران مناطق مورد 

استفاده قرار مي گيرند و خدمت رساني مي كنند.« 
يزداني در ادامه با بيان اينكه كمبــودي در كارگر خدمات 
شــهري و برف روب وجود ندارد عنوان كــرد: »كارگران 
حوزه خدمات شــهري در روزهاي آتي مشــغول نظافت، 
شست وشو و رفت و روب معابر هســتند و در فصول سرما 
هم بنا به مقتضاي زماني پارو به  دست مي گيرند و برف روبي 

مي كنند.«
امسال 270دســتگاه خودروي تخصصي برف روبي، شن و 

نمك پاش توسط سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران 
تامين و به گفته اين مقام مســئول با توجه به شيب معابر و 
محورهاي بزرگراهي در اختيار مناطق بيست و دوگانه قرار 
گرفته اند. همچون سنوات گذشته نيز مخازن شن و نمك در 
معابر جانمايي شده اند تا درصورت نياز شهروندان براي رفع 

يخ زدگي و لغزندگي از آنها استفاده كنند.
همچنين همــكاري و هماهنگي بين دســتگاهي موضوع 
ديگري بود كه يزداني در گفت وگو با همشهري به آن اشاره 
كرد و گفت: »هماهنگي هاي الزم با ارگان ها، ســازمان ها 
و نهادهاي متولــي مانند پليس راهور، نيــروي انتظامي، 
اورژانس، آتش نشاني و سازمان هواشناسي انجام شده است 
و اميدواريم با تعامالت خوب دســتگاه ها شرايطي به وجود 
آيد تا مردم از بارش هاي برف و باران لذت ببرند و زمستان 

متفاوت و البته خاطره انگيزي تجربه كنند.«

افزايش 25درصدي تجهيزات
عملكرد بيش از 200خودروي سبك و سنگين، خودروهاي 
پيــك آپ و همچنيــن كاميون هاي برف روبــي در مانور 
تجهيزات خودرويي برف روبي شهرداري منطقه5 ارزيابي 
شــد و به گفته محمود كلهري، شــهردار منطقه موقعيت 
جغرافيايي و همچنين ســابقه بارش هاي برف سنگين در 
منطقه سبب شد تا قبل از شروع بارش هاي برف و باران با 
همكاري معاون خدمات شهري و سازمان مديريت پسماند 
شهرداري تهران امكانات فراهم شــود: »امسال تجهيزات 
برف روبي منطقه حدود 25درصد افزايش داشــته است و 
نيروها و تجهيزات براي مقابله با بارش هــاي برف و باران 
آمادگي دارند. همچنين تمامي رود دره هــا، رودخانه ها و 
مسيل ها اليروبي شده اند و كيسه هاي شن و ماسه در فاصله 
50 تا 100متري در دسترس شهروندان قرار گرفته است.«

به گفته كلهري، اكنون 14ســايت برف روبــي در منطقه 
راه اندازي شده اســت: »تدابير الزم براي مقابله با روزهاي 
برفــي و باراني پيش بيني شــده اســت اما به هــر دليلي 
شهروندان اگر با موانع يا مشكلي مواجه شدند مي توانند از 
طريق سامانه 137 و 1888 گزارش دهند و مطمئن باشند 

در كمترين زمان به درخواست شان رسيدگي مي شود.«

آماده باش پايتخت برای برف و باران
مانور برف روبي با هدف ســنجش آمادگي نيروها و تجهيزات خدمات شهري در مقابله با 

بارش هاي آينده در پارك ارم برگزار شد

 پيشنهادهايي براي استفاده از حمل ونقل عمومي
 و عبور و مرور در شهر؛ چنانچه مجبور به ترك خانه شديد

تردد به شرط لزوم، با رعايت اصول

آغاز محدوديت هاي سنگين براي خروج از بحران شيوع 
حمل و نقل

 
كرونا از امروز تا 2هفته ديگر و حتي بيشتر اعمال مي شود. 
محدوديت هاي جديد، سخت  ترين محدوديت ها از ابتداي 
شيوع اين بيماري محسوب مي شود. تهران به عنوان شهري كه در وضعيت 
قرمز قرار دارد، سخت ترين محدوديت ها را شامل مي شود. يك نمونه از آن 
ممنوعيت تردد از ساعت 9شب تا 4بامداد است؛ مگر اينكه تردد با مجوز 
صورت بگيرد. خودروهاي شخصي حق تردد در اين ساعات را ندارند و تنها 
تردد از طريق تاكســي  ها و خودروهاي مســافربري اينترنتي صورت 
مي گيرد. همين محدوديت اما پيك ترافيك در ساعات نزديك به 9شب را 
ايجاد مي كند كه بهتر است شهروندان براي سهولت در ترددهاي خود 
 زمان مناسب  تري را انتخاب كنند. البته مترو و اتوبوس يك ساعت بعد از 
ممنوعيت تردد از ساعت21 به شهروندان خدمت رساني خواهند كرد، اما 
به دليل پايان فعاليت مترو و اتوبوس يك ساعت بعد از اين ممنوعيت، به نظر 
مي  رسد پيك شلوغي در مترو اتفاق بيفتد. همين شلوغي ها نگراني ها را 
بابت ابتالي شهروندان به بيماري كوويد-19  افزايش مي دهد و به همين 
دليل، بهتر است با همكاري شهروندان از شلوغي در ايستگاه ها و واگن 
مترو جلوگيري شود؛ چراكه ناوگان حمل ونقل عمومي در ساعات پيك 
سفر، يعني ساعت 8 تا 9:30 و 16 تا 19 با ازدحام جمعيت روبه رو مي شود.

اتوبوس
زمانبندي تردد اتوبوس هاي شهر از ســاعت 5 و 30دقيقه بامداد شروع 
مي  شود و ساعت22 به پايان مي  رسد. در روزهاي تعطيل نيز شروع فعاليت 
اتوبوس ها ساعت6 اســت. براي اين روزهاي سرد و به خصوص كرونايي 
بهتر است از نرم افزار اطالع رساني شركت واحد اتوبوسراني تهران براي 
گوشي هاي هوشمند با لينك l.irantracking/tGLN استفاده كنيد. 
بعد مي توانيد از اطالعات عبوري و زمان رسيدن اتوبوس ها با خبر شويد. 
در اين نرم افزار با انتخاب آيكون ســتاره، ايستگاه هاي ذخيره شده شما 
تحت عنوان »ايستگاه هاي دلخواه« نمايش داده مي شود. اگر دسترسي 
به اينترنت نداشتيد، مي توانيد از طريق سرويس پيامك 2000111 با 
ارسال كد ايستگاه، اطالعات الزم را كسب كنيد. در اين بين، توصيه شده 

كه مسافران، عالوه بر استفاده از ماسك، از صحبت با ديگران يا تلفن همراه 
خودداري كنند.

مترو
از امــروز  پايــان فعاليــت خطــوط مترو ســاعت22 اســت. پيش 
از ايــن و به دليــل محدوديت هــاي تــردد قبلــي ســاعت پايــان 
فعاليــت مترو 20 بــود. اما از امروز ســاعت شــروع حــدود 6بامداد 
 اســت تا 22. برنامــه حركت قطارهــاي متــرو را از طريــق لينك
 metro.tehran.ir/Default.aspx?tabid=304#10958—3 
)ســايت شــركت بهره برداري متروي تهران( دريافت كنيد و براساس 
اين برنامه در ايستگاه هاي مورد نظر مترو حضور پيدا كنيد. سعي كنيد 
جلوي درهاي ورودي ازدحام نكنيد و بعد از خروج مســافران با رعايت 

فاصله گذاري اقدام به سوار شدن كنيد.

طرح ترافيك
طرح ترافيك به قوت خود باقي خواهد بود؛ يعني با اعمال محدوديت هاي 
جديد از امروز تغيير در ساعات طرح ترافيك ايجاد نمي شود. بنابراين، طرح 
ترافيك از ساعت 8:30 شروع مي شود و 16:30 به پايان مي رسد. همچنين 
خروج از محدوده طرح از ساعت 14:30 رايگان است. با پايان ساعت طرح و 
پايان كار ادارات، معموال پيك ترافيك صورت مي گيرد. بنابراين، بهتر است 

در شرايط بحراني كرونا برنامه ريزي مناسب تري انجام دهيد.

تهراِن من
نرم افزار »تهران من« نمونه مناسبي براي خريد اينترنتي بليت مترو است. 
پرداخت آن از طريق كيف پول شهروندي انجام مي شود و شما مي توانيد 
با خريد كارت بليت مترو و اتوبوس، تنها براي دريافت و سفر به يكي از 
جايگاه هاي پشتيباني مترو مراجعه كنيد. البته در اپليكيشن تهران من 
مي توانيد بليت تك سفره مترو تهيه كنيد و با دريافت كيو آر كد در مترو 

تردد كنيد.

رايا
با دانلود نرم افزار »رايا« مي توانيد اطالعات كاملي از تردد در مترو و اتوبوس 

را دريافت كنيد.

از امروز موج سرماي جديد همه استان هاي 
گزارش

 
شــمالي را فرامي گيــرد و همزمــان 
»محدوديت هاي جديد« هم اجرا مي شوند. 
شهري كه در شب هاي سرد زمستان خالي از رهگذر شده 
بود، باز هم خلوت تر مي شود. زندگي كارتن خواب ها هم 

در اين شرايط سخت تر شده است.
در 10روز گذشته چهره شــهر تهران كمي تغيير كرده 
بود زيرا مغازه ها از ســاعت 18 تعطيل مي شدند و شبكه 
حمل ونقل عمومي فقط تا ساعت20 فعاليت مي كرد. بعد از 
اين ساعت، جمعيت شهر به سرعت كاهش پيدا مي كرد و 
شهر خلوت مي شد. با گذشت چند ساعت تنها كساني در 
خيابان ها باقي مي مانند كه يا به خاطر حرفه خود مجبور به 
اين كار هستند يا سرپناهي ندارند. از امروز فعاليت مترو و 
اتوبوس تا ساعت22 تمديد شده است اما تعطيلي اصناف 
همچنان باعث خالي شدن بيشــتر خيابان ها مي شود. 
حال كارتن خواب هايي كه اميد بــه كمك عابران دارند 
اين شب ها بايد جايي پناه بگيرند و غذايي پيدا كنند. در 
سال هاي قبل پويش هاي مردمي براي كمك به نيازمندان، 
گروهي از بي خانمان ها را زير پوشش قرار مي داد. خيريه ها 
غذاي گرم بين كارتن خوا ب هــا توزيع مي كردند و گروه 
بزرگي از شــهروندان در اين كار با هم همكاري داشتند. 
امور خيريه يك فعاليت گروهي است اما براي جلوگيري 
از انتقال بيماري كرونا بايد از تجمع  پرهيز كرد و در نتيجه 
ادامه اين روند هم مختل شده است. با اين حال شهرداري 
همچنان طرح جمع آوري و ســاماندهي كارتن خواب ها 
توسط عوامل 13۷ مناطق و از طريق گشت هاي سازمان 
رفاه و خدمات اجتماعي را انجام مي دهد و شــهروندان 
منطقه نيز مي توانند براي تسريع در فعاليت ساماندهي 
افراد كارتن خواب، موارد مشــاهده شــده را به سامانه 
تلفني 13۷ اطالع دهند. در اين ميان، همشــهری نيز 
پويش #دست_گرم_ يار را برای حمايت از افراد بی سرپناه 
و كارتن خواب راه اندازی كرده اســت. با پيوستن به اين 
پويش، ديگر شهروندان را برای كمك به مددجويانی  در 
روزهای سرد و كرونايی، تشويق و راهنمايی خواهيد كرد.

استقبال از هرنوع كمك
ظرفيــت گرمخانه هاي تهــران بيش از 2هــزار نفر 
اســت.   درباره كمك به افراد بي سرپناه و كارتن خواب 

محمد سرابي
خبرنگار

   برخي مشاغل داراي شيفت شب هستند
محمود ترفع، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران:

پيش از شروع پاندمي كرونا تعداد مسافران ناوگان اتوبوسراني تهران حدود 
يك ميليون و ۷00 الي 800مسافر در روز بود، اما با شيوع بيماري تعداد مسافران 
كاهش يافت. در فروردين ماه تعداد مسافران به شدت كاهش يافت، به گونه اي 
كه با 10درصد ظرفيت مسافران را جابه جا مي كرديم. بعد از عادي شدن شرايط 
براي مردم، تعداد مســافران اتوبوس هاي پايتخت افزايش يافت و به حدود 
۷20هزار مسافر در روز رسيد، اما مجددا با اعالم وضعيت نامناسب در تهران 
در روزهاي اخير و كاهش ساعت سرويس دهي، مسافران اتوبوس كمتر شدند، 
به گونه اي كه هم اكنون تعداد مسافران اتوبوس به حدود 500هزار نفر رسيده 
است. با توجه به تصميم جديد ستادملي كرونا نيز مقرر شد از امروز ساعت 
سرويس  دهي اتوبوس به ســاعت22 افزايش يابد كه تصميم درستي است؛ 
چرا كه برخي مشاغل داراي شيفت شب هستند كه اكثرا براي تردد از وسايل 

حمل ونقل عمومي استفاده مي كردند.

   تالش مي كنيم شاهد ازدحام جمعيت نباشيم
فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران:

در كل با شــيوع پاندمي كرونا تعداد مســافران كاهش يافتــه و از حدود 
يك ميليون و۷00هزار مسافر به ۷50هزار نفر رسيده است. تعداد واگن ها و 
توان متروي تهران مشخص است و با فعال شدن مشاغل و افزايش تردد تعداد 
مسافران نيز افزايش مي يابد و اگر تقاضاي سفر كمتر شود، رعايت پروتكل ها 
و فاصله گذاري اجتماعي در مترو بهتر خواهد شد. سرفاصله حركت قطارها را 
با وجود مشكالت متعدد كاهش داديم، اما ما اجرا كننده تصميمات ستادملي 
كرونا هستيم و مي دانيم كه جمعيت در ايستگاه هاي تقاطعي در ساعات پيك 
زياد است كه اين امر طبيعي است؛ چرا كه اگر از هر قطار 100مسافر هم پياده و 
سوار شوند مي بينيم كه روي سكوها چه ازدحام جمعيتي ايجاد مي شود. تالش 
واحد برنامه ريزي مترو اين است كه حركت قطارها به خصوص در ساعات پيك و 
ايستگاه هاي شلوغ را به گونه اي مديريت كند كه شاهد ازدحام جمعيت نباشيم 

اما در برخي ساعات اين امر ناشدني است.

20 گرمخانه دائمي 

در شــهرداري تهران با رويكرد 
نگهداشــت اجتماعــي شــهر 
تالش مي كنيم هيچ شــهروند 
 – تهــران  در  بي خانمانــي 
درصورتي كه خــود اراده كند - 
بي سرپناه و گرسنه نماند. از سال 
گذشته با حمايت مستقيم شهردار تهران و پيگيري معاون 
امور اجتماعــي و فرهنگي شــهرداري و همچنين حمايت 
بودجه اي شوراي اسالمي شهر توانســتيم گرمخانه ها را از 
12گرمخانه دائمي و 4گرمخانه فصلي به 20گرمخانه دائمي 
افزايش دهيم و همه آنها را شــبانه روزي كنيم. پيش از اين 
تنها يك گرمخانه و آن هم براي ايام محدودي در زمســتان 
شــبانه روزي بود ولي اكنون شرايط بســيار مطلوبي فراهم 
شده است. ضمنا طي يك سال گذشته تعداد گرمخانه هاي 
زنان هم افزايش 100درصدي داشته است كه در واقع نياز 
ما در اين زمينه را تا حدود زيادي رفع كرده است. به جرأت 
مي توانيم بگوييم ما اكنــون در زمينه خدمات دهي به افراد 
بي خانمان از سطح بااليي در مقايسه با بسياري از كشورهاي 
جهان برخورداريم و تالش مي كنيم از نظر استاندارد سازي  
نيز در برنامه اي ميان مدت افزايش كيفي داشــته باشيم. از 
سال قبل تاكنون نظارت را به ســطح ناحيه و محالت شهر 
تهران برده ايم به گونه اي كه از ظرفيت شهرداران شب نواحي 
استفاده كرده و از آنها خواستيم كه نسبت به رصد وضعيت 
محله شان، شناسايي افراد بي خانمان، جذب و رساندن آنها 
به واحدهاي گشتي ما براي انتقال به گرمخانه ها كمك كنند. 
موضوع اصلي كه بايد به آن اشاره كنم اين است كه در برخورد 
با شهروندان بي خانمان، نخست بايد به رفتار مبتني بر كرامت 
انساني توجه داشته باشيم. بســياري از اين افراد در گذشته 
زندگي عادي داشــته اند و باوجود آنكه اكنون آسيب ديده 
هستند اما همچنان شهروند محسوب مي شوند. چه بسا كه 
يك رفتار مناسب و توأم با احترام بدون درنظر گرفتن شرايط 
جسمي و ســبك زندگي آنها، خود زمينه اي براي بازگشت 
آنها به زندگي عادي را فراهم كنــد. البته تأكيد مي كنم كه 
شهروندان عزيز تا جايي كه امكان دارد از مواجهه مستقيم با 
اين افراد و يا دادن غذا و ساير كمك ها خودداري كنند و در 
نخستين فرصت ضمن تماس با 137 پيگير باشند كه توسط 

همكاران ما به مددسراها منتقل شوند.

  محمود مواليي
خبر نگار

    زينب زينال زاده
خبر نگار
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   شناسايي 360 كارتن خواب در نتيجه تماس با 137
در هفته گذشته بيش از 3۶0 كارتن خواب تنها با كمك مردم و تماس با 13۷ شناسايي شده و از خطر سرمازدگي نجات پيدا كردند. استقبال از گرمخانه ها 
به ويژه در مراكز منطقه 14، 11، 5 و... افزايش داشته است و 5دستگاه اتوبوس نيز به عنوان گرمخانه هاي سيار در ميادين تجريش، شوش، آزادي ، 
نبوت و فتح مستقر هستند. در شب هاي اخير كه بارندگي در تهران رخ داده است، بسته به شرايط بين 25 تا 30 واحد گشت فعال بودند كه در حالت 

آماده باش زمستانه تا 45 واحد گشت هم قابل افزايش است.

سيدمالك حسيني
  مديرعامل سازمان رفاه خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران

#  دست_گرم_ يار
همشهری همزمان باشب های سردسال و شروع محدوديت های تردد، پويشی را برای 

حمايت از كارتن خواب ها و افراد بی سرپناه راه اندازی كرد

به همشهريان عزيز توصيه اكيد شــده كه از مواجهه 
مســتقيم با عزيزان بي ســرپناه خودداري كنند زيرا 
نوع و نحــوه مواجهه با اين افراد نيــاز به مهارت هاي 
ارتباطي خاص و رويكرد مددكارانه دارد. تماس با 13۷ 
و اطالع نشاني دقيق به اپراتور ســامانه 13۷ بهترين 
واكنش خواهد بود.  پس از تماس شــهروندان، آدرس 
به واحدهاي گشــت فوريت هــاي اجتماعي اعالم و 
حداكثر 30 دقيقــه بعد همكاران مــا در محل حاضر 
خواهند بود. اگر شهروندان بخواهند به كارتن خواب ها 
كمك هاي غيرنقدي كنند، مي توانند با شــماره تلفن 
02155522322 تماس بگيرند و پس از تماس، همكاران 
ما راهنمايي هاي الزم را انجام خواهند داد. بيشــترين 
ميزان كمك هاي مردمي در قالب نــذورات غذايي و 

يا پوشاك اســت البته بعضا در زمينه تجهيزاتي مانند 
دستگاه هاي گرمايشي و سرمايشي، ماشين لباسشويي 
و ...  هم مواردي بوده كه از سوي مردم اهدا شده است. 
كمك هاي نقدي هم كمتر، ولي داريم. اصوال ما از سوي 
شهرداري تهران خدمات اقامتي، تغذيه اي، پوشاك و 
مراقبت هاي بهداشتي را تامين كرده ايم اما درصورت 
افزايش كمك هاي مردمي اين امكان را پيدا مي كنيم كه 
منابع صرفه جويي شده را به اموري مانند درمان و توسعه 

خدمات مددكاري اختصاص بدهيم.
 سازمان رفاه شهرداري اعالم كرده  از دريافت هر نوع 
كمكي كه بتواند خدمات بهتري به افراد بي خانمان بدهد 
استقبال مي كنند. كمك هايي مانند اقالم بهداشتي و 
مراقبتي اعم از ماسك، مواد ضد عفوني كننده و شوينده، 
اقالم و مواد غذايي خشك و يا طبخ شده، لباس به ويژه 
البسه گرم و...« بر اساس اين گزارش به جز شهرداري 
تهران برخي از ارگان هاي ديگر دولتي مانند بهزيستي 
و تعدادي از گروه هــاي خيريه با وجود محدوديت هاي 
ناشي از انتشار بيماري كرونا، همچنان در زمينه كمك 

به بي خانمان ها و نيازمندان فعاليت مي كنند. 
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نبض بازار

قرنطینه سکه در کانال 11 میلیونی
تعطيالت 15روزه بازار طال و جواهر تهران از امروز آغاز شده اما در 2روز 
گذشته نيز به روال 2هفته اخير، قيمت طال و سكه نزولي بود و سكه امامي 
به رغم اندكي افزايش قيمت، تا بعدازظهر روز جمعه موفق نشد از كانال 
11ميليوني صعود كند. به گزارش همشهري، درحالي كه در بازار طالي 
جهان، قيمت اونس تحت تأثير خبر ســومين واكسن كرونا 0.3كاهش 
يافت و به پايين ترين قيمت خود در 50روزگذشته رسيد، در بازار طالي 
ايران نيز افت شديد تقاضا از يك سو و روند كاهشي قيمت دالر از سوي 
ديگر، باعث شده پيكان قيمت ها درمجموع رو به پايين باشد. در 2هفته 
اخير ســكه 3كانال ريزش كرده و از 14ميليون بــه 11ميليون تومان 
رسيده و با وجود نوسانات گاهي افزايشي، به نظر مي رسد فعال در كانال 
11ميليوني ماندگار باشد. افت قيمت طال و سكه باعث شد در روزهاي 
گذشته به گفته محمد كشــتي آراي، نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر 
تهران، خريد متوقف شود و تعداد فروشــنده ها در بازار افزايش يابد. در 
چنين شــرايطي صنف طال و جواهر از امروز به قرنطينه رفت و به گفته 
ابراهيم محمدولي، رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران تمامي واحدهاي 
صنفي تحت پوشش اين اتحاديه اعم از واحدهاي فروشنده طال، جواهر، 
نقره و ســكه كه در خيابان و يا مجتمع هاي تجاري و حتي بازار تهران 

فعاليت دارند، ملزم به تعطيلي هستند. 

قیمت طال و ارز در بازار آزاد تا ساعت 17 دیروز
قیمت)تومان(نوع دارایی

1.111.542طالی 18 عیار)گرم(
11.900.000سکه طرح جدید
11.300.000سکه طرح قدیم

6.200.000نیم سکه
4.200.000ربع سکه

2.400.000سکه یک گرمی

جزئیات افزايش کارمزد بانك ها
بانك مركــزي فرمــان افزايش نــرخ كارمزد خدمــات حضوري و 
غيرحضوري بانك ها را صادر كرد. طبق اين دستورالعمل كه از امروز 
اجرايي مي شــود، برخالف بخشنامه ســال قبل، قرار است از برخي 
خدمات غيرحضوري و حتي پرداخت قبوض هم كارمزد گرفته شود. 
نرخ هاي اعالم شده، سقف كارمزدي است كه بانك ها مي توانند از مردم 
بگيرند يا از حساب ها برداشــت كنند و بانك ها و مؤسسات اعتباري 
غيربانكي مي توانند به منظور رقابت با يكديگر، حداكثر تا 30درصد و 
براي افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور، مستمري بگيران 
و مددجويان كميته امداد امام خمينــي حداكثر تا 100درصد مبالغ 

مندرج در جداول ابالغي نرخ هاي كمتري را اعمال كنند.

جدول كارمزد خدمات غیرحضوري بانک ها

نوع خدمت
حداكثر 

مبلغ كارمزد 
)ریال(

60.000صدور انواع كارت مغناطیسي هوشمند / اعتباري
 صدور انواع كارت مغناطیسي 

30.000)نقدي، بن كارت، خانواده، هدیه و...(

30.000صدور كارت هاي مجازي براي اشخاص حقیقي / حقوقي 1*
1.200اعالم مانده كارت – خودپرداز / كیوسک )شتابي(
 اعالم مانده كارت و صورتحساب 10 گردش آخر

2.400– پایانه شعب Pin Pad )شتابي(

 هزینه پردازش نظیر اعالم مانده،
صورتحساب 10 گردش آخر، انتقال وجه درون بانکي / 

مستمر سپرده / كارت به سپرده / كارت و 2*
300

 اعالم 10 گردش آخر كارت )شتابي( – خودپرداز –
1.500كیوسک و درگاه هاي ارائه خدمات مدرن

 دریافت غیرحضوري قبوض آب، برق، گاز، 
 تلفن )ثابت – همراه(، شهرداري، راهنمایي و رانندگي 

و موارد مشابه )از سازمان / شركت ذیربط(
1.200

1* درصورتي كه براساس قوانین و مقررات و یا بنا به هر درخواست مشتري 
كه منجر به صدور كارت جدید گردد، كارمزد صدور كارت اخذ مي گردد

 2* در انتقال وجه مستمر، كارمزد به ازاي هر تراكنش انتقال وجه محاسبه 
و در زمان انجام تراكنش دریافت مي شود

مشكالت تامين نهاده ها و كاهش توليد، 
همزمان با رشد نســبي تقاضاي ناشي 
از تعطيلي دو هفته اي، موجب افزايش 
قيمت خرده فروشــي مرغ و تخم مرغ 
شد اما همزمان در سوي ديگر بازار مواد پروتئيني افت شديد 
تقاضا، ناشــي از كاهش قدرت خريد، قيمت گوشت قرمز را 

تثبيت كرد.
به گزارش همشــهري، با وجود مصوبات ســتاد هماهنگي 
اقتصــادي دولت براي تخصيــص ارز و ترخيــص و تامين 
نهاده هاي توليد دام و طيــور از گمرك، عرضه قطره چكاني 
اين اقالم به نرخ مصوب دولتــي زمينه كاهش جوجه ريزي 
و توليد مرغ و تخم مرغ در بــازار را فراهم كرده؛ به نحوي كه 
فعاالن صنفي از كشتار مرغ هاي گوشتي با وزن كمتر براي 
تامين نياز بازار خبر مي دهند، توليد كنندگان تأكيد كرده اند 
نرخ 30تا 35هزار توماني هر كيلوگرم مرغ تازه در فصول سرد 

سال دور از انتظار نخواهد بود.
گزارش همشــهري حاكي از آن اســت كه كشتار مرغ هاي 
تخم گذار به دليل كمبود دان، زمينه كاهش جمعيت گله هاي 
مرغ تخم گذار، افت توليد و عرضه و افزايش شديد قيمت اين 
محصوالت در بازار خرده فروشي را فراهم كرده است. اگرچه 
بازار انواع گوشت قرمز گوسفندي و گوســاله نيز از كمبود 
نهاده ها و رشد هزينه تمام شده توليد تأثير پذيرفته اما رشد 
بي رويه قيمت اين اقالم در چند هفته گذشته و كاهش قدرت 
خريد و تقاضاي مشتريان موجب كسادي بازار و تثبيت نرخ 
اين اقالم شده است. با اين شرايط نرخ هر كيلوگرم گوشت 
شقه گوسفندي در محدوده 120تا 125هزار تومان تثبيت 
شده و قيمت انواع گوشت گوســاله نسبت به هفته گذشته 
سير نزولي داشته و نرخ عمده فروشي گوشت ران گوساله در 

ميدان بهمن به كمتر از 120هزار تومان رسيد.

مرغ 28هزار توماني رسید 
رشد نسبي تقاضا و كاهش عرضه زمينه افزايش قيمت خرده 
فروشي هر كيلوگرم مرغ تازه به 28هزار تومان را فراهم كرد. 
مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي ضمن تأييد افزايش 
قيمت مرغ در بازار گفت: روز پنجشــنبه ميانگين نرخ هر 
كيلو مرغ زنــده در مرغداري 18 هــزار و ۷00 تومان، مرغ 
آماده طبخ در كشتارگاه 25 هزار و 450 تومان و نرخ خرده 
فروشي هر كيلوگرم مرغ 2۷ هزار و 500 تومان بود. محمد 
علي كمالي سروســتاني با پيش بيني استمرار روند افزايش 
قيمت مرغ در بازار افــزود: قيمت مرغ زنده به طور ميانگين 
بين 18 هزار تا 20 هزار تومان اعالم مي شــود كه در برخي 

استان ها بيش از اين نيز بوده است. 
همچنين با توجه بــه واريز حقوق كارمنــدي و كارگري و 
افزايش نسبي تقاضا براي خريد مرغ پيش بيني مي شود كه 
نرخ اين محصول در بازار افزايش يابد. او با اشــاره به اينكه 
تعطيالت پيش رو عادي نيست، افزود: در تعطيالت عادي 
با ازدياد سفرها، قيمت مرغ افزايش مي يابد، اما طي اين 2 
هفته براي ارزاق عمومي محدوديت و تعطيلي وجود ندارد 
كه بر بازار اثر بگذارد. مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي 
گفت: مرغــداران همچنان نگران تاميــن نهاده هاي دامي 
هستند كه با استمرار روند فعلي احتمال مي دهيم كه قيمت 
مرغ در بازار باز هم افزايش يابد. اكنون در اكثر استان هاي 
كشور با كمبود عرضه مرغ زنده روبه رو هستيم كه همين امر 

در افزايش نرخ تأثير داشته است.

منشاء گراني مرغ 
مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشــتي همچنين از افزايش 
قيمت مصوب نهاده هاي دامي خبر داد و گفت: روز پنجشنبه 
هفته گذشته ســتاد تنظيم بازار، قيمت هر كيلو ذرت را يك 
هزار و ۷00 تومان، كنجاله سويا را 3 هزار و 220 تومان و لوبيا 
سويا را 3 هزار و 100 تومان اعالم كرد؛ افزايش قيمت ها اثر 
خود را بر بازار آزاد گذاشــته است. كمالي سروستاني، افزود: 
صددرصد نياز مرغداران از طريق ســامانه بــازارگاه تامين 
نمي شود و توليدكنندگان در تامين نهاده با مشكالت زيادي 
روبه رو هســتند، همين امر موجب شــده مرغداران در امر 
جوجه ريزي احتياط كنند كه ثبات قيمت مرغ طي هفته هاي 
اخير مصداق بارز اين موضوع اســت. مديرعامــل اتحاديه 
مرغداران گوشتي گفت: نهاده با قيمت مصوب به اندازه كافي 
به دست مرغداران نمي رسد، بنابراين با مشكل كاهش وزن 
مرغ كشتار روبه رو هستيم به طوري كه اكنون به طور متوسط 
هر مرغ 600 گرم كمتر از وزن معمولي از سالن هاي پرورش 

به كشتارگاه ها مي رود.

عبور نرخ تخم مرغ از مرز 35هزار تومان 
سناريوي افزايش قيمت نهاده ها، كاهش جوجه ريزي و گراني 
مرغ در بازار تخم مرغ نيز تكرار شــده به نحوي كه اين روزها 
انواع شانه تخم مرغ در وزن و حجم مختلف و با قيمت 29تا 
3۷هزار توماني به مشتريان عرضه مي شود كه با نرخ مصوب 
19تا 20هزار توماني ســتاد تنظيم بازار فاصله بسيار دارد. 
رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: 
متوسط قيمت هر كيلو تخم مرغ در مرغداري 12 هزار تومان 
و معادل شانه اي 24 هزار تومان است. ناصر نبي پور، قيمت 
تمام شــده هر كيلو تخم مرغ را باالي 15 هزار تومان دانست 
و افزود: با توجه به افزايش قيمــت نهاده هاي دامي و جوابگو 
نبودن سامانه بازارگاه، قيمت تخم مرغ بايد به نرخ تمام شده 
توليد برســد، چرا كه در غيراين صورت صنعت مرغداري به 

تعطيلي كشيده مي شود .

تثبیت و کاهش قیمت گوشت قرمز 
اما همزمان با افزايش قيمت مرغ و تخم مــرغ، در بازار انواع 
گوشت قرمز گوســفندي و گوســاله، در پي افزايش شديد 
قيمت ها، ظرف دو ماه اخير و كاهش قدرت خريد مشتريان، 

نرخ ها دربازار خرده فروشــي تثبيت شده و حتي سير نزولي 
داشته اســت. با اين روند ديروز قيمت هر كيلوگرم گوشت 
الشــه گوســفندي در ميدان مركزي تره بار و ميدان بهمن 
به 102 هزار تومان و ران گوســاله نيز بــا همين نرخ عرضه 
شد كه در مقايسه با روز هاي گذشــته كاهش داشته است. 
با اين روند قيمت هر كيلوگرم گوشــت ران گوسفندي 124 
هزار، سردست گوسفندي 91 هزار و سردست گوسفندي با 
ماهيچه 9۷ هزار تومان عرضه مي شود. همچنين قيمت عمده 
فروشي هر كيلوگرم گوشت ماهيچه گوسفندي 180 هزار، 
هر كيلوگرم گردن گوســفندي 9۷ هزار، راسته گوسفندي 
105 هزار و مخلوط گوسفندي ۷2 هزار تومان است. همچنين 
قيمت عمده فروشي هر كيلوگرم گوشت سردست گوساله 89 
هزار، قلوه گاه گوساله ۷5 هزار، راسته گوساله 110 هزار و هر 

كيلوگرم ران گوشت شترمرغ 140 هزار تومان رسيد.

هر کیلو شقه گوسفندي 12۰ هزار تومان
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي با اشــاره به اينكه قيمت 
گوشت گوسفندي در بازار تغييري نداشته، گفت: هم اكنون 
هر كيلو شقه گوسفندي بدون دنبه با نرخ 106 تا 108 هزار 
تومان به مغازه دار و 115 تا 120 هزار تومان به مصرف كننده 
عرضه مي شــود. علي اصغر ملكي با بيان اينكه بازار گوشت 
رونق چنداني ندارد، افزود: با توجه به تعطيلي پيش رو مردم 
بالتكليف هســتند و اين امر روي بازار هم تأثيرگذار است. 
اگرچه با توجه به واريز حقوق كارمندي و كارگري پيش بيني 
مي شــود كه اتفاق خاصي در بازار رخ ندهد و تنها درصورت 
بارندگــي و ايجاد اختالل در حمل ونقــل، قيمت ها كاهش 
بسيار ناچيزي داشته باشد كه آن هم موقتي خواهد بود. اين 
در حالي است كه رئيس شــوراي تامين كنندگان دام كشور 
انباشت دام زنده در واحدهاي دامداري را علت اصلي كاهش 
قيمت گوشت در بازاردانست و افزود: با توجه به انباشت دام 
در واحدهاي دامداري و روند كاهشــي قيمت ها، نرخ دام به 
حد منطقي خود رسيده است. منصور پوريان از روند كاهشي 
قيمت دام زنده در بازار خبر داد و گفت: با اين روند قيمت هر 
كيلوگرم گوساله زنده 33 تا 34 هزار و گوسفند زنده 40 تا 45 
هزار تومان است و با توجه به انباشتگي دام سبك و سنگين 
پيش بيني مي شود كه در روزهاي آينده قيمت دام زنده در 

بازار بازهم كاهش يابد.

پرواز قيمت مرغ؛  نزول نرخ گوشت 
كاهش جوجه ريزي و رشد نسبي تقاضای ناشي از تعطيلي دو هفته اي، مرغ و تخم مرغ را گران كرد

بازار
حمل و نقل

خرداد ســال94 بود گزارش
كه حســن روحاني، 
ئيس جمـــهوري،  ر
گفــت: تحريم هــاي 
ظالمانه بايــد از بين برود تا ســرمايه بيايد 
مسئله محيط زيست حل شــود، تا اشتغال 
جوانان حل شود، تا صنعت جامعه حل شود، 
تا آب خوردن مردم حل شــود، تا منابع آبي 
زياد شــود، تا بانك هاي ما احيا شــود. اين 
صحبت هاي او البته بــا انتقادهاي تندي از 
سوي رســانه ها و چهره هاي اصولگرا مواجه 
شــد؛ انتقادهايي كه هنوز هــم ادامه دارد. 
حاال اما پس از گذشــت 5.5سال از آن روز، 
نتيجه يك تحقيق مركز پژوهش هاي مجلس 
گفته هاي حســن روحاني را تأييد مي كند. 
آن هم در زماني كه مجلس در اختيار جريان 
اصولگرا قــرار دارد. اين نهاد پژوهشــي در 
گزارش خــود مي گويد: به دليــل تورم باال، 
شــرايط نامطلوب اقتصــادي و تحريم ها، 
چشم انداز مناســبي از منظر تأمين اعتبار 
طرح هاي رفع تنش آبي شهرها وجود ندارد.

طبق اين گزارش، اجراي برخي  پروژه هاي 
تعريف شــده براي رفع مشكالت آب شرب 
برخي شهرهاي كشور، مستلزم تأمين برخي 
تجهيزات ازجمله پمپ ها، قطعات تجهيزات 
مربوط به تصفيه خانه ها و غيره اســت كه با 
توجه به وجود تحريم هاي فراگير و همچنين 
افزايش نرخ ارز، اجرا و اتمــام اين پروژه ها 
مي تواند با مشكالتي مواجه شود تا آنجا كه 
در برخي موارد ممكن اســت به عنوان مثال 
پروژه اي با پيشــرفت فيزيكــي 95درصد 
به دليل عدم تأمين تجهيزات و قطعات الزم 

معطل مانده و به بهره برداري نرسد.
به گزارش همشــهري، باوجود اينكه بارش ها 
در يك سال اخير بهتر شــده و مقدار بارندگي 
نسبت به ميانگين سال قبل رشدي 30درصدي 
داشته و وزارت نيرو هم از ذخاير سدها راضي 
است، اما چالش جدي دولت تأمين آب شرب 

پايدار براي مصرف مردم اســت تــا جايي كه 
هرازگاهي در برخي شهرها و روستاهاي ايران 
به ويژه در مناطق جنوبي كشور تنش بر سر آب 
باال مي گيرد و اعتراض مردم را به همراه دارد. 
مركز پژوهش هاي مجلس هم ايــن گزاره را 
تأييد و تأكيد مي كند: مطلوب بودن بارندگي ها 
و پربودن مخازن سدها لزوما به معناي وضعيت 
مطلوب تأمين آب شرب در كشور نخواهد بود 
و وجود مشكالتي در زيرساخت ها، تأمين آب 
شرب با كيفيت مناسب را با محدوديت مواجه 

مي سازد.

بحران آب در سرزمین نفت
بازوي تحقيقاتي مجلس مي گويد: به دليل 
اثرگذاري بسيار باالي خدمات آب شرب بر 
آحاد مردم، هرگونه نارسايي در ارائه مستمر 
اين خدمات، موجب بروز آثار و تنش  هاي 
اجتماعي مختلفي خواهد شد كه بايد زمينه 
بروز نارضايتي هاي اجتماعي به خصوص در 
مناطق گرمسير و در فصل تابستان برطرف 
مي شــد. اين گزارش مي افزايد: با توجه به 
اينكه پروژه هاي پايداري و ارتقاي كيفي آب 
شرب شهرهاي مختلف كشور از سال139۷ 
آغاز شده، مديريت مطلوب تر اين برنامه ها 
مي توانســت چالش هاي موجــود در اين 
زمينه را كمتر كند، به خصوص در مناطق 
گرمسيري كه عموما با مشكالت آب شرب 
مواجه هستند مانند استان خوزستان كه 
اگر پروژه ها بــا اولويت بندي بهتري انجام 
مي شــد، قطعا اجــراي پروژه هاي مربوط 
به اســتاني مانند خوزســتان در اولويت 
قرار مي گرفت. از نظــر مركز پژوهش هاي 
مجلس، اتمام پروژه هاي تامين آب شرب 
در جهت كاهش مشكالت در مناطق مورد 
تنش به خصوص در ســال هاي خشــك و 
كم بارش الزم و ضروري اســت. براساس 
اعالم مركز پژوهش هاي مجلس، با توجه 
به وضعيــت اقتصادي نامطلــوب كنوني، 

الزم است بازنگري، اصالح و اولويت بندي 
در تخصيص اعتبارات و اجراي پروژه هاي 
مربوط به رفع تنش آب شرب در شهرهاي 
مختلف كشور در دســتور كار قرار گيرد؛ 
چرا كه حجم زياد پروژه ها و بي توجهي به 
شــرايط كنوني اقتصادي كشور مي تواند 
منجر به هدررفت منابــع و افزايش تعداد 
طرح هــا و پروژه هاي نيمه تمــام عمراني 

بخش آب شود.

آلوده شدن آب با فاضالب
بررسي شــاخص هاي كالن آب و آبفا نشان 
مي دهد 50.8درصد از جمعيت شهري ايران 
تحت پوشش شبكه فاضالب هستند و تقريبا 
نيمي از جمعيت شــهري كشور شبكه دفع 
فاضالب ندارند و در اين مناطق دفع فاضالب 
عمدتا از طريــق چاه هــاي جذبي صورت 
مي گيرد كه اين مسئله به ويژه در مناطقي كه 
منبع تأمين آب شرب از منابع آب زيرزميني 

است، مشكالتي را در كيفيت آب شرب ايجاد 
مي كند. نتيجه گزارش مركز پژوهش ها اين 
است كه به داليل نبود شــبكه فاضالب در 
اين مناطق و وجود چاه هاي جذبي، نشــت 
فاضالب به منابع آب زيرزميني باعث آلودگي 
اين منابع شده و درنهايت با افزايش ميزان 
آالينده ها در چاه هاي تأمين كننده آب شرب، 
اين چاه ها از مدار خارج شده و نتيجه آلودگي 
اين منابع، كاهش و ايجاد چالش در تأمين 

آب شرب خواهد بود.

هدررفتن پول ها و تنش آبي
دولت، ششم تيرماه سال9۷ در مصوبه اي با 
اختصاص 10هزارو200ميليارد ريال براي 
اجراي طرح هاي مرتبط بــا رفع تنش آبي 
در شهرهاي ايران موافقت كرد و حاال مركز 
پژوهش هاي مجلس مي گويد: اين اعتبارات 
كافي نبوده و باعث اضافه شــدن پروژه هاي 
نيمه تمــام عمراني بخش آب خواهد شــد. 
اين گزارش مي افزايد: بــا توجه به وضعيت 
اقتصادي و تورم ايجاد شده، احتماال تأمين 
اعتبار ايــن پروژه ها در آينــده اي نزديك با 
مشكالتي مواجه خواهد شد و بررسي وضعيت 
عملكرد اعتباري و پيشرفت فيزيكي پروژه ها 
نشان مي دهد در برخي موارد با وجود تأمين 
اعتباري 100درصدي، پيشــرفت فيزيكي 
ناچيز بوده و پروژه ناتمام مانده اســت يا با 
وجود تأمين اعتبار كمتر از 100درصد، اما 
اجراي پروژه خاتمه يافته و پيشرفت فيزيكي 
100درصد انجام شده كه بيانگر وجود ضعف 
در برنامه ريزي براي اجراي اين پروژه هاست.

تابستان سال9۷ بروز نشانه هايي از تنش آبي 
در چندين شــهر ايران نمايان شد و نشان داد 
خطر تامين آب شــرب در مناطق روســتايي 
و شــهري جدي اســت؛ چراكه 234شــهر 
با جمعيتي بالــغ بــر 34ميليون و500هزار 
نفــر و 6هزارو۷00روســتا بــا جمعيــت 
2ميليون و250هزار نفري در معرض تنش آبي 
در اوج )پيك( مصــرف آب قرار دارند. تصميم 
تابســتان ســال9۷ دولت اين بود كه در اوج 
خشكســالي مالي، اعتباري بيش از 10هزار 
ميليارد ريال اختصاص دهــد، اما اين بودجه 

هم جوابگو نبوده و باال رفتن نرخ تورم و نرخ ارز 
باعث شــده تا پروژه هاي مدنظر دولت گرفتار 

خشكسالي مالي و فشار تحريم ها شوند.
البته در قانون بودجه ســال1398، جهت 
برنامه پايداري و ارتقاي كيفي آب شــرب 
شــهرهاي پرتنــش، اعتبــاري تا ســقف 
50ميليون يورو، از محل صندوق توسعه ملي 
درنظر گرفته شده بود كه متأسفانه اين رديف 
اعتباري در قانون بودجه سال1399 حذف 
شده است. به گزارش همشهري، برنامه اصلي 
وزارت نيرو بــراي پايداري و ارتقاي كيفيت 
آب شرب شــهرهاي پرتنش شامل اجراي 
پروژه هاي آبرساني، اجراي خطوط انتقال، 
ارتقاي بهره وري تأسيسات و شبكه ها، ارتقاي 
كيفي منابع آبي موجود غيرقابل اســتفاده، 
افزايش تــوان ذخيره ســازي آب، افزايش 
ظرفيت توليد آب و پايدارسازي تأمين برق 

تأسيسات آب مي شود.

پول خريد آب
مركــز پژوهش هــاي مجلــس همچنين 
مي گويــد: درباره موضــوع خريد تضميني 
آب اســتحصالي و پســاب تصفيه شــده، 
بــراي افزايش ظرفيت توليــد آب كه يكي 
از اهــداف برنامه تدوين شــده بــراي رفع 
مشكالت آب شرب شــهرهاي داراي تنش 
اســت نيز در ســال1398، اعتباري بالغ بر 
6هزارو100ميليارد ريال و در ســال1399 
هم 11هزارو200ميليارد ريال درنظر گرفته 
شــده كه اعتبارات امســال فقط به تامين 
هزينه هاي جاري اختصاص يافته و بودجه 
مربوط به خريد تضميني آب و پساب از قانون 
بودجه حذف شده اســت. اين مسئله باعث 
شــده تا چالش هايي ازجمله تأمين نشدن 
اعتبار به موقع بــراي خريــد آب از بخش 
خصوصي را براي دولت به همراه داشته باشد 
و ضرورت دارد با توجه بــه اهميت موضوع 
تأمين آب و قرار گرفتن در فصل تابســتان، 
تأمين اعتبارات اين بخش با حساسيت بااليي 
انجام شده تا از بروز مشكالت در زمينه تأمين 
آب براي شــهرهاي داراي تنش آب شرب 

جلوگيري شود.

توزیع اعتبارات خشکسالي بین استان هاي ایران براساس مصوبه سال97 دولت )میلیون ریال(
شهريروستایياستان / منطقه

3181035000آذربایجان شرقي
3106160000آذربایجان غربي

22484240000اردبیل
73000720000اصفهان

16928120000البرز
26855140000ایالم

3269660000بوشهر
51890284000تهران

33183164000چهارمحال و بختیاري
75100210000خراسان جنوبي
106292707000خراسان رضوي
2598295000خراسان شمالي

110210110000خوزستان
36351110000زنجان

1170835000سمنان
3069691000000سیستان و بلوچستان

145469504000فارس
3208850000قزوین

926915000قم
37982275000كردستان

117200920000كرمان
42570125000كرمانشاه

16409120000كهگیلویه و بویراحمد
56968250000گلستان

67959130000گیالن
26625120000لرستان

70771310000مازندران
10441120000مركزي

88782620000هرمزگان
26749130000همدان

58472221000یزد
400000عشایري
10.200.000جمع كل

بازوي تحقيقاتي مجلس تأييد كرد

سد تحريم ها در برابر رفع تنش آبي شهرها

 كريدور آزادراهي 
شمال - جنوب تكميل شد

با افتتاح آزادراه شرق اصفهان كه به نام »سردار سپهبد 
شهيد سليماني« نامگذاري شــده، عمال پيوند كريدور 
آزادراهي كشور در مسير شــمال – جنوب و بالعكس 
برقرار شد و ترافيك عبوري از مبدأ و به مقصد استان هاي 
بوشــهر، فارس و بندرعباس كه تا پيش ازاين از شبكه بزرگراهي داخل شهر 

اصفهان جابه جا مي شد، به اين قطعه آزادراهي منتقل خواهد شد.
به گزارش همشهري، آزادراه شــرق اصفهان به عنوان قطعه تكميل كننده 
كريدور آزادراهي شــمال – جنوب، پنجشــنبه هفته گذشــته با دســتور 
رئيس جمهور افتتاح شــد. اين آزادراه يكي از پروژه هاي سال جهش توليد 
در بخش آزادراهي كشور بود كه با آورده 30درصدي دولت و سرمايه گذاري 
۷0درصدي صندوق بازنشستگي كشوري احداث شــده و به عنوان يكي از 
بخش هاي مهم كريدور شمال- جنوب كشــور، شريان ارتباطي استان هاي 

جنوبي، مركز و شمال كشور را تكميل مي كند.

جزئیات آزادراه سپهبد شهید سلیماني
پروژه آزادراه شرق اصفهان كه بعد از افتتاح به نام سپهبد شهيد سليماني مزين 
شده در سال1355 طراحي و عمليات اجرايي آن در سال1381 آغاز شده اما از 
سال85 به مدت 10سال متوقف مانده است تا اينكه با امضاي تفاهمنامه تأمين 
مالي، اجرا و بهره برداري از اين قطعه ميان وزارت راه و شهرسازي و صندوق 
بازنشستگي كشوري در سال1394، مجددا عمليات اجرايي آن از سر گرفته 
شد. اين قطعه آزادراهي از كيلومتر 30 آزادراه اصفهان - نطنز - كاشان آغاز 
و به طول 93كيلومتر به سمت شرق ادامه مي يابد. اين آزادراه جاده اصفهان- 
اردستان را قطع كرده و با عبور به ســمت بزرگراه اصفهان- نائين در غرب و 
منطقه باغ رضوان به سمت جنوب امتداد پيدا مي كند و درنهايت با عبور از كنار 
شهر جديد بهارستان و گردنه الشتر به آزادراه اصفهان - شيراز متصل مي شود. 
با بهره برداري از آزادراه كنارگذر شرق مسير استان هاي جنوبي كشور و بخش 
جنوبي استان اصفهان به تهران 50كيلومتر كوتاه مي شود و همچنين زمان 
سفر بين استان هاي شمالي و جنوبي كشور نيز 80دقيقه كمتر خواهد شد. 
كاهش 35كيلومتري مسير اتصال شمال به جنوب اصفهان و كاهش مصرف 
سوخت ساالنه بالغ  بر 15ميليون ليتر از ديگر ثمرات بهره برداري از اين قطعه 
آزادراهي است. براساس آمارهاي موجود، روزانه حدود 80هزار وسيله نقليه 
از مسيرهاي تهران، كاشان، نطنز، قم و دليجان به اصفهان وارد مي شوند كه 
بار سنگين ترافيك در شمال اين كالنشــهر تحميل مي كند؛ اما پيش بيني 
 مي شود با افتتاح اين قطعه، در گام اول 35هزار خودرو از اين مسير عبور كند.

تکمیل کريدور از تبريز تا بوشهر
آزادراه سپهبد شهيد ســليماني از مجاورت شــهر اصفهان عبور مي كند و 
يكي از بخش هاي حياتي كريدور شــمال – جنوب به شمار مي آيد. عليرضا 
صلواتي، مجري طرح هاي زيربنايي استان اصفهان در شركت ساخت و توسعه 
زيربناهاي حمل ونقل كشور مي گويد: اين كريدور كه از تبريز شروع مي شود 
و تا بوشــهر امتداد دارد در منطقه اصفهان قطع مي شد و اكنون اين آزادراه  
حلقه مياني رفت وآمدهاي شمال و جنوب كشور خواهد بود. صلواتي درباره 
مشخصات فني پروژه آزادراه كنارگذر شــرق اصفهان، سرعت طرح، تعداد 
پل ها و... نيز مي گويد: اين مسير آزادراهي داراي 3خط رفت و 3خط برگشت 
مجزاست و حداكثر ســرعت در آن نيز 120كيلومتر بر ساعت تعيين شده 
است. همچنين در اين مسير آزادراهي پد هلي كوپتر، 6تقاطع غيرهمسطح، 
4پل بزرگ و 158آبرو احداث شده و 5مجتمع رفاهي- خدماتي و ۷پاركينگ 
و توقفگاه نيز پيش بيني شده اســت. صلواتي اين قطعه را يكي از ايمن ترين 
مسيرهاي آزادراهي كشــور و اثرگذار در كاهش زمان سير، كاهش سوانح 
رانندگي، كاهش مصرف سوخت و آاليندگي هوا و ارتقاي ايمني عبور و مرور 
مي داند. اين مقام مسئول در بحث اخذ عوارض عبور از اين قطعه نيز مي گويد: 
فعال گيت و دروازه اي براي آزادراه پيش بيني نشــده است و دريافت عوارض 
در اين آزادراه فقط به صورت ETC و الكترونيك خواهد بود. به گفته او رقم 
عوارضي به زودي نهايي و اعالم مي شــود كه احتماال باالتر از 10هزار تومان 

خواهد بود.

فصل آخر »ثنويت مانوي« در اقتصاد سیاسي

مثال كشــورهاي آسياي جنوب شــرقي وقتي 
ناســنجيده بازار مالي خود را گشودند، سقوط 
كردند و به قيمت بر باد رفتن يك سوم منابع انباشته توانستند آن را 

دوباره ساماندهي كنند. اينها به الگو نياز دارد.
عنصر پنجم اين است كه مشــخص كنيم نحوه سياست اجتماعي و 
توزيع و بازتوزيع اقتصاد كدام است. آيا مي خواهيم با الگوي ژاپني، به 
تحقيق و توسعه بها بدهيم و از توزيع سود بنگاه جلوگيري كنيم كه 
حاصل آن از بين رفتن اختالف توزيع درآمد ميان مديران و كاركنان 
است يا مانند آمريكا مي خواهيم با توزيع حداكثري، فاصله را به حداكثر 
برسانيم. در مقابل بايد تكليف باز توزيع در اقتصاد را مشخص كنيم. اين 
بسيار مهم است؛ وقتي ميزان توزيع بنگاه ها كامل باشد، ضريب جيني 
به 0.8 يعني نزديك به نابرابري كامل مي رســد؛ اما وقتي با سياست 
اجتماعي باز توزيع شود، ضريب جيني به 0.2۷ تا 0.3 مي رسد؛ يعني 
به برابري نزديك مي شــود. در حقيقت باز توزيع از ناحيه سياســت 
اجتماعي بسيار مهم است اما در ايران وجود ندارد، درنتيجه ضريب 
جيني ما با اين همه يارانه به 0.45 رسيده و از منظر شاخص نكبت جزو 

3 كشور باالي جهان قرار گرفته ايم.
ثمره فقدان سياست اجتماعي كه به ايجاد رابطه هم افزا با رشد اقتصاد 
كمك كند، در ســايه اين ثنويت مانوي و دوگانگي خير و شر مغفول 
مانده و بر همين اساس كســي به آن توجهي نمي كند؛ اين در حالي 
است كه اقتصاد ايران ديگر تاب رفتارهايي نظير منحل كردن سازمان 
برنامه و پيشــبرد امور با سياست هاي پوپوليســتي را ندارد. ديگر به 
»دولت بنايي« كه بخواهد بدون توجه به زيرساخت و ملزومات مثال 

در ابعاد گسترده مسكن بسازد، نياز نداريم.
عنصر ششــم و آخر اينكه نحوه ايجاد اين هماهنگي ها چگونه است 
و بازيگران و توســعه گران چگونــه بايد با هم هماهنگ شــوند. اين 
يك حقيقت اســت كه اقتصاد همه كشــورهاي توســعه يافته، در 
اصول دمكراتيك با يكديگر مشترك اســت و در همه آنها بازيگران و 
نقش آفرينان توسعه از مسير احزاب، فدرال ها، شوراها و... هماهنگ 
مي شوند. اين هماهنگي باعث مي شود در حكومت كمونيست چين، 

اقتصاد از همه جا دمكرات تر باشد.
توصيه اين است كه رعايت اين شروط 6گانه در تدوين برنامه هفتم 
توسعه در دستور كار قرار بگيرد و اين هياهوي بي فايده كه مايه طنز 
جامعه و دلزدگي مردم از حوزه سياســي شــده، خاموش شود. همه 
بنشينند و با كمك هم و باكارشناسان داخلي و خارجي، نشست هاي 

بزرگ برگزار كنند تا اين نوع برنامه ريزي نهادينه شود.
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مقايسه آمار هاي 8 ماه امسال  كالن
با پارســال اعــداد عجيب و 
غريبي را نشان مي دهد. اين 
آمار بيانگر آن است كه به طور 
ميانگين ارزش كل معامالت بازار ســرمايه با رشد 
بي ســابقه 515درصــد افزايش يافتــه و به عدد 
2860هزار ميليارد تومان، معادل 110ميليارد دالر 
رسيده است. به گزارش همشهري، سال99 يك سال 
عادي براي بازار ســرمايه نيست. در اين سال همه 
ركورد هاي قبلي به طور بي سابقه اي شكسته شد. 
شاخص ها با رشد هاي زيادي مواجه شدند، ارزش 
شركت هاي بورس به شدت افزايش يافت و ارزش 
معامالت بازار سرمايه به شــكل بي سابقه اي رشد 
كرد. همه اين اتفاق ها تحت تأثير هجوم گســترده 
مردم به بورس اتفاق افتاد. هم اكنون 16ميليون نفر 
به صورت مستقيم و غيرمستقيم در بورس سهامدار 
هستند و با اضافه شدن مشــموالن سهام عدالت 
احتماال اين اعداد با رشد هاي بيشتري هم مواجه 
مي شــود. ايــن ســهامداران جديــد نقدينگي 
بي ســابقه اي به بازار ســهام تزريق  و زمينه رشد 

معامالت را در بازار سهام فراهم كردند.

معامالت اوراق بهادار
آمار ها نشــان مي دهد در 8 ماه امســال ارزش كل 
معامالت اوراق بهادار شامل سهام و اوراق بدهي در 
بورس تهران و فرابورس با رشد بسيار زيادي مواجه 
شــده و بخش عمده معامالت بــه اين 2محصول 
ازجمله سهام اختصاص يافته است است. مطابق اين 
اطالعات ارزش كل معامالت انجام شده در بورس با 
674درصد رشد از 226هزار ميليارد تومان در 8 ماه 
پارسال به 1750هزار ميليارد تومان رسيده است. 
معامالت انجام شده در فرابورس هم در اين مدت با 
رشد زيادي مواجه شده و از 135هزارميليارد تومان 
به 831هزارميليارد تومان رسيده است. دادوستد 
سهامداران در 8ماهه امسال در فرابورس 696هزار 
ميليارد تومان و 515درصد بيشتر از پارسال بوده 
است. جمع كل معامالت انجام شده در بورس تهران 
و فرابورس امسال 2220هزار ميليارد تومان، معادل 

85ميليارد دالر، بيشتر از پارسال بوده است.

معامالت كااليي
رشد معامالت بازار ســرمايه در 8 ماه امسال فقط 
مختص بــازار اوراق بهــادار نبوده اســت. مطابق 
آمار هاي موجود ارزش كل معامالت بورس انرژي 
و بورس كاال هم در اين مدت با رشد زيادي مواجه 
شده است. آمار ها نشان مي دهد ارزش كل معامالت 
بورس كاال در 8 ماه امســال با 95درصد رشــد از 
98هزار ميليارد تومان به 191هزار ميليارد تومان 
رسيده اســت. در همين مدت ارزش كل معامالت 
بورس انرژي هم با رشــد زيادي مواجه شــده و از 
5هزارو300ميليارد تومان در مدت مشــابه سال 
قبل بــا 1504درصد رشــد به 85هــزار ميليارد 
تومان رســيده اســت. اين يعني اينكه ارزش كل 
معامالت بورس انرژي امســال در مقايسه با سال 
قبل 79هزارو700ميليارد تومان افزايش داشــته 
است. به نظر مي رسد بخش عمده اين رشد ناشي از 
فروش يك ميليارد دالر بنزين به مقاصد صادراتي 

در مهر ماه بوده است.

قرنطينه؛عامل رشد معامالت
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد يكي از داليل 
رشد ارزش معامالت بازار سرمايه در سال جاري و 
هجوم مردم براي سرمايه گذاري در بورس اعمال 
محدوديت هاي كرونايي و پروتكل هاي بهداشتي 
از زمســتان ســال قبل تاكنون بوده كه به هجوم 
نقدينگي به بازار سهام به دليل بستر هاي معامالتي 

آنالين منجر شد. 
در واقع با توجه به آنكه معامالت بازار سهام هم اكنون 
عمدتا به صورت آنالين انجام مي شود اين موضوع 
جذابيت زيادي براي ســرمايه گذاران ايجاد كرد و 
منجر شــد در ايام قرنطينه مردم و سرمايه گذاران 

براي ســرمايه گذاري در بورس ترغيب شــوند و 
نقدينگي خود را به صورت آناليــن از خانه به بازار 

سرمايه سرازير كنند.
 سيســتم هاي آنالين معامالتي بورس كه فضاي 
سرمايه گذاري را امن و ساده كرده است منجر شد 
ارزش كل معامالت بازار سهام در سال جاري يكباره 
با رشد هاي عجيب مواجه و بخش زيادي از نقدينگي 
راهي بازار سهام شود. پيش بيني مي شود اكنون با 
اجراي مقررات مربوط به تعطيلي مشاغل غيرضرور 
بار ديگر نقدينگي زيادي راهي بازار سرمايه شود و 
معامالت در بازار هاي طال و ارز و مسكن راهي بازار 

سهام شود.

قرار بر اين شده كه قيمت گذاري توليدات 
به توليدكننده واگذار شود، اين طرح در چه مرحله اي 

است؟
2 هفته پيش عباس قبــادي، معــاون بازرگاني داخلي 
وزارت صنعت، نامه اي به ســازمان حمايت نوشت كه در 
آن موضوع تغيير مبناي نرخ گذاري مطرح شد اما سازمان 
حمايت نظري در مخالفت با اين تصميم ارائه كرد و نامه 
را بازگرداند. ســرانجام بعد از شور و مشورت هاي داخلي 
وزارت صنعت ايــن واگذاري صورت گرفت و قرار شــد 
توليدكنندگان خودشــان قيمت كاالها را تعيين كنند 
اما اين واگذاري با چند شــرط صورت گرفته است. يكي 
از شروط اين اســت كه توليدكننده ها اطالعاتشان را در 
ســامانه جامع تجارت درج  و ضوابط سازمان حمايت را 
رعايت كنند. يكي از ضوابط ســازمان حمايت 15درصد 
ســود خالص براي توليدكننده اســت. توليدكنندگان 
افزايش قيمتي را مدنظر قرار داده بودند كه در جلسه اي 
كه با مســئوالن وزارت صنعت برگزار شــد، 50درصد 
افزايش قيمت مصوب شــد و قرار بر اين شد كه فعال از 

50درصد بيشتر نشود.
ممكن است در آينده نزديك مثال تا پايان 

سال شاهد افزايشي بيش از اين باشيم؟
قيمت مواداوليه ما بسيار شناور و به شكل عجيبي مرتب 
در حال افزايش اســت. يا بايد همه قيمت ها ثابت باشد 
يا باالخره همه متناســب با هم افزايش پيدا كنند يا بايد 
سوبسيد به توليد داده شود. به هرحال بايد راهي پيدا شود 
كه توليدكننده بتواند فعاليت توليدي خود را ادامه دهد، 
نمي شــود از جيب توليدكننده هزينه شود براي اينكه 
قيمت جنس ثابت بماند. از اين گذشــته به نظر مي رسد 
بيشتر حساسيت ها به صنعت معطوف شده تا بازار. اگر 
اين حساسيت و دقت و ظرافت و نگراني كه آقايان نسبت 
به قيمت مصوب توليدكننده ها دارند نسبت به قيمت كف 
بازار وجود داشــت، وضعيت ما از چيزي كه االن هست 

خيلي بهتر بود.
هزينه هاي شما چقدر افزايش داشته است؟ 
يكي از مواداوليه پركاربرد ما كائوچوي مصنوعي اســت 
كه در بورس عرضه مي شود و هركسي بخواهد مي تواند 
بررسي كند و ببيند كه هر هفته 2هزار و 200تا 2هزار و 
300تومان به قيمت هركيلو از آن اضافه مي شود. تاوان 
اين ضرر را چه كسي بايد بدهد؟ هر كيلو نخ را 120هزار 
تومان مي خريديــم درحالي كه االن 200هــزار تومان 
شده. دوده را 8هزار و 400تومان مي خريديم در آخرين 
اســتعالمي كه گرفتيم قيمت به 15هزار و 800تومان 
رســيده، بيدواير يا ســيم طوقه را 9هزار و 900تومان 
مي خريديم االن آخرين قيمتي كــه گرفتيم 23هزار و 
850تومان بوده است. فاصله بين 9هزار تا 23هزار تومان 
را چرا بايد تنها توليدكننده بپردازد؟ توليدكننده بنگاه 
خيريه نيست، ضربه گير اقتصاد نيســت. هزينه هاي ما 
خيلي بيشتر از 100درصد افزايش داشته و با اين شرايط 

نمي شود قيمت ها را ثابت نگه داشت.
تأثير افزايش 50درصدي قيمت بر بازار تاير 

را چه مي دانيد؟ 
االن قيمت تاير كف بازار 100درصد باالتر از نرخ مصوب 
است، قيمت گذاري برمبناي نظر توليدكننده اين فاصله 
را كمتر و قيمت را واقعي خواهد كــرد. اگر توليدكننده 
بتواند متناســب با هزينه توليد، محصول را نرخ گذاري 
كند، به اعتقاد من ظرف مــدت كوتاهي توليد به ميزان 
زيادي افزايش پيدا مي كند و تا پايان سال تاير تك نرخي 
خواهد شد. هم اكنون روي كاغذ يك قيمت وجود دارد كه 
توليدكننده ملزم است تاير را به آن قيمت عرضه كند و در 
بازار قيمت ديگري وجــود دارد. عرضه باال مي تواند اين 
مشكل را به طور كامل حل كند. 5سال پيش ما تاير را با 
التماس مي فروختيم، يا خودمان مواد را نقد مي خريديم 
ولي از مشــتري چك 3ماهه مي گرفتيــم. كارخانه ها با 
هم رقابت مي كردند و تاير را زيــر قيمت مصوب عرضه 
مي كردند كه بتوانند توليداتشــان را بفروشند. ماشين 
سراتو جايزه مي گذاشــتند براي بهترين نمايندگي كه 
بيشترين خريد را در سال داشته و بيشترين سرويس را به 
مشتري داده و انواع مشوق ها را تعيين مي كردند تا بتوانند 
بازار را در اختيار بگيرند. اين شرايط مي تواند باز هم ايجاد 
شود مشروط بر اينكه بگذارند توليدكننده كارش را بكند. 
اينكه مي گويند تحريم جنگ اقتصادي است، اين جنگ 
اقتصادي را كارگر و توليدكننده انجام مي دهد يا مسئول 
دولتي؟ جنگ اقتصادي در عرصه توليد است، نه بازرگاني.
تاير از ابتداي امسال، با احتساب افزايش 
نرخ اخير، 105درصد افزايش نرخ داشــته، آيا هنوز 
100درصد تفاوت بين قيمت رسمي و بازار وجود دارد؟

با افزايش 50درصدي نرخ، نيمي از اين 100درصد جبران 
شده است. من حساب ميزان افزايش قيمت را ندارم اما 
از ابتداي امســال تا به حال ارز مصرفــي براي 35درصد 
مواداوليه خارجي 6برابر شــده و از 4.200تبديل شده 
به 27هزار تومان. مواداوليه داخلي ما هم تا 200درصد 
افزايش قيمت داشــته در طــول امســال و كائوچوي 
توليدي پتروشــيمي ها از حول و حوش 10هزار تومان 
به 40هزار تومان رسيده اســت. اين نوع افزايش قيمت 
در ديگر مواداوليه هم وجود داشته و ما چاره ديگري جز 
افزايش قيمت محصول نداريم. اين درست است كه ما با 
مصرف كننده روبه رو هستيم اما پشت سر ما يك زنجيره 
توليد هست كه در آن مواداوليه توليد مي شود، به دست ما 
مي  رسد و به محصول تبديل مي شود. بيش از دستمزد و 
سود متعادل توليدكننده چيزي به ما نمي رسد. اگر ديگر 
قيمت ها ثابت بماند ما هــم مي توانيم قيمت را ثابت نگه 
داريم اما متغير بودن نــرخ مواداوليه و تثبيت قيمت ما، 
چيزي جز ورشكستگي توليدكننده و توقف توليد به دنبال 
ندارد. مسائل و مشــكالت زيادي گريبان توليد را گرفته 
و عده اي ذره بين به دســت گرفته اند و روي توليدكننده 
متمركز شده اند به جاي اينكه بر بازار و منافع مصرف كننده 

تمركزي داشته باشند.
اما فشــار افزايش نرخ را مصرف كننده 

متحمل مي شود...
رشد هزينه هاي توليد بيش از حدي بوده كه بتوان بدون 
تغيير قيمت نهايي توليد را ادامه داد. يك توفان تورمي 
اقتصاد را درهم پيچيده، نمي شــود هزينــه اين تورم را 
توليد كننده بپــردازد. توليد كه جرم نيســت كه تاوان 
مشــكالتش را فقط توليدكننده بدهد. كف بازار به ازاي 
هر يك هزار تومان كه به الستيك ســاز مي دهند 2 هزار 
تومان روي قيمت الستيك مي كشند و به مصرف كننده 
مي فروشــند، چرا هيچ كس روي اين موضوع حســاس 
نيست؟ چرا كاري نمي كنند كه قيمت براي مصرف كننده 
متعادل شــود؟ چرا فشــار را فقط به توليدكننده وارد 
مي كنند؟ ما به قيمت كارشناسي معتقديم، كارشناسان 
ميانگيــن قيمت هر كيلو تايــر را بــرآورد مي كنند و با 
احتساب يك سود منطقي، قيمت فروش را تعيين كنند. 
قيمت گذاري به اعتقاد ما بايد به اين شكل باشد و قيمت 
ثابت در شرايطي كه همه  چيز متغير است، هزينه كردن 

از جيب توليدكننده براي متعادل نگه داشتن بازار است.
با واگذاري تعيين نرخ به توليدكننده، ديگر 

»نرخ مصوب« ي هم در كار نيست، درست است؟
قيمت گذاري بــا نظر توليدكنندگان و بــا توافق وزارت 
صنعت خواهد بود. ظاهرا قرار شده كه كاالها ديگر قيمت 
دولتي نداشته باشند و رعايت ضوابط مورد توجه باشد نه 
عدد و رقم. در شرايطي كه قيمت ها شناور است، وقتي ما 
امروز درخواســت افزايش قيمت مي دهيم و مستندات 
خريد را به ســازمان حمايت ارائه مي كنيم، تا 2 ماه و نيم 
طول مي كشد كه سازمان حمايت مستندات ما را بررسي 
و به آن رسيدگي كند و تا زمان اعالم نظر سازمان قيمت ها 

دوباره تغيير كرده و اين فايده اي براي ما ندارد.
حذف قيمت گذاري دســتوري تاير چه 

تأثيري بر توليد خواهد داشت؟
از اول امســال تا آخر مهرماه 29درصــد افزايش توليد 
داشته ايم كه نشان مي دهد پتانســيل صنعت تاير براي 
تامين نياز كشــور و كاهش اتكا به واردات، باالست. اگر 
بگذارند كه قيمت براي توليدكننده ســودآور باشــد، 
توليدكننــده قطعــا توليــد را افزايش خواهــد داد و 
سرمايه گذاري در اين صنعت نيز با توجه به سودآور بودن 
آن افزايش خواهد يافت. طرح توسعه يكي از كارخانه ها 
به دليل شرايطي كه هم اكنون بر توليد كشور حاكم است، 
متوقف شده به دليل اينكه توليدكننده معتقد است توسعه 
به صرفه نيست. بيش از هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري 
نكرده كه تنها »زيان« توليد كند. درحالي كه اگر توليد، با 
صرفه اقتصادي همراه باشد هم با تمام توان توليد مي كند 
و هم براي توسعه بيشتر سرمايه گذاري خواهد كرد، اين 

مي تواند شكوفايي توليد را به همراه داشته باشد.

كرونا دست بازار سرمايه را گرفت
سخنگوي انجمن توليدكنندگان: قيمت جديد تاير 50درصد كمتر از نرخ كف بازار است

تغيير پايه ارز واردات مواداوليه توليد از ارديبهشت امسال، عاملي شد مزيد بر مشكالت  گفت وگو
قديمي از قبيل داللي و احتكار، تا بازار الستيك خودرو در 7 ماه گذشته كمتر شاهد آرامش 
باشد. شكاف عميق ميان نرخ مصوب تاير با قيمت كف بازار به رغم افزايش 55درصدي نرخ 
مصوب اين كاال كم نشد و حاال از ســومين افزايش قيمت خبر مي رسد. در يكي دو هفته 
گذشته خروج تاير از دايره قيمت گذاري دستوري دولت به دليل تامين مواداوليه با ارز نيمايي هم خبرساز شد. 

درباره جزئيات اين خبر با مصطفي تنها، سخنگوي انجمن توليدكنندگان تاير، گفت وگو كرده ايم.

110ميليارد دالر سرمايه گذاري در 8ماه
امكان افزايش دوباره قيمت تاير وجود دارد كمبود سويا در سوپرماركت ها

بعد از مشكالتي كه از آغاز امسال در دسترسي به  سوپرماركت
سوياي دامي براي توليدكنندگان گوشت و مرغ 
كشور ايجاد شد، حاال سوياي خوراكي يا همان 
پروتئين سويا هم در سوپرماركت ها ناياب شده 

و مغازه دارها مي گويند حتي يك بسته هم براي فروش ندارند.
به گزارش همشهري، اين دومين بار طي 2 ماه گذشته است كه سويا 
در بازار كمياب مي شود و اين بار سوپرماركت داران از ناياب شدن آن 
مي گويند. مراجعه خبرنگار همشهري به چندين سوپرماركت در غرب 
تهران و تماس با چند سوپرماركت در نقاط مختلف تهران در روزهاي 
گذشته نشان داد كه اين پروتئين گياهي به  شدت كمياب شده است. 
مغازه دارها مي گويند: قبال فروشنده هاي برندهاي مختلف سويا براي 
فروش آن به سوپرماركت ها اصرار مي كردند، ولي حاال هيچ محصولي 
از هيچ برندي براي سفارش مجدد موجود نيست و معلوم نيست چه 
زماني دوباره بسته هاي پروتئين سويا به مغازه ها بازگردد. جست و جو 
در سايت هاي آنالين فروش مواد غذايي نشان داد كه اين محصول براي 
سفارش آنالين هم موجود نيست و اين نشان مي دهد كه كمبود در 

زمينه اين محصول بسيار جدي است.
 مصرف سوياي خوراكي كه به دليل خواصش به عنوان گوشت گياهي 
شناخته مي شود در سال هاي اخير رشــد خوبي داشته و بسياري از 
مردم اين دانه خوراكي باارزش را به عنوان جانشين گوشت چرخ كرده 
و چرخ كرده مخلوط با آن در بعضــي از غذاها مثل ماكاروني، كتلت، 
شامي و ديگر غذاها استفاده مي كنند. برندهاي بسياري هم در زمينه 
توليد اين كاال سرمايه گذاري كردند و رقابت آنها با يكديگر باعث شد 
كيفيت اين محصول طي چند سال گذشته رشد خوبي داشته باشد. 
در سال هاي اخير شركت بهپاك با توليد سوياهاي سبحان، توتك و 
55، تقريبا بازار اين محصول را در دست داشته است. مكسوي نيز كه 
از معروف ترين برندهاي توليدكننده سوياي خوراكي در ايران است 
محصوالت متنوعي از قبيل سوياي خورشــتي طعم دار با طعم هاي 
دودي، زعفراني، جوجه، كباب و ساده توليد مي كند و از لحاظ تنوع 
محصول از ديگر رقبا جلوتر اســت، اما ده ها برند ديگر نيز جاي خود 
را در قفسه هاي ســوپرماركت ها پيدا كرده اند. شركت هاي شهدين، 
آوين، مهنام، شاهسوند، گالز، آروين، همگل، محسن، مهبد، دلنام، 
چينود، 359، ترخينه، پاتيرا، زرين دانه، پيالس و البته برند معروف 
بهسوي ديگر توليدكننده هاي سوياي خوراكي در ايران هستند. آنچه 
به عنوان سوياي خوراكي براي استفاده در غذا در سوپرماركت ها عرضه 
مي شــود همان دانه روغني يا لوبياي سوياست كه به آجيل سويا هم 

معروف است. 
دانه روغني ســويا در كارخانه ها روغن گيري مي شود و باقيمانده آن 
به صورت بسته بندي در مغازه ها فروخته مي شود. گذشته از خواص 
زيادي كه براي پروتئين گياهي سويا برشمرده مي شود، در سال هاي 
اخير گران شدن گوشــت قرمز و كاهش قدرت خريد مردم نيز مزيد 
بر علت شده كه سويا جايگاه مهمي در ســبد خريد دست كم اقشار 
ضعيف تر جامعه پيدا كند. گرچه از ابتداي امسال قيمت اين محصول 
در بازار هم بيش از 2برابر شــده و يك بســته 250گرمي از 2هزار و 
400تومان به بيش از 6هزار تومان رسيده )هر يك كيلوگرم 25هزار 
تومان( اما با اين حال در مقايسه با تمامي اقالم پروتئين حيواني حتي 
تخم مرغ، ارزان محســوب مي شود و حاال اين گوشــت ارزان هم از 

سفره ها فاصله گرفته است. 
كمبود و گراني سويا به كمبود بسيار جدي ســوياي دامي از ابتداي 
امسال نسبت داده مي شود؛ كمبودي كه با ايجاد بازار سياه نهاده هاي 
دامي قيمت توليد شير، گوشت، مرغ و تخم مرغ را با افزايش شديدي 
مواجه كرد و به رغم وعده هاي مسئوالن براي حل اين مشكل، همچنان 
ادامه دارد. گفته مي شود آجيل ســويا هم در بازار كم يا بسيار گران 
است. به نظر مي رسد با تداوم مشكل نهاده هاي دامي، هرچه سويا در 
كشور هست به مصرف خوراك دام مي رسد. )براي گردآوري اطالعات 
اين مطلب از دفاتر سوپرماركت ها و قيمت سفارشات قبلي استفاده 

شده است(

قيمت فروش بعضي از انواع سويا در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند

2505.900گرمي همدل
2506.500گرمي چرين

12.000آجيلي- 400گرميدستاورد
2005.500گرمي گلها

8.900گرانولي- 300گرميترخينه 
5.000بافت دار -200گرميتردك

2004.800گرميمهماندوست
3008.490گرميبرتر
2005.580گرميانسي
2003.100گرميمهبد

همزمــان بــا رشــد دوباره  بورس
شــاخص هاي بازار ســهام، 
ســازمان بورس به اقدامات 
خود براي افزايش شفافيت در 
بازار ســرمايه شــتاب بخشــيد. طبق آماري كه 
مسئوالن حقوقي نهاد ناظر بازار سرمايه ارائه داده اند 
تعداد مديرانــي كه تاكنون به دليــل اجرا نكردن 
مقررات بازارگرداني متخلف شــناخته شده اند به 

157نفر رسيده است.
به گزارش همشهري، بيستم شهريور امسال شوراي 
بورس آيين نامه اي را تصويب كرد كه براساس آن 
عمليات بازارگرداني سهام شــركت ها الزم االجرا 
مي شــود. طبق اين آيين نامه سهامداران عمده به 
انجام عمليات بازارگرداني ســهام موظف شده اند. 
در ايــن آيين نامه، كه با هدف حفــظ ثبات بازار و 
صيانت از حقوق ســرمايه گذاران تدوين شــده، 

ناشران و سهامداران بزرگ را به بازارگرداني سهام 
ملزم مي كند و نهاد هاي مالي يا سهامداران بزرگ 
و اشــخاص حقوقي فعال بورس را در بازار سرمايه 
فعال تر مي كند. با گذشــت چند  مــاه از تصويب 
اين آيين نامه و الزاماتي كه ســازمان بورس براي 
انجام عمليات بازارگردانــي تعيين كرده، مديران 
برخي شركت ها به اجراي عمليات بازارگرداني تن 
نداده اند. بر همين اساس سازمان بورس در سلسله 
اقداماتي اجرايي بررســي پرونده هــاي تخلفاتي 
مديراني كه قواعد بازارگرداني سهام را اجرا نكرده اند 

سرعت بخشيده است.

شفاف سازي  سازمان بورس 
ســياوش وكيلي، مدير روابط عمومي ســازمان 
بورس با اســتناد به گزارش معاونــت حقوقي اين 
ســازمان به همشــهري گفت: در  ادامه رسيدگي 

به پرونده هــاي تخلفاتي مربوط بــه بازارگرداني 
و بازار ســازي  به پرونده 4ناشر رســيدگي شد كه 
هر 4شركت در مرحله رســيدگي بدوي متخلف 
شناخته شدند و در نتيجه 21نفر از مديران به دليل 
تمرد از اجرا يا اجراي ناقص مقررات از تصدي سمت 
مديريت در همه ناشــران اوراق بهــادار، نهادهاي 
مالي و تشكل هاي خودانتظام به مدت 6 ماه سلب 
صالحيت شــدند به عالوه شخص حقيقي مديران 
به جريمه نقــدي نيز محكوم شــدند. او افزود: در 
ضمن شركت هاي - شخص حقوقي - ناشر نيز به 
اخطار كتبي محكوم شدند كه اين محكوميت براي 
شركت داراي آثار حقوقي خواهد بود. او ادامه داد: 
بدين ترتيب تعداد مديراني كه به دليل عدم اجراي 
مقــررات بازارگرداني تاكنون متخلف شــناخته 
شــده اند به 157نفر رســيد و 31ناشــر )شخص 

حقوقي( نيز تاكنون اخطار كتبي دريافت كرده اند.

   توصيه هايی براي سرمايه گذاري درايام قرنطينه
بررسي ها نشان مي دهد مصوبات دولت براي تعطيلي مشاغل روي فضاي سرمايه گذاري در بازار ها هم اثر خواهد 
گذاشت. آنطور كه مصوبات دولت نشان مي دهد احتماال بازار طال فروشي، مشاوران امالك و نمايشگاه داران خودرو 
كامال تعطيل مي شوند و فعاليت صرافي ها هم به حالت نيمه تعطيل در مي آيد. بر اين اساس به طور قطع بخش عمده اي 
از معامالتي كه به سرمايه گذاري در اين بازار ها منجر مي شد به بازار سهام منتقل خواهد شد؛ چرا كه بورس تنها 
بازار سرمايه است كه تعطيل نيست. سرمايه گذاران حتي از داخل خانه و به صورت آنالين هم مي توانند در بورس 
سرمايه گذاري كنند. اين همان عاملي است كه در دور نخست قرنطينه خانگي در بهمن ماه پارسال هم منجر به رشد 
معامالت در بازار سهام شد. بررسي ها نشان مي دهد يكي از داليل رشد 500درصدي معامالت بازار سهام كه بخش 
عمده آن مربوط به 5ماهه نخست سال است، خانه نشيني مردم تحت تأثير قرنطينه خانگي بوده است كه مردم را به 
سرمايه گذاري در بورس سوق داد. اكنون و در فضايي كه اغلب بازار هاي سرمايه گذاري در ايران تعطيل شده اند يا به 
حالت نيمه تعطيل در آمده اند به نظر مي رسد بهترين توصيه براي ادامه فعاليت در بازار هاي سرمايه گذاري، خريدو 
فروش سهام باشد؛ چراكه دست كم نزديك به يك هفته است كه شاخص هاي بورس دوباره شروع به رشد كرده اند و 
كارشناسان پيش بيني مي كنند اين روند رو به رشد ادامه پيدا كند. در چنين شرايطي مي تواند گفت اكنون فرصتی 

مهم پيش پاي بورس و سرمايه گذاران براي افزايش معامالت به وجود آمده است.

   راهنماي بانك ها در روزهاي قرنطينه
تازه ترين تصميم بانك مركزي براي كم كردن مراجعه حضوري مردم به شعب بانك ها جهت مقابله با ويروس كرونا 
نشان مي دهد كه ارائه خدمات بانكي در شعبه بانك ها به شدت محدود مي شود و حضور فيزيكي در شعب نه تنها خطر 
ابتالي به ويروس كرونا را افزايش خواهد داد بلكه ممكن است وقتگير باشد. تمهيدات ويژه بانك مركزي چيست؟

1- افزايش سقف انتقال وجه كارت به كارت شتابي و درون بانكي از مبدا هر كارت به 10ميليون تومان در هر روز
2- كارمزد انتقال وجه بيش از 3ميليون تومان به صورت پلكاني از حساب مشتريان كسر خواهد شد.

3- افزايش سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت از طريق اپليكيشن هاي غيربانكي به 3ميليون تومان
4- تمديد تاريخ انقضاي كارت هاي بانكي بدون حضور مشتري در بانك تا پايان سال99
5- افزايش سقف صدور كارت هديه تا اطالع ثانوي و به صورت موقت به 2ميليون تومان

6- اصالح فرايند افتتاح حساب يا دريافت تسهيالت با تكميل غيرحضوري فرم ها و مراجعه مشتريان در كمترين زمان ممكن.
7- منع ارائه خدمات بانكي در شعب به افراد فاقد ماسك و  رعايت نكردن فاصله فيزيكي

8- كاهش 50درصدي تعداد كاركنان بانك ها در شهرهاي با هشدار قرمز
9- فعاليت شعبه شهرهاي در وضعيت نارنجي با دوسوم كاركنان

ميزان معامالت انجام شده در بورس هاي چهار گانه در 8 ماه گذشته )ارقام هزار ميليارد تومان(
درصدتغييرمقدار تغيير8ماه899ماه 98بورس

22617501524674.34بورس تهران
135831696515.56فرابورس
981919394.90بورس كاال

5.38579.71503.77بورس انرژي
464.328572392.7515.33جمع

اقدام سازمان بورس براي توسعه برنامه بازارگرداني
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شاهين طاهرخاني از اســتقالل كنار گذاشــته شد و چون 
پرســپوليس نياز جــدي به جــذب مدافع داشــت، بدون 
سختگيري در مورد كيفيت اين بازيكن سعي در جذب او كرد. 
اين روند تا روز آخر نقل وانتقاالت ادامه يافت، اما 2 ساعت به 
پايان مهلت با وجود حضور طاهرخاني در باشگاه پرسپوليس، 
توافق صورت نگرفت و او به پيكان پيوست. در مورد چرايي اين 
عدم توافق خبري منتشر شده كه اگر درست باشد واقعا عجيب 
اســت؛ اينكه طاهرخاني انتظار داشته بندي مبني بر جدايي 
او در ازاي صد هزار دالر در هر زمــان از فصل در قراردادش 
گنجانده شود! شوكه كننده است كه بازيكنان جوان ما بدون 
يك بازي كامل ليگ برتري به جاي پيشــرفت و ترقي دنبال 
اين چيزها هستند. خب آخر اين روند هم از اول معلوم است.

چهفكريباخودتانميكنيد؟

آندرا استراماچوني در تازه ترين اظهاراتش راجع  به دوران 
حضور در ايران، از صفحات جعلي كه به اسم او در اينستاگرام 
راه اندازي شــده بود گاليه كرده و گفته براي مقابله با اين 
مسئله ناچار شــده برخالف ميل باطني اش يك صفحه راه 
بيندازد. حاال كاري نداريم كه اســتاد در همان صفحه هم 
فقط يك عكس گذاشــته و خالص، اما راه ساده ترش اين 
بود كه مربي ايتاليايي 2 خط بيانيه در سايت باشگاه منتشر 
كند و بگويد: »اينجانب صفحه اي در شبكه هاي اجتماعي 
ندارم. « بعد هم شما كه راه تيغ زدن را خوب بلدي، قانون 
را بگرد ببين بابت اين صفحات فيك، مي تواني خســارتي 
چيزي از استقالل بگيري يا نه. كســي چه مي داند؛ شايد 
هم قبال در شــكايت 285صفحه اي ات به فيفا اين موضوع 

را گنجانده باشي!

پولاينهاراازاستقاللنگيري!

اتفاق عجيب مســابقات ليگ بيســتم، درنظر گرفتن فرجه 
آبخوري براي بازيكنان 2 تيم اســت. فلســفه اين قانون آن 
اســت كه در فصل گرما و به خاطر فشــار بازي، بازيكنان نياز 
به كمي تنفس پيدا مي كنند. تازه اين داســتان در همين حد 
هم منتقدان زيادي دارد. يك ماه پيش در قطر با وجود اينكه 
هوا گرم تر بود و تيم ها در ليگ قهرمانان آسيا هر 4روز يك بار 
بازي مي كردند، وقفه آبخوري درنظر گرفته نشد. بعد در ايران 
وسط اين سرماي پاييزي و درحالي كه نيمكت نشينان زير پتو 
هستند، در هر نيمه 2دقيقه استراحت داده مي شود! اين وقفه 
جز اينكه بازي را سرد كند و حتي احتمال مصدوميت بازيكنان 

را در اين شرايط جوي باال ببرد، چه نتيجه اي دارد؟

زمانآبخوري،وسطسرما؟

نكته بازي

هفته دوم از بيستمين دوره رقابت هاي ليگ برتر فوتبال ايران 
-جام خليج فارس- امروز با برگزاري 2بازي باقيمانده به پايان 
خواهد رسيد. از 8بازي اين هفته، 6بازي روزهاي پنجشنبه و 
جمعه برگزار شد و فقط 2بازي ديگر باقي مانده است كه هر 
2بازي عصر امروز در تهران برگزار مي شود. در نخستين بازي 
تيم پيكان ميزبان شهرخودروي مشهد خواهد بود و در دومين 
بازي، پرسپوليس از صنعت نفت آبادان ميزباني مي كند. تيم 
پيكان با هدايت مهدي تارتار هفته گذشته را با اخبار زيادي 
درخصوص جدايي مدافعش و پيوســتن او به پرســپوليس 
ســپري كرد. در آخرين روز از نقل وانتقاالت ليگ برتر شايعه 
جدايي حجت حق وردي از پيكان و حضور او در پرسپوليس 
كامال جدي شده بود اما مهدي تارتار نه تنها اين بازيكن را براي 
پرسپوليس آزاد نكرد بلكه شاهين طاهرخاني را كه به شدت 
موردتوجه پرسپوليسي ها قرار داشت هم در آخرين لحظه به 
پيكان پيوست و پرونده نقل و انتقاالت بدون خريد مدافع براي 

پرسپوليس بسته شد. 
مهدي تارتار كه بعد از اين اتفاقات مورد انتقاد برخي هواداران 
پرسپوليس هم قرار گرفته بود، عصر امروز ميزبان شهرخودرو و 
سرمربي جوان استقاللي اش خواهد بود. مهدي رحمتي هفته 
اول را با پيروزي 3 بر صفر مقابل ماشين ســازي موفق سپري 
كرد و امروز به مصاف پيكان مي رود كه ليگ را با شكست 1-2 

در آبادان آغاز كرده است. اما بازي مهم تر از ساعت16:20 در 
ورزشگاه آزادي آغاز مي شود و پرسپوليس ميزبان نفت آبادان 
خواهد بود. پرسپوليسي ها بعد از 5سال ليگ را بدون پيروزي در 
هفته اول آغاز كردند و حاال در دومين بازي بي صبرانه به دنبال 
كسب نخستين برد و نخستين گل زده هستند. سرخپوشان كه 
با محروميت آل كثير دچار خأل بزرگي در خط حمله شده اند، 
در اين فصل براي گلزني معضالت زيادي خواهند داشت. آنها 
در آخرين روزهاي نقل وانتقاالت مهــدي مهدي خاني را به 
خدمت گرفتند اما همچنان روزهاي روشــني در مقابل خود 
نمي بينند و براي رسيدن به دروازه حريف با مشكالت زيادي 
مواجه هستند. تركيب اوليه پرسپوليس در اين بازي به احتمال 
زياد با حامد لك، سيدجالل حسيني، حسين كنعاني زادگان، 
سيامك نعمتي )مهدي شيري(، سعيد آقايي، احمد نوراللهي، 
ميالد سرلك، بشار رسن، احسان پهلوان، وحيد اميري و مهدي 
عبدي بسته مي شود و كمال كاميابي نيا كه كارت قرمزش در 
بازي قبلي بخشيده نشد، در اين مسابقه محروم خواهد بود. 
حريف پرسپوليسي ها، نفت آبادان اســت كه در هفته اول با 
وجود محروميت از حضــور بازيكنان جديدش با يك تركيب 
بسيار جوان توانســت پيكان را در آبادان شكست دهد. نفت 
 اين بار با استفاده از مهره هاي جديدش به مصاف پرسپوليس

 مي رود.

        فيناليست آسيا و قهرمان 4دوره اخير ليگ امروز در بازي با صنعت نفت به دنبال 
نخستين  پيروزي و نخستين گل زده است

فيفادي ها با وجود انتقادات گســترده اي 
كه به دنبال داشت به پايان رسيد و فعال تا 
مدتي طوالني بازي ملي نخواهيم داشت تا 
هواداران فوتبال با خيال راحت به تماشاي 
مسابقات باشگاهي بنشينند و مربيان هم 
بابت مصدوميت يا ابتالي بازيكنانشــان 
در اردوهاي ملي بــه كرونا نگراني كمتري 

داشته باشند.

 آنچه گذشت
 ليگ ملت هاي اروپــا با انجام 160مســابقه و
 رد و بدل شدن 362گل با ميانگين 2.26گل در 
هر بازي تمام شد و البته در ليگ سطحA، 4تيم 
ايتاليا، اسپانيا، فرانســه و بلژيك به نيمه نهايي 
رسيدند تا روز پنجشنبه 13آذر در قرعه كشي 
حريف خــود را در اين مرحله كــه احتماال در 
آليانس تورين و سن ســيروي ميــالن برگزار 
مي شود بشناســند. جايزه اين 4تيم اين است 
كه در مســابقات انتخابــي جام جهاني2022 
در گروه هاي 5تيمــي قرار بگيرنــد و 2بازي 
كمتر انجام دهند. مســابقات نيمه نهايي 14 و 
15مهر ماه ســال آينده و رده بندي و فينال روز 
18مهر برگزار مي شود. تيم هاي راه يافته به اين 
مرحله در ليگ ملت هــاي قبلي يعني پرتغال، 
هلند، انگليس و سوئيس همگي حذف شدند. 
اسپانيا بيشترين درصد پاس صحيح، بيشترين 
خلق موقعيت گل و بيشترين درصد مالكيت را 
به نام خود ثبت كرد. گرجستان از لحاظ درصد 
مالكيت پايين تر از اســپانيا و يونان سوم شد و 
لوگزامبورگ ســطح چهارمي تنها 2موقعيت 
كمتــر از ايتاليا خلق كرد و چهارم شــد. هالند 
با 6گل بهتريــن گلزن لقب گرفــت و تيگران 
بارســقيان از تيم ملي ارمنستان با ثبت 4پاس 
گل، آقاي پاس گل مســابقات ليگ ملت هاي 
اروپا در مرحله گروهي شــد. بوسني، ايسلند، 
ســوئد و يكي از 2تيم اوكراين و ســوئيس كه 
ديدارشــان به خاطر ابتالي بازيكنان اوكراين 
 Bبه كوويد-1۹ به تعويق افتاد به ليگ ســطح
سقوط كردند تا اتريش، چك، مجارستان و ولز 
جاي آنها را بگيرند. ايرلند شــمالي، اسلواكي، 
تركيه و بلغارستان هم به ليگ سطح C افتادند. 
مونته نگرو، ارمنســتان، اســلووني و آلباني به 
ســطحB راه يافتند و از ميان تيم هاي قبرس و 
استوني و همچنين مولداوي و قزاقستان 2تيم 
به سطحD مي روند و جاي خود را به جزاير فارو 
و جبل الطارق خواهند داد. در 2شب پاياني اين 
رقابت ها بازيكناني مثل راموس، كانالس، واران، 
و... به جمع مصدومان و دچارشدگان به ويروس 
فيفا اضافه شــدند و بازيكناني مثل سوارس و 

توريرا و چند تن ديگر از اردوي تيم ملي اروگوئه 
هم آزمايش كرونايشــان مثبت شــد و اين دو 
بازيكن ديدار حســاس امــروز اتلتيكو مقابل 

بارسلونا را از دست دادند.
  آنچه خواهيد ديد

يك هفته كامال فشــرده فوتبالــي در اروپا در 
پيش است. ديشــب موناكو و پاري سن ژرمن 
رويارويي هاي ديدني ايــن هفته را آغاز كردند. 
امروز نيوكاسل و چلسي ليگ برتر را از ساعت16 
آغاز مي كنند و برايتــون با جهانبخش به زمين 
اســتون ويال كه پديده اين فصل است مي روند 
و بازي خاص ساعت21 امشب هم بين تاتنهام 
و منچسترسيتي برگزار مي شود كه يك ديدار 
حيثيتي بين مربيان 2تيم اســت. هيچ مربي 
ديگري بيــش از گوارديوال موفق به شكســت 
مورينيو نشــده. پپ 10بار او را برده كه تازه برد 
در ضربــات پنالتي ســوپرجام2013 با بايرن 
مقابل چلسي در اين آمار به حساب نيامده است. 
مربي موفق بعدي در رويارويي با مورينيو كسي 
نيست جز بنيتس با 6برد. آقاي خاص تنها 6بار 
گوارديوال را در 23تقابل شكست داده با 3۷گل 
خــورده در برابــر 2۷گل زده. در 14رويارويي 
اول تنهــا 2برد نصيب مورينيو شــده بود اما او 
به تدريج راه شكست دادن گوارديوال را آموخت 
و در 8سال اخير دست باال را نسبت به اين مربي 
داشت و 4بار او را شكست داد و 3بار با تيم هاي 

مختلف به وي باخت. 
تاتنهام شروع خوبي داشــته و 5برد و تنها يك 
باخت و 2تســاوي در ليگ به دســت آورده كه 
5امتياز بيشتر از من سيتي است. من سيتي در 
محوطه جريمه حريفان، لمس توپ بيشــتري 
داشــته اما موقعيت هاي خطرناك تاتنهام در 
اين فصل يكــي بيش از دوبرابــر حريف بوده؛ 
يعني 2۷موقعيت خطرناك در برابر 13تا. آخر 
شب هم منچستر از وست بروم پذيرايي مي كند. 
بايرن مونيخ-وردربرمن ساعت18 و هرتابرلين-

دورتموند ســاعت23 بازي هاي جذاب امروز 
بوندس ليگا هستند و در سريA هم يوونتوس 
به مصاف كالياري مي رود. دليل اينكه بيشــتر 
بازي هاي حساس در روز شنبه برگزار مي شود 
در پيش بودن مســابقات روز پنجــم مرحله 
گروهي ليگ قهرمانان اروپاست شامل بازي هاي 
حساســي مثل رئال-اينتر و ليورپول- آتاالنتا. 
رئال ساعت18:45 امروز در غياب مصدوماني 
مثل راموس، واران، كارواخال و ناچو به مصاف 
ويارئال مي رود تا زيدان بار ديگر در اوج فشارها 
و انتقادها رئال را پس از شكست 1-4 به والنسيا 

به مسير پيروزي برگرداند.

 صدشكر كه آن رفت
  بازي هاي ملي تمام شد؛ فوتبال باشگاهي را عشق است

بهروز رسايلي| پرسپوليس بعد از تساوي بدون گل روز نخست برابر سايپا، امروز در 
دومين بازي ليگ بيستم ميزبان صنعت نفت آبادان خواهد بود. سرخپوشان 4دوره 
قبلي ليگ برتر را با قهرماني پشت سر گذاشته اند، اما امسال براي اينكه پنجمين 
جام پياپي را بگيرند يا به قول معروف »گالت« كنند، كار دشواري خواهند داشت.

  مشت اول را چه كسي مي زند؟
پرسپوليس در هر 4فصلي كه قهرمان شد، بازي اول را برد. پارسال مهدي ترابي تك گل 
بازي با پارس جنوبي را زد، ليگ هجدهم علي عليپور از روي نقطه پنالتي گل 3امتيازي 
ديدار با شهرخودرو را به ثمر رساند، ليگ هفدهم وحيد اميري گل اول بازي با فوالد را در 
جريان پيروزي 2 بر صفر سرخپوشان به ثمر رساند و ليگ شانزدهم هم كمال كاميابي نيا 
تنها گل ديدار با سايپا را زد. امسال اما پرسپوليس هفته اول بدشانس بود و گلي نزد. به 

اين ترتيب معرفي زننده نخستين گل فصل اين تيم به تعويق افتاد. آيا جواب اين سؤال 
امروز داده مي شود؟ نخستين گل فصل قرمزها را چه  كسي مي زند؟

  مهاجمان تازه وارد چه مي كنند؟
پرسپوليس بدون عيسي آل كثير در خط حمله با فقر بازيكن مواجه شده است. البته آنها 
مهدي عبدي و وحيد اميري را دارند. هفته گذشته هم مهدي مهدي خاني را از واراژدين 
كرواســي گرفتند و حاال كنجكاوي زيادي وجود دارد كه كيفيت اين بازيكن را ببينيم. 
آمار مهدي خاني در كرواسي چنگي به دل نمي زد، با اين حال اينجا ممكن است شرايط 
فرق داشته باشد. گويا در اين وضعيت يك مهاجم به اسم »محمد عمري« هم از جمع 
اميدها به تيم بزرگساالن پيوسته است. بسياري از مواقع بازيكناني كه اينطور ناگهاني به 
تيم اضافه مي شوند، خاصيت تبديل شدن به مهره هاي كارآمد را دارند. امير روستايي جدا 
شد و به پيكان رفت، اما آريا برزگر همچنان روي نيمكت است كه تا به حال او را نديده ايم.

 مدافع جديد تست مي شود؟
پرسپوليس تا آخرين دقايق مهلت نقل وانتقاالت تالش كرد مدافع جديد بگيرد، اما به 
هر حال موفق نشد. حاال آنها بدون شجاع خليل زاده، فقط جالل حسيني و محمدحسين 
كنعاني زادگان را در قلب خط دفاعي در اختيار دارند. هر دو بازيكن در مسابقه با سايپا 

فيكس بودند، اما چه در بازي امروز با نفت و چه در مسابقات بعدي كه خيلي هم فشرده 
و پياپي از راه مي رسد، كادرفني پرسپوليس بايد از نقشه دومش براي اين پست رونمايي 
كند. كنجكاوي زيادي وجود دارد كه ببينيم انتخــاب رزرو يحيي گل محمدي در اين 
پست كيست؛ مثال ميالد سرلك يا كمال كاميابي نيا در مركز خط دفاعي تست مي شوند 
يا يك بازيكن جوان و ناشــناخته محك مي خورد؟ ممكن است جواب اين سؤال امروز 

روشن شود.
  لك ليگ، همان لك آسياست؟

عملكرد حامد لك در ليگ قهرمانان آســيا خارق العاده بود و بدون او شايد پرسپوليس 
حتي براي صعــود از مرحله گروهي هم مشــكل داشــت. لك در قامتــي كه در قطر 
ديديم، قشــنگ مدعي گلر اولي تيم ملي اســت؛ فراتر از هر چيزي كه اين دروازه بان 
تا كنون در فوتبال ايران ارائه كرده اســت. حاال بايد ديد لك ليــگ هم همان كيفيت 
لك آســيايي را دارد يا نه. اگر داشته باشد كه پرسپوليس خوشــبخت خواهد بود. اين 
در حالي است كه سنگربان سرخپوشان در مسابقات دوســتانه اخير چندگل دريافت 
 كــرده و مايه نگراني شــده، اما به هر حــال عملكــرد او را بايد در بازي هاي رســمي

 ببينيم.

  گالت بدون گلزن؟
4سؤال در مورد پرسپوليس، پيش از دومين بازي فصل جديد

 در انتظارگل اول

 تلخكامي دور از ايران
  سرنوشت مشابه كي روش و برانكو

كارلوس كي روش و برانكو ايوانكوويچ از 2 دنياي مختلف به 
فوتبال ايران آمدند، يك دوگانه تاريخي، فراموش نشدني و 
پر از جنجال ساختند و پس از آن دنبال كار و زندگي شان 
رفتند. با وجود اين طبيعي بود كــه بعد از آن همه بحث و 
كشمكش، هيچ كدام از اين دو نفر به حال خود رها نشوند. 
مخاطبان فوتبال ايران در حال رصد هر دو مربي هستند و 
البته تا اينجا اوضاع بر وفق مراد هيچ كدام شان نبوده است.

ابتدا نوبت برانكو بود كه بد بياورد. او با االهلي عربســتان 
قرارداد بســت، اما چند هفته بيشتر روي نيمكت اين تيم 
دوام نياورد. هنوز ويدئوي فحاشــي و اعتراض هواداران 
االهلي به مربي كروات، در اينترنت در دسترس است؛ جايي 
كه امپراتور سكوهاي ورزشگاه آزادي و كسي كه ده ها هزار 
نفر با اسمش ايســلندي مي زدند، با بطري آب نيمه خالي 
مورد پذيرايي قرار گرفت و فورا بركنار شــد. برانكو البته 
بعدش ســرمربيگري تيم ملي عمان را پذيرفت، اما هم به 
خاطردستمزد نازلش و هم به واسطه رتبه پايين عمان در 
رنكينگ فيفا، از سوي منتقدانش ريشخند شد. به هر حال 

برانكو فرصت دارد با عمان در مقدماتي جام جهاني قطر يك 
كار بزرگ انجام بدهد و ارزش هايش را به رخ بكشد. عمان در 
گروه پنجم مسابقات پيش مقدماتي جام جهاني بعد از قطر 
13امتيازي با 12امتياز دوم است و به مرحله اصلي مقدماتي 
راه خواهد يافت. شايد هم آنجا اصال برانكو به ايران خورد و 

يك دوئل جذاب پيش آمد.
وضعيت كي روش هم بعد از خروج از ايران خراب شــد. او 
هدايت تيم معتبر كلمبيا را پذيرفت، اما از روز اول دردسر 
داشت؛ هم به خاطر نوع تدارك ديده شدن برخي مسابقات 
دوستانه و هم به خاطر برخي اظهارنظرهايش. هفته گذشته 
هم كه رسما افتضاح شــد؛ 2 شكست سه و شش گله براي 
تئوريسين فوتبال دفاعي، بخشي از بدترين روزهاي عمر 
مربيگري او را ساخت. چه بســا االن كه شما اين مطلب را 
مي خوانيد كي روش از كلمبيا اخراج شــده باشد. در اين 
صورت دل او حتمــا براي ايران تنگ خواهد شــد؛ براي 
جايي كه در آن گارانتي ابدي داشــت و مردم حتي بعد از 

شكست هايش هم به خيابان مي ريختند!
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»اختالف سازمان جنگل ها 
منابع 
و سازمان اوقاف در 2پرونده طبيعي

آقمشهد و دماوند تنها با رأي 
قضايي پايان مي يابد.«

اين جمله اي اســت كه معــاون اوقافي، 
حقوقي و ثبتي ســازمان اوقاف در حضور 
معاون حقوقي سازمان جنگل ها در برنامه 
روي خط خبر راديو سالمت اعالم كرد و 
بدين ترتيب تنها دستگاه قضايي است كه 
مي تواند با رأي نهايي خــود در ماجراي 
وقف 5600هكتار جنگل آقمشهد و كوه 
دماوند مشــخص كند كه ايــن 2پرونده 
بزرگ مورد اختالف ســازمان جنگل ها با 
ســازمان اوقاف به نفع كدام يك به پايان 

مي رسد.
در ماه هاي گذشته اعالم وقفي بودن كوه 
دماوند و 5600هكتــار جنگل هيركاني 
آقمشــهد ســاري به 2ابرپرونــده مورد 
اختالف 2ســازمان اوقاف و امور خيريه و 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشــور كه متولي صيانت از انفال و منابع 

طبيعي ايران است تبديل شد.
معاون حقوقي سازمان جنگل ها و معاون 
حقوقي سازمان اوقاف و امور خيريه كشور 
پس از ماه ها سكوت روي خط خبر راديو 
آمدند و اعالم شــد كه اختالفات در اين 
2پرونده همچنان باقي اســت و اين تنها 
دستگاه قضايي است كه مي تواند با صدور 
رأي نهايي مبني بر وقف بــودن يا نبودن 
جنگل آقمشهد و كوه دماوند اين اختالف 

را برطرف كند.

اقدام تازه قضايي
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
براساس قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع 
كه سال1341 به تصويب رسيده، بخش 
وسيعي از كل پالك آقمشــهد ساري را 
اراضي جنگلي و مرتعي ملي اعالم كرده، 
اما سال1377 سازمان اوقاف به تشخيص 
منابع طبيعي اعتراض و اعالم كرد كه اين 

اراضي ملي نيســت. همان ســال پرونده 
قضايي تشــكيل شد و دســتگاه قضايي 
شكايت ســازمان اوقاف را وارد ندانست 
و به ملي بودن جنگل آقمشــهد ســاري 
رأي داد. متولي وقف آقمشــهد بار ديگر 
به دادگاه تجديدنظر شكايت  برد و اين بار 
نيز كارشناس قضايي اعالم كرد اين عرصه 
ملي است و اعتراض دوم نيز وارد نشد. اما 
متولي موقوفه آقمشهد ساري بار ديگر به 
رأي دادگاه بدوي اعتــراض كرد و باز هم 
كارشــناس قضايي اعالم كرد اين منطقه 
در دهه40 جنگل بكر بوده و بنابراين جزو 
عرصه هاي ملي كشور است. متولي موقوفه 
آقمشهد بار ديگر فرجام  خواست و اين بار 
دادگاه تجديدنظر بدون تشــكيل جلسه 
رســمي و بدون آنكه از سازمان جنگل ها 
و منابع طبيعي مازنــدران توضيحي در 
اين بــاره بخواهد، اعالم كــرد كه جنگل 

آقمشهد ساري وقف است.
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري حاال 
موضوع را بار ديگر بــه رئيس قوه قضاييه 
ارجاع داده است تا حجت االسالم رئيسي، 
رئيس قوه قضاييه كشور با اعمال ماده477 
موافقت كند و امكان بررســي دوباره اين 

پرونده در ديوان عالي كشور فراهم شود.
رضا افالطوني، معاون حقوقي ســازمان 
جنگل ها در گفت وگو با برنامه روي خط 
خبر راديو ســالمت اعالم كرد: ســازمان 
جنگل ها از زمــان طرح موضــوع وقف 
5600هكتار جنگل آقمشــهد با سازمان 
اوقاف يك كارگروه مشــترك برگزار كرد 
و اميدوار بــود در اين كارگــروه موضوع 
آقمشــهد به نفع مردم تمام شــود و اين 
عرصه به منابع طبيعي كشــور بازگردد. 
همچنين بــا توجه به پيشــينه موضوع، 
درخواســت اعمال مــاده477 به رئيس 
قوه قضاييه ارائه شــد و ايشــان هم اين 
درخواست را براي 5كارشناس مختلف در 
دستگاه قضايي ارسال كردند و بررسي هاي 
كارشناسي نيز صورت گرفته است. البته 

هنوز گزارش موافقت رئيس قوه قضاييه با 
اعمال ماده477 اعالم نشده است.

به گفته افالطوني، در نشســت مشترك 
روساي سازمان جنگل ها و سازمان اوقاف 
با معــاون اول رئيس جمهــوري نيز قرار 
شد ســازمان اوقاف و امور خيريه كشور 
در بازگرداندن دماوند و جنگل آقمشــهد 
به مردم همكاري كند تــا اين دو عرصه 

ملي شوند.
رضا افالطوني مي گويد: در بحث آقمشهد 
سازمان اوقاف معتقد است كه چون موقوفه 
آقمشــهد متولي دارد، بنابراين سازمان 
جنگل ها چندان حق ورود به اين موضوع 
را نــدارد؛ اگرچه ما معتقديــم همراهي 
سازمان اوقاف مي تواند كمك كند كه اين 
مشكل حل شود. در بحث دماوند نيز قضيه 
مقداري متفاوت است و موضوع به كارگروه 
مشترك ارجاع شــده و بازديد ميداني از 
دماوند هم انجام شده است. اكنون آنچه در 
اين دو پرونده وجود دارد موضوع احياست. 
چون قانونگذار گفته آن قسمت از اراضي 
كه اختالف بين سازمان جنگل ها و اوقاف 
است اگر ســابقه احياي قبل از سال57 را 
داشته باشــد متعلق به اوقاف مي شود و 
اگر احيا نشده باشد، به سازمان جنگل ها 
تعلق دارد و به عنوان اراضي ملي شناخته 

مي شود.

به گفته معاون حقوقي سازمان جنگل ها، 
برابر آيين نامه هيــأت وزيران، صالحيت 
تشخيص احيا با سازمان جنگل هاست كه 
اين سازمان اميدوار است با سازمان اوقاف 
در اين خصوص به نتيجه برســد تا ديگر 
مشكل قضايي در اين 2پرونده پيش نيايد.

اين مقام ســازمان جنگل ها معتقد است: 
احيا از ديدگاه ســازمان جنگل ها تعريف 
خودش را دارد. بهره برداري از چوب جنگل 
قطعا احيا تلقي نمي شــود و آنچه مدنظر 
است تغيير كاربري از حالت مرتع و جنگل 
به كشــاورزي و دامداري و ساخت وساز 
است. دوســتان اوقاف اما نگاهشان اين 
اســت كه چراي احشــام در جنگل هم 
احياست؛ درصورتي كه اينگونه نيست و 
بحث خروج دام از جنگل و مراتع به منظور 

صيانت از پوشش گياهي انجام مي شود.

پرونده آقمشهد مختومه است؟
امراهلل  حسني نيا، معاون اوقافي، حقوقي 
و ثبتي سازمان اوقاف و امور خيريه كشور 
اما گزارش هاي منتشرشده از دستكاري 
در وقفنامه ســال1218 آقمشهد و نبود 
نام واقف در كتيبه دوره تيموري امامزاده 
حارث آقمشــهد را رد مي كند و مي گويد 
طرح ايــن مــوارد اختالفات ســازمان 
جنگل ها و سازمان اوقاف را بيشتر مي كند.

او معتقد اســت پرونده وقــف دماوند و 
آقمشهد نه تنهاپرونده هاي منابع طبيعي 
نيســتند كه حتــي موضوع آقمشــهد 
يك چهــارم پرونده صدرا در شــيراز هم 

نمي شود.
او مي گويد: جنگل آقمشهد وقف عام است 
و ميرزا عبداهلل ساروي نيز متولي موقوفه 
است. از نگاه سازمان اوقاف نيز آقمشهد، 
نه جنگل آقمشــهد كه موقوفه آقمشهد 
به عنوان روستاي آقمشهد است كه احيا 
شــده و مردم در آن زندگــي مي كنند و 

داراي دامسرا و گورستان است.
معاون وقفي، ثبتي و حقوقي سازمان اوقاف 
مي گويد: از نظر ما مراحل قضايي پرونده 
آقمشهد انجام شده و اين پرونده مختومه 
اســت، چون مراجع بدوي و تجديدنظر 
هم درباره آن يك بار رأي داده اند و حكم 

شرعي آن صادر شده است.
حجت االسالم حسني نيا درباره اقدام جديد 
سازمان جنگل ها درخصوص درخواست 
اعمال مــاده477 در پرونده آقمشــهد و 
تالش براي بازگرداندن اين عرصه به منابع 
طبيعي تأكيد كرد: سازمان اوقاف و امور 
خيريه هر رأيي كه دستگاه قضايي در مورد 
آقمشــهد صادر كند را مي پذيرد، منتها 
تكليف شرعي و قانوني خود را در دفاع از 

اين موقوفه انجام خواهد داد.

او در پاسخ به اين ســؤال كه اگر دستگاه 
قضايي رأي به ابطال وقف جنگل آقمشهد 
بدهد ســازمان اوقاف به اين رأي تمكين 
خواهد كرد، گفت: هــر رأيي كه محاكم 
قضايي بدهند را مي پذيريم اما تا جايي كه 
جاي اعتراض داشته باشد حتي در ديدار 
حضوري با رئيس قــوه قضاييه يا رئيس 
ديوان عالي كشــور، مدارك و مستندات 
خود را تحويل خواهيــم داد. اما درنهايت 
قاضي اســت كه رأي خواهد داد و ممكن 
اســت حتي قاضي بخشــي از حريمي را 
كه اكنون مورد اختالف سازمان اوقاف و 
سازمان جنگل هاست، جزو منابع طبيعي 

اعالم كند.
معاون سازمان اوقاف و امور خيريه تأكيد 
كرد: درخصوص پرونده دماوند و آقمشهد 
سازمان اوقاف هيچ راه حل ديگري غيراز 

راه حل قضايي را نمي پذيرد.
حجت االســالم حســني نيا همچنين به 
اقدام سازمان ثبت اســناد و امالك كشور 
در صدور ســند تك برگ براي 2پالك از 
5پالك موقوفي كوه دماوند به نفع منابع 
طبيعي كشور اعتراض كرد و گفت: سازمان 
ثبت اسناد و امالك تخلف كرده كه بدون 
رأي دادگاه سندهاي سازمان اوقاف در كوه 
دماوند را اصالح كرده و ســازمان اوقاف از 

سازمان ثبت هم شكايت مي كند.

  معاون سازمان اوقاف: اختالف سازمان جنگل ها و 
سازمان اوقاف در پرونده دماوند و آقمشهد تنها در 

دستگاه قضايي پايان مي گيرد

سازمان اوقاف آقمشهد را موقوفه مي داند و سازمان جنگل ها  اين محدوده را عرصه  ملي و انفال مي نامد.

ماجراي آقمشهد و دماوند باال گرفت گزارش2

ورود 200هزار خودرو به شهرهاي 
شمالي، پيش از آغاز محدوديت ها

معــاون ســازمان اوقــاف: 
ســازمان اوقاف از سازمان 
ثبت اسناد كشــور به دليل 
اصالح ســند 2 پالك وقفي 
از 5 پــالك كــوه دماوند به 
نفع منابع طبيعي شــكايت 

مي كند

محدوديت هاي شــديد كرونايي از امروز در كشــور به اجرا درآمده 
است و مرزهاي ورودي استان ها به روي پالك هاي غيربومي با اعمال 
جريمه هاي سنگين بسته شده اســت. از صبح روز چهارشنبه تا ظهر 
روز جمعه اما ايراني هاي تشنه سفر كه بخش زيادي از آنها توان تحمل 
محدوديت هاي كرونايي را ندارند، اوايل هفته گذشــته كه اعالم شد 
محدوديت هاي شديد از امروز در سراسر كشور به اجرا گذاشته مي شود، 
شرايط را مهيا دانستند و سفر به شمال ايران را نه به آخر هفته كه به 
اواسط هفته گذشــته موكول كردند تا مبادا محدوديت هاي كرونايي 

جديد آنها را از سفر بازدارد.
بررسي هاي همشهري از ســفر خودرويي در جاده هاي شمالي كشور 
پس از اعالم زمان محدوديت هاي شديد كرونايي در ايران كه به موجب 
آن سفر به استان ها نيز ممنوع شــده است، مشخص كرد كه از بامداد 
روز چهارشنبه تا پايان روز پنجشنبه 43هزار و 675خودرو به استان 
مازندران وارد شده اند. با احتساب ترددهاي ورودي به استان مازندران 
در روز جمعه و تا ساعاتي پيش از آغاز محدوديت هاي سفر، اين عدد 
از 50هزار خودرو نيز فراتر رفته است. براساس آنچه محسن هاشمي، 
رئيس اداره مديريت و اطالعات راه هاي استان مازندران به همشهري 
اعالم كرده است، تنها در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه با احتساب 
هر خودرو 3.5سرنشــين كه مرجع اعالم آمار مســافران ورودي به 
استان هاست، مي توان به عددي حدود 152هزارو800مسافر ورودي 
به استان مازندران رسيد. در استان گلســتان نيز اين وضعيت تداوم 
داشته و حتي محســن ميرصالحي، رئيس اداره مديريت و اطالعات 
راه هاي اين استان به همشهري خبر داده است كه از بامداد چهارشنبه 
هفته گذشته تا ظهر روز جمعه گذشته، تعداد 65 هزارو827خودرو از 
استان هاي ديگر به استان گلستان وارد شده اند. بدين ترتيب 230هزار 
و 394مسافر به استان گلستان رسيدند. در استان گيالن نيز محاسبه 
آمار خودروهاي وارد شــده به اين اســتان در روزهاي پيش از اعمال 
محدوديت هاي شــديد مســافرتي به منظور مقابله با كرونا، براساس 
آنچه عارف بابازاده، رئيــس مركز مديريت و اطالعــات راه هاي اين 
استان به همشهري خبر داده اســت، از بامداد روز چهارشنبه تا ظهر 
روز جمعه هفته گذشــته، 90هزارو93خودرو به اســتان گيالن وارد 
شده اند. براساس محاسبه هر خودرو 3.5سرنشين مي توان گفت تعداد 
315هزارو325مسافر نيز تنها در فاصله 3روز قبل به استان گيالن سفر 
كرده اند. مسئوالن اداره مديريت و اطالعات راه هاي استان هاي شمالي 
كشور همچنين به همشــهري خبر داده اند كه روز چهارشنبه پس از 
اطالع مردم از اعمال محدوديت هاي ســفر ميزان ورود به استان هاي 
شــمالي باال بود و روز پنجشــنبه به دليل آنكه مردم تصور مي كردند 
محدوديت ها اعمال شده است، ميزان ورود به اين استان ها كمتر شد و 
روز جمعه اما  حجم ورود خودروها به استان هاي شمالي افزايش يافت.

براساس برآوردها بيش از 700هزار مسافر تا پيش از آغاز 
اعمال محدوديت هاي سفر به استان هاي شمالي وارد شده اند

  بازخواني»ســند جامع گردشــگري«  
ازسوي سازمان ميراث فرهنگي 

ماده واحده »ســند جامع گردشــگري« از ســوي 
اســحاق جهانگيري، معــاون اول رئيس جمهور به 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنايع دستي 
ابالغ شد. به گزارش شــوراي عالي انقالب فرهنگي، 
اين ماده واحده در جلســه هفتم ســتاد هماهنگي 
و راهبري اجراي نقشــه مهندســي فرهنگي كشور 
به تصويب رسيده است. براســاس اين ماده واحده، 
وزارت ميــراث  فرهنگي موظف اســت با همكاري 
دبيرخانــه شــوراي عالي انقالب فرهنگي، »ســند 
جامع گردشــگري« را مبتني بر نقشــه مهندسي 
فرهنگي كشور بازخواني كند.  اجراي اين مصوبه به 
عدم اختصاص منابع مالي و تشكيالتي جديد منوط 

شده است.

  تثبيت 230هزار هكتار كانون گردوغبار 
در خوزستان

مساحت كانون هاي ريزگرد در خوزستان 350هزار 
هكتار اســت و به گفته مديركل منابــع طبيعي و 
آبخيزداري استان خوزســتان، 230هزار هكتار از 
كانون هاي گردوغبار تاكنون تثبيت شده اند. كورش 

كياني در نشست با رئيس ســازمان جنگل ها اعالم 
كرد: كانون هاي ريزگرد در خوزستان باعث تعطيلي 
تمام بخش هاي اقتصادي، آموزشــي، بهداشــتي و 
زيرســاختي در بازه زماني مختلف در اين اســتان 
شده بود. به گزارش ســازمان جنگل ها، وي افزود: 
با دســتور مقام معظم رهبري و دولت تدبير و اميد، 
برنامه ريزي ها توســط ســازمان جنگل ها، مؤسسه 
تحقيقات جنگل و مرتع، مؤسســه نصر و همچنين 
همراهي بسيج سازندگي كشــور انجام و پروژه هاي 
مختلفي براي بيابان زدايي در اين اســتان شــروع 
شــد. وي با بيان اينكه كانون هاي ريزگرد در استان 
خوزســتان آثار تخريبي بســياري داشت كه باعث 
تعطيلي بخش هايي از استان و استان هاي همجوار 
مي شد، تأكيد كرد: براســاس تعهدات سال جاري، 
مراقبت و نگهداري 24هــزار و 500 هكتار جنگل  
دست كاشت، 186هزار هكتار قرق مراتع و 2هزار و 

200نهال نيز كاشته شد.

  دفاتر گردشــگري در محدوديت هاي 
شديد كرونايي تعطيل نيستند

انجمن صنفي دفاتــر خدمات مســافرت هوايي و 
جهانگردي ايران اعــالم كرد: دفاتــر فروش بليت 
هواپيما و شركت هاي خدمات گردشگري در 2هفته 
نخست آذرماه فعال هســتند. حرمت اهلل رفيعي در 
نامه اي به اعضاي اين انجمــن اعالم كرد: با توجه به 

اينكه مشاغل مرتبط با بخش حمل ونقل برون شهري 
از مشاغل تعطيل در ايام پيش رو مستثني شده اند، 
لذا شركت هاي فروش بليت هواپيما نيز باز بوده، اما با 

حداقل نيرو به فعاليت خود ادامه خواهند داد.

  ايراني ها براي ســفر به روســيه ويزاي 
الكترونيك مي گيرند 

لوان جاگاريان، سفير روســيه در ايران در ديدار با 
علي اصغر مونسان، وزير ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دســتي اعالم كرد: از ماه فوريه سال2021 
در كشور روســيه ويزاي الكترونيكي صادر مي شود 
ايران هم جزو كشورهايي است كه براي آنها اين ويزا 
صادر مي شود. به گزارش سازمان ميراث فرهنگي، 
علي اصغر مونسان، وزير ميراث فرهنگي نيز با اعالم 
اينكه مردم ايران، كشور روســيه را دوست دارند و 
عالقه مند هستند به اين كشور سفر كنند افزود: تعداد 
زيادي از گردشگران ايراني كه به اروپا سفر مي كنند، 
مي توانند به روسيه نيز سفر كنند و عالقه مند هستيم 
تعداد گردشگران ايراني به روسيه افزايش پيدا كند.

مونســان لغو رواديــد گروهي را در زمينه توســعه 
گردشــگري بســيار مؤثر دانســت و اظهار داشت: 
براي توسعه گردشــگري 2موضوع مهم است؛ يكي 
لغو رواديد گروهي و ديگري پرواز مســتقيم كه ما 
با روسيه هردو موضوع را انجام داده ايم كه با كمك 

2كشور توسعه گردشگري تحقق پيدا خواهد كرد.

خبرهاي كوتاه

  معاون سازمان جنگل ها: سازمان اوقاف 
همكاري مي كرد كار به دستگاه قضايي 

كشيده نمي شد
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فهيمه طباطبايي
خبر نگار

 نرگس خدادي در سال سياه كرونا، دور از 
مدرسه و كالس و دوستانش، ساعت هاي گزارش

طوالني و كشدار بهار و تابستان را حسابي 
درس  خوانده تا به آرزويش برسد؛ معلمي بشود با ايده هاي 
نو، حوصله زياد و عشق سرشار كه دانش آموزان دوستش 
داشته باشــند و درس خواندن در كنار او را بر همه  چيز 
ترجيح دهند. حتي وقتي براي كنكور، كتاب هاي كمك 
آموزشي با خط بريل را نتوانست پيدا كند، باز هم نااميد 
نشد؛ در عوض از خانواده و دوستانش خواست روزي دو، 
سه ساعت براي او وقت بگذارند و سؤاالت تست و منابع 
مهم كنكور را براي او بخواننــد تا ياد بگيرد و حفظ كند. 
روزي كه رتبه 500منطقه 3را  آورد، 42اولويت اولش را 
بدون ذره اي شك و ترديد دانشگاه فرهنگيان انتخاب كرد، 
اما بعد از قبولي در آزمون سراســري، در مصاحبه هاي 
حضوري اوليه دانشــگاه فرهنگيان رد شد و به او گفتند 
به دليل اينكه نابيناست پذيرفته نشده است. نرگس، اهل 
روستاي حاجي آباد گناباد است، 3 سال اول ابتدايي را در 
مدرسه استثنايي درس مي خواند، 3 سال دوم را در مدرسه 
روستايي سپري مي كند و  6 سال راهنمايي و متوسطه را 
به مدرسه نمونه دولتي مي رود. او حافظ قرآن هم است و 
حتي 2 ســال تجربه تدريــس قــرآن را دارد. » من از 
12سالگي شروع به حفظ قرآن كردم و در سال 97حافظ 
كل قرآن شدم. 2 سال هم مربي قرآن بودم و 15شاگرد 
داشتم. االن هم به صورت مجازي با 9شاگرد نابينا هفته اي 
2 بار كالس داريم و درس مي دهم. من توانايي و عشق به 
معلمي را در خود مي بينم كه اين رشته را انتخاب كردم. «

مسئله فقط من نيستم
او حتي براي مصاحبه حضــوري، 2 روش تدريس براي 
ارائه، طراحي و آماده كرده بود، اما پيش از آن در مرحله 
اوليه معاينه پزشكي، صالحيتش را رد كردند: » در بخش 
بينايي سنجي من را رد كردند و اجازه شركت در مصاحبه 
تخصصي به من داده نشد؛ يعني حتي نگذاشتند كه من 
يك بار هم كه شده توانايي ام را در تدريس نشان دهم و 

بعد درباره من اظهارنظر قطعي كنند. «
نرگس اما نااميد نشــده، به نماينده گناباد نامه نوشته و 

با واسطه از مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي 
و معاون وزير در ســازمان آموزش و پرورش استثنايي 
وزارت آموزش و پرورش كتباً درخواســت كرده تا حق 
خود را بازگيرد:» االن ديگر مسئله فقط خود من نيستم، 
نگرانم كه داوطلبان زيادي چه امسال، چه سال هاي آينده 
به خاطر معلوليت جسمي از حق مسلم شان محروم شوند. 
من كه بدون هيچ امكانات و سهميه اي، آن هم در منطقه 
محروم توانستم در كنكور قبول شوم، چرا صرفا چون نابينا 
هستم بايد از حقوقم باز بمانم؟ تمام پرسش و دغدغه من 

همين است و از آن دفاع مي كنم. «

قانون درباره استخدام معلوالن چه مي گويد؟
در ماده 15قانون حمايت از حقوق معلوالن كه ارديبهشت 
سال 97توسط رئيس جمهوري به دستگاه هاي دولتي و 
شهرداري ها ابالغ شده، آمده است: » دولت مكلف است 
حداقل 3 درصد از مجوزهاي استخدامي ) رسمي،  پيماني، 
كارگري( دستگاه هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه ها، 
سازمان ها، مؤسسات، شــركت ها و نهادهاي عمومي و 
انقالبي و ديگر دستگاه هايي را كه از بودجه عمومي كشور 
 اســتفاده مي كنند به افراد داراي معلوليت واجد شرايط 
اختصاص دهد. « طبق تبصره يك اين ماده، سازمان ها، 
وزارتخانه ها، مؤسســات دولتي، شــركت ها و نهادهاي 
عمومي انقالبي مكلفند 3 درصد از مجوزهاي استخدامي 
خود را به افراد داراي معلوليت اختصاص دهند. سازمان 
اداري و استخدامي كشور موظف است نسبت به تخصيص 
اين سهميه استخدامي براي افراد داراي معلوليت اقدام و بر 
رعايت آن نظارت كند. همچنين در تبصره 2 اين ماده آمده 
است: متخلفان حسب مورد با حكم مراجع ذي صالح به 
مجازات هاي مندرج در ماده 4 اين قانون محكوم مي شوند.

چرا مسئوالن گزينش از اســتخدام معلوالن 
جلوگيري مي كنند؟

حاال سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه چرا مسئوالن 
گزينش نهادهايــي مانند آموزش و پــرورش با وجود 
اعالن صريح قانون درخصوص به كارگيري معلوالن در 
دستگاه هاي دولتي، از گزينش نرگس و افرادي شبيه به 

او سر باز زده و جلوگيري مي كنند؟ 
قاسمعلي خدابنده، مديركل آموزش و پرورش خراسان 
رضوي در اين بــاره گفت: »هرســاله تعــداد زيادي از 

دانشجويان براي حضور در دانشگاه فرهنگيان متقاضي 
هستند و بايد با گذر از فيلترهاي درنظر گرفته شده مجوز 
تحصيل در اين دانشگاه را دريافت كنند. در مورد شرايط 
دانش آموز نابينا كه از شهرستان گناباد در كنكور سراسري 
امسال رتبه خوبي كسب كرده ولي در معاينات پزشكي 
ورودي دانشگاه فرهنگيان موفق به كسب حدنصاب الزم 
نشده، با پيگيري هاي استاندار و رايزني و مكاتبه اداره كل 
آموزش  و پرورش در تالش هستيم تا مشكل را برطرف 
كنيم. « رضا عليزاده، مشاور رئيس دانشگاه فرهنگيان 
نيز در اين باره توضيح داد: » پس از مجاز شدن در انتخاب 
رشته آزمون سراسري در يك پروســه رقابتي علمي و 
مصاحبه، پذيرش مصاحبه علمي، غربالگري، گزينش، 
آزمايش هاي پزشكي و اعالم نهايي قبولي هاي دانشگاه 
فرهنگيان توســط وزارت آموزش  و پرورش انجام و كل 
اين فرايند به عهده و با مســئوليت 31مديركل آموزش 
و پرورش استان هاي كشور انجام مي شــود و اين اتفاق 
مربوط به ما نيســت. «  محســن حاجي ميرزايي، وزير 
آموزش و پرورش هم البته پس از خبري شدن موضوع 
نرگس، دراين باره يك توييت منتشر كرده و ضمن ابراز 
ناراحتي از اتفاقي كه براي اين دانش آموز نابينا اتفاق افتاده، 
از تالش براي رفع موانع قانوني در مسير پذيرش نرگس 
خبر داده است. مســئوالن آموزش  و پرورش در سطوح 
مختلف از موانع قانونــي در مقابل جذب اين دانش آموز 
نابينا خبر داده اند، اما از بيان جزئيات اين موانع ســر باز 
زده اند. علي پورسليمان، معلم و كارشناس آموزشي در 
اين باره به همشــهري گفت: »آنچه سبب ابهام در افكار 
عمومي شده، وجود قانون صريحي است كه دستگاه هاي 
دولتي را ملزم مي كند بخشي از ظرفيت استخدام خود را 
به معلوالن اختصاص دهند. مسئوالن آموزش و پرورش 
الزم است به افكار عمومي توضيح بدهند كه آيا آنچه از آن 
با عنوان مانع قانوني ياد مي كنند، آيين نامه هاي داخلي 
اين وزارتخانه است و اگر چنين است بايد پاسخ بدهند كه 
چطور يك آيين نامه داخلي را خالف آنچه قانون مصوب 
مجلس به آنها تكليف كرده، وضع كرده اند؟« او گفت:»اگر 
مرادشان نه يك آيين نامه داخلي بلكه ماده قانوني خاص 
ديگري است كه جذب افرادي همچون نرگس خدادي را 
ناممكن مي كند، الزم است اين تضاد آشكار در امر تقنين 
را به مرجع اصلي اين كار يعني مجلس شوراي اسالمي 
اطالع دهند كه هر چه زودتر، بساط اين رويه تبعيض آميز 
برچيده شود. «  مشكل نرگس خدادي با وجود ورود وزير 
آموزش و پرورش به موضوع هنوز حل نشــده است، او 
منتظر است كه باالخره اعضاي هيأت گزينش آموزش 
و پرورش استان خراسان رضوي به قانون، تمكين كنند 
و موانع سليقه اي ورود او به دانشگاه فرهنگيان را بردارند؛ 
اتفاقي كه هر روز براي ده ها معلول در سازمان هاي دولتي 
ديگر رخ مي دهد. قانوني كه از آنها حمايت مي كند، اما 
عرف و رويه هاي سليقه اي كه باالتر از قانون نشسته اند، 

سد راه معلوالن مي شدند.

 همشهري از ماجراي پذيرش نشدن يك دانش آموز نابينا
 در دانشگاه فرهنگيان گزارش مي دهد

تبعيض به بهانه معلوليت
راهنما

5راهكار براي ارتقاي كيفيت زندگي در زمان محدوديت ها
كرونا، قرنطينه، زندگي

زندگي در شرايط نيمه قرنطينه و محدوديت هاي پيش بيني شده 
در شرايط كنوني نيازمند تغييراتي موقت در زندگي روزمره است. 
پزشكان مي گويند اين اقدامات براي كاهش سرعت شيوع ويروس 
كرونا ضروري هستند، اما همزمان روانشناسان مي گويند نبايد تأثير 
اين محدوديت ها روي سالمت روان مردم را ناديده گرفت. 5راهكار 
زير به شما كمك مي كند تاب آوري بيشتري براي عبور از اين دوره 

محدود كننده داشته باشيد.
 ارتباط را قطع نكنيد:  زندگي در شرايط محدود كننده 

پيــش رو به معناي قطع كــردن ارتباطات نيســت، بلكه 1
به معنــاي محدود كــردن ارتباطــات فيزيكــي و رفت وآمدهاي 
غيرضروري است. روانشناســان توصيه مي كنند ارتباطات تلفني، 
تصويري و ويدئو كال را به عنوان فرصتي درنظر بگيريد و با خانواده و 

دوستانتان در ارتباط باشيد. 
 برنامــه منظم داشــته باشــيد:  بخــش مهمي از 

محدوديت هاي تازه ما را خانه نشــين مي كند. مهم ترين 2
مخاطره خانه نشيني مختل كردن برنامه روزانه است. سعي كنيد در 
هر روز طبق روال هميشگي برنامه كاري تان را در ساعت مشخصي 
شروع كنيد و در ساعت مشــخصي به پايان ببريد. تغيير در برنامه 
كاري روزانه و محول كردن كار روز به شب و انتقال زمان استراحت 
به روز ممكن است در ابتدا انتخاب جذابي به نظر برسد، اما مي تواند 

موجب بروز اختالالت اضطرابي موقت شود. 
 آنالين خريد كنيد: امكانات مربوط به خريد آنالين هر روز 

بيشتر مي شود. از 9 ماه گذشته تاكنون امكانات خريد آنالين 3
براي انواع محصوالت و كاالها بيشتر شده است. اگر همچنان به طور 
سنتي خريد مي كنيد، راه و رسم خريد از اپليكيشن ها و فروشگاه هاي 

آنالين را بياموزيد و به ديگر اعضاي خانواده نيز منتقل كنيد.
 شرايط را موقتي بدانيد: پيامد محسوس حضور طوالني 

مدت در خانه احساس خستگي و كم  حوصلگي است، اما اگر 4
به اين فكر كنيد كه اين شرايط تا اين حد سختگيرانه موقتي است، 
پذيرش محدوديت ها آسان تر مي شود. يك توصيه كاربردي اين است 
كه اجازه ندهيد در اثر كار زياد به مرحله فرسودگي شغلي يا همان 
Burnout برسيد. براي ساعات كارتان محدوديت بگذاريد و بخش 
ديگري از زماني را كه در خانه هستيد به تماشاي فيلم، خواندن كتاب 

و ساير كارهايي كه دوست داريد، اختصاص دهيد.
 به ديگران كمك كنيــد: كرونــا و محدوديت هايش 

فرصت هاي بيشــتري را براي با خانواده بودن فراهم كرده 5
است، اين فرصت ها ممكن است در شرايط كنوني پيامدهاي منفي 
هم داشته باشد و سطح تنش ها و اختالفات احتمالي داخل خانواده ها 
را باال ببرد. نقطه مقابل و خنثي كننده اين آسيب تالش براي همدلي 
بيشــتر، ناديده گرفتن نواقص و تقصيرات و توان مدارا و گفت وگو 

درون خانواده است. مي
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براي كاهش تلفات ويروسي كه ماه هاست مثل بختك روي زندگي ما و 
مردم ديگر جهان افتاده است، هيچ راهي به جز فاصله گذاري اجتماعي فناوري

و زدن ماســك وجود ندارد. به گزارش همشهري، هر چند خبرهاي 
واكسن كرونا خيلي ها را خوشحال كرده، اما واقعيت اين است كه ما به خاطر همه 
كساني كه دوست شان داريم، هيچ كار مفيدتري به جز در خانه ماندن نمي توانيم 
انجام دهيم. فناوري و اينترنت را بايد به عنوان يك فرصت براي اين روزها ديد. خيلي 
از كارها را مي توانيد براي خودتان يا نزديكان تان آنالين انجام دهيد. هر چند ما به 
روش هاي زندگي مان عادت مي كنيم و تغيير سبك زندگي به نظر سخت مي آيد اما 
بايد فرصت امتحان شدن را به اســتارتاپ ها در اين مقطع حساس بدهيم. در اين 
مسير شايد مثل ابتداي آمدن كارت هاي بانكي يا تاكسي هاي اينترنتي، مسئوليت 
سنگيني بر دوش بچه ها و جوان تر به منظور ترغيب پدر و مادرها براي انجام آنالين 

كارها براي سالمتي خودشان باشد.

با استفاده از اپليكيشن ها و خدمات استارتاپ ها اكثر كارهاي 
روزمره  را با يك  تغيير در سبك  زندگي تان مي توانيد آنالين 

انجام دهيد و سالمت بمانيد 

آنالین در خانه بمانید

در جست و جوي آينده

معجزه فناوري در مصاحبه آنالين

گفت وگوي نزديك، اما دور »اپرا وينفري« و »بــاراك اوباما« به 
تازگي موجب شــگفتي بينندگان اين برنامه مشهور شده است. 
به نظر مي رســيد اپرا و اوباما در يكي از اتاق هــاي خانه اپرا كنار 
شومينه و بدون ماسك مشغول گفت وگو هستند، اما اپرا راز اين 
مصاحبه خالقانه را با انتشار كليپي كوتاه در صفحه اينستاگرام خود 
فاش كرد، با اين توضيح كه ســعي آنها بر اجراي يك گفت وگوي 

ايمن بدون سفر و زدن ماسك بوده است.

به گزارش ديلي ميل، اين گفت وگو در حالي انجام شــده بود كه 
ميزبان و مهمان بايكديگر هزاران كيلومتر فاصله داشــتند اما به 
كمك تكنولوژي همه  چيز طور ديگري به نظر مي رسيد و به حدي 
تصاوير طبيعي بود كه كمتر كسي متوجه حقه سينمايي آن شده 
بود. در اين ويدئوي كوتاه، اوباما در اســتوديويي در واشــنگتن و 
نزديك به 3هزار كيلومتر دورتر از كاليفرنيا، جايي كه خانه اپراست، 
پشت به يك پرده سبزرنگ روي يك صندلي دقيقا شبيه صندلي 
اپرا نشان داده شد. يك گوشــي كوچك و يك ميكروفون مخفي 
باعث مي شد كه او به راحتي حرف هاي اپرا را بشنود. درحالي كه 
اپرا واقعا كنار شومينه خانه خود و جايي كه به صفحه نمايشي براي 
ديدن حركات و پاسخ هاي مهمانش اشراف كامل داشت، نشسته 
بود. در ابتداي گفت وگو اپرا از معجزه تكنولوژي تقدير كرد و گفت: 
با معجزه تكنولوژي توانستيم رو در رو در يك اتاق بنشينيم و بدون 
زدن ماسك حرف بزنيم. هرچند هيچ چيزي واقعا جاي مصاحبه 
رودرروي حقيقي را نمي گيرد اما در شرايط فعلي اين بهترين كاري 

بود كه مي توانستيم انجام دهيم.
آنچه مخاطبان صفحه اينستاگرام اپرا به عنوان نظر زير اين ويدئو 
نوشته بودند، نشان مي داد كه هرگز متوجه غيرواقعي بودن صحنه 
نشده بودند. يكي از كاربران با ذكر اينكه فناوري واقعا خارق العاده 
است، نوشته بود: من شوكه و غافلگير شدم. فكر مي كردم پس از 
پايان گفت وگو اوباما 14روز در خانه قرنطينه خواهد شــد. حقه 
سينمايي پرده سبز با نام تكنيكي كروماكي، هرچند اتفاق جديدي 
در سينما و تلويزيون نيست، اما باز شدن پاي آن در شرايط پاندمي 
كوويد-19به برنامه هاي گفت وگو محور براي واقعيت بخشي به آن، 

در نوع خود ايده خالقانه اي است.

اخيــر  ماه هــاي  در 
اســتارتاپ هاي مختلفي در حوزه 

پزشــكي رشــد كرده اند. مراقبت 
از ســالمتي روحي و جســمي در 
شــرايط فعلي نكته بســيار مهمي 
اســت كه اســتارتاپ هاي مختلف 
با ارائه خدمات مشــاوره پزشكي و 
روانپزشكي به صورت آنالين، اين كار را براي شما آسان كرده اند. مشاوره پزشكي درصورت داشتن 
هرگونه عالئم مي تواند شما را در مسير كنترل بيماري كمك كند، به اين ترتيب از رفتن به صورت 
حضوري به بيمارستان يا مطب دكتر كه يكي از اصلي ترين محل هاي شيوع بيماري است، بي نياز 
مي شويد. پزشكان آنالين هم اكنون مجاز به ارائه نسخه هاي الكترونيك نيستند اما مي توانند در 
مصرف داروهايي كه نياز به نسخه ندارد يا موارد مراقبتي، شما را راهنمايي كنند. درصورتي كه 
نياز به آزمايش داشته باشيد هم، استفاده از خدمات آنالين و آزمايش در محل اسكان شما كه اكثر 
آزمايشگاه ها در بحران فعلي آن را ارائه مي دهند، بهترين راه براي دوري از محيط هاي پرخطر 

است. جواب آزمايش ها را هم مي توانيد آنالين دريافت كنيد و از خانه خارج نشويد.

 در مدت محدوديت هاي شديدي كه از امروز شروع مي شود، 
فروشگاه هاي زنجيره اي، ســوپرماركت ها و ميادين ميوه و تره بار باز 

هستند اما هر جايي كه تجمع و شلوغي باشد، خطر گسترش ويروس 
كرونا را بيشتر مي كند. استارتاپ هاي مختلفي اكنون وجود دارند كه 
مي توانند خريدهاي مختلف تان را برايتان آنالين انجام دهند. عالوه بر 
خريد از سوپرماركت هاي كوچك محلي، سرويس هايي هم وجود دارند 
كه خريدتان را از فروشگاه هاي زنجيره اي انجام مي دهند. تنوع كاال در فروشگاه هاي زنجيره اي بسيار بيشتر است و اكثر كاالها 
را مي توانيد آنالين  با تخفيف و با قيمت كمتر از قيمت درج شــده روي كاال خريداري كنيد. اگر خريد آنالين از ســرويس هاي 
ميوه فروشي به نظرتان گران به نظر مي رسد، مي توانيد به سراغ اســتارتاپ هاي خريد آنالين از ميادين ميوه و تره بار برويد. اين 
استارتاپ ها افرادي را دارند كه براي شما مي توانند از ميادين ميوه و تره بار ميوه را دستچين كنند و برايتان دم در خانه بفرستند.

گشــتن در كتابفروشي 
يكــي از لذت هاي هميشــگي 

آدم هاي اهل كتاب اســت. اين 
مســئله اما در شــرايط كنوني 
ممكن نيست و بسياري از ناشران 
و كتابفروشــي ها شرايط سختي 
را پشــت ســر مي گذارند. شما 
مي توانيد بســياري از كتاب ها را 
آنالين بخريد و اگر يك مقدار با 
نبودن كاغذ كنار بياييد، خواندن 
كتاب الكترونيكي هــم ارزان تر 
و هم راحت تر است. پتلفرم هاي 
مختلف كتابخواني اكنون در كشور وجود دارند كه مي توانيد 
كتاب هاي مشهور بازار را به وســيله آنها روي موبايل، تبلت و 
كامپيوتــر بخوانيد. همچنين آنها مجموعــه اي از كتاب هاي 
صوتي هم دارند كه مي توانند حسابي سرگرم تان كنند و كلي 

چيز ياد بگيريد.

در طــول مــدت اعمــال محدوديت هــا، احتمــاال با 
مناســبت هايي ازجمله تولد، مراسم ختم يا ســاير مناسبت ها 

برخورد خواهيد كرد، بهترين كار در اين موقعيت براي دادن هديه، 
گل يا تسليت، استفاده از پلتفرم هايي است كه اين امكان را براي 
شما به صورت آنالين فراهم كرده اند. با چند حركت ساده مي توانيد 
در كمال ايمني و حفظ پروتكل هاي بهداشتي، هديه خود را به طور 

آنالين سفارش داده و بدون دردسر براي فرد مورد نظر ارسال كنيد.

تبليغ هاي اپليكيشن و ســايت بانك ها هميشه روي 
انجام دادن كارهاي بانكي از خانــه مانور داده اند. در 
اين ايام كرونا اما بانك ها هم آنالين تر شده اند. عالوه 
بر كارهاي معمول بانكداري آنالين اكنون در بعضي از 
بانك ها مي توانيد حساب باز كنيد و كارت بانكي تان 
را هم در خانه تحويل بگيريد.  خيلي ها مي دانند كه 
گرفتن كد بورسي حاال به لطف فناوري آنالين شده و 
احراز هويت آن هم با هوش مصنوعي صورت مي گيرد. 
براي اســتفاده از كارگزاري ها هم امــا حاال فرايند 

مشابهي اجرايي شده است. 

اگر خودرويتان نياز به ســرويس دارد يا بيمه آن تمام شده و 
نگران جريمه  اش هستيد، الزم نيست حتي ديگر دست به تلفن 
ببريد. براي كارهاي خدمات خودرو استارتاپ هايي هستند كه 
در داخل پاركينگ خانه و بدون نياز به رفتن و معطل شدن در 
تعميرگاه، كارهاي مختلف را برايتان انجام مي دهند. شــايد 
قبال خيلي ها با تلفن تمديد بيمه را انجام داده اند اما استفاده 
از اين سرويس هاي آنالين باعث مي شود بتوانيد با وارد كردن 
مشخصات ماشين، همه گزينه ها و قيمت آنها را قبل از خريد 

مقايسه كنيد و بهترين مورد را بخريد. 

باشگاه هاي ورزشي در زمان قرنطينه تعطيل هستند. براي حفظ 
تناسب اندام و سالمت جســمي، مي توانيد از انبوه برنامه هاي 
رايگان و پولي ورزشــي و تناســب اندام به همراه پلتفرم هاي 
ارائه رژيم هاي غذايي اســتفاده كنيد. براي گرفتن برنامه هاي 
اختصاصي ورزشي، پلتفرم هايي وجود دارد كه در ازاي گرفتن 
مبلغي، مربي با برنامه اختصاصي در اختيار شما قرار مي دهد. در 
اينستاگرام نيز، مربيان ورزشي اين امكان را فراهم كرده اند تا با 
پرداخت شهريه براي مدت زمان مشخصي، از كالس هاي آنالين 

گروهي، نيمه خصوصي يا خصوصي آنها استفاده كنيد.

كرونا باعث يك تحول 
در آموزش مجازي كشــور شده 

است. عالوه بر آموزش درس و مشق 
بچه ها، آدم بزرگ ها هم مي توانند 
در زمان خانه بودن كلي هنر و فن 
جديد ياد بگيرند. مثال چند پلتفرم 
آموزش مجازي موسيقي اين روزها 
رشد كرده  اند. براي زبان خارجي 
هم خيلي از كالس هاي سنتي هم 
سرويس هاي آنالين گذاشته اند. 
در دنياي تكنولــوژي هر مهارتي 
را مي توانيد آنالين ياد بگيريد.   به 
زبان فارسي هم منابع خوبي براي 
ياد گرفتن مهارت هاي جديد وجود دارد. براي آموزش فارســي 
مي توانيد به سراغ استارتاپ هايي مثل فرانش و فرادرس برويد. 

كتاب خواندن 
بدون بيرون 

رفتن 

ياد بگيريد؛ 
از هنر تا زبان 

جديد!

آنالين مشاوره 
پزشكي 
بگيريد

 هر نوع
خريد كه 
بخواهيد

همه كارهاي 
خودرويي

حفظ تناسب 
اندام با 

برنامه هاي 
ورزشي

كارهاي 
اقتصادي از 
پشت ميز 

ارسال هديه 
به صورت 

مجازي

وضعيت ســرگرمي در دنياي آنالين داخلي حســابي خوب 
اســت. ديگر تقريبا همه ســرويس هاي پخش آنالين فيلم و سريال 

را مي شناســند كه اين روزها به آنها اكران آناليــن فيلم ها هم اضافه 
شده است. عالوه بر اين، پادكست هاي فارسي خوبي هم در سال هاي 
اخير در حوزه هاي مختلف رشد كرده اند. روي گوشي هاي اندرويدي 
بهتريــن اپليكيشــن ها Castbox و Pocket Casts به حســاب 
 Podcasts كه نامش iOS مي  آيند. روي گوشي هاي آيفون به جز اين اپليكيشن ها مي توانيد از اپليكيشن داخلي سيستم عامل

است، استفاده كنيد.

 سرگرمي 
 مفيد 
آنالين
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نگاهي بــه آمارهاي 2  ماه گذشــته 
كرونا، وضعيت نابســاماني از افزايش 
نگران كننده ابتــا و مرگ ومير بر اثر 
كوويد-19را روايت مي كند؛ آمارهايي 
كه نشــان مي دهد پاييز همانطور كه 
پيش تر پيش بيني شــده بود شروع 

مرگباري داشته است.
پيش از اين مسئوالن وزارت بهداشت 
نسبت به خطر شيوع بيشتر كرونا در 
كشــور طی پاييز و زمســتان امسال 
هشدار داده بودند و حاال آمارها گوياي 
تحقق اين پيش بيني هاست. طوري 
كه در    60روز گذشــته يعني در مهر 
و آبان، 19هزار و 418نفر براســاس 
اعام روزانه آمارهاي وزارت بهداشت 
جانشان را از دست دادند و 402هزار و 
846نفر هم مبتا شدند. در مهر، 6هزار 
و 868نفر فوت كردند و در آبان با صعود 
يكباره تعداد فوتي ها و شدت گرفتن 
بيماري، فوتي هاي كرونا به 12هزار و 
550نفر رسيد. تعداد مبتايان هم در 
اين دو ماه افزايش قابل توجهي داشت؛ 
در مهر 119هزار و 805نفر مبتا شدند 
و در آبان 283هزار و 41نفر. براساس 
آخريــن آمارهاي وزارت بهداشــت 
تاكنون، 828هزار و 377نفر مبتا به 
اين بيماري شده اند و 43هزار و 896نفر 
هم جانشان را از دست داده اند. بررسي 
همشهري نشان مي دهد 48.63درصد 
مبتايان كلي كرونــا و 44.23درصد 
فوتي ها مربوط به 2 ماه گذشته بوده اند. 
البته نبايد فراموش كــرد كه در 2 ماه 
گذشــته با واردات و توليد كيت هاي 
تشخيص كرونا، بيماريابي هم از حدود 
25هزار تست در روز به 40هزار تست 
رسيد، هر چند كه تمام آمارهاي ثبت 
شده به گفته مسئوالن وزارت بهداشت، 
براســاس آمارهاي رسمي مراجعه به 
بيمارستان است و افرادي كه به مراكز 
درماني مراجعه نكرده، اما مبتا شده اند 
در اين آمارها گنجانده نشده اند. پيش از 
اين رئيس سازمان نظام پزشكي اعام 
كرده بود كه تعداد فوتي ها و مبتايان 

واقعي سه برابر آمارهاي رسمي است.
 مهر و آبــان در شــرايطي تبديل به 
بحراني تريــن ماه هاي شــيوع كرونا 
شدند كه پرونده آخرين روز تابستان 
با 207فوتي و 3هزار و 563نفر بسته 

شــد. حاال بــه فاصلــه 60روز تعداد 
فوتي ها بيش از دو برابــر و مبتايان 
نزديك به 5برابر شد  و روند همچنان 
صعودي است. در 2 ماه گذشته باالترين 
ركوردها در فوت و ابتاي كرونا ثبت 
شد و بيشترين سهم را هم آبان داشت. 
در  ماه مهر، روند صعــودي مبتايان 
و فوتي ها از بيســتمين روز اين  ماه با 
ثبت 251فوتي و 3هزار و 822مبتا، 
افزايشي شد. در بيست و سومين روز، 
تعداد فوتي ها به 279نفر و مبتايان به 
4هزار و 830نفر رســيد و در بيست و 
هشتمين روز، باالترين تعداد فوتي هاي 
اين  ماه با 337نفر ثبت شــد. آخرين 
روز مهر هم با 5هــزار و 616نفر يعني 
باالترين تعداد مبتايان در اين ماه به 

پايان رسيد كه ركورددار شد.
آبان اما شرايط عجيبي داشت. از روز 
اول آمار فوتي ها باالي 300مورد بود 
و در روز هفتم، به 415نفر رسيد كه 
شــوك آور بود. روز بعد از آن يعني 
هشــتم، آمار مبتايان به يكباره از 
6هزار و 824نفر در روز قبل، به 8هزار 
و 293نفر در نهمين روز آبان رسيد. 
3 روز بعــد تعداد فوتي هــا 434نفر 
شــد و از هفدهم آبــان، روند ابتاي 
روزانه بــه باالي 9هزار نفر رســيد و 
در ادامه با عبور از بيــش از 11 هزار 
فوتي روزانه در بيست و يكم اين ماه، 
باز هــم ركورد جديدي ثبت شــد و 
آنقدر پيش رفت كــه در آخرين روز 
اين ماه، تعداد مبتايــان به 13هزار 
و 260نفر رسيد. روند فوتي ها هم با 
عبور از 400نفر، به482نفر در بيست 
و هفتم آبان رسيد كه منجر به تشديد 
محدوديت هــا و تصميم گيري هاي 
جديد براي كنترل شيوع كرونا شد. 
پرونده آبان 99 با 479 فوتي بســته 
شد و از امروز نخستين روز آذر ماه با 
پيش بيني افزايش تعــداد فوتي ها و 
مبتايان از سوي مســئوالن وزارت 
بهداشت آغاز شــد. اين دهمين ماه 
از شــيوع كرونا در ايران و دويست و 
هفتاد و پنجمين روز از شناســايي و 
اعام رسمي نخستين مورد رسمي 
ابتا به كرونا در ايران اســت و هنوز 
چشم اندازي از آينده اين ويروس در 

كشور وجود ندارد.

بررســي  آمــار شــيوع كرونــا در كشــور نشــان 
مي دهــد 48درصــد مبتايــان و 44درصــد 
جان باختــگان مربوط به 2 ماه گذشــته بوده اســت

در 60روز گذشــته، 402هزار و 846نفر به كرونا مبتا 
شــدند و 19هزار و 418نفر جانشــان را از دست دادند

زهرا جعفرزادهورود مرگبار به آذر
خبرنگار

یکی از نارنجی ها و نارنگی ها می خواند و دیگری 
فصل زرد را کرده بهانه ســرخ رویی عاشقی، یکی 
منتظر است که برگ های ســقوط کرده زیر پایش 
صدا کنند تا احساس خردشدن های خودش را در 
سمفونی رنج و درد گم کند و دیگری مشتاق است 
این جنازه های بی صدا  را از خاطرات پادشاه فصل ها 
پاک کند. هرکسی به برگ و مرگ به گونه ای نظر می 

کند اما شاید در سالی که سیاهی ابتال به مرض، روی همه روزها را زرد و زار کرده 
است، احواالت امیدوارانه همین پسرک گمنام الگوی صحیح زندگی باشد. او 
برگ ها را به تازیانه باد، با خود همراه می کند و صدای آواز سپیدش را در پاییز 

هزار رنگ می پراکند که:ای وای از اون روزی که برگ از شاخه ای خسته بشه... پاییز بهونه ست...

رئيس دبيرخانه شوراي عالي بيمه، از بيمه شدن 2 داروي بستري بيماران كرونا خبرداده و گفته قيمت تست پي سي آر 
براي تشخيص ابتا به كرونا معقوالنه مي شود. داروهاي فاوپيراوير و رمدسيوير 2 دارويي اند كه براي درمان بيماران 
مبتا به كرونا تجويز مي شوند. تا چند هفته پيش هم قيمت داروي رمدسيوير بسيار باال بود و حتي در بيمارستان ها هم 
به سختي پيدا مي شد. در اوايل شيوع بيماري هر دوز اين آمپول را در بازار آزاد به قيمت 10تا 12ميليون و برخي هم تا 
25ميليون تومان مي فروختند و پس از توليد داخلي، قيمتش در بيمارستان ها به 700هزار تومان براي هر دوز هم رسيد. 
فاوپيراوير هم سرنوشت مشابهي داشت و حاال به گفته مسئوالن شوراي عالي بيمه، اين 2 دارو، 90درصد تحت پوشش 
بيمه قرار گرفته اند. بيست و هفتم آبان، معاون كل وزارت بهداشت اعام كرد كه به زودي قرار است آزمايش و داروي 
كرونا، رايگان شود. به گفته ايرج حريرچي، 5هزار مركز بهداشتي از مردم تست رايگان كرونا خواهند گرفت و مبتايان هم 
داروي رايگان مي گيرند. همه اينها در شرايطي است كه بيماران مبتا به اين ويروس در بيمارستان هاي دولتي و خصوصي  
مبالغ قابل توجهي براي خريد داروها و بستري پرداخت مي كنند. هفته گذشته همشهري در گزارشي اعام كرد كه 
مبلغ پذيرش بيماران مبتا به كرونا در بيمارستان هاي خصوصي بين 20تا 50ميليون تومان است. هزينه بستري در 
بيمارستان هاي دولتي هرچند كه بسيار كمتر است، اما تامين همين داروها هم هزينه سنگيني بر دوش خانواده بيماران 
گذاشته است. پس از اعام وزارت بهداشت مبني بر رايگان شدن دارو و آزمايش كرونا، رئيس دبيرخانه شوراي عالي بيمه 
خبر از بيمه شدن 2 داروي مهم كرونا داده است. براساس اعام سجاد رضوي به ايسنا، هر دارويي كه در پروتكل هاي 
درماني كرونا باشد، مي تواند تحت پوشش بيمه قرار بگيرد و اگر كسي توانايي پرداخت 10درصد هزينه 2 داروي اعام 
شده را نداشته باشد، مددكاري بيمارستان موضوع را پيگيري مي كنند. براساس اعام اين مسئول، اين ميزان پوشش 

بيمه تنها براي بخش بستري است و هنوز براي درمان سرپايي كرونا، تصميم گيري نشده است.

بيمه 90درصدي 2 داروي كرونا 
خبر روز

آمــار مبتايــان  ديروز

13260
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

589025
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    جنگ تجاري كمتر، مذاكرات تجاري بيشتر
انتخابات ســال 2020در ادامه 4ســال دشــوار در روابط بین الملل در دوره 
رياســت جمهوري فعلي دونالد ترامپ، اتفاق افتاد. او كســي بود كه جنگ 
 تجاري با چین و اختالفات متعدد با اروپا را شروع و پیگیري كرد. لوئیز دادلي

مدير شركت سهامي جهاني سرمايه گذاري »فدريتد هرمس« در اين باره گفته 
است كه رياست جمهوري بايدن مي تواند رويكردي نرم تر در تجارت ايجاد و 
همكاري هاي جهاني را قطعاً بیشتر كند. او مي گويد: اين به معناي نوسانات كمتر 
در بازار سهام است كه در چند سال گذشته با ترامپ ديده شد و همچنین شايد 

جنگ هاي تجاري كمتر و مذاكرات تجاري بیشتري را شاهد باشیم. اين موضوع 
باعث ايجاد فضاي كسب و كار بهتر براي شركت ها و افزايش ضريب اطمینان 
آنها براي سرمايه گذاري مي شــود. دادلي مي گويد به عنوان مثال مي توان به 
شــوراي تجارت بین المللي آمريكا كه مديران ارشدي از شركت هاي معروف 
مانند مايكروسافت و فايرز را در اختیار دارد، اشاره كرد. او مي گويد حتي مناطق 
و كشورهايي كه نسبت به رشد اقتصاد جهاني حساسیت هاي بیشتري دارند از 

اين تغییر و حضور بايدن سود خواهند برد.

پيامد اين انتخاب براي بازار ايران روشن بود؛ كاهش 
يكباره قيمت ارز. اين اتفاق درست از فرداي روزي 
كه تقريباً پيروزي جو بايدن در ايالت هاي كليدي 
آمريكا مسجل شــد، رخ داد و در اين روزها خيل 
زياد مردم بودند كه بــراي فروش ارزهاي خود به 
صرافي ها مراجعه كردند و البته دو سه روزي بيشتر 
دوام نداشت و دوباره قيمت ارز سر جاي قبلي خود 
در دوران قبل از شروع انتخابات آمريكا بازگشت. 
البته اميدها به اين است كه درصورتي كه بايدن 
روز 20ژانويه كاخ سفيد و دفتر رياست جمهوري را 
تحويل بگيرد، نرخ ارز در ايران دوباره كاهش يابد 
و در ادامه با بازگشت او به برجام، دوباره بازارهاي 
اقتصادي ايران تغييراتي مثبت را مثل 5سال قبل 
تجربه كنند. به رغم اظهارات دلگرم كننده هم از 
طرف اردوگاه بايدن و هم از طرف مقامات دولت 
روحاني، در مورد چشــم انداز ورود مجدد آمريكا 
به برجام بدبيني قابل توجهي وجود دارد. چرا كه 
آنطور كه به نظر مي رســد آمريكا يك كاخ سفيد 
دمكراتيك در كنار مجلس ســناي جمهوريخواه 
خواهد داشت و به گفته كارشناسان اين موضوع 
باعث خواهد شــد بايدن به عنوان رئيس جمهور 
نتواند آن تغييرات چشــمگيري كه مي خواهد را 

انجام دهد.

انتخاب بايدن بر آمريكا چه اثري دارد؟
بازارهاي سهام آمريكا بعد از انتخاب بايدن به عنوان 
رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا به شدت متالطم 
شد و با خبرهاي اميدواركننده از واكسن مؤثر ويروس 
كرونا حتي اين موج شدت بيشتري نيز گرفت و قيمت 

جهاني نفت نيز صعود چشمگيري كرد.
هم اكنون پيش بيني مي شود كه مجلس نمايندگان 
در اختيار حزب دمكرات باشد. اما وضعيت مجلس 
سنا هنوز مشخص نشده است و انتخابات دور دوم 
براي دو كرســي در ايالت جورجيــا در ماه ژانويه 
برگزار مي شود. شبكه CNBC آمريكا پيش بيني 
مي كند كه يك آمريكاي دو قطبي براي بازارهاي 
سهام اتفاق بدي نيست. ديويد هنري، مدير يك 
مؤسسه ســرمايه گذاري در انگلستان در اين باره 
گفته است كه تاريخ نشــان مي دهد اين نتيجه 
به دست آمده از انتخابات آمريكا »بهترين حالت« 
براي ســرمايه گذاران سهام اســت. او مي گويد: 
تجزيه و تحليل همه سناريوهاي سياسي احتمالي 
كه به ســال 1945برمي گردد، نشان مي دهد كه 
يك رئيس جمهور دمكــرات در كنار يك كنگره 
دوقطبي، بهترين نتيجه ساالنه را براي بازار سهام 

آمريكا با 14درصد رشد دالري ايجاد مي كند.
سياســت هاي اقتصادي او براي داخل آمريكا تا 
حد زيادي نتوانست انتظارات را برآورده كند. اين 
كشور هرگز به رشد 4درصدي ساالنه كه ترامپ 
در جريان مبارزات انتخاباتي رياســت جمهوري 
در ســال 2016قول داده بود، نرســيد. در طول 
3سال اول دولت او، رشد اقتصادي به طور ميانگين 

2.5درصد بود.
بازگشت به ميزان تورم ثابت كه در ابتدا بازارهاي مالي 

روي آن شرط بندي كرده بودند، اتفاق نيفتاد. كسري 
تجاري آمريكا نيز بهبود پيدا نكرد. تفاوت بين آنچه 
آمريكا به خارج مي فروشد با آنچه خريداري مي كند 
در ماه آگوست به 67ميليارد دالر يعني باالترين حد 

خود در طول 14سال رسيد.

بعد جهاني انتخابات آمريكا و تأثیر آن بر اقتصاد
اما از بعد جهاني نيز مهم ترين رويداد سياسي دنيا 
در سال 2020انتخابات آمريكا بود كه تأثيرات آن بر 
همه حوزه ها به خصوص حوزه اقتصاد، توجه هاي 
زيــادي را جلب مي كنــد و مي توانــد پيامدهاي 

مختلفي داشته باشد.
انتخاب جو بايدن به عنوان رئيس جمهور آمريكا در 
سراسر جهان باعث شد خيال خيلي ها كمي آسوده 
شــود. نه فقط به اين دليل كه انتظار مي رود كاخ 
سفيد تحت فرمان او مزيتي براي اقتصاد بين الملل 
ايجاد كند. بلكه به اين خاطر كه رفتار متغير دونالد 

ترامپ در زمينه تجارت و ارز، بار ســنگيني براي 
شركت ها و دولت هاي خارجي ايجاد كرد. در عين 
حال او براي تحقق اهداف داخلي اقتصادي آمريكا 
نيز كارهاي كمي انجام داد. البته با بروز بحران اخير 
كوويد-19دشوار اســت كه بگوييم دقيقا چقدر از 
برنامه هاي اقتصادي رئيس جمهور آمريكا آسيب 
ديد. با اين حــال كارهاي او باعــث عدم اطمينان 
كافي نهادهاي كليدي جهاني و تضعيف روابط آنها 
با آمريكا شده است. يكي از چالش هاي اساسي براي 
جو بايدن ايجاد يك چارچوب چندجانبه همراه با 
تعميرات اساسي است. ترامپ جنگ هاي تجاري را 
با چين و اتحاديه اروپا آغاز كرد و درباره توافق تجارت 
آزاد با آمريكاي شمالي مجدداً مذاكره كرد و باعث 
شد سازمان تجارت جهاني تضعيف شود. او به رغم 
توافق طوالني مدت بين سياستگذاران جهان براي 
جلوگيري از شروع »جنگ هاي ارزي« تالش كرد 
بارها و بارها قيمت دالر را پايين بكشد. دولت وي 

همچنين سعي كرد تالش هاي صندوق بين المللي 
پول براي كمك به بازارهاي نوظهور طي همه گيري 

كرونا را متوقف كند.
بلومبرگ مي نويسد برنامه رئيس جمهور آمريكا 
براي بخش خصوصــي نيز آثار منفي داشــت. 
مديران ارشــد مجبور بودند با تــرس و نگراني 
توئيت هاي او را دنبال كننــد چرا كه ممكن بود 
با يك توئيت باعــث پايين آمدن ارزش ســهام 
آنها شود. اسكات بيكر، نيكوالس بلوم و استيون 
ديويس، 3اقتصادداني هستند كه در مقاله خود 
نشان دادند در ســال هاي 2018و 2019ميزان 
عدم اطمينان در سياســت هاي تجــاري آمريكا 
به باالترين حد خود از اواســط دهه 90ميالدي 
رسيده است. اين ســه نفر دريافتند كه بيش از 
يك سوم تغيير مســيرهاي بزرگ در بازار سهام 
آمريكا طي اين سال ها به دليل دستورالعمل هاي 

تجاري دولت بوده است.

در سطح جهاني، موضوع شيوع كرونا سنجش تأثير 
سياست هاي اقتصادي ترامپ را دشوارتر مي كند. 
با اين حال سال گذشــته صندوق بين المللي پول 
پيش بيني كرد كه جنگ تجــاري آمريكا و چين 
به تنهايي براي اقتصاد جهاني تا سال 2020حدود 
0.8درصد هزينه دارد كه رقمي معادل يك تريليون 

دالر است.
نقشــه دقيق برنامه هاي اقتصــادي بايدن هنوز 
نامشــخص اســت. توانايي تصويب محرك هاي 
مالي معنادار و كاهش فشار بر بانك فدرال براي 
بهبودي اقتصادي در دوران بعد از پاندمي، بسيار 
مهم اســت. اما دولت جديد آمريــكا همچنين 
بايد به دنبال بازگردانــدن هماهنگي بين المللي 
در زمينه سياســتگذاري هاي اقتصادي باشــد. 
جنگ هاي تجــاري و ارزي، باعث عدم اطمينان 
اقتصادي و كاهش ســرمايه گذاري ها مي شود. 
معكوس كردن اين مســئله با توجه به تأثيرات 

شيوع كرونا بر اشتغال و توليد بسيار مهم است.
نخستين قدم، رســيدن به راه حلي صلح آميز در 
زمينه اختالفات تجاري اســت. همانطور كه نوآ 
اســميت، خبرنگار بلومبرگ استدالل مي كند، 
اين امر در مورد كشــورهايي مثل اتحاديه اروپا 
كه سطح دستمزد، اســتانداردهاي كار و قوانين 
حفاظت از محيط زيستي مشابه با آمريكا را دارند، 

ساده است.
دولت جديد بايــدن بايد پس از آنكــه ترامپ، 
سيستم حل اختالفات خود را جمع كرد، عملكرد 
ســازمان تجارت جهاني را دوباره بازبيني كند. 
رئيس جمهور منتخب بايد براي قابل رقابت كردن 
كاالهاي آمريكايي، از پاييــن آوردن ارزش دالر 
جلوگيري كند. ترامپ ايــن كار را براي افزايش 
صادرات به كشورهاي ديگر انجام مي داد اما اين 
تجربه نشان داد اين كار هيچ كمكي براي بهبود 
تراز تجاري آمريكا نكرده اســت و فقط آمريكا را 

تضعيف مي كند.
ممكن اســت آمريكا با شروع سيســتم ماليات 
جهاني بخواهد در زمينه هاي ديگر نيز پيشــگام 
باشد. سازمان همكاري اقتصادي توسعه پيشتاز 
تالش براي كاهــش عدم پرداخت ماليات به ويژه 
از سوي شــركت هاي چند مليتي است. اما اينها 
با مخالفت آمريكا تضعيف شــده است. همانطور 
كه موريس آبســتفلد، اقتصاددان ارشد صندوق 
بين المللي پول مي گويــد: آمريكا بايد از تكميل 
و تصويب فرايندهاي سازمان همكاري و توسعه 
اقتصادي حمايت كند كه اين امر به بازگشت باور 

به جهاني سازي  كمك مي كند.
در آخر اينكه آمريــكا به تعامل ســازنده تري با 
صنــدوق بين المللي پول نياز دارد. بســياري از 
كشــورهاي با درآمد كم و متوسط به كمك هاي 
صندوق بين المللي چشم دوخته اند. كاخ سفيد 
براي افزايــش وام ها و افزايش قــدرت صندوق 
بين المللي پول بايد با اين صندوق همكاري كند 
تا رويه هاي پرداخت به كشــورهايي كه در خطر 

ورشكستگي قرار دارند، تسهيل شود.

انتخابات آمريكا بر بازارهاي جهاني چه تأثيري مي گذارد؟

جنگ تجاري در وضعیت آتش بس 
جهان بعد از انتخاب جو بايدن به عنوان رئيس جمهور آماده است تا نقش آمريكا را به 

اين كشور تا حدودی بازپس دهد
   در روزهاي شمارش آراي انتخابات آمريكا، تنها چیزي كه ايرانیان در مورد آن صحبت مي كردند، نتیجه اين انتخابات 
بود. چیزهايي مي گفتند شبیه »آراي الكترال پنسیلوانیا بايدن را به پیروزي مي رساند.« يا اينكه »راي هاي پستي، ترامپ را 
نابود خواهد كرد.« كامنت ها و پست هاي شبكه هاي اجتماعي و اخبار همه رسانه هاي نوشتاري و مجازي به پوشش انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا مي پرداخت و حتي بعضي ها تا صبح شمارش آراي اولیه، نخوابیدند و در انتظار نتیجه در شبكه هاي اجتماعي به شوخي و طنز و گاهي 
تحلیل هاي جدي، انتخابات را دنبال كردند. حتي در يكي از خبرها گفته شد كه تهران میان شهرهاي دنیا رتبه سوم بیشترين جست و جو درباره انتخابات آمريكا 
را در موتور جست وجوي گوگل داشته است. اين انتخابات و نتیجه آن براي بسیاري از ايرانیان مهم و حیاتي بود. بايدن يا ترامپ. انتخابات بسیار نزديك تر از آنچه 
انتظار بود، پیش رفت اما در نهايت جو بايدن، نماينده حزب دمكرات به عنوان رئیس جمهور منتخب آمريكا معرفي شد و امیدها را براي بسیاري از افراد روشن كرد.

شبنم مجیدي 
روزنامه نگار

روزهاي خوش 
شركت هاي 

ريالي

كاهش
 10هزار توماني دالر 

در 3هفته

 جنگ تجاري 
در  وضعیت آتش بس

   تغییر ارزش دالر چه تأثیري 
بر سهام شركت ها در بازار 

سرمايه دارد؟

   قیمت دالر از روز برگزاري 
انتخابات آمريكا با چه نوساناتي 

روبه رو شد؟
شروع انتخابات آمريكا در سوم نوامبر 
2020موجب شد تا بازارهاي داخلي 
ايران دچار نوســات شــديد قيمتي 
شوند و سير نزولي را در پيش بگيرند. 

   جهان بعد از انتخاب جو بايدن 
به عنوان رئیس جمهور آمريكا 
آماده است تا اين كشور نقش 
خود را در رونق اقتصاد دنیا از 

سر بگیرد

بعد از تغيير رياست جمهوري در آمريكا، سرمايه گذاران در كدام بازارهاي ايران متضرر خواهند شد؟

سوداگران بازارهاي خودرو، ارز و طال در كوتاه مدت كاهش سرمايه را تجربه خواهند كرد 

مفهوم دالری ترس

بازارهاي ايــران از فــرداي روز 
رياســت جمهوري  نتخابــات  ا
آمريكا واكنش هاي غريبي از خود 
نشــان دادند. بازار ارز كه از صبح 
چهارشــنبه 14آبان ماه 1399، 
زماني كــه هنوز شــانس دونالد 
ترامپ در پيــروزي در انتخابات 

باالتر بود صعودي و وارد كانال 30هزار تومان شد.

دولت تقريبا شهر را نيمه تعطيل كرده. 
با وجود اين، خيلي ها كه با اين تصميم 
مخالفند از آن تخطــي مي كنند. اما 
تخطي از درخواست دولت و باز كردن 
مغازه براي پيداكردن يك مشــتري  
هم نمي تواند وضعيت كاسبان را بهبود 
بخشــد. بازار راكدي كــه خيلي ها را 

نگران كرده، براي لوازم خانگي به بحران رسيده است. 

تجربه مشترك اســت يا شايد هم 
درد مشــترك؛ هر روز يا سبدهاي 
خريد كوچك تر مي شوند يا رقم هاي 
بيشتري از حساب ها كمتر. هر روز 
كه پا در ســوپرماركتي يا بقالي اي 
مي گذاري شوكه مي شــوي. با هر 
تكاني كه دالر و يورو به خودشــان 

مي دهند، رقم هاي روي اجناس هم باالتر مي رود.  شنبه 1 آذر 1399   5 ربیع الثانی 1442       شماره 8090  

تأثير انتخابات آمريكا بر بازارهاي ايران موقت است؟

حباب قیمت ها شكسته خواهد شد اما...

پــس از انتخابات آمريكا شــاهد تغيير در 
بازارهاي ايران بوديــم. در اين ميان يك 
سؤال مهم مطرح شد و بســياري از خود 
مي پرســيدند كه اين تغييرات تا چه زماني ادامه خواهد داشت و آيا 
بايد تأثيرپذيري بازارهاي ايــران از انتخابات آمريكا را امري موقتي 

دانست يا خير؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد به چند پيش فرض مهم اشاره كرد. فرض 
اول اين است كه نوسانات بازارهاي ايران ناشي از تكانه خروج آمريكا 

از برجام بود كه در 17ارديبهشت سال 97اتفاق افتاد.
فرض دوم به مــا مي گويد، همانطور كــه ترامپ بر اســاس وعده 
انتخاباتي اش از برجام خارج شــد بنابراين اين فرض را هم مي توان 
قبول كرد كه بايدن هم وعده انتخاباتي خود را كه همان برگشت به 

برجام است اجرايي كند.
بر اساس فرض ســوم بايد انتظار داشــت كه فروش نفت و صادرات 

غيرنفتي ايران به روال عادي بازگردد.
فرض چهارم مبتني بر اصلي ترين عامل نامتعادل شدن اقتصاد ايران 
يعني اخالل در عرضه ارز اســت. عرضه ارز از زمان خروج آمريكا از 
برجام تا كنون به دليل كاهش شــديد درآمدهــاي نفتي و صادرات 
غيرنفتي و همچنيــن نبود مبادله نرمــال و معمولي نقل و انتقاالت 
پولي، دچار مشكل شد اما در ســمت تقاضا ما شاهد كاهش شديد 
نبوديم، بنابراين تعادل عرضه و تقاضا به هم ريخت و اقتصاد ايران با 

چالش هايي جدي روبه رو شد.
فرض پنجم اين است كه كشــورهاي جهان نيز به تبعيت از آمريكا 
تحريم ها را بر مــا تحميل كردند، ما به خاطر داريم كه كشــورهاي 
اروپايي، اينســتكس را ايجاد كردند و در نهايت ايــن كانال مالي به 
دريافت مقداري دارو از كشور ســوئيس منتهي شد. به عبارت ديگر 
از ارديبهشت سال97 تا امروز ما در ظاهر تنها در محاصره و تحريم 
يكجانبه آمريكا بوديم اما در واقع كشورهاي ديگر- حتي كشورهاي 
دوست و آسياي جنوب شرقي- نيز از تحريم هاي آمريكا به طور كامل 

تبعيت كردند و نقل و انتقاالت پولي و كااليي ما دچار اخالل شد.
حال سؤال اين اســت با وجود اين حجم از اخالل و محدوديت كه بر 
اقتصاد ايران و مردم ما تحميل شد، آيا عوارض آن در افزايش قيمت 
ارز و حتي افزايش مواد خوراكي نمود پيدا كرد يا خير؟ پاسخ مثبت 
اســت و بنابراين بايد گفت كه اخالل در درآمدهــاي ارزي موجب 

نامتعادل شدن ساير بازارها شد.
حال با عبور از اين فرضيه ها بايد بگويــم كه تحريم ها همان اثري را 
بر نرخ خودرو دارد كه بر نرخ مرغ داشــت. ما در دوران تحريم شاهد 
جهش قيمت در بازارهاي مختلف بوديم. بر اين اســاس يك سؤال 
مطرح مي شــود كه »در صورت حذف همان عاملي كه موجب اين 
جهش هاي قيمت شده اســت، آيا قيمت ها تعديل خواهد شد؟« در 
پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه بدون شك قيمت ها به ارديبهشت 
سال 97باز نخواهد گشت، در اين موضوع ترديدي وجود ندارد؛ چرا 
كه ارز عامل تحريك افزايش قيمت ها در بازار ايران بود اما علت بقاي 
اين افزايش قيمت ها مربوط به حجم پول است. حجم نقدينگي ايران 
نزديك به 3ميليون ميليارد تومان اســت و بخشي  از كسري بودجه 
كشور در ســال جاري با تكيه بر اســناد خزانه جبران شد؛ بنابراين 
كسري بودجه كه امسال با خريد اسناد خزانه از سوي مردم، بانك ها و 
مؤسسات پولي تأمين شد،  يك نوع استقراض است و بايد در سال هاي 
بعد، راهي براي جبران آن درنظر گرفت؛ چــرا كه اين حجم پول بر 

متغيرهاي مالي كشور تأثير گذار است.
با تكيه بر اين مقدمه بايد گفت كه اگر فرض بازگشت بايدن به برجام 
اجرايي شود، اخالل در ســمت عرضه ارز حذف خواهد شد و در اين 
صورت درآمدهاي ارزي، مواداوليه و كاالهاي واســطه اي وارد ايران 
مي شوند. در اين شرايط بدون شك حباب قيمت خودرو،  مسكن، ارز، 

 طال و ساير بازارها در كنار انتظارات تورمي حذف خواهد شد.
 در صورت حذف اين موارد و بازگشت تجارت خارجي ايران و همچنين 
بازگشت كسري بودجه دولت - به دليل كســب درآمدهاي ارزي و 
نفتي- به حالت عادي، بدون شك انتظار اين است كه قيمت ها اصالح 
و تعديل شوند، البته اين اتفاقات به اين معني نيست كه بايد منتظر 
ماند كه پرايد به قيمت سال 97بازگردد، چون در فاصله زماني سال 

97تا به امروز شاهد خلق پول و افزايش حجم پول بوديم.
هم اكنون انتظار اين اســت كه قيمت ها بر اســاس متغيرهاي واقعي 
اقتصاد تنظيم شوند نه بر اســاس انتظارات تورمی. در واقع بايد گفت 
كه قيمت پرايدي كه به 130ميليون تومان رسيده بود يا ارز با قيمت 
30هزار تومان  در بلندمدت كشــش ندارند و بر اين اساس بايد انتظار 
داشت كه قيمت ها كاهش پيدا كنند و اين كاهش قيمت ماندگار باشد.

ناگفته نماند كه ميزان ماندگاري كاهش قيمت ها به سياســت هاي 
پولي، بودجه اي و مالياتي دولت بازمي گردد، اگر دولت اســتقراض 
خودش را از منابع واقعي جبران كند، همچنين سياستی  انضباطي  
اتخاذ كند كه تورم در ســال جاري به همان عددي كه بانك مركزی 
هدف گذاري كرده اســت – بين 20تا 22درصد- برســد، انتظارات 
تورمي حذف شود و اين چشم انداز براي مردم شكل بگيرد كه بدانند 
تورم سال آينده كمتر از سال جاري خواهد شد و در نهايت اگر دولت 
زمينه را براي تورم يك رقمي مهيا كنــد، اين كاهش قيمت ها زمان 
طوالني تري ماندگار خواهند شــد، در غيراين صــورت اگر دولت و 
مجلس رفتاري از خود نشــان دهند كه موجــب افزايش انتظارات 
تورمي شوند يا موجب از بين رفتن اثرات مثبت انتخابات آمريكا بر 
اقتصاد ايران شوند، بايد گفت كه قيمت ها باز مي توانند سير صعودي 

به خود بگيرند.
در مجموع اگر قيمت ها در اقتصاد ايران بر اساس متغيرهاي واقعي 
شكل بگيرند نه بر اساس تكانه هاي سياســي خارجي، بدون شك 
قيمت ها كاهش خواهند يافت و اين كاهش نيز مي تواند ماندگار باشد.

هادي حق شناس
اقتصاددان

سيگار 
واجب تر از نان شب

پرسه در سوپرماركت ها؛ در جست و جوي
 نشانه هاي تغيير در خريدهاي  روزمره مردم

14 1416

15

خودرو را خوش بيني
 جامعه ارزان كرد

مروري بر اتفاقات بازار خودرو 
پس از انتخابات آمريكا

كاهش
 80  درصدي فروش

تابستان با حداقل 20ميليون تومان مي شد لوازم ضروري 
خانگي خريد اما پاييز با حداقل 50ميليون

بازارها و

انتخابات آمریکا 

این شماره

يادداشت يك
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پيشازانتخابات: 136ميليون تومان
قيمتروز:115ميليون تومان

پرايد131
پيشازانتخابات:118ميليون تومان

قيمتروز:95ميليون تومان

پرايد132
پيشازانتخابات:118ميليون تومان

قيمتروز:97ميليون تومان
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پيشازانتخابات:145ميليون تومان
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پيشازانتخابات:

169ميليون تومان
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پيشازانتخابات:200ميليون تومان
قيمتروز:170ميليون تومان
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پژو206تيپ2
پيشازانتخابات:212ميليون تومان 

قيمتروز:190ميليون تومان 

پژو206تيپ5
پيشازانتخابات:280ميليون تومان 

قيمتروز:260ميليون تومان 

پژوپارس
پيشازانتخابات:240ميليون تومان 

قيمتروز:195ميليون تومان 

2  شنبه 1 آذر 99  شماره 8090 14 3 0 2 3 6 3 0 درنگ

نامكاال
 قيمت 

تيرماه 99 
)تومان(

پس از كاهش 
قيمت ارز 

آبان ماه 99 
)تومان(

يخچال و 
فريزر

فيلور13فوت 
342

3ميليون 
و 790هزار 

5ميليون و 
560هزار 

اجاق گاز 
5شعله 

ايران شرق 
مدل ونيز

يك ميليون 
و 399هزار

يك ميليون و 
914هزار

ماشين
 لباسشويي

جنرال 
آدميرال

يك ميليون و 
595هزار

2ميليون و 
709هزار

تلويزيون 

ال اي دي 
فيليپس   مدل  

 5063 pft
40اينچ

4ميليون 
و 700هزار

5ميليون و 
300هزار

و بازارها 
آمريكا  انتخابات 

اين شماره

بازار لوازم خانگي پس از تغيير نرخ ارز، چه تغييراتي كرد؟

كاهش80درصديفروش
تابستان با حداقل 20ميليون تومان مي شد لوازم ضروري 

خانگي خريد اما پاييز با حداقل 50ميليون

دولت تقريبا شــهر را نيمه تعطيل 
كرده. با وجود اين، خيلي ها كه با 
اين تصميم مخالفند از آن تخطي 
مي كنند. اما تخطي از درخواست دولت و باز كردن مغازه براي پيداكردن 
يك مشتري  هم نمي تواند وضعيت كاسبان را بهبود بخشد. بازار راكدي 
كه خيلي ها را نگران كرده، براي لوازم خانگي به بحران رسيده است. 
با پيروزي جو  بايدن در انتخابات آمريكا و ريزش قيمت دالر، ركود در 
بازار لوازم خانگي بيشتر شده. كاهش نرخ ارز، قيمت كاالهاي خارجي 
را 20 درصد تغيير داده است. با وجود اين، فروشگاه هاي لوازم خانگي 
همچنان مشتري ندارند و فروشندگان از كاهش 80 درصدي فروش شان 
گاليه مي كنند. پس از كاهش نرخ ارز در واقع چه اتفاقاتي در اين بازار 
رخ داده و وضعيت آن چگونه اداره مي شود؟ در اين مدت آيا قيمت لوازم 

خانگي تغيير كرده است؟

تالطمهايبازار
از اوايل ســال 1397، با اعمال تحريم ها عليه ايران و خروج برندهاي 
توليدكننده لوازم خانگي از كشور و افزايش نرخ ارز تا انتخابات آمريكا، 
بازار تالطم هاي بسياري را تحمل كرده است؛ به عبارتي افزايش تقاضا و 
كمبود عرضه، قيمت ها را بيش از حد تصور باال برده. هرچند در روزهاي 
گذشته با كاهش قيمت ارز، اين اميد در مردم به وجود آمد كه قيمت 
لوازم خانگي هم كاهش پيدا مي كند اما فروشــندگان لوازم خانگي 
معتقدند اين وضعيت وابســته به آنها نيســت و تصميم شان تأثيري 
بر تعيين قيمت لوازم خانگي ندارد بلكه اين توليدكنندگان هســتند 
كه قيمت ها را تعييــن مي كنند. اكبر پازوكي، رئيــس اتحاديه لوازم 
خانگي مي گويد كه طبق آمارها، فروش لوازم خانگي نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته،  50 درصد افت داشته است. او علت كاهش فروش 
كاال را افزايش قيمت ارز و عدم ثبات آن مي داند؛ »قيمت 3 قلم لوازم 
خانگي ايراني يعني يخچال سايد باي ســايد، لباسشويي و ظرفشويي 
حدود 80 ميليون تومان است. فروشندگان لوازم خانگي آنقدر سرمايه 
ندارند كه بخواهند كاالها را اقســاطي به مردم بفروشند.« از آنجا كه 
مشكالت اقتصادي، اين اجازه را به فروشندگان نمي دهد كه به شكل 
عمده خريد كنند و مجبورند روزانه كاالي سفارشي شان را از كارخانه 
تهيه و خريداري كنند، با سود مشخصي آن را به قيمت روز خريده و 

عرضه مي كنند.

حداقلها،از20به50ميليونتومانرشدكرد
شيوع ويروس كرونا و گراني كاالها به اندازه اي به خانواده ها فشار وارد 
كرد كه بعضي از زوج هاي جوان براي تهيه لوازم خانگي نه تنها اول به 
قيمت  به جاي كيفيت و گارانتي توجه مي كنند كه براي خريد، اجناس 
دست دوم را قيمت مي گيرند. آنهايي كه مي خواستند زندگي را بدون 
جشن عروسي آغاز كنند و از اين فرصت استفاده كردند، نمي دانستند 
تله بزرگ تري انتظارشان را مي كشــد؛ لوازم خانگي. درنظر بگيريد 
زوجي كه تا همين چند ماه پيش يعني در تابستان مي توانست با حداقل 
20ميليون تومان لوازم ضروري و اوليه خانگي را تهيه و با 96ميليون 
تومان جهيزيه متوســطي خريداري كند، پاييز با حداقل 50ميليون 
تومان بايد اين خريد را انجام دهد. اين البته براي حداقل هاست. براي 
تهيه وسيله با نرخ متوسط، حدود 130 تا 150 ميليون تومان پول نياز 
است. ارزان ترين يخچال بازار، مدل فريزر باال، قيمتش از 6ميليون تومان 
آغاز مي شود و تا 19ميليون و 200هزار تومان افزايش مي يابد. قيمت 
يخچال فريزر مدِل فريزر پايين نيز از 9ميليون و 300هزار تومان شروع 
و به 23ميليون و 500هزار تومان ختم مي شود. حداقل قيمت تلويزيون 
32 اينچ، 5ميليون و 900  هزار تومان اســت و تا بيش از 100ميليون 
تومان هم مي رسد. قيمت ماشين لباسشــويي حداقل از 9ميليون و 
700هزار تومان شروع مي شــود و تا حدود 30ميليون تومان افزايش 
مي يابد. اجاق گاز مبله به شرط آنكه در بازار پيدا شود، حداقل 5ميليون 
تومان است. قيمت اين كاال تا 14 ميليون تومان هم تغيير مي كند. اجاق 
روميزي هم از يك ميليون و 900هزار تومان شروع  مي شود و تا بيش 
از 12ميليون تومان مي رسد. براي خريد اتو نيز حداقل بايد 647هزار 
تومان و تا 2ميليون و 650 هزار تومان هزينه كرد. جاروبرقي، حداقل 
يك ميليون و 350هزار تومان و حداكثر 9ميليون و 200هزار تومان 
است. مبلمان حداقلش 8ميليون تومان، كاالي خواب 4 ميليون تومان، 
ظروف آشپزخانه 2ميليون و 500هزار تومان، 2تخته فرش از 5 تا بيش 
از 10ميليون تومان و ساير كاالهاي مورد نياز، حداقل 3ميليون تومان 

است. با اين افزايش قابل توجه قيمت، بازار راكد شده است.

يخچال50ميليونتومانيايراني
چه كســي باور مي كند كه قيمت يخچال و فريزر ســايد توليد داخلي 
حدود 50 ميليون تومان و قيمت هر دستگاه ماشين لباسشويي ايراني 
10  تا 14 ميليون تومان باشد. با كاهش قيمت ارز، مردم در انتظار كاهش 
قيمت لوازم خانگي هستند، بنابراين تصميم خريد خود را به آينده موكول 
كرده اند تا وضعيت بازار شفاف تر شود. از سويي مشخص است كه با كاهش 
قيمت ارز، بالفاصله قيمت كاال كاهش پيدا نمي كند، زيرا فروشندگان 
توليداتي را عرضه مي كنند كه حداقل هفته ها يا ماه هاي قبل توليد شده 
و با ارز 30 هزار تومان توليد و خريد شــده اند. با اين حال، كارشناســان 
معتقدند كه نمي توان ارزيابي دقيقي از اثرات كاهش قيمت ارز بر بازار لوازم 
خانگي كرد. كارشناسان اين حوزه معتقدند  كه كاهش ارز مانند افزايش 
آن، روندي هيجاني است و ممكن است تا انتقال قدرت آمريكا اين بازار 
همچنان با نوساناتي روبه رو شود. از سويي كاالهاي خارجي روزانه به صورت 
قاچاق وارد ايران مي شوند و با قيمت ارز ارتباط مستقيم دارد. با پايين آمدن 
نرخ ارز، قيمت كاالي خارجي هم كاهش پيدا مي كند كه اين ميزان بين 
10 تا 20 درصد است. البته اگر فكر كرده ايد در آن بازار، اوضاع بهتر است 
سخت در اشتباهيد، زيرا براي كاالي خارجي هم تقاضايي نيست. مردم 
منتظرند باز هم كاالها ارزان تر از اين چيزي كه امروز ارائه مي شوند، شود.

قيمتكاالهاپيشوپسازكاهشنرخارز

زهرارستگارمقدم
روزنامه نگار

خودرو را خوش بيني جامعه ارزان كرد 
مروري بر اتفاقات بازار خودرو پس از انتخابات آمريكا

بازارهاي ايران 
از فــرداي روز 
ت  بــا نتخا ا
رياست جمهوري آمريكا واكنش هاي غريبي از خود نشان دادند. 
بازار ارز كه از صبح چهارشنبه 14آبان ماه 1399، زماني كه هنوز 
شانس دونالد ترامپ در پيروزي در انتخابات باالتر بود صعودي 
و وارد كانال 30هزار تومان شد، اما عصر همان روز با تغيير روند 
اخبار شمارش آرا، بازار ارز دچار ريزشي قابل توجه شد و كاهش 
قيمت دالر در كمال ناباوري تــا 23هزار تومان هم ادامه يافت. 
آنچه قابل پيش بيني بود، تأثير مســتقيم نوسان قيمت دالر بر 
ديگر بازارها، به ويژه بازار خودرو بود. اين بازار به اندازه اي دچار 
ريزش قيمت شد كه فعاالن اين حوزه كاهش 3ميلياردي قيمت 
چند مورد از خودروهاي وارداتي خاص را هم تأييد كردند. اگرچه 
روند كاهش قيمت خودرو چندين هفته پيش از آغاز انتخابات،  به 
واسطه وعده افزايش توليد خودرو در كشور افزايش پيدا كرده بود، 
 اما به گفته رضا آريا راد، افزايش خوش بيني جامعه نســبت به 
آينده پس از اعالم نتايج انتخابات آمريكا هم تأثيري قابل توجه 
بر كاهش قيمت ها، چه پس از انتخابات و چه تا پايان سال جاري 
داشته و خواهد داشت. اين كارشناس صنعت خودرو مي گويد از 
نيمه دوم  97به بعد در زمينه داخلي سازي  صنعت خودروسازي 
كشور اقدامات مؤثري انجام شــد و به اين شكل، توليد به رونق 
افتاد. اما از پايان اسفند ماه ســال 98همه گيري كرونا واردات 
قطعات و مواداوليه مورد نياز را با مشكل مواجه كرد. به گفته اين 
كارشناس، با اين همه هم اكنون خودروسازان به نقشه راه سال  

99خود كه توليد حدود 1ميليون و100هزار دســتگاه خودرو 
بوده است كامال نزديك شــده اند و تحقق اين مهم هم بر روند 
كاهش قيمت تأثيرگذار بوده است. از سوي ديگر بحث جو رواني 
جامعه يا انتظارات تورمي هم بر كاهش قيمت ها تأثيرگذارند. 
نتيجه انتخابات آمريكا، احتمال لغــو تحريم ها يا بحث فروش 
نفت همگي بر ايجاد خوش بينــي در جامعه و كاهش قيمت ها 
اثر گذاشته اند و جامعه اكنون نسبت به لغو تحريم ها، برقراري 
مراودات بين المللي، امكان تهيه خودروي بهتر با كيفيت باالتر 
و يا امكان توليدات بيشتر و عرضه محصوالت با قيمت كارخانه 

براي متقاضي خوش بين است.
براي درك بهتر كاهش قيمــت  خودروهاي داخلي و خارجي 
در بازار خودرو پس از اعالم نتايج انتخابات آمريكا، كاهشي كه 
حدود آن 20تا 25درصد اعالم شده است، قيمت روز خودروها 
در هفته هاي پيش از انتخابات و روزهاي پس از آن را در قالب 
اينفوگرافيك در كنــار هم قرار داده ايــم. خودروهاي داخلي 
به ارزش كمتــر از 200ميليون تومان در دســته خودروهاي 
ارزان قيمت، خودروهاي داخلــي 200تا 450ميليون توماني 
در دســته خودروهای با قيمت متوســط و خودروهاي باالي 
500ميليون تومان در دســته خودروهاي داخلي گران قيمت 
قرار گرفته انــد. همچنين خودروهاي وارداتــي و خودروهاي 
چيني در 2گروه مجزا دسته بندي شــده و تفاوت قيمت آنها 
قابل تشخيص اســت. قيمت هاي پيش از انتخابات برگرفته از 
جداول اعالم قيمت خودرو در هفته هاي آخر مهر و هفته هاي 

اول آبان 99و همگي قيمت ها حدودي هستند.

قيمتخودروهايوارداتي
رنوتاليسمان

پيشازانتخابات:2ميليارد و300ميليون 
تومان

قيمتروز:2ميليارد و140ميليون تومان 

رنوكولئوس
پيشازانتخابات:2ميليارد و598ميليون 

تومان 
قيمتروز:2ميليارد و440ميليون تومان 

فولكستيگوان
پيشازانتخابات:3ميليارد و700ميليون 

تومان 
قيمتروز:2ميليارد و730ميليون تومان 

i20هيونداي
پيشازانتخابات:990ميليون تومان

قيمتروز:870ميليون تومان 

هيوندايسانتافه
پيشازانتخابات:2ميليارد و730ميليون 

تومان 
قيمتروز:2ميليارد و530ميليون تومان 

هيوندايآزرا
پيشازانتخابات:3ميليارد و220ميليون 

تومان 

قيمتروز:2ميليارد و870ميليون تومان 

النترا
پيشازانتخابات:يك ميليارد و 

 370ميليون تومان 
قيمتروز:يك ميليارد و 310ميليون 

تومان 

توسان
پيشازانتخابات:2ميليارد و 390ميليون 

تومان 
قيمتروز:2ميليارد و 240ميليون تومان 

كياسورنتو
پيشازانتخابات:3ميليارد و 90ميليون 

تومان 
قيمتروز:3ميليارد و 70ميليون تومان 

كيااسپورتيج
پيشازانتخابات:2ميليارد و 450ميليون 

تومان 
قيمتروز:2ميليارد و340ميليون تومان

اپتيما
پيشازانتخابات:2ميليارد و 400ميليون 

تومان 
قيمتروز:2ميليارد و240ميليون تومان 

قيمتخودروهايچيني)مديرانخودرو(
X22امويام

پيشازانتخابات: 530ميليون تومان 
قيمتروز:390تا480ميليون تومان

امويام315
پيشازانتخابات:410ميليون تومان 

قيمتروز:300ميليون تومان

X55امويام
پيشازانتخابات:763تا 850ميليون تومان 

قيمتروز:740تا 780ميليون تومان

چريآريزو5
پيشازانتخابات:490تا 615ميليون 

تومان 
قيمتروز:480تا 600ميليون تومان

چريآريزو6
پيشازانتخابات:750ميليون تومان 

قيمتروز:740ميليون تومان
تيگو5

پيشازانتخابات:850ميليون تومان 
قيمتروز:740ميليون تومان

تيگو7
پيــشازانتخابــات:يك ميليــارد  

و115ميليون تومان 
قيمتروز:900ميليون تومان  

خودروهايداخليباقيمتمتوسط
EF7سمند

پيشازانتخابات:237ميليون تومان
قيمتروز:210ميليون تومان

سمندسورن
پيشازانتخابات:270ميليون تومان 

قيمتروز:225ميليون تومان 

دناتيپيك
پيشازانتخابات:314ميليون تومان

قيمتروز:270ميليون تومان 

دناپالس
پيشازانتخابات:370ميليون تومان 

قيمتروز:342ميليون تومان 

پژوپارساتومات
پيشازانتخابات:394ميليون تومان 

قيمتروز:344ميليون تومان

پژو207دندهاي
پيشازانتخابات:330ميليون تومان

قيمتروز:286ميليون تومان 

پژو207اتومات
پيشازانتخابات:500ميليون تومان

قيمتروز:439ميليون تومان

پژو206صندوقدار
پيشازانتخابات:271ميليون 

تومان
قيمتروز:260ميليون تومان 

H30دانگفنگ
پيشازانتخابات:435ميليون تومان 

قيمتروز:366ميليون تومان 

رنوتندر
پيشازانتخابات:362ميليون تومان 

قيمتروز:335ميليون تومان

H330برليانس
پيشازانتخابات:331تا 462ميليون 

تومان 
قيمتروز:290تا 440ميليون تومان 

برليانسكراس
پيشازانتخابات:507ميليون تومان 

قيمتروز:475ميليون تومان 

J4جك
پيشازانتخابات:454ميليون تومان 

قيمتروز:390ميليون تومان 

خودروهايداخليگرانقيمت
ساندرواستپوي

پيشازانتخابات:585ميليون تومان
قيمتروز: 536ميليون تومان

ساندرو
پيشازانتخابات:541ميليون تومان

قيمتروز:500ميليون تومان

S5جك
پيشازانتخابات:880ميليون تومان

قيمتروز:710ميليون تومان 
 

بسترن
پيشازانتخابات:540ميليون تومان

قيمتروز:520ميليون تومان 

H2هاوال
پيشازانتخابات:815ميليون تومان 

قيمتروز:785ميليون تومان 

پژو2008
پيشازانتخابات:يك ميليارد و 172ميليون 

تومان
قيمتروز:يك ميليارد تومان 

هايماS5توربو
پيشازانتخابات:700ميليون تومان 

قيمتروز:615ميليون تومان

هايماS7توربو
پيشازانتخابات:845ميليون تومان

قيمتروز:730ميليون تومان

رنوكپچر
پيشازانتخابات:يك ميليارد و 230ميليون 

تومان
قيمتروز:يك ميليارد و 120ميليون تومان

سوزوكيويتارا
پيشازانتخابات:يك ميليارد و290ميليون 

تومان 
قيمتروز:يك ميليارد و 110ميليون تومان

چانگان
پيشازانتخابات:545ميليون تومان 

قيمتروز:470ميليون تومان

كياسراتو
پيشازانتخابات:يك ميليارد تومان

قيمتروز:879ميليون تومان

C3سيتروئن
پيشازانتخابات:يك ميليارد و15ميليون 

تومان
قيمتروز:926ميليون تومان

آيندهقيمتخودروهايوارداتي
باتوجهبهشرايطحاكمووضعيتبودجهكشور،بحثانتقالارزبراييككااليمصرفيبادواممانندخودروكهدرايرانجايگزين
داردوتوليدميشود،تاپايانسالدرايرانمنتفيخواهدبود.بهبيانيديگرتاپايانسال99بحثازسرگيريوارداتخودرو
بهمنظورمتعادلسازيياكاهشقيمتخودروهايوارداتيوجودنخواهدداشت.ممكناستدرآيندهدورتروارداتباهدف
ايجادرقابتواشتغالزاييانجامشود،اماتاپايانسال99ارزيبرايوارداتخودرواختصاصدادهنخواهدشد.دليلكاهش
چندميليارديقيمتخودروهايوارداتيپسازانتخاباتآمريكاهمانخوشبينيوانتظاراتتورميدرجامعهبودواگراين

خوشبينينسبتبهبهبودوضعيتاقتصاديجامعهادامهدارشود،احتمالتداومكاهشقيمتوجودخواهدداشت.

آيندهقيمتخودروهايداخلي
بادرنظرگرفتنشرايطكنوني،دربازارخودروهايداخليتا
پايانسالقطعاافزايشقيمتخواهيمداشتامااينافزايش
قيمتمشابهماههايگذشــتهبهصورتماهانهياهفتگي
نخواهدبودوقيمتخودروافزايشيمعقولترخواهدداشت.
دركشورساالنهيكميليونو200هزارمتقاضيواقعيبراي
خودرووجوددارد.باتوجهبهاينكهنقشهراهخودروسازان
برايســالجارييكميليونو200هزاردســتگاهبودهو
خودروسازانموفقبهتحققايننقشهراهشدهاند،افزايش
قيمتآنچنانيپيشبينينميشوداماممكناستقيمتها
متناسببانوساناتنرخارزكميافزايشداشتهباشند.بااين
همهقطعاتاپايانسالخبريازدوياچندبرابرشدنقيمت

خودروهايداخلينخواهدبود.

سميرامصطفینژاد
روزنامه نگار
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این شماره

 روزهاي خوش
شركت هاي ريالي

تغيير ارزش دالر چه تأثيري بر سهام شركت ها در بازار سرمايه دارد؟

بدون شك ميان دو متغير نرخ دالر 
و قيمت ها در بورس همبســتگي 
غيرقابل انكاري وجود دارد. از يك 
نظر نرخ ارز، ماهيت اثر گذاري خود را در دارايي شركت ها به صورت 
ارزش جايگزيني نشــان مي دهد. به اين معني كه تغيير نرخ ارز در 
تغيير ارزش دارايي هاي شركت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي نمود 
پيدا مي كند. شركت ها هم  متشــكل از اين دارايي ها نظير خودرو، 
ساختمان، ماشين آالت و تجهيزات هستند و در بعد ديگر افزايش 
نرخ ارز به واسطه اثرات تورمي كه در جامعه دارد تأثير خود را بر بازار 
سرمايه هم نشــان مي دهد. وقتي قيمت ارز افزايش پيدا مي كند، 
مدتي بعد كاالها، خدمات و محصوالت مصرفي هم گران مي شوند، 
سود حاصل از فروش كاالهاي جديد – از آنجا كه قيمت تمام شده 
با تورم همخواني ندارد- براي شركت ها تغييرات قابل اهميتي پيدا 

مي كند.
البته بورس گاهي اين افزايش و كاهــش قيمت دالر را به اصطالح 
پيش خور مي كند ولي در اغلب موارد بازار بعد از مدتي، خودش را با 
نرخ ارز و دالر منطبق مي كند. به طور مثال با افزايش 30 درصدي 
قيمت دالر يكباره ارزش سهام شركت ها 30 درصد افزايش نخواهد 
داشت همانطور كه قيمت خودرو و مسكن يكباره 30 درصد افزايش 
نخواهد داشــت و به همين صورت كاالها و محصوالت 30 درصد 
افزايش قيمت را نخواهد ديد. اما وقتي نرخ ارز ثابت مي شود كم كم 
اثراتش در قيمت كاالها نمود پيدا مي كند و به همين شكل اين تغيير 
به بازار سرمايه هم راه پيدا مي كند؛ زمان تأثير گذاري تغييرات نرخ ارز 
در بازار متفاوت است يعني گاهي به سرعت در بازار تأثير مي گذارد و 

گاهي حتي تا شش ماه براي اثرگذاري زمان نياز دارد.
ســرعت و ميزان تأثير گذاري اين تغييرات اما در سهام شركت ها 
متفاوت است، به طور كلي شركت ها از نظر تأثيرپذيري نسبت به نرخ 
ارز به چند دسته مشخص تقسيم مي شوند. دسته اول شركت هايي 
هستند كه بهاي تمام شده محصوالت توليدي و بهاي مصارف آنها 
ريالي و فروش آنها نيز ريالي است. دسته دوم شركت هايي كه بهاي 
تمام شــده محصوالت و بهاي مصارف آنها ريالي اســت و درآمد يا 
بخشــي از درآمد آنها به صورت دالري است يا تحت تأثير مستقيم 
نوسانات قيمت دالر است. دسته سوم مربوط به شركت هايي است 
كه بهاي تمام شده محصوالت، بهاي مصارف و درآمدهايشان دالري 
است، مثل شركت هاي حوزه پااليش و نفت و همچنين شركت هاي 
حوزه فلزات و معدن، دسته چهارم مربوط به شركت هايي است كه 
بهاي تمام شده محصوالت آنها دالري اســت ولي قيمت گذاري و 

فروش اين محصوالت تحت تأثير ريال است.
در دو دسته اول و دوم كه بهاي تمام شده محصوالت و مصارف ريالي 
است، در صورت افزايش نرخ ارز قيمت كاالها و محصوالت نيز باال 
مي رود و در صورتي كه كاال و محصوالت توليد شــده توســط اين 
شركت ها افزايش نرخ نپذيرد، صادرات آنها به صورت رسمي و قاچاق 
جذاب مي شود. زيرا افزايش نرخ ارز باعث اختالف قيمت اين كاالها با 
محصوالت مشابه خارجي شان مي شود و همين سبب برهم خوردن 
نسبت عرضه و تقاضا در بازار داخلي و ايجاد تورم و باال رفتن قيمت 

كاالها و محصوالت اين شركت ها مي شود.
اما دسته چهارم با افزايش نرخ دالر به دليل ريالي بودن محصوالت 
آنها و تأخير براي تطبيق يافتن قيمت محصوالتشان با قيمت دالر 
آسيب بيشتري مي بينند. به طور مثال كاالهايي كه در صنعت خودرو 
براي توليد خودرو مورد استفاده قرار مي گيرد مانند فلزات، الستيك، 
قطعات شيميايي ماهيت دالري دارند ولي محصوالت توليدي آنها 
داراي ماهيت ريالي است و همينطور شــركت هاي داروسازي كه 
مواداوليه آنها وارداتي و به قيمت دالر است. اين دسته از شركت ها 

اگر مشمول دريافت دالر به نرخ ۴200 نشوند آسيب مي بينند.
البته طبيعي اســت كه شــركت ها هيچ كدام حالــت صفر و صد 
نباشند و تركيب منابع و مصارف و تركيب محصوالت و نرخ فروش 
محصوالتشان نسبتي از دسته بندي باال باشد. بنابراين تأثير تغيير 
نرخ ارز در بازار در هر دسته از شــركت هايي كه در باال گفته شد، 

متفاوت خواهد بود.
اما سؤال اين است هم اكنون كه قيمت دالر در حال ريزش است آيا 
نرخ سهام شركت ها هم سقوط مي كند يا چرا وقتي نرخ ارز صعودي 
بود، قيمت سهام شركت ها در بورس، سقوط مي كرد؟ در پاسخ بايد 
گفت زيرا بازار به پايدار بودن نــرخ دالر در محدوده 30 هزارتومان 
اعتماد و اعتقاد كافي نداشت بنابراين قيمت ها با اين نرخ انطباق پيدا 
نكرد و بازار در انتظار بود تا مشاهده كند آيا اين افزايش تأثير خود را 
درگزارش فصلي شركت ها نشان خواهد داد يا خير. از طرفي به واسطه 
انتخابات آمريكا كه در پيش بود برداشــت ها به اين سمت گرايش 
داشت كه تفاوت در انتخاب يك كانديدا مي تواند در قيمت دالر تأثير 
متفاوتي بگذارد. همين موضوع هم بسياري از سرمايه گذاران را به 
رفتار احتياطي يا به نوعي به خريد نكردن وادار مي كرد تا بتوانند در 
آينده و بعد از برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا با چشم انداز 

روشن تر بازار سرمايه را تحليل كنند.
از طرفي بايد توجه داشت، نرخ نيمايي دالر كه مبناي قيمت گذاري 
محصوالت شركت هاست در دي ماه سال 98 حدود 11000 تومان 
بود و در دهه آخر اسفندماه به محدوده 1۴ هزار تومان رسيد و اين 
نرخ تا اواسط تيرماه افزايش محسوسي را تجربه نكرد. اما رفته رفته 
با نزديك شدن به اواخر تابستان به 18هزارتومان رسيد و در مهر و 

آبان رقم 26هزار تومان را هم تجربه كرد.
اما شايد بهتر باشد در پايان به اين ســؤال پاسخ دهيم كه با وجود 
نوسان هاي شديد در بازار ارز، بازار ســرمايه چه رويكردي را اتخاذ 
خواهد كرد؟ بايد گفت كه هم اكنون شــاهد آن هســتيم كه روند 
قيمت بازار طال و دالر نزولي اســت درحالي كه در بازار سرمايه اين 
گشايش هاي احتمالي تأثيري نگذاشته است. به نظر مي رسد بازار 
ترجيح مي دهد به واسطه فشــارهاي رواني كه در اين مدت تحمل 
كرده و ضررهاي بسياري كه به سرمايه گذاران از محل افت هاي بازار 
سرمايه وارد شده است محتاط عمل كند و از طرفي در انتظار است تا 
مشاهده كند گشايش هاي سياسي و اقتصادي آيا واقعا اتفاق خواهد 
افتاد؟ درعين حال اثر افزايش نرخ دالر باالي 2۴ هزار تومان هنوز 
درصورت مالي شركت ها مشاهده نشده است. بنابراين انتظار مي رود 
طي 2 ماه آينده، بازار ســرمايه روند ثبات و سپس افزايشي به خود 
بگيرد. از نظر تكنيكال هم گروه زيادي از سهام شركت ها در خرداد 
و تير ماه سال جاري در شرايط خريد هيجاني بود و اين روند 2 ماه به 
طول انجاميد و به رشدهاي پرشتاب بورس منجر شد. هم اكنون هم 
تقريبا مدت 2ماه است كه بازار سرمايه نزول هايي را تجربه كرده كه 
همان شرايط فروش هيجاني است. بازار در هيچ كدام از اين شرايط 
به صورت بلندمدت نمي تواند دوام بياورد. البته هركدام از اين روند ها 
به يكســري محرك ها نياز دارند كه اگر اتفاق هاي سياسي نظامي 
امنيتي اين روند ها را برهم نزنند ما شاهد شرايط پايدار در بازار بورس 

و در نهايت رشد آن خواهيم بود. 

احسان رضاپور
كارشناس بازار سرمايه

بعد از تغيير رياست جمهوري در آمريكا، 
سرمايه گذاران در كدام بازارهاي ايران 

متضرر خواهند شد؟

مفهوم 
دالری ترس
سوداگران بازارهاي خودرو، 

ارز و طال در كوتاه مدت كاهش 
سرمايه را تجربه خواهند كرد

تحريم هــاي آمريكا عليه ايران، تنها مشــكل 
اقتصادي ما نيست اما شايد مهم ترين چالشي باشد 
كه امروز در كشور با آن دست و پنجه نرم مي كنيم. 
تحريم هايي كه بخش اعظمي از منابع درآمد ارزي 
ايران را به نوعي مسدود كرده و با همكاري معضلي 
به نام تصويب نشدن FATF صادرات كشور را دچار 
مشكالت جدي كرده اســت. از بين رفتن برجام، 
توافقي تاريخي كه دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريكا آن را به هم زده، نتايج خود را در 2 ســال 
اخير روي اقتصاد ايران گذاشــت و حاال به نظر 
مي رسد با روي كار آمدن جو بايدن، نامزد حزب 
دمكرات دوباره قابل دسترس شده است. بعضي از 
تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه حضور بايدن 
فرصت تنفسي به اقتصاد ايران است كه ترامپ آن 
را دريغ كرده بود. فرصتي كه مي توان اميد داشت 
در آن امكان اصالح ســاختارهاي غلط اقتصادي 
دوباره فراهم شــود چرا كه با متوقف شدن روند 
تشديد تحريم ها بحران هاي اجتماعي، سياسي و 
اقتصادي در كشور اندكي فروكش مي كند؛ البته 
اگر دغدغه اي براي بهبود و ترميم اين آسيب ها در 
ميان مسئوالن وجود داشته باشد. بعضي ديگر از 
تحليلگران اما بر اين باورند كه آنقدر خشت هاي 
اول كج نهاده شــده كه ديگر به حال اين اقتصاد 
فرقي نمي كند ترامپ يا بايــدن، قهر يا مذاكره، 
جنگ يا مصالحه... كمتر از 3ســال پيش بود كه 
دكتر مســعود نيلي در اين باره هشدار داده بود. 
اين اقتصاددان با نام بــردن از 5 ابرچالش بزرگ 
اقتصادي در ايران گفته بود كه اقتصاد ايران اسير 
يك توهم در سطح سياســتگذار و جامعه شده 
است. توهمي كه دولت خود را متصدي تمام امور 
اقتصادي مي داند و جامعه ارائــه منابع ارزان از 
سمت دولت را يك وظيفه بديهي مي داند؛ غافل 
از اينكه همين رويكرد ســبب مخــارج افراطي 
دولت و مصرف بي رويه جامعه شده است. مسعود 
نيلي رفع اين تمرين اجتماعي غلط ۷۰ ساله را از 
 ضروريات اقتصاد كشور دانسته بود و »بودجه«، 
»صندوق  هاي بازنشســتگي«، »نظام بانكي«، 
»محيط زيســت« و »منابع آبــي« را به عنوان 
ابرچالش هاي اقتصاد ايران فهرســت كرده بود. 
امروز همه آن  چالش ها به قــوت خود باقي اند اما 
سياست آمريكا در برابر ايران ممكن است تغيير 
كند. به خصوص كه بايدن پيش از انتخاب توسط 
مردم آمريكا، وعده بازگشــت به برجام داده بود؛ 
وعده اي كه اگرچه هنوز عملي نشــده اما همان 
فرداي اعالم پيروزي اين كانديدا تأثير خود را بر 
بازارهاي اقتصادي گذاشت، سكه به كانال 11ميليون 
تومان و دالر به كانال 23هزار تومان برگشــتند. 
البته شاخص كل بورس ايران هم بعد از انتشار اين 
خبر، منفي شد و تا پايان هفته منفي ماند. سؤالي 
كه در اين ميان به نظر مي رسد گوشه ذهن همه در 
اين روزهاي پرتالطم بازارهاست اين است كه در 
نهايت تكليف سرمايه گذاران مختلف چه مي شود؟ 
آيا قرار است همه آنها كه پس اندازهاي ريالي خود 
را وارد بازارهاي مختلف كرده اند متضرر شــوند؟ 
بيشتر اقتصاددان ها اما بر اين باورند كه اين معادله 
پيچيده جواب روشن و ســاده اي نداشته و براي 
هراس كنوني سرمايه گذاران- حداقل فعال- تحليل 

آرامش بخشي وجود ندارد.

مائده امينی 
روزنامه نگار

بازار خودرو در ركود مي ماند 
اثر كوتاه مدت رواني در نهايت خود را در بازه زماني 
كوتاه مدت براساس نرخ تورم تنظيم خواهد كرد. 
تا مادامي كه سياستگذاري در بازار خودرو اصالح 
نشود، تالطم ها و نوســان قيمتي در بازار خودرو وجود خواهد داشت اما در بازه 
كوتاه مدت، بازار از سمت تقاضا دچار ركود و انجماد مي شود و در نتيجه اين اتفاق 
قيمت خودرو پايين مي آيد. چرا كه امروز اين خوش بيني و اميد در جامعه ايجاد 
شده كه قيمت هاي خودرو شكسته خواهد شد و سقوط نرخ ها اتفاق خواهد افتاد. اين اميد ريشه در آن دارد 
كه جامعه امروز اين احتمال را مي دهد كه بايدن به برجام برگردد و شرايط فرق كند. اين در حالي است كه 
سرنوشت سياسي ايران در اين حوزه به انتخابات رياست جمهوري سال 1۴00خود ما هم بستگي دارد و تا آن 
زمان بازار در نوعي ركود عميق فرو مي رود. اما براي پاسخ به اين پرسش كه اين ركود منجر به كاهش قيمت 
مي شود يا نه، بايد در نظر بگيريم كه بيش از بازگشت به برجام ما نياز به اصالح سياست ها در صنعت خودرو، 
 قيمت گذاري و شكست انحصار خودروسازان دارد. سياست هاي كالن بايد در بانك مركزي، وزارت اقتصاد، 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت،  معدن و تجارت دوباره بررسي و سپس اصالح شوند. متأسفانه امروز 
چنين اراده اي اصال در بين مسئوالن وجود ندارد. همانطور كه در شرايط تحريمي كشور بدون برنامه اداره 
شد، به نظر مي رسد درصورت لغو تحريم ها هم مسئوالن برنامه اي براي استفاده از اين فرصت - حداقل در حوزه 
خودرو- ندارند و قرار است شيوه اداره همان »باري به هر جهت« هميشگي باشد. همچنان همان حرف ها 
زده مي شود و همان آدم ها در اين بازار داللي مي كنند. ســوء مديريت خودروسازان مي تواند به كل اقتصاد 
ايران آسيب برساند و ورشكستگي گريزناپذير اين شركت ها مي تواند تبعات سنگيني براي كشور ايجاد كند.

فربد زاوه
تحليلگر خودرو

و  خودر

كاهش قيمت طال مي تواند ادامه داشته باشد 
 مــردم به دنبــال جايــي بــراي 
سرمايه گذاري مي گردند كه براي آنها 
ارزش افزوده ايجــاد كند. دولت بايد 
براي هدايت اين نقدينگي ها راه چاره اي بينديشد كه نتايج آن هم به سود 
مردم باشد هم به سود اقتصاد كشور. نوسان هاي بازار طال عموما باعث ايجاد 
ترس در دل سرمايه گذاران مي شود و آنها را بر آن مي دارد كه تصميم خود 
را تغيير دهند و تقاضا را به سمت بازارهاي ديگري هدايت كنند. كمتر تحليلگري مي تواند صراحتا 
درباره ريزش يا جهش بازاري اظهارنظر كند. پيش بيني يك بازار وابسته به فاكتورهاي متفاوتي است 
اما با توجه به شعارهايي كه جو بايدن داده و همچنين مشكالتي كه امروز اقتصاد آمريكا با آنها مواجه 
است، شك نكنيد كه دالر آمريكا در برابر ساير ارزها تضعيف مي شود. چنين اتفاقي اين بستر را فراهم 
مي كند كه سرمايه گذاران، سرمايه خود را سوي بازار طال هدايت كنند تا كمتر متضرر شوند. اونس 
جهاني در سه چهار ماه آينده حتما به باالي 2هزار دالر خواهد رسيد. اين تفكر كه روي كار آمدن بايدن 
مي تواند منجر به كاهش قيمت همه  چيز در ايران شود، تفكر درستي نيست. از سوي ديگر،  آنقدر كه 
مردم ما انتظار دارند، سياست ترامپ با بايدن- حداقل در قبال ايران- فرق نخواهد كرد. اگر تمهيدات، 
چاره انديشي ها و برنامه هاي مسئوالن به درستي انجام شــود، سرمايه گذاران نه در بازار طال، كه در 
هيچ بازاري متضرر نخواهند شد. اگر غيراز اين عمل شود، شك نكنيد كه طال نوسان هاي شديدي را 
تجربه خواهد كرد. همچنين من بر اين باورم كه اگر جو بايدن در آرامش كاخ سفيد را تحويل بگيرد، 
در يكي دو ماه آينده، درست در بازه زماني كه رئيس جمهور تازه آمريكا، سياست هاي كوتاه مدت خود 
را اعالم مي كند، احتماال بازار طالي ايران، كاهش قيمت را تجربه خواهد كرد. اما اگر تمهيداتي كه 
در چند سطر باالتر گفتم اتخاذ نشود، هيچ بعيد نيست كه دوباره در بازار طال و سكه افزايش قيمت 
قابل توجهي را مشاهده كنيم. شاهد مثال اين ادعا رفتار بازار طال و سكه در يك هفته بعد از انتخابات 
آمريكاست. ابتدا سكه وارد كانال 11ميليون تومان شد و مدتي بعد به كانال 13ميليون تومان برگشت. 
چرا كه همه تبليغات رواني تنها يك روز توانست اثر خود را بر بازار بگذارد و در نهايت ساختار اقتصادي 

غلط داخلي موجب افزايش قيمت طال شد.

عباداهلل محمدولي
كارشناس بازار طال و سكه

طال 

پيش بيني پذيري رؤيايي دست نيافتني
اكنون كه هنوز انتخابات استثنايي و پرحاشيه 
2020آمريكا به صورت رســمي خاتمه نيافته؛ 
مي توان شاهد نوسان هاي وسيع ارزهاي جهاني 
و به ويژه ريال باشيم. پيش بيني ناپذيري اقدامات و سياست هاي ترامپ باعث 
شده تا فعاالن اقتصادي در سراسر دنيا؛ عمدتا احتمال تقريبا قطعي شده انتخاب 
بايدن را با نگاه مثبت دنبال كنند. از همين رو و به دليل نگاه بسيار سختگيرانه تيم 
ترامپ به ايران؛ تأثير انتخابات آمريكا و سياست هاي رئيس جمهور منتخب بي ترديد بر جايگاه ريال مؤثر بود و 
هست. ليكن در ايران تأثير سياست هاي پولي و مالي حكمراني اقتصادي تا حد زيادي در سايه محدوديت هاي 
شديد بين المللي قرار گرفته و امكان مشاركت عمومي به منظور سياستگذاري بهينه در راستاي تقويت پول 
ملي ميسر نشده است. اگرچه خروج آمريكا از برجام و انسداد مجاري تنفس مالي بين المللي براي ايران، تأثير 
شديدي بر رهاشدن فنر نقدينگي و نرخ ارز داشت ليكن بايد توجه داشته باشيم كه جايگاه ريال بيشتر از ناحيه 
سياست ها و تصميمات حكمراني اقتصادي و ناترازي هاي ماليه عمومي و ترازنامه بانك ها سرچشمه مي گيرد. 
در التهابات اقتصادي و تأثير تورم انتظاري و واقعي نيز نخستين چيزي كه ظاهر مي شود پيش بيني ناپذيري 
اقتصادي و به تبع آن عدم ميل به ســرمايه گذاري و فعاليت مولد اقتصادي اســت. موضوعي كه اكنون در 
قالب پديده ترسناك كاهش نرخ انباشت سرمايه ثابت و فزوني استهالك سرمايه بر سرمايه گذاري در حال 

مشاهده آن هستيم و نتيجه آن مي تواند ايران را به سمت تله مرگبار توسعه نيافتگي سوق دهد.

ايمان اسالميان
تحليلگر توسعه

بازار  ارز 

سهامداران  آگاه متضرر نخواهند شد 
روي كار آمــدن بايــدن بــا مفروضات و 
حدس هايي همراه است. يكي از اين فرض ها 
اين است كه قدرت گرفتن اين نماينده از 
حزب دمكرات منجر به باز شدن فضا در ايران و به دنبال آن حذف تعدادي از 
تحريم ها عليه كشور است و اين شرايط مي تواند دسترسي ايران به منابع ارزي 
خودش را تســهيل كند. اگر مي خواهيم آينده كوتاه مدت بورس را تحليل و 
پيش بيني كنيم بايد اين فرض را - فارغ از اينكه چقدر امكان تحقق دارد- بپذيريم. در اين يادداشت اين 
فرض پذيرفته شده است كه در نتيجه پذيرش آن، احتماال در بازه زماني 3 سال آينده جهش قابل توجهي 
در بازار ارز نخواهيم داشت. ثبات نسبي در بازار ارز مي تواند به نوعي تصويري از آينده بورس هم به ما بدهد. 
در يك سالي كه گذشت، جهش سودآوري بعضي صنايع در بازار سرمايه به دليل جهش نرخ ارز بود. اگر آمدن 
بايدن را با مفروضات فوق بپذيريم، احتماال سهامداران اين گروه ها متضرر خواهند شد و سرمايه گذاري در 
اين سهم ها، گزينه مطلوبي نخواهد بود. از سوي ديگر در همين گروه، هستند صنايعي كه قيمت محصوالت 
آنها به بازارهاي جهاني وصل است و اساسا در اين چارچوب تحليل نمي گنجند. مي خواهم بگويم اساسا 
حضور بايدن به معناي سقوط بورس ايران نيست. اتفاقا اگر صنايع وابسته به دالر را كنار بگذاريم، صنايعي 
زيادي در بورس وجود دارند كه ثبات درآمدي و افزايش سودآوري آنها هيچ ربطي به قيمت ارز ندارد. مثال 
شركت هاي تامين سرمايه، بانك ها، شركت هاي پرداختي و... با باز شدن فضاي مذاكره اي و كاهش نرخ 
ارز در مدار رشد قرار مي گيرند و بيشتر مورد اقبال واقع مي شوند. در نهايت به اين نتيجه مي رسيم جنس 
گروه هاي هدف سرمايه گذاري با تغيير شرايط سرمايه گذاري اگر متناسب و فكر شده تغيير كند، سهامداران 

بازار سرمايه متضرر نخواهند شد. به خصوص كه اين روزها قيمت سهام ها در كف خود قرار دارند.

حسين خواجويي
كارشناس بازار سرمايه

بازار 
سرمايه 

اين بازار راه خود را مي رود 
انتخاب بايدن تفاوتي براي سرمايه گذاران  
بازار مسكن ايجاد نمي كند. مسكن اصوال 
در ايران يك كاالي ســرمايه اي است و 
همين حقيقت اين بازار و اين كاال را به نوعي در تمامي اين سال ها جاذب 
سرمايه كرده است. مطالعات نشان مي دهد كه پايين آمدن ارز ناشي از فشار 
رواني حاكم بر بازار است. اگر اين فشار برداشته شود ممكن است دوباره نرخ 
دالر باال برود اما بازار مسكن معموال راه خود را مي رود. انتخابات آمريكا ممكن است در كوتاه مدت اثر 
رواني بر بازارهاي ايران بگذارد اما اگر از ديد وســيع تري به فضاي بين المللي نگاه كنيم اين انتخابات 
ديگر مانند سابق تعيين كننده سرنوشت كشورهاي جهان نخواهد بود. من بر اين باورم كه اياالت متحده 
از جنبه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دچار بحران شده و بايدن به عنوان رئيس جمهور منتخب 
آمريكا هنگامي كه وارد كاخ سفيد شود به قدري درگير چالش هاي داخلي آمريكا خواهد بود كه مجالي 
براي موضوعات فرعي مثل تحريم ديگر كشورها پيدا نخواهد كرد. اگر آمريكا بخواهد بيشتر از اين با 
ما وارد چالش شود، خودش لطمه بيشتري خواهد ديد. در اين فضا بازار مسكن رونق پيدا خواهد كرد. 
از سوي ديگر اقتصاد بين المللي سمت و سوي تازه اي پيدا كرده است. اقتصاد چين در حال دست پيدا 
كردن به جايگاه اقتصاد اروپا و آمريكاست تا جايي كه توانسته يوآن خود را تبديل به ارز بين المللي كند. 
من بر اين باورم كه در بازه زماني يك ساله، سرمايه ها از غرب به سوي شرق سرازير خواهد شد و اگر اين 
فرض محقق شود، سرمايه گذاران چين، ايران، روسيه يا تركيه را براي سرمايه گذاري انتخاب خواهند 
كرد و اين يعني رونق. مسكن در دوره رونق عموما دچار افزايش قيمت خواهد شد و نقدينگي به سمت 
آن هدايت مي شود. در شش ماه آينده، ماهي هفت الي 10درصد افزايش را تجربه خواهد كرد و بعد از 

1۴00مي توان منتظر يك جهش دوباره در بازار مسكن بود.

بيت اهلل ستاريان
كارشناس بازار مسكن

مسكن 

چه بايد كرد؟ 
مرور تجربه روسيه پوتين براي رسيدن به راه حل ايراني 
ثبات اقتصادي و تقويت ارز به نظر راهگشاست. روسيه 
در ســال 2۰13به دليل تحريم از سوي دول غربي، سقوط 
قيمت نفت، بانك هاي شلخته، اقتصاد زيرزميني قدرتمند 

و فاسد و شــرايط ديگر مواجه با سقوط ارزش 
پول و تورم افسارگســيخته شده بود. در 

اين مقطع پوتين، خانــم نابيولينا را به 
ســمت رئيس بانك مركزي روســيه 
برگزيد و او با سياست هاي سلسله وار 
خود نظير ايجــاد حكمراني اقتصادي، 
اســتفاده از ابزارهاي نويــن پولي، 
ساماندهي بانك هاي مخرب روس و 
اقدامات همگراي ديگر ضمن تقويت 
روبل، سايه تورم افسارگسيخته را 
از سر روســيه كم كرد. ايران ما نيز 
اگرچه مواجه با انبوه دشواري هاي 
اقتصادي اســت ليكن بر فرض 
انتخاب بايدن نيز حباب موجود در 
نرخ ارز تخليه خواهد شد و ريال به 
قيمت ذاتي خود برخواهد گشت. 
ليكن مهم تر از تخليه حباب ارز 
به دليل هراس زدايي از بازار؛ بايد 
به دنبال اصالح سياســت هاي 
پولي و مالي به منظور پيش پذيري 

مولفه هاي اقتصادي باشيم.
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زنجیره زمان

نان ماند و سیگار قیمت دالر از روز برگزاري انتخابات آمريكا با چه نوساناتي روبه رو شد؟

كاهش 10هزار توماني دالر در 3هفته
خديجه نوروزي   شروع انتخابات آمريكا در سوم نوامبر 2020موجب 

شد تا بازارهاي داخلي ايران دچار نوسات شديد قیمتي خبرنگار
شوند و سیر نزولي را در پیش بگیرند. اين سیر نزولي در بازار دالر هم از عصر چهارشنبه 14آبان ماه آغاز 
شد و با پیش افتادن بايدن از ترامپ در شــمارش آرا به مرور دالر از 30هزار تومان ظهر چهارشنبه به 
23هزار تومان در صبح روز يكشنبه 18آبان رسید. اما از ظهر همین روز روند كاهشي با رسیدن به نرخ 
26هزار تومان متوقف شــد تا جايي در چند روز اخیر نرخ دالر بدون كاهش شديد قیمتي بین 27تا 
28هزار تومان در نوسان بوده است. در اين مدت هر چند كاهش 10هزار توماني دالر در عرض 3هفته 
چندان براي جامعه قابل پذيرش و البته خوشايند نبوده اما روند غیرقابل پیش بیني اين بازار هیجاني 
مردم را چنان مستاصل كرده تا نتوانند تصمیم درستي در مورد خريد يا فروش داشته باشند. در ادامه 
قیمت دالر را از روز انتخابات آمريكا تا 21آبان به صورت روزشمار گردآوري كرده ايم. الزم به ذكر است 

نرخ هاي اشاره شده بر مبناي قیمت دالر تهران است.

13آبان: آخرين به روز رساني قیمت دالر صرافي ملي در اين روز با افزايش به نسبت روز گذشته بین 
28650تا 28700تومان معامله شد و در بازار آزاد هم دالر وارد كانال 29هزار تومان شد. اما در اين روز 
خیلي شاهد نوسانات شديدي در بازار ارز نبوديم. نرخ ابتداي صبح دالر بین 28600تا 28650تومان 

اعالم شد اما ساعت 19با كمي افزايش به 28900تا 28950تومان رسید.
14آبان: قیمت اول صبح نرخ دالر در اين روز بین 29800تا 29850بود و در ادامه حوالي ظهر از كانال 
30هزار تومان عبور كرد اما مجددا نرخ شكست و به 29هزار تومان رسید تا نرخ از اين روز تحت تأثیر 
اخبار انتخابات آمريكا روند كاهشــي به خود بگیرد. در پايان روز نرخ 28750تا 28800به عنوان نرخ 

نهايي اين روز به ثبت رسید.
15آبان: در اين روز نرخ پاياني دالر بین 27100تا 27200تومان اعالم شد. خريدي از سوي صرافي ها 
انجام نشــد. در اين روز دالر هرات ابتداي صبح 26800تومان اعالم شد درحالي كه 14آبان اين نرخ 
29500تومان در حال معامله بود. دالر تهران نیز ابتداي روز نرخ 27450تا 27500را داشت. در اين روز 

نرخ دالر در پايین ترين قیمت خود در چند روز گذشته به عدد 26750تومان رسید.
16آبان: نرخ پاياني اين روز بین 24700تا 24750تومان بود. اين در حالي بود كه در ابتداي صبح نرخ 
بین 26200تا 26300تومان بود اما پیش افتادن بايدن در جورجیا و پنســیلوانیا در ادامه به كاهش 

قیمت هاي ارز در بازار دامن زد.
17آبان: پايان اين روز نرخ دالر با اعالم پیروزي بايدن به پايین ترين قیمت خود در چند روز گذشته 
رســید و نرخ 23850تا 23950تومان را تجربه كرد. اين نرخ در ســاعات 12تــا 14بین 25100تا 
25500تومان بود و ساعات 17تا 19قیمت 24700تا 24750را تجربه كرد. اما از صبح تا 12ظهر بین 

25100تا 25700نوسان قیمتي داشت.
18آبان: نرخ دالر در پايان اين روز حدود 26400تا 26500تومان بود. اين نرخ در اواسط روز 24150تا 
25350تومان را نیز تجربه كرد. اما اين نرخ در ابتداي روز 23500تا 23950تومان بود. در اين روز نرخ 

فروش دالر در صرافي هاي رسمي تا 22هزار و 900تومان سقوط كرد.
19آبان: قیمت دالر در پايان روز) ســاعت 21( به قیمتي حدود 26800تا 26850تومان رســید اما  
اواســط روز قیمت 27600تا 27700تومان را هم تجربه كرد. خريد هم در اين روز توسط صرافي ها 

حدود 23200تومان بود.
20آبان: آخرين نرخ دالر در اين روز بین 27600تا 27700تومان بود. خريد هم با اختالف هزار تومان 
كمتر انجام مي شد. البته دالر در اين روز حوالي ساعت 10صبح 28150تومان قیمت خورده بود اما تا 

پايان روز دوباره كاهش يافت.
21آبان: نخستین نرخ اعالم شده بین 27400تا 27500تومان بود. تا ساعت 14و 15دقیقه اين روز 
قیمت دالر صرافي ملي 27200تا 27300تومان بود كه تا آخر تغییري نكرد و همین قیمت باقي ماند.

پرسه در سوپرماركت ها؛ در جست و جوي نشانه هاي تغییر در خريدهاي  روزمره مردم

مرد میانسال است، يك بســته نان برداشته و يك بسته كوچك 
پنیر. فروشنده كه حسابش را جمع مي زند، شاكي مي شود: »چه 
خبر شده، مگر چلوكباب خريده ام«؟ گران بودن اجناس و بي ثباتي 
قیمت ها دلیل اصلي اين اعتراضات است؛ اعتراضاتي كه هر روز در 
هر سوپري چند باري تكرار مي شود. فردين قره باغي براي اينكه با 
مشتريانش كمتر درگیر شود، دستگاه باركد خوان خريده؛ »هر 
روز قیمت ها عوض مي شود و مردم فكر مي كنند ما خودمان گران 
مي فروشیم يا اشتباه حساب مي كنیم. مجبور شديم ديگر از اين 
دستگاه ها بخريم و فاكتور دست مردم بدهیم تا خودمان محكوم 
نشويم.« فردين ســرش شلوغ است. مشــتري از مغازه اش كم 
نمي شود. مغازه، جاي خوبي است، در میدان و محل گذر اما بیشتر 
مشتريان جنسي كه مي خواهند، يكي است؛ سیگار. مشتريان 
مهدي مرادي كاشف هم كه چند محله پايین تر مغازه دارد، خیلي 
چیزها را كه از سبد خريدشان كم كرده باشند ولي هنوز در خريد 
سیگار ثابت قدم هستند. كاشف كه خودش هم سیگاري است، به 
آنها حق مي دهد؛ »سیگاري كه نمي تواند سیگارش را ترك كند، 
مجبور است بكشد.« اما بقیه اجناس چطور، مشتري دارند؟ فردين 
با اينكه فروش زيادي دارد اما مي گويد: »فروش نصف هم نشده 
باشد، حتما يك سوم شده«. مغازه فردين قبال پر بود از شكالت ها 
و بیسكوئیت هاي خارجي اما حاال خبري از آنها نیست؛ »جنس 
خارجي يا اصال نیست يا اگر هم باشد، تاريخش مشكل دارد؛ يا 
تاريخ گذشته است، يا چیزي از تاريخ مصرفش نمانده. به خاطر 

همین ديگر كسي نمي خرد و ما هم نمي آوريم.« اما فقط اجناس 
خارجي نیستند كه مشتري از دست داده اند. فردين تأيید مي كند 
مشتريان بیشتر چیزهايي را كه قبال مي خريدند، ديگر نمي خرند؛ 
»مثال ديگر كســي كره بادام زمیني نمي خرد. بیشتر چیزهايي 
را مي خرند كه نیاز روزمره شــان است. آنها حتي لبنیات هم كم 
مي خرند.« مشتريان فردين بیشتر دنبال سیگارند ولي آنها هم 
مجبور شده اند ذائقه شان را عوض كنند؛ »مردم سیگار را به نان 
شب ترجیح مي دهند اما ديگر نمي توانند سیگارهايي را كه قبال 
مي كشیدند، بكشند. مارلبرو را 30هزار تومان مي خريدند ولي 
االن بايد 85يا 90هزار تومان بخرند و ترجیح مي دهند 17هزار 

تومان بدهند، وينستون بخرند.«

ديگر كيفيت مهم نيست
 در ماه هاي اخیر همه اجناس گران شده اند؛ چه قیمت دالر باال 
رفته و چه پايین آمده باشد. خیلي ها منتظر بودند تا انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا به پايان برسد و قیمت ها حداقل ثابت 
بماند. كاشف مي گويد كه تنها تأثیر اين انتخابات روي قیمت ها، 
كاهش يك روزه قیمت ســیگار بود؛ »سیگار يك روز ارزان شد 
و بعد دوباره كه قیمت دالر باال رفت، گران شد.« اين بي ثباتي 
قیمت ها خودش كاشــف را كالفه كرده؛ »امــروز يك جنس 
را 10هزار تومان مي فروشــي و مردم هم به اين قیمت عادت 
مي كنند، فردا كه 500تومان گران مي شود، ناراحت مي شوند 

و فكر مي كنند ما گران مي دهیم. مثال لپه را خودمان بسته اي 
35هزار تومان خريده بوديــم، فروختیم و االن كه مي خواهیم 
جايش را پر كنیم، بسته اي 45هزار تومان شده. لیموعماني را 
بســته اي 19هزار تومان فروختم ولي از امروز 25هزار تومان 
شــده. قبال لیمو عماني بســته اي 16هزار تومان بود، مشتري 
راحت يك بسته مي خريد ولي االن نمي خرد، ترجیح مي دهد 
از فروشگاه عطاري كه لیموي باز مي فروشــد، خريد كند و به 
جاي يك بســته، 3دانه لیمو بخرد.« دانه اي خريدن تنها چاره 
براي كنار آمدن با گراني هاست. مشتريان كاشف كه اين راه را 
انتخاب كرده اند؛ »مشتري اي دارم كه قبال تخم مرغ را شانه اي 
مي برد ولي االن 2 تا دانه بیشتر نمي خرد. مردم ديگر مثل قبل 
لبنیات نمي خرنــد. اگر يكي در يك هفته 2 تا ماســت دبه اي 
مي خريد، االن در2 هفته يك ماســت كوچــك مي برد. مردم 
هر شــب تنقالت مي خريدند، االن ديگر نمي خرند يا اگر هم 
بخواهند بخرند، 10قلم جنس را قیمت مي كنند تا ارزان ترين 
را بخرند. خودشان ديگر به زبان مي آورند و مي گويند كه ديگر 
دخل و خرجشان با هم نمي خواند. مشتري دارم كه ديگر فقط 
براي بچه اش میوه مي خرد و مي گويد 6 ماه است كه خودم اصال 
میوه نخورده ام.« مريم، زني كه براي خريد آمده، تأيید مي كند 
كه ديگر مثل سابق نمي شود همه جنس ها را يك جا خريد؛ »هر 
روز فقط هر چیزي را كه براي آن روز الزم دارم، مي خرم تا زياد 
خرج نكنم. اما اين هم مشكلي را حل نمي كند. بیشتر خودمان 

هم فروشنده  هاي سوپرماركت ها و هم خود مشتريان مي گويند ماه هاي اخیر گراني دالر
 سبد خريدشان را كوچك تر كرده و تنها چیزي كه فروش خودش را داشته، سیگار و نان است

را گول مي زنیم. به هر حال براي گذران زندگي بايد خريد كني، 
چه گران باشد چه ارزان.« 

مواد شوينده هم مثل سابق مشتري ندارد. سمیه كه همیشه از يك 
برند خاص صابون و شامپو مي خريد، حاال مجبور است، ارزان ترين 
صابون را بخرد؛ »صابوني را كه 10هزار تومان مي خريدم، 35هزار 
تومان شــده، چرا بايد اين همه پول بدهم؟« كاشــف در تأيید 
حرف سمیه مي گويد: »شیشه شور قبال 18هزار تومان بود و االن 
35هزار تومان شــده. مردم نمي خرند با آب خالي شیشه شان را 
تمیز مي كنند«. سمیه، سوسیس و كالباس را هم به خاطر گراني 
از خريدهاي خانه اش حذف كرده؛ »ترجیح مي دهم جنس خوب 
بخرم ولي وقتي گران اســت، همان بهتر كه نخرم. « كاشف هم 
مي گويد مشــتري ديگر به كیفیت كاري ندارد؛ »قبال مشتري 
دنبال جنس با كیفیت بود و برايش قیمت اهمیتي نداشــت ولي 
االن مي گويد ارزان ترين را بده. مشــتري شیشه مرباي بزرگ را 
زمین مي گذارد و مربا با بسته بندي كوچك را مي خرد كه ارزان تر 

است. نوشابه و دلسترش را حذف كرده و... .« 

پولدارها هم كمتر مي خرند
تصور عمومي اين است كه باال رفتن قیمت ها روي قشر مرفه 
تأثیري ندارد اما واقعیت چیز ديگري را مي گويد؛ گراني آنجا 
هم تأثیر خودش را گذاشــته. محمدي، صاحب ســوپري در 
يكي از محله های شمال تهران است، جلوي در ايستاده و مغازه 
خالي از مشــتري اش را نگاه مي كند؛ »اينجا يك روزي جاي 
ســوزن انداختن نبود اما حاال پرنده هم پر نمي زند.« باورش 
سخت است، شمال شهر و مردمي كه براي خريد مشكل دارند؛ 
» اين مردم هم مثل بقیه از كجا پول بیاورند و خريد كنند؟ باور 
مي كنید مردم حتي ديگر شیر هم نمي خرند. هیچ چیزي ارزان 
نمانده، همه  چیز گران شده. ثانیه اي قیمت ها باال مي رود. شب 
مي خوابي صبح مي بیني همه قیمت ها عوض شده.« محمدي، 
دالالن را مقصر اصلي اين گراني ها مي داند؛ »مي گويند قیمت 
دالر گران است و همه  چیز گران شده، گراني دالر چه ربطي به 
قیمت گوجه و سیب زمیني دارد. مگر ما شیر را وارد مي كنیم. 
اين چیزها چرا بايد گران شوند؟ اگر دالالن بگذارند، قیمت ها 
ثابت مي ماند.« محمدي از اينكه بعضي ها منتظر بودند تا بعد از 
انتخابات آمريكا، قیمت ها كاهش يابد، عصباني است؛ »انتخابات 
آمريكا به من و شــما چه ربطي دارد؟ آنها كارشان سواست، 
دين شان سواست ما به اين كارها چه كار داريم. بايد مملكت 
خودمان را بچسبیم و درستش كنیم.« اين گراني محمدي را 
مجبور كرده تا كارگرانش را كم كند؛ »خريدهاي بیرون بر كم 
شده و كارگراني را كه پیك بودند، بیرون كردم. ما3 خانواده از 

اين مغازه نان مي خوريم.« 
بعضي ها هم هستند كه در اين چند ماه اخیر سبد خريدشان تغییر 
كرده چون از اول اين ســبد كوچك بود. سامان يكي از آنهاست؛ 
»من قبال هر چیز واجبي را كه مي خواستم مي خريدم. هیچ خريد 
اضافي هم ندارم كه بخواهم حذف كنم ولي سر هر ماه كه خريد 
مي كنم مي بینم بايد دو برابر ماه قبل پول بدهم.« سامان هم شايد 
مجبور شود از ماه هاي آينده بعضي از چیزها را از سبد خريدش 

بیرون بگذارد؛ حتي چیزهايي را كه خريدشان واجب است.

تجربه مشترك است يا شــايد هم درد مشترك؛ هر 
روز يا سبدهاي خريد كوچك تر مي شوند يا رقم هاي 
بيشتري از حساب ها كمتر. هر روز كه پا در سوپرماركتي يا بقالي اي مي گذاري شوكه 
مي شوي. با هر تكاني كه دالر و يورو به خودشان مي دهند، رقم هاي روي اجناس هم باالتر 
مي رود. در شرايطي كه درآمدها يا ثابت مانده و يا تغيير چشمگيري نداشته، چاره اي جز 
محدود كردن خريدها وجود ندارد. شايد تا چند وقت پيش تصور عمومي اين بود كه در 
شرايط سخت، مردمي كه خرجشان بيش از دخلشان است فقط از خريد لباس، كيف و 
كفش صرف نظر مي كنند و براي هر چيزي هم كه پول نداشته باشند، حتما يك فكري 
براي خورد و خوراكشان مي كنند و اگر هم قرار باشــد سفره اي كوچك شود، گوشت 
گوسفندي اش مرغ مي شود و برنج ايراني اش، خارجي. به خاطر همين هم بود كه به كاسبان 
جوان توصيه مي شد در كار خورد و خوراك سرمايه گذاري كنند كه ضرر نمي كنند اما 
حاال كار به جايي رسيده كه در محله هاي عيان نشين هم مردم حتي لبنيات را از سبد 
خريدشان حذف كرده اند. شايد اين ادعا بزرگ نمايي به نظر بيايد اما اگر چند دقيقه اي 
در سوپري محله تان وقت بگذرانيد و به خريدهاي بقيه توجه كنيد، مي بينيد كه بيشتر 

اجناس، مشتري ندارند و 2قلم جنس است كه خريدار دارد؛ نان و سيگار.

ليلي خرسند 
خبرنگار
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افقي:
 1- بعضــي وقت هــا- رهبر 

سیاه جامگان
2- صفار- علم طلســمات- از 
فرماندهان سپاه كیخسرو كیاني

3- شــكاف باريك- بیماري 
بیرون روه- استواركردن

4- تابناك- كوره- رويین تن 
يوناني

5- گرداگرد دهــان- غذايي 
آبكي از تخم مرغ- بد ذات

6- چاره ساز- اعالن- پارچه
7- انــدازه- دورويــي- حلقه 

گردن مجرمان
8- كلفت و ضخیم- دستگاه 

تولید بخار- خانم
9- نوعي پخت برنج- كوشش 

و فعالیت- گلو
10- چاشني غذايي- به قتل 

رساندن- نوعي انگور دانه ريز
11- نخستین سگي كه قرباني 
اكتشافات فضايي شد- عقیم- 

وسط
12- الغر و نزار- سوريه قديم- 

پاك تر
دوزخ-  نام هــاي  از   -13

دگرگون شده- پندار
14- خاصیت ارتجاعي دارد- 
شــكلي هندسي- ســزاوار و 

درخور
15- بــه آخريــن فرزنــد 

خانواده مي گويند- فیلمي از 
چارلي چاپلین

  
عمودي:

1- سه گروهان- شش ضلعي- 
گوشه اي در دستگاه نوا

2- زادگاه حضرت ابراهیم)ع(- 
دزدي با اسلحه

3- چوب سوزاندني- مربوط به 
ادبیات- بزرگ ترين سرخرگ 

بدن
4- تكرار حرفي- غذاي ظهر- 

مربوط به كیفیت
5- سلماني- زيرانداز خواب- 

پرنده بخت و اقبال
6- ياغــي و نافرمــان- از 
پادشــاهان خوارزم- حیوان 

باركش
7- رها و آزاد- عاجز و درمانده- 

دستوري
8- قــوه حافظــه- از اجزاي 
شلوار- دسر ســنتي از عصاره 

جوانه گندم
9- ديكته- برتــري- متوقف 

شده
10- پیشوند سلب- مجموعه 
شــعري ســروده هوشــنگ 
ابتهاج- درياچــه اي بزرگ در 

شرق درياي خزر
11- واحــد اندازه گیري توان 
الكتريكي- روزگار- مجموعه 

آزادي هاي طبیعي هر انسان كه 
بايد محترم شمرده شود

12- آنكه حج به جــا آورده- مو 
طاليي- دندانه سوهان

13- مكنده- صبــر و تحمل- 
سومین كشور پهناور اروپا

14- كارگردان اسپانیايي فیلم هاي 
عصر طاليي و فراموش شــدگان- 

خطاب غیرمودبانه
15- بیهوده- درخــت دوزخ- 

حريص

 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 | 3799
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  تكذيب و تأييد تعطيلي ها واقعا ته بي برنامگي است
از روزي كه اعالم كردند قرار است تعطيلي هاي سراسري در كار باشد 
چندين بار اعالم كرده اند كه مجموعه هاي ورزشي آزادي تعطيل است. 
بعد اعالم كردند كه اردوهاي تيم ملي داير اســت، بعد اعالم كردند 
15روز كامل تعطيل اســت. مگر اين مجموعه ها يك مديريت و يك 
تصميم گيرنده واحد ندارند كه اينگونه مردم را بازيچه خود مي دانند 

و البته درستش از نگاه مِن ورزشكار اين است كه كامال تعطيل باشد.
رضازاده از تهران

  كالردشت و نور پر از پالك هاي غيربومي است
اين تعطيلي كه با اين همه دبدبه و كبكبــه اعالمش كردند كارايي 
چنداني ندارد مگر اينكه مســافراني كه به شــهرهاي شمال هجوم 
آورده اند تا پايان آن نتوانند از اين شــهرها خارج شــوند. هم اكنون 
كالردشت و نور آنچنان شــلوغ اســت كه براي خريد هر چيزي در 
سوپرماركت ها و مغازه ها بايد ساعتي وقت بگذاريد تا از غلغله جمعيت 
چيزي گيرتان بيايد. واقعــا اين بود قرنطينه سراســري كه نيامده 

شهرهاي ما را به هم پيچيد؟
قرباني از نور

  تبليغات اينستاگرامي رستوران ها را متوقف كنند
در شــرايطي كه نه توان اقتصادي مردم اجازه مي دهد و نه قرار است 
رستوران ها باز باشند و نه سرگرمي ديگري جز فضاهاي مجازي داريم 
تبليغات غذا و پوشاك در اينســتاگرام بيداد مي كند و در اين شرايط 
نمي توان جلودار خواست قشر نوجوان و جوان شد. واقعا چگونه بايد از 
پس خواسته هاي فرزند نوجوانم در اين شرايط بربيابم كه هر آن يك 
تصوير اينستاگرامي غذا برايم ارسال مي كند، درحالي كه ماه هاست 
نتوانسته ايم يك دل سير مرغ بخوريم، گوشت قرمز و باقي چيزها به 
جاي خود. اينترنت را هم به خاطر تحصيل بچه ها هر طور شده فراهم 

كرده ايم كه به هر حال استفاده هاي ديگري هم از آن مي شود!
رضوي از مشهد

  ساختمان هاي قديمي، امنيت بيرجند را به خطر انداخته اند
متأسفانه ساختمان هاي نيمه ساز يا در حال تخريب در بافت قديمي و 
حاشيه شهر بيرجند بسيار است كه همگي تبديل به محلي براي تجمع 
بزهكاران شده است. تعدادي از اين ساختمان ها نيز موقوفه اي يا ميراث 
فرهنگي است كه سال هاســت بالتكليف به حال خود رها شده اند و 
به خصوص اين قبيل ساختمان ها در محدوده خيابان شهيد منتظري، 
شهيد مطهري، خيابان انقالب و خيابان 1۷ شهريور بيرجند فراوان 
است. از مسئوالن تقاضا داريم براي همه اين ساختمان ها فكري كنند 
و به ايجاد امنيت بيشتر در شهركمك كنند كه البته از كنار آن زيبايي 

بصري شهر هم رقم مي خورد.
واحدي از بيرجند

  كم آبي در روستاهاي دهدز ادامه دارد
با اينكه دهدز در كنار 2 سد بزرگ كارون 3 و ۴ قرار دارد ده ها دهستان 
اين روستاها در تنش آبي به سرمي برند. حداقل 2۴روستا در دهستان 
دنباله رود جنوبي، 58روستا در دهستان دنباله رود شمالي و 2۷روستا 
در دهدز درگير اين موضوع هســتند و آيا اين حق است كه كنار 2 تا 
از بزرگ ترين سدهاي دنيا تشنه باشيم؟ مسئوالن چطور مي توانند 

ساكنان 119روستا را ناديده بگيرند.
اهالي روستاهاي شهر دهدز در خوزستان

آراي ماده 100و آواي حاشيه نشينان
شــهرداري ها تخلفات به وقوع پيوســته را، به  ادامه از 

كميســيون ماده100 گزارش مي كنند و اين صفحه اول
كميسيون 3نفره، كه متشكل از 3 عضو؛ شامل يك قاضي دادگستري، 
نماينده وزير كشــور و يك عضو شوراي شهر اســت، به عنوان يك 
كميســيون شــبه قضايي رأي صادر مي كند و اين رأي براي اجرا به 
شــهرداري ها ابالغ مي شود. بررســي ها نشــان مي دهد كه بخش 

قابل توجهي از آراي كميسيون هاي ماده100، رأي به قلع است.
در بحث اجراي آراي كميسيون هاي ماده100، هنگامي كه با مسئله 
آلونك نشيني و زاغه نشيني و مواجهه با اشخاص فرودست و كوخ نشين 
مواجه مي شويم، مسئله ابعادي بســيار فراتر از يك امر قانوني پيدا 
مي كند. اين موضوع واجد يك نوع تضاد و دوگانگي پيچيده و عميق 
اســت: از يك ســو، اجراي رأي قلع در اين آلونك ها، نتيجه اي جز 
ناديده گرفتن كرامت انســاني و آزرده كردن وجدان جمعي و ايجاد 
پيامدهاي منفي اجتماعي و رواني، نتيجه ديگري دربرندارد و به نظر 
نمي رسد جنبه بازدارنده آن نيز چندان قابل اعتنا باشد. از ديگر سو، اين 
آرا، براساس ضرورت هاي فني و بهداشتي و شهرسازي صادر مي شود 
و از اين منظر، خدشه اي بر آن نيست. شهرداري ها تكليف قانوني دارند 
تا با رعايت جميع شرايط، آراي كميسيون هاي ماده100 را اجرا كنند.
اخيرا به همراه اعضاي هيأت رئيسه شوراي شهر، جلسه اي با مجمع 
نمايندگان استان تهران داشتيم. در آن جلسه در صحبتي كه داشتم، به 
معضل اجراي احكام كميسيون هاي ماده100 در حوزه سكونت گاه هاي 
غيررسمي، آلونك ها و زاغه نشينان اشاره كردم. توضيح نسبتا مفصلي 
ارائه كردم كه اجراي اين آرا كه به لحاظ فني و حقوقي قابل دفاع است، 
از منظر اجتماعي پيامدهاي منفي بســيار دارد. درخواست كردم در 
جريان اصالح قوانين مرتبط با تخلفات ساختماني، كه مهم ترين آن 
ماده100 قانون شهرداري هاست، مجلس شوراي اسالمي نسبت به 

اين مسئله بي توجه نماند.
هم اكنون در تهران، حدود ۷0هزار رأي اجرا نشده وجود دارد كه بخش 
مهمي از اينها »رأي به قلع« است. طبيعتا بخش قابل توجهي از آن، قلع 
و برچيدن و تخريب زاغه ها و آلونك هاست. كميسيون ماده100 هم 
براساس قانون رأي مي دهد و رايش كامال از نظر قانوني قابل دفاع است.

با تمام اينها سؤال اينجاست كه تكليف حاشيه نشينان يا مستضعفاني 
كه از سر اســتيصال به حاشيه  شــهرها و يا حتي آلونك هايي درون 
محدوده شــهرها پنــاه برده اند، چيســت؟ ماجرا وقتــي دردآورتر 
مي شود كه بدانيم براساس آخرين آمارهايي كه درخصوص مبحث 
حاشيه نشيني از سوي وزارت راه و شهرســازي منتشر شده، تعداد 
19ميليون نفر حاشيه نشين در كشور داريم، يعني از هر ۴ ايراني يك 

نفر حاشيه نشين است.
آنچه از مجموع شرايط اجتماعي مي توان دريافت، اجراي آراي قلع در 
بسياري از موارد، مي تواند پتانسيل توليد حوادث تلخي از اين دست 
را در خود داشته باشد. با آنها چه خواهيم كرد؟ گمان مي كنم در كنار 
تأكيد همه جانبه بر اجراي قانون، بايــد نيم نگاهي هم به زمينه هاي 
اجتماعي آن داشــت تا اجراي قانون، در تضاد و تقابل با واقعيت هاي 

زندگي بخش عظيمي از مردمان فرودست قرار نگيرد.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

ادعاي جوان آزارگر 2كودك كار در دادسرا

انگيزه ام خنده بود
»از كاري كه كردم به شدت پشيمانم. انگيزه ام 
در آن لحظه فقط خنده و ســرگرمي بود و به 
تشويق دوستانم 2كودك كار را اذيت كردم.« 
اين بخشي از اعترافات آزارگر 22ساله 2كودك 
نزد قاضــي روح اهلل رضاپورگتابــي، بازپرس 

دادسراي امنيت و اخالقي تهران است.
به گزارش همشــهري، متهم چنــد روز قبل 
تصاويــري از 2كــودك فال فــروش را در 
شبكه هاي اجتماعي منتشــر كرد. او در اين 
كليپ از 2كودك خواســته بود كه برقصند و 
در عين حال كارهاي ناهنجاري انجام دهند. 
او كه داخل ماشــين مدل بااليش نشســته 
بود، همزمان بــه كاري كه 2كودك كار انجام 
مي دادند قهقهه مي زد. انتشــار اين فيلم در 
شــبكه هاي اجتماعي موجــي از انزجار را به 
همراه داشــت و  همين كافي بود تا مأموران 
پليس فتاي پايتخت وارد عمل شوند و خيلي 
زود متهم را كه از خانواده اي ثروتمند اســت 
دستگير كنند. او كه 22ساله است و در شركت 
پدرش كار مي كند، هفته گذشته براي انجام 
تحقيق به شعبه سوم دادسراي امنيت اخالقي 
تهران منتقل شد. وي وقتي پيش روي بازپرس 
روح اهلل رضاپور گتابي قــرار گرفت، گفت: آن 
شب نه مواد مصرف كرده و نه مشروبات الكلي 
خورده بودم. وقتي چشممان به 2كودك فال 
فروش افتاد، دوستانم تشويقم كردند كه آنها 
را اذيت كنم و سر به سرشان بگذارم. انگيزه ام 
فقط خنده و سرگرمي بود و واقعا انگيزه ديگري 
نداشتم. وي ادامه داد: بعد از تهيه فيلم، آن را 
استوري كردم. مي خواســتم فالوئرهايم كه 
تعدادشــان زياد هم نبود ببينند و بخندد. اما 
دقايقي بعد فيلم را از اســتوري ام پاك كردم 
چرا كه نيت خاصي نداشتم. پس از تحقيق از 
متهم، بازپرس پرونده براي او قرار قانوني صادر 
كرد و جوان كودك  آزار روانه زندان اوين شد. از 
سوي ديگر تحقيقات در پرونده تكميل شده و 
قرار جلب به دادرسي نيز از سوي بازپرس صادر 
شده است. براســاس قرار نهايي صادرشده، 
متهم به اتهام كودك آزاري و انتشــار تصاوير 
مستهجن در فضاي مجازي به زودي در دادگاه 

محاكمه خواهد شد.

سارق، نقش زن باردار را 
بازي مي كرد

وقتي مدير يك خيريه با زن  باردار آشنا شد كه مدعي 
بود شوهرش در زندان است و مشكل مالي دارد او را در دادسرا

خانه اش اســتخدام كرد، غافل از اينكه اين زن نقشه 
شومي در سر دارد.

به گزارش همشهري، چند روز قبل زني نزد مأموران پليس پايتخت 
رفت و خبر از سرقت ميليوني از  خانه اش داد. او گفت: من مدير يك 
مؤسسه خيريه هستم و مدتي قبل با يك زن باردار آشنا شدم. آن روز 
قصد داشتم به دفتر كارم بروم كه او را مقابل مؤسسه خيريه ديدم. تا 
مرا ديد شروع به گريه كرد. مي گفت فرزند سومش را باردار است و 
به شدت مشكل مالي دارد. چراكه شوهرش به خاطر بدهي در زندان 
است. مي گفت بايد كار كند تا  بدهي شوهرش را تهيه و او را از زندان 

آزاد كند.
شــاكي ادامه داد: دلم براي ايــن زن كه خــودش را مهناز معرفي 
كرد،ســوخت. چرا كه مي گفت هزينه 2فرزند ديگرش هم بر دوش 
اوست و هر كاري باشد، انجام مي دهد تا خرج زندگي شان را تامين 
كند. داستان زندگي او و وضعيت بارداري اش باعث شد كه به فكر پيدا 
كردن كار براي او بيفتم. وقتي گفت آشپز خوبي است، خواستم كه 
هرازگاهي به خانه ام بيايد و كارهاي آشپزي را انجام دهد. حتي او را به 
دوستان ديگرم نيز معرفي كردم تا از اين طريق بتواند پولي دربياورد و 
خرج زندگي اش را تامين كند، اما خبر نداشتم كه همه اينها نقشه اي 

است براي سرقت از من و دوستانم.
اين زن گفت: مهناز به خانه ام آمد و من بيشتر از آنچه كار مي كرد به 
او پول مي دادم. حتي برايش لباس و مواد خوراكي مي خريدم كه به 
خانه اش ببرد. او آخرين بار در   خورش قورمه ســبزي   كه پخته بود 
داروي بيهوشي ريخت. پس از خوردن آن از هوش رفتم. چشمانم را 
كه باز كردم در بيمارستان بودم و متوجه شدم كه 2۴ساعت در خانه 

بيهوش بوده ام. دخترم كه موفق نشد با من تماس بگيرد، به خانه ام 
آمد و مرا بيهوش پيدا و اورژانس را خبر كرد. اگر او نمي رسيد و فرشته 

نجاتم نمي شد به گفته پزشكان جانم را از دست داده بودم.
شاكي ادامه داد: وقتي از بيمارستان مرخص شدم و به خانه برگشتم 
متوجه شدم كه همه پولهای نقد، طال، سكه و دالرهايی كه در خانه 
داشتم سرقت شده است. فهميدم كه مهناز به من دروغ گفته و نقش 

بازي كرده تا وارد خانه ام شود و نقشه سرقتش را عملي كند.

سرقت هاي سريالي
با شــكايت اين زن، تيمي از مأموران اداره آگاهي با دستور بازپرس 
دادسراي ويژه ســرقت وارد عمل شدند. تحقيقات براي دستگيري 
زن سارق شروع شد. درحالي كه بررســي ها ادامه داشت مشخص 
شد كه 3نفر از دوستان شاكي نيز هدف ســرقت هاي اين زن قرار 
گرفته اند. تحقيقات نشان مي داد كه 3شاكي ديگر با سفارش شاكي 
نخست تصميم گرفته بودند به مهناز كمك كنند و براي همين از او 
خواسته  بودند كه به خانه شان بيايد و كارهاي خانه آنها را انجام دهد. 
اين 3شاكي كارمند بودند و زماني كه به محل كارشان رفته بودند، زن 
سارق با ساخت كليد خانه هايشان وارد آنجا شده و دست به سرقت 

اموالشان زده بود.

سرقت براي پولدار شدن
ماموران پليس با ســرنخ هايي كه از زن سارق به جا مانده بود، موفق 
شــدند محل زندگي او را شناسايي و اين زن را دســتگير كنند. او 
در بازجويي ها به ســرقت هاي ســريالي اقرار كرد و گفت كه دلش 

مي خواسته پولدار شود و براي همين دست به سرقت مي زده است.
وي ادامه داد: چند روز قبل پيامكي درخصوص كمك به نيازمندان از 

يك سازمان خيريه برايم ارسال شد. خواندن اين پيام، جرقه سرقت 
را در ذهنم روشــن كرد. تصميم گرفتم نقش يك زن باردار را بازي 
كنم تا دل آدم ها به رحم بيايد و به مــن اعتماد كنند. وي ادامه داد: 
نقش يك مادر را بازي كردم درصورتي كه مجرد هستم و شوهر هم 
ندارم. به مقابل ســازمان خيريه اي كه از قبل شناسايي كرده بودم 
رفتم. نخستين طعمه ام مدير آنجا بود. شروع كردم به نمايش بازي 
كردن. خودم را شــبيه يك زن باردار درست كردم و به زن نيكوكار 
گفتم مشكل مالي دارم و شوهرم زندانی است. او هم با ديدن ظاهرم 

به من اعتماد كرد.
متهم گفت: وقتي وارد خانه اين زن و دوستانش شدم نخستين كاري 
كه كردم سرقت كليد خانه آنها و ســاختن كليد يدك بود. زن خير 
اما هميشــه در خانه بود و براي همين براي سرقت از خانه او، وي را 
بيهوش كردم ولي دوستانش به ســر كار مي رفتند و براي همين با 

استفاده از كليد يدك به خانه آنها دستبرد زدم.
اين متهم پس از اعتراف به سرقت ها، با دستور بازپرس دادسراي ويژه 
سرقت در اختيار مأموران اداره آگاهي تهران قرار گرفت. تحقيق از او 

براي شناسايي شاكيان ديگر ادامه دارد.

زن جوان پس از سرقت ميليوني از 
4خانه در پايتخت دستگير شد

مردي كه در شهرستان دماوند زنان و دختران را اغفال 
مي كرد و با كشاندن آنها به خانه اش اقدام به تهيه فيلم 

سياه از طعمه هايش مي كرد، دستگير شد.
به گزارش همشهري، از مدتي قبل شكايت هاي مشابهي 
در اختيار پليس امنيت عمومي شهرستان دماوند قرار 
گرفت كــه از فعاليت هاي يك مجرم شــيطان صفت 
حكايت داشــت. قربانيان اين مرد زنــان و دختران 

جواني بودند كه متهم بــا حضور در خيابان ها و امكان 
عمومي شهر آنها را شناســايي مي كرد و با اين افراد 
طرح دوستي مي ريخت. سپس به بهانه هاي مختلف 
آنها را به خانه اش مي كشاند و اقدام به آزار و اذيت اين 

افراد مي كرد.
مرد شيطان صفت بي آنكه طعمه هايش متوجه شوند 
از آنها فيلم ســياه تهيه مي كرد و ســپس با تهديد به 

انتشار فيلم ها در فضاي مجازي از زنان و دختران جوان 
اخاذي مي كرد. 

به دنبال طرح اين شــكايات، تيمي از مأموران پليس 
امنيت عمومي دماوند با دستور قضايي وارد عمل شدند 
و با تحقيق از شاكيان موفق شدند متهم را كه مردي 
جوان بود شناسايي كنند. مخفيگاه اين مرد به محاصره 
مأموران درآمد و او در يك عمليات ضربتي دستگير شد 

و پس از انتقال به اداره پليس، توسط شاكيان شناسايي 
شــد. وي در بازجويي ها اعتراف كرد كه پس از فريب 
طعمه هايش به بهانه هاي مختلــف آنها را به خانه اش 

كشانده و هدف آزار و اذيت قرار مي داد.
به گفته سرهنگ حســين فاضلي، فرمانده انتظامي 
شهرستان دماوند، بازپرس پرونده براي اين مرد قرار 
قانوني صادر و از شــاكيان احتمالي درخواست كرده 
تا با اطمينان از محفوظ ماندن هويت شان نزد پليس 
براي شكايت از اين مجرم به پليس امنيت فرماندهي 

انتظامي شهرستان دماوند مراجعه كنند.

آتش سوزي در بخشي از مجتمع پتروشيمي 
خارك جان 2 نفر را گرفت و موجب مصدوميت 

دست كم 3نفر ديگر شد.
به گزارش همشهري، اين حادثه ساعت 1۷:۴0 
روز پنجشنبه در يكي از برج هاي مجتمع كه 
در حال تعمير بود اتفاق افتاد و در جريان آن 
يكي از نيروها كه باالي برج بود از ترس آتش 
خودش را پايين انداخت و ۴نفر ديگر نيز دچار 
مصدوميت شــدند. مجتبي يغمايي، معاون 
اچ  اس اي پتروشيمي خارك در اين باره به ايسنا 
گفت: از روز پنجشــنبه تعميرات اساسي در 
بخشي از مجتمع شروع شده است. در ابتداي 
تعميرات اساســي، برج هاي فرايندي تخليه 
مي شوند و در اين حادثه به دليل اينكه مقداري 
هيدروكربن در مسير وجود داشت و به سمت 
آبراهه رفته و به يك منبع حرارتي رسيده بود، 
آتش سوزي اتفاق افتاد. وي در ادامه گفت: اين 
آتش سوزي وسعت زيادي نداشت و خيلي زود 
توسط نيروهاي آتش نشاني خاموش شد. اما 
هنگام وقوع آتش سوزي چند نفر از كارگران در 
آن منطقه مشغول كار ديگري بودند كه يكي 
از آنها در باالي برج هاي فرايندي حضور داشت 
كه به دليل استرس ناشــي از حريق خودش 
را از باالي برج پايين انداخــت و همين اقدام 
باعث فوتش شد. عالوه بر او چند نفر ديگر نيز 
مصدوم شدند كه مصدوميت يكي از آنها شديد 
و مصدوميت بقيه ســطحي بود كه همگي به 

بيمارستان منتقل شدند.
در همين حال، ناصر ابراهيمي، بخشدار جزيره 
خارك گفت: هرساله تعميرات اساسي تحت 
عنوان اورهال در پتروشيمي ها انجام مي شود 
كه متأســفانه هنگام تعميــرات در مجتمع 

پتروشيمي خارك اين حادثه اتفاق افتاد. كل 
زمان وقوع اين حادثه حــدود 15دقيقه بود 
و خسارت زيادي نداشــتيم اما متأسفانه يك 
نفر جان باخت و ۴نفر ديگر با شناور ناجي به 
بيمارستان ســوختگي گناوه منتقل شدند. 
روز گذشــته اما رئيس بيمارســتان سوانح و 
ســوختگی گناوه از مرگ دومين مصدوم اين 
حادثه خبــر داد و گفت:  اين فــرد كه دچار 
صد در صد ســوختگی بود، ظهرديروز در اين 
بيمارستان جان خود را از دست داد. به گفته 
وي، مصدوم ديگر كه 30 درصد سوختگی دارد 

در بيمارستان در حال درمان است. 
بر اساس اين گزارش، رئيس دادگستري خارك 
نيز از تشكيل پرونده قضايي براي اين حادثه 
خبر داد و گفت: اين حادثه به دقت بررســي 
خواهد شد و درصورت احراز هرگونه تقصير و 
يا سهل انگاري از ناحيه شخص يا اشخاصي در 
بروز حادثه، مسببين تحت تعقيب كيفري قرار 

خواهند گرفت.

اعضاي باند تبهكاري به بهانه عبور دادن 20مهاجر غيرقانوني از مرز، آنها را در منطقه چالدران به 
گروگان گرفته بودند اما عمليات پليس به اين گروگان گيري پايان داد.

به گزارش همشهري، چند روز قبل به مأموران شهرستان چالدران در استان آذربايجان غربي خبر 
رسيد كه تعداد زيادي از مهاجران غيرقانوني كه وارد كشور شده و قصد عبور از مرز و رفتن به تركيه 
را داشتند به گروگان گرفته شده اند. مهاجران غيرقانوني مدت هاست كه از ساير مرزهاي كشور به 
شكل غيرقانوني وارد و توسط قاچاقچيان انسان از مرزهاي غربي به مقصد كشورهاي اروپايي منتقل 
مي شوند. اين بار اما اين مهاجران كه 20نفر بودند توسط گروهي از تبهكاران به گروگان گرفته شده 
و در ازاي آزادي شان از خانواده هايشان درخواست پول شده بود. در اين شرايط مأموران تحقيقات 
گسترده اي را براي نجات گروگان ها آغاز كردند. در جريان بررسي هاي پليسي، مأموران به اطالعاتي 
دست يافتند كه نشان مي داد اين افراد در يكي از دامداري هاي چالدران نگهداري مي شوند. به اين 
ترتيب مأموران در عملياتي ضربتي ضمن آزادسازي گروگان ها، ۴گروگان گير را نيز دستگير كردند.
سرهنگ محمد گلواني، فرمانده انتظامي شهرســتان چالدران در اين باره گفت: با انجام اقدامات 
اطالعاتي محل موردنظر شناسايي و با هماهنگي هاي الزم، مأموران در يك عمليات پليسي منسجم 

موفق به رهايي20نفر از اتباع خارجي شدند. به گفته او، تحقيقات از ۴متهم پرونده ادامه دارد.

پايان اخاذي هاي مرد شيطان صفت در دماوند

رهايي 20گروگان در چالدران

 آتش سوزي مرگبار 
در پتروشيمي خارك
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كتابي عاشقانه
داگالساستیوارت44سالهدرواقعاينكتابرابانگاهيبه
زندگيخودنوشتهاست.اومادرشرادر16سالگيبهدلیل
اعتیادازدستدادهبود،بههمیندلیلهمكتاب»شاگي
بین«وجايزهبوكر2020رابهمادرشتقديمكرد.داگالس
اســتیوارتپسازآنكهنامشبهعنوانبرندهبوكر2020
اعالمشد،گفت:كتاب»شاگيبین«يكداستانعاشقانه
اســتكهنگاهيداردبهعشــقبيقیدوشرطفرزندان
بهوالدينيكهدرزندگيمشــكالتونقصانهاييدارند.
اوسپسبااشــارهبهمحتوايكتاب»شاگيبین«افزود:
متأسفمازاينكهاينكتابقدريسردوتیرهبهنظرميآيد،
درواقعكتاببسیارسرگرمكنندهوبامزهاياست.داگالس
استیوارتكهدرگالسگومتولدشدهواكنوندرنیويورك
زندگيميكند،دومیناسكاتلنديبرندهجايزهبوكراست.
جیمزكلمن،نخستیناسكاتلنديبودكهبهخاطركتاب
»چقدرديرشدهبود«جايزهبوكردرسال1994راازآنخود
كرد.داگالساستیوارتگفتهاست:»كتابچقدرديرشده
بود«،زندگياشراتغییرداد؛چراكهازنخستیندفعاتي
بودكهكتابيدربارهاسكاتلنديهاوزندگيشانباگويش
اسكاتلنديميخواند؛كتابيكهتوانستهبودتااينحداو

راتحتتأثیرقراردهد.
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پنجشنبهآخرهفتهكتابدرسالهاي
اخیرروزكتابگرديبودهاست؛روزيگزارش

كهدوستدارانكتاببهكتابفروشيها
ميرفتندودراياميكهباطرحهايتخفیففصلي
همزمانميشــده،ســعيميكردندكتابهاي
بیشتريخريداريكنندوسببرونقكتابفروشيها
شوند.امســالبهرغماينكهاعالمشدهبودآيین
كتابگرديبرگزارنميشودامابازهمبسیاريدرروز
پنجشنبهبهكتابفروشيهايتهرانآمدند.باالرفتن
آمارفروششهرســتانهانیزنشانميدهدكه
پنجشــنبهآخرهفتهكتابدرشهرستانهاهم

شلوغبودهاست.
بهسراغكتابفروشيهايخیابانانقالبوكريمخان
رفتیمتاحالوهوايشانرادرهفتهكتابگزارش
كنیم؛وضعیتكتابفروشيهادرايامكروناچگونه
بودهاســت،كتابفروشــيهاچقدربهروشهاي
جايگزينفروشفكركردهاندواينروشهاچقدر
توانستهكســريفروشكتابهاراجبرانكندو
اساســاطرحتخفیففصلي،بهويژهطرحپايیزه
كههمزمانباهفتهكتاببرگزارميشــود،چقدر

توانستهبهافزايشفروشكتابكمككند.

خیليهافراغتشانراباكتابپركردهاند
كتابفروشــي جيحون يكي از كتابفروشي هاي شلوغ 
راسته انقالب در ســال هاي اخير بوده است. جيحون 
تالش كرده به كتابفروشــي تخصصي روانشناســي و 
مديريــت فردي و مباحــث تازه اي كه در ســال هاي 
اخير بســيار رونق گرفته، تبديل شود. امير مهرباني از 
كتابفروشان انتشارات جيحون، به همشهري مي گويد: 
»وضعيت فروش كتــاب در روزهاي كرونا اندكي بهتر 
شده است. مردم اوقات فراغت بيشتري داشته اند و زمان 
بيشتري را در خانه ها بوده اند. خيلي ها دوركار شده اند، 
شرايطي دارند كه مجبورند خودشان را آپديت كنند. 
بسياري از مردم ســعي كردند به سراغ كتاب بيايند و 
اوقات فراغتشان را با كتاب پر كنند. من بهبود فروش را، 
اگرچه اندك، در كتابفروشي هاي راسته انقالب مي بينم. 
به طور خاص در همه روزهاي هفته شلوغ بوده ايم و امروز 
هم شلوغ تر. حاال خيلي ها از طرح تخفيف خبر نداشتند 

و ما خودمان به آنها مي گفتيم كه چنين طرحي هست. 
فكر مي كنم براي رونق بيشتر كتابفروشي ها، هم بايد 
زمان طرح بيشتر باشد و هم ميزان اطالع رساني براي 
طرح بيشتر شــود. شــرايطي پيش آمده كه حداقل 
قيمت كتاب ۵0هزارتومان شده و چنين قيمتي براي 
جامعه اي كه حداقل حقوق در آن 2ميليون تومان است، 
قيمت مناسبي نيست. طرح هاي تخفيف كمك مي كند 
افراد بيشــتري به كتابفروشــي ها بيايند و كتاب هاي 

بيشتري به فروش برسد.«

جايپايیزوتابستانعوضشده
رامين شــعبان پور، مدير كتابفروشي انتشارات افق در 
خيابان انقالب تحليلي از وضعيــت كتاب در ماه هاي 
شيوع كرونا به دست مي دهد: »الزم است شرايط را از 
فروردين تا امروز توضيح بدهم. در فروردين ماه مدتي 
شهر تعطيل و شــرايط مبهم و نامشخص بود. خيلي 
نمي شد درباره شرايط آينده كتاب تصميم بگيريم. از 
ارديبهشت كه كتابفروشي ها باز شد به مرور اوضاع كمي 
بهتر شد. از آنجا كه نمايشــگاه كتاب هم برگزار نشد، 
استقبال مردم از كتابفروشي ها خوب بود. درحالي كه 
معموال در ســال هاي گذشــته وضعيت برعكس بود، 
يعني تابستان ها و ايام پس از نمايشگاه هميشه فروش 
كتاب ها كمتر بود. اما متأسفانه هر چه به پاييز نزديك 
شديم قضيه برعكس شد. امسال جاي تابستان و پاييز 
عوض شد.«  او درباره تأثير طرح پاييزه در فروش كتاب 
مي گويد: »هفته كتاب ســبب رونق كتابفروشي ها در 
پاييز شده اســت. طرح هاي تخفيف فصلي جاافتاده و 
مردم در تقويم هايشــان اين بازه زماني را تيك زده اند. 
اســتقبال خيلي خوب بود. خريدهــاي غيرحضوري 
افزايش پيدا كرده بود. ما در ماه هاي گذشته 2۴ساعته 
از طريق واتس اپ سفارش گرفته ايم و سعي كرده ايم با 
ارسال رايگان و تخفيفي كه داريم، كتاب ها را به دست 
دوســتداران كتاب برســانيم. در مجموع اگر بخواهم 
شــرايط را ارزيابي كنم، فروش كتاب قطعا نسبت به 
شــرايط غيركرونايي كاهش پيدا كرده اما با توجه به 
افزايش قيمت كتاب از نظر ريالي شــرايط برابر بوده 

است. « 

خريدهايغیرحضوريخلوتيكتابفروشــيهارا
جبرانكرده

كتابفروشي مولي از كتابفروشــي هاي قديمي راسته 

خيابان انقالب اســت كه بيشــتر پاتوق خوانندگان 
كتاب هاي فلســفي و عرفانــي بوده اســت. مولي در 
سال هاي اخير كتابفروشــي خود را توســعه داده تا 
جايي براي مشــتريان همه كتاب ها باشد. عمار مفيد 
از كتابفروشان انتشارات مولي درباره وضعيت فروش 
كتاب در ماه هاي شيوع كرونا مي گويد: »ما مشتري هاي 
خاص كتابخوان داريم و كرونا در چند ماه گذشته تأثير 
چنداني بر فروش كتاب نگذاشــته. شايد رفت و آمد و 
فروش حضوري كم شــده باشــد اما از طريق سايت ، 
تلگرام و واتس اپ جبران شده است. مي توانم بگويم 30 
تا ۴0درصد فروش هاي مــا از طريق واتس اپ و تلگرام 
بوده است. ارسال ما در هفته اخير از طريق سايت رايگان 

بود و استقبال بيشتري صورت گرفت.«
 نظرات گوناگون كتابفروشان نشان مي دهد كه بعضي 
از آنها تمركز بيشتري بر فروش غيرحضوري داشته اند 
و بعضي ديگر كمتر. آنها كه خودشــان را براي چنين 
موقعيت هايــي آماده كرده بودند يــا در ماه هاي اخير 
تمهيدات  الزم را براي شكل هاي گوناگون فروش فراهم 
كرده اند، از وضعيت فروش كتاب راضي ترند. دست كم 
كرونا سبب شده است كه ناشران به شكل هاي گوناگون 
فروش فكر كنند و تنها به فروش حضوري كتاب بسنده 

نكنند.

غیرحضوريهاتخفیفبیشتريميگیرند
راسته كريم خان هم در شــلوغي كم از راسته انقالب 
ندارد. ازدحام دوستداران كتاب در كتابفروشي ثالث 
و چشمه بســيار زياد است؛ درست شــبيه روزهاي 

كتابگردي در سال هاي گذشته.
دقايقي طوالني منتظر مي مانيم تا جواد رحيمي يكي از 

كتابفروشان ثالث مشتري ها را راه بيندازد و به گفت و گو 
با همشهري بنشيند: »در ماه هاي اخير با وجود كرونا، 
وضعيت فروش كتاب خوب بــوده. روزبه روز فروش 
غيرحضوري كتاب بيشتر شــده. ما از طريق سايت،  
واتس اپ و تلگــرام ســفارش ها را دريافت مي كنيم. 
فروش هاي غيرحضوري تخفيف بيشــتري داشته تا 
مردم كمتر به كتابفروشي ها بيايند و فاصله اجتماعي 
رعايت شود. البته كساني كه مراجعه حضوري مي كنند 
هم واقعا پروتكل ها را رعايت مي كنند. امروز همانطور 
كه مي بينيد، جزو روزهاي شــلوغ كتابفروشي بوده 
است. در ماه هاي اخير به ويژه خانم ها بيشتر به سراغ 
كتاب ها آمده اند. حاال شــايد كتاب هاي عمومي تري 
را بخوانند اما مراجعه شــان به كتابفروشــي بيشتر 
بوده است. خوشبختانه امســال، به جز مشتري هاي 
هميشــگي كتاب، آدم هاي تازه اي را مي بينم كه به 
كتابفروشي مي آيند و به نظرم جاي خوشحالي است 
كه به جمع كتابخوان ها افزوده مي شود. ما هم سعي 
مي كنيم بهترين كتاب ها را به آنها پيشنهاد كنيم تا از 

ابتدا كتاب هاي خوب بخوانند.«

ازچهمیزانفروشيحرفميزنیم؟
آهنگ حقيقت از كتابفروشان قديمي خيابان كريم خان 
است كه نزديك به 20ســال در اين راسته حضور دارد 
و اكنون در خانــه فرهنگ و هنر گويا به كتابفروشــي 
مشــغول اســت. تحليل او از وضعيت فروش كتاب در 
مناطق گوناگون تهران متفاوت است: »طبق آماري كه 
من از همكاران گرفته ام، فروش كتاب در شــمال شهر 
به مراتب بهتر بوده، اما در مناطق مركزي شهر پايين تر 
آمده است. البته حاال بايد بپرسيم كه اصال از چه ميزان 

نيم ميليون جلد كتاب به مبلغ 20 ميليارد تومان در طرح پاييزه كتاب به فروش رسيد

كتابفروشي ها همزمان با آغاز قرنطينه عمومي، روزهاي شلوغي را در هفته كتاب پشت سر گذاشتند

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

دريچه

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

سرانجام انتظارها به پايان 
رســيد و شــگفتي رقم 
خورد. جايزه بوكر2020، 
پنجشنبه شب 29آبان )19نوامبر( از ميان 6نامزد نهايي، به داگالس 
استيوارت به خاطر نگارش كتاب »شاگي بين« تعلق گرفت. استيوارت 
را مي توان هم نويسنده اي مستعد و هم مولفي خوش اقبال دانست كه 
توانست پس از چاپ نخستين كتاب خود يكي از معتبرترين جايزه هاي 
كتاب سال را از آن خود كند. امسال در غياب هيالري مانتل برنده 2دوره 
جايزه بوكر، 6نامزد در فهرست نهايي اين جايزه ادبي معتبر جاي گرفته 
بودند، »ديان كوك« با كتاب »سرزمين نامسكون جديد«، »تسي تسي 
 دانگارمبا« با كتاب » اين پيكر ســوگوار«، »آوني دوشــي« با كتاب 
 » شكر ســوخته«، »مازا منگيســته« با رمان » پادشــاه سايه ها«، 
»داگالس اســتيوارت« با كتاب»شــاگي بين« و »براندون تيلور« با 
رمان»زندگي واقعــي« نامزدهاي نهايي جايزه بوكــر2020 بودند. 
در نهايت نيز هيأت داوران »داگالس اســتيوارت« را در مراسمي كه 

به صورت آنالين برگزار شد، به عنوان برنده بوكر2020 معرفي كردند.

نامهايبزرگدربوكر2020
مراسم امســال به صورت 
آناليــن و با مشــاركت 
دوشــس كورنوال همسر 
پرنس چارلز و باراك اوباما 
رئيس جمهور سابق آمريكا 
برگزار شد. »كازوئو ايشي 
گورو« كه در سال1989 

جايزه بوكر را به خاطر كتــاب »بازمانده روز« برده بــود نيز همراه با 
»مارگارت آتوود« و »برناردين اواريستو« برندگان مشترك جايزه بوكر 
سال گذشته در اين مراسم كه به دليل اوج گيري ويروس كرونا به صورت 
آنالين برگزار مي شد، حضور داشتند. گيبي وود، مدير ادبي بنياد جايزه 
بوكر در سخناني از طريق ويدئوكنفرانس گفت كه امسال هيأت داوران 
طبق دستوالعمل سفت و سختي ملزم شده بودند بيش از يك شخص را 

به عنوان برنده اين جايزه ۵0هزار پوندي معرفي نكنند.

انتخاببرندهبهاتفاقآراوتنهادريكساعت
مارگارت بازبي، رئيس هيأت داوران بوكر پس از اعالم نام برنده جايزه 
بوكر2020، در يك كنفرانس خبري ويدئويي گفت كه داوران به اتفاق 
آرا كتاب »شاگي بين« را به عنوان برنده جايزه بوكر انتخاب كردند و 
رسيدن به اين تصميم تنها يك ساعت زمان برد. او در توصيف كتاب 
»شاگي بين« گفت: اين كتابي چالش برانگيز است كه مخاطب مي تواند 
با داستان آن ارتباط صميمانه اي برقرار كند و همزمان نيز رماني بسيار 
گيرا و جذاب است. هركسي كه اين كتاب را مي خواند ديگر احساس 
سابق را نخواهد داشت. اين كتابي است كه در آينده به احتمال زياد در 
زمره آثار كالسيك قرار خواهد گرفت. اين رمان مي تواند هم باعث خنده 
و هم باعث گريه شما شــود.رئيس هيأت داوران بوكر افزود: »شاگي 
بين« به موضوع بســيار ســخت و دردناكي مي پردازد. در اين كتاب 
به شخصيت هايي پرداخته شده كه اوقات سختي را سپري مي كنند. 
»شــاگي بين« رماني با پايان و عاقبت خوش براي شخصيت هايش 
نيست. »شــاگي بين« داستان پســربچه  اي به نام »شاگي« در شهر 
گالسگو در سال هاي دهه1980 را روايت مي كند كه در حال نگهداري 
و حمايت از مادرش است كه پس از طالق از همسرش گرفتار اعتياد 
و فقر شده است. همه فرزندان به جز شاگي او را ترك كرده اند، شاگي 
درحالي كه تالش مي كند مادرش را از اين وضع اسفبار نجات دهد، خود 
دچار مشكالت شخصي بسيار زيادي است. باراك اوباما، رئيس جمهور 
سابق آمريكا كه به تازگي كتاب خاطراتش با عنوان »خاطرات باراك 
اوباما: سرزمين موعود« انتشــار يافته نيز ضمن مشاركت آنالين در 
مراسم اهداي جايزه بوكر، در سخناني گفت: من همواره براي پيداكردن 

منطق دنيايي كه در آن زندگي مي كنيم به نويسندگي روي آورده ام.

بهبوديپرويز
ابتاليچنگیز

درحالي كــه خبرهاي اميدوار كننــده درباره 
بهبودي نسبي پرويز پورحسيني باعث دلگرمي 
اهالي هنر و دوســتداران اين بازيگر توانمند 
كشــور شــده خبرهاي نگران كننده درباره 
وضعيت ابتالي چنگيز جليلوند؛ از ممتازترين 
دوبلورهاي كشور اين روزها بر سر زبان هاست. 
چنگيز جليلوند، هنرمند باسابقه عرصه دوبالژ، 
به دليل ابتال به كرونا در بيمارســتان بستري 
شده اســت. عباس ياري، يكي از دوستان اين 
هنرمند و دبير هيأت تحريريــه مجله فيلم، 
اين خبر را تأييد كرده و گفته: ايشان عصر روز 

پنجشنبه 29 آبان در بيمارستان بستري شده 
است و متأسفانه بخش بزرگي از ريه اش درگير 
كرونا شده و بايد براي بهبودي حالش دعا كنيم. 
ياري گفته متأسفانه اين روزها بيمارستان ها 
به شدت شلوغ هستند و بستري كردن بيمار 
جديد، كار بسيار سختي شده ولي خوشبختانه 
به واسطه يكي از دوستان كه پزشك هستند، 
توانستيم ايشان را بســتري كنيم. همچنين 
يكي از كاركنان بيمارستان خاتم االنبياء، كه 
جليلوند در آن بستري شده است گفته: بيمار 
در بخش  آي سي يو تحت درمان است. جليلوند 
با گويندگي به جــاي بازيگراني مانند مارلون 
براندو، پل نيومن، محمدعلي فردين و بهروز 
وثوقي خاطرات شــيريني براي عالقه مندان 

سينما ساخته است.

استيوارت براي نخستين كتابش بوكر برد
رمان»شاگيبین«برندهبوكر2020

»تاموجري«دريكهتلنیويوركي
كمپاني برادران وارنر از نخســتين تيزر فيلم- 
انيميشــن جديد »تام و جري« رونمايي كرد. 
به گزارش ســي ان ان، اين فيلم- انيميشن كه 
قرار اســت ســال آينده ميالدي اكران شود، 
دنباله اي بر دعواي 80 ساله اين موش و گربه 
اســت كه داســتان آن در هتلي در نيويورك 
اتفاق مي افتد و يكي از كارمندان هتل با بازي 

»كلوئي گريس« مأمور بيرون كردن جري از هتل مي شــود و تام نيز قرار اســت به او كمك 
كند.  »تيم استوري« كارگرداني اين فيلم- انيميشن جديد »تام و جري« را بر عهده دارد و 
»كريس كلومبوس« نيز از پيش به عنوان تهيه كننده اين فيلم انتخاب شده است. مجموعه 
انيميشن هاي كوتاه »تام و جري« نخستين بار در سال 19۴0 و توسط »ويليام هانا« و »جوزف 
باربارا« خلق شد كه به درگيري و رقابت بي پايان ميان يك موش و گربه مي پرداخت. 7قسمت 
از مجموعه انيميشن هاي كوتاه »تام و جري« بين سال هاي 19۴3 تا 19۵3 ميالدي موفق 
به كسب جايزه اسكار شدند و نخستين فيلم بلند براساس اين مجموعه نيز در سال 1993 با 

عنوان »تام وجري: فيلم« ساخته شد.

فروشي حرف مي زنيم؟ در بهترين حالت 2000نسخه. 
خيلي از ناشران كتاب را در 300 يا ۴00نسخه منتشر 
مي كنند و فروش كم و زياد عدد قابل توجهي نيســت. 
فروش هاي غيرحضوري در ماه هاي اخير بيشتر شده اما 
مسلم است كه به فروش حضوري نمي رسد. اتفاق هايي 
 مثل طرح 20درصدي ارشــاد مشــخص اســت كه 
فروش را باال مي برد ولي مدت زمان طرح كم است. اگر 
خاطرتان باشد در دوره هاي اول طرح 20روز تا يك ماه 
بود اما به مرور زمان طرح كمتر شده و االن به يك هفته 

رسيده است.« 

مگركتابفروشــيهاچقدررفتوآمــددارندكه
ساعت6بايدتعطیلشوند؟

هفته كتاب با قانون تعطيلي كسب وكارها در ساعت6 
عصر مصادف شد و كتابفروشي ها هم ناگزير بودند در 
ســاعت اوج فروش در هفته اي كه رونق فروش كتاب 
بيشتر از هر زمان ديگري در سال است، كتابفروشي ها را 
تعطيل كنند. آهنگ حقيقت درباره تعطيلي زودهنگام 
كتابفروشي ها مي گويد: »مســلم است كه تعطيلي در 
ساعت6 بعدازظهر به كتابفروشي ها آسيب زيادي وارد 
كرد. شهر خلوت مي شــد و همه مجبور بودند تعطيل 
كنند به جز مشــاغل ضروري. مثال اغذيه فروشي ها و 
ساندويچي ها باز بودند و كتابفروشي ها تعطيل. سؤال 
من اين اســت كه ميزان رفت وآمد و احتمال سرايت 
ويروس در كداميك بيشتر اســت؟ آيا كتابفروشي ها 
خطر بيشتري ايجاد مي كنند يا اغذيه فروشي ها؟ مگر 
چقدر كتابفروشــي ها رفت و آمد دارند؟ كتابفروشي ها 
اساسا مشاغل پررفت و آمدي نيســتند. جا داشت كه 
كتابفروشي ها را مستثني كنند. البته ظاهرا قرار است 

كتابفروشي ها جزو مشاغل ضروري باشند.« 

كارفرهنگيميكنیموبايدبیشترقانونرارعايت
كنیم

رامين شعبا ن پور، مدير كتابفروشي افق از پيشگام بودن 
كتابفروشــي ها در رعايت قوانين مي گويد: »طبيعي 
اســت كه مخاطبان كتاب و كتابفروشي بعد از ساعت 
كاري شان به سراغ كتابفروشــي  مي آيند. اما ما داريم 
كار فرهنگي انجام مي دهيم و بايد بيشــتر از ديگران 
مقيد به قانون باشــيم. كتابفروشي هاي راسته خيابان 
انقالب آن قدر كه من ديده ام، داوطلبانه و بدون نياز به 
تذكري مغازه را در ساعت6 بعدازظهر بستند. چاره اي 

هم نبوده است.«  
بي ترديد مسئله تطعيلي كتابفروشــي ها در ساعت6 
بعدازظهر سبب كاهش فروششان در هفته اخير شده 
است. ظاهرا معاونت فرهنگي وزارت ارشاد رايزني هايي 
براي قرار گرفتن كتابفروشــي ها در مشاغل درجه اول 
كه مي توانند همواره باز باشــند، صورت داده است، اما 
رايزني ها در هفته كتاب به نتيجه نرسيد. شايد به زودي 
كتابفروشي ها در فهرست مشاغل ضروري قرار بگيرند.

   صدرنشيني هميشگي كتابفروشي هاي شهرستان
براساسآماروبسايتطرحپايیزهتاساعت21جمعه۳0آبان500هزارنسخهكتاببهمبلغ20میلیاردتومانبهفروش
رسیدهاستكهدرمقايسهبادورههايقبلركوردقابلتوجهيمحسوبميشود.دنیايكتابقمبافروش12هزارنسخه
كتابصدرنشینكتابفروشيهايايراناستوكتابفرازمندرشتوپاتوقكتابشهركرددررتبههايدوموسومقرار
دارند.رتبههاياولتادهمبهجزيكيدراختیاركتابفروشانشهرستانياست.ازمیانكتابفروشانتهرانيتنهاكتابفروشي

نشرثالثاستكهدرمیان10كتابفروشيبرترايرانقراردارد.

روز خوب كتابفروشي ها
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كيوسك

 شكســت دونالد ترامپ در 
انتخابات رياست جمهوري گزارش

آمريكا، همان قــدر كه كام 
بسياري از رهبران جهان را شيرين كرده، 
روياهاي سياستمداران پوپوليست افراطي 
در كشورهايي مانند برزيل و مجارستان را 
نقش بر آب كرده اســت. رفتــن ترامپ، 
معادالت سياسي جهان را كه در سال هاي 
اخير- دســت كم تا آغاز كرونا- به سمت 
پوپوليسم متمايل شده بود، به هم خواهد 
زد. پايان رياســت جمهوري ترامپ شايد 
به معناي آغاز افول قدرت رهبران راســت 
افراطي نباشــد، امــا قطعا آنهــا را از يك 
پشــتوانه قوي محروم مي كند. به نوشته 
گاردين، كاخ ســفيد در 4سال گذشته به 
روش هاي مختلف، حمايت آشكار و ضمني 
خــود را از رهبران و جنبش هاي راســت 
افراطي به نمايش گذاشــته است. ترامپ، 
ديويد كورنشتاين، تاجر جواهرات و دوست 
قديمي خود را به عنوان سفير به بوداپست 
فرستاد تا تملق نخست وزير مجارستان را 
بگويد و از ســوي ديگر به ريچارد گرنل، 
سفير اين كشور در آلمان ماموريت داده بود 
تا نيروهاي جناح راست  در سرتاسر اروپا را 
»تقويت« كند؛ اقدامي كه خشم مقام هاي 

آلمان را به دنبال داشت.

افول بولسوناريسم در برزيل
شايد هيچ رهبري در جهان به اندازه ژائير 
بولسونارو از ناكامي ترامپ در انتخابات اخير 
آمريكا ناراحت نشده باشد. رئيس جمهور 
برزيل هنوز پيروزي جــو بايدن را تبريك 
نگفته است. گيالرمي كازارو، يك كارشناس 
سياســي در برزيل به گاردين گفته است: 

»بولســونارو خيلي روي پيروزي ترامپ 
حساب كرده بود. او مي دانست كه موفقيت 
طرح هايش به حضور ترامپ بستگي دارد.«

در ســطح داخلي، نتيجه انتخابات ضربه 
سنگيني به بولسوناريسم وارد كرده است؛ 
بولسوناريسم پروژه سياسي راست افراطي 
برزيل و شبيه به ترامپيسم در آمريكا ست. 
در ســطح جهاني نيز نبــود ترامپ به اين 
معني اســت كه برزيل يك متحد كليدي 
خود را از دست داده است. هرچند منتقدان 
معتقدند كه مناســبات 2 كشور در 4سال 
گذشته دستاورد مثبتي براي برزيل نداشته 
است. اليان كانتنا، تحليلگر سياسي معتقد 
است كه نتيجه انتخابات آمريكا به »اميد 
واهي« قدرت طلبــي بولســونارو و رواج 
اتحاد راســت گراها در سطح جهاني پايان 
داد. او گفت: »بدون ترامپ چه كســي اين 
جريان را رهبري مي كند؟ برزيل، لهستان 
و مجارســتان؟ به هر حال كار اين حزب 
تمام اســت. تا االن هم كسي خيلي آن را 
جدي نگرفته بود، ولــي حاال بدون ترامپ 
فقط شــبيه يك شوخي اســت.« ناظران 
معتقدند كه بولسونارو بعد از ترامپ مجبور 
به تعديل سياســت هايش مي شود. برخي 
نيز پيش بيني مي كنند كه او، ارنستو آراژو، 
وزير خارجه برزيل را كه بــه ترامپ لقب 
»ناجي« غرب داده بــود، بركنار مي كند. 
اوليور استونكل، كارشناس روابط بين الملل 
گفت: »وزير خارجه فعلي برزيل در دنياي 
بعد از ترامپ هيچ كاركردي ندارد. او وزيري 
بود كه فقط وظيفــه تملق گويي ترامپ و 

رواج تفكر ترامپيسم را داشت.«

اميد مجارستان به پيروزي ترامپ
ويكتور اوربان، نخســت وزير مجارستان 
كه استيو بنن، مشاور پيشين ترامپ به او 
لقب »يك ترامپ، قبــل از ترامپ« را داده 

شكست ترامپ  رؤياي سياستمداران راست افراطي براي 
سلطه پوپوليسم در جهان را نقش بر آب كرده است

دنياي پوپوليسم  
منهاي ترامپ

روزنامه العربي الجديد در صفحه نخست خود به 
بررسي رفتار ترامپ پس از شكست در انتخابات 
پرداخته اســت. در گزارش اين روزنامه آمده: 
ترامپ پس از طراحــي نظريه توطئه )تقلب در 
انتخابات( حاال براي پذيرش نقش قرباني آماده 
مي شود. رفتار ترامپ نشان داد نظريه توطئه، 

خوراك اصلي براي عوام فريبي است.

هفته نامه تايم ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

زمستان كرونايي

نظريه توطئه؛ خوراك پوپوليسم

مجله تايم در گزارش اصلي خود به هشــدار 
كارشناســان درباره احتمال وخامت اوضاع در 
زمينه شــيوع ويروس كرونا در طول زمستان 
پيش رو پرداخته اســت. تايم نوشــته است: 
»واكسن ها در راهند اما چالش هاي جدي تر هم 

دارند سر مي رسند.« 

جهان نما

سعودي ها در سرزمين موعود اوباما

عربســتان ســعودي و 
مســائل مرتبــط با اين 
كشور، بخشــي از كتاب 
خاطرات جديد اوباما با عنوان »ســرزمين موعود« است. در اين 
كتاب 34بار نام عربستان ذكر شده و جالب آنكه در تمامي موارد، 
ديدگاه عمدتا منفي از سوي اوباما نسبت به رياض ابراز مي شود. 
ريشه اين ديدگاه منفي نيز به شيوه دينداري سعودي، سركوب 
آزادي ها، نقض حقوق بشر، ترويج افراطي گري و البته مخالفت با 
هرگونه تغيير سياســي در داخل و خارج از اين كشور )مخصوصا 

مصر و بحرين( بر مي گردد.
به نوشــته اوباما، سياســت دولت او در موضوع اعتراضات عربي 
سال2011 و مشــخصا عدم حمايت جدي از حســني مبارك با 
2 منتقد اساســي، يعني بنيامين نتانياهو و ملك عبداهلل روبه رو 
بوده اســت. در اين كتاب آمده: »انتقادات و هشدارهاي مطرح 
شده از ســوي پادشاه ســعودي، حتي از نخســت وزير اسرائيل 
هم شــديدتر بود. عبداهلل اين اعتراضات را تهديدي براي آينده 
خاندان پادشاهي در عربستان مي دانست. به ادعاي او، معترضان 
 به طور خودجوش راهي خيابان ها نشده بودند و 4نيروي اصلي،
صحنه گردان وقايع سال2011 بودند: اخوان المسلمين، حزب اهلل، 
القاعده و حماس. « به نوشــته اوباما، نتانياهو و عبداهلل حاضر به 
اعتبارسنجي دقيق ديدگاه هاي خود نبودند، چرا كه نفوذ حزب اهلل 
در كشوري با اكثريت اهل سنت منطقي نيست و از سوي ديگر، 
دليلي هم براي نفوذ القاعده و حماس در ميان معترضان مصري 

وجود نداشت.
رئيس جمهور ســابق آمريكا در بخش ديگري از كتاب خاطرات 
خود، با روايت مختصري به تشــكيل كشــور عربستان براساس 
ائتالف ميان آل ســعود و وهابي ها مي پردازد. به نوشته او، كشف 
نفت نقطه تحول اساسي براي شــكل گيري تناقض هاي كنوني 
در عربستان است. در اين كتاب آمده: »بارها از رهبران سعودي 
پرسيدم كه آيا نمي خواهند از ثروت اين كشور براي توليد اسالمي 
متسامح تر و مدرن تر استفاده كنند. اما اين بعيد است چرا كه آنها 
نگرانند اصالح ديني، اصالحات نا خواســته اقتصادي و سياسي 
را برايشــان در پي داشته باشــد«. به باور اوباما، پيروزي انقالب 
اسالمي در ايران از ديگر داليلي اســت كه رهبران سعودي را به 
ســرمايه گذاري در نهادهاي ديني وهابي براي تثبيت نظام اين 

كشور و مقابله با الگوي اسالمي ايران تشويق كرده است.
خاطرات اوباما از سفرش به رياض با مراسم استقبالي كه براي او 
در فرودگاه درنظر گرفته بودند، آغاز مي شود. از ديد او، عدم حضور 
زنان و كودكان در ســايه حضور پررنگ مرداني با دشداشه هاي 
مشكي سنتي يا نظامي، نخستين نكته قابل توجه در اين سفر بود: 
»به رياض كه رسيدم، جا خوردم؛ چقدر اين مكان دلگير و غمزده 
است. گويي ناگهان به جهاني وارد شده ام كه در آن رنگ ها ساكت 
شده اند«. براساس برنامه از پيش تعيين شده، اوباما بالفاصله پس 
از ورود به فرودگاه براي مالقات با عبداهلل عازم مزرعه شخصي وي 
در خارج از شهر رياض مي شود. به نوشته او، بزرگراه هاي مدرن، 
برج هاي بلند و البته مساجد و نمادهاي اسالمي بزرگ در مسير، 
توجه او را به خــود جلب كردند. اوباما مي نويســد: مجموعه اين 
تصاوير من را به مقايسه اسالم در عربستان و اندونزي، كشوري كه 
در كودكي ديده بودم واداشت. »در اندونزي نيز اسالم و نمادهاي 

آن بارز بودند اما سيطره اي بر زندگي مردم نداشتند.«
به روايت اوباما، او پس از رســيدن به »مزرعــه« عبداهلل به كلي 
شگفت زده مي شــود، چرا كه اين مجموعه بيشــتر به يك هتل 
4فصل در قلب صحرا شباهت داشت تا يك مزرعه. در اين كتاب 
آمده: »ظاهرا سعودي ها تمام تالش خود را كرده اند تا مهمانانشان 
را با نمايش نشــانه هاي ثروت خود مســحور كنند؛ شايد به اين 
ترتيب توجه مهمان از وضعيت سياســي و اجتماعي عربســتان 
منحرف شود«. رئيس جمهور ســابق آمريكا مي گويد: برخالف 
ســنت حاكم بر روابط رياض و واشــنگتن تالش كرده موضعي 
جدي تر نسبت به مسائل حقوق بشــري و مخصوصا حقوق زنان 
در عربستان داشته باشد. گفت و گوهاي عبداهلل و اوباما با ستايش 
پادشاه سعودي از ايده هاي رئيس جمهور وقت آمريكا در زمينه 
صلح آغاز مي شود؛ عبداهلل از برنامه سخنراني اوباما كه قرار بود در 
قاهره برگزار شود تمجيد كرده و درباره نقش خود در گفت و گوي 
اديان سخن گفت. وي همچنين به همكاري مشاورين اقتصادي 
خود با دولت آمريكا براي كنتــرل قيمت نفت و كمك به اقتصاد 
جهاني اشاره كرد. اما به نوشــته اوباما، پادشاه سعودي در مقابل 
2درخواســت رئيس جمهور آمريكا سكوت كرد و واكنشي نشان 
نداد: »نقش آفريني بيشتر عربســتان در مذاكرات صلح عربي-

اسرائيلي و بررسي انتقال برخي زندانيان گوانتانامو به رياض.«
يكي از بخش هاي جالب گفت وگوي اين دو، مربوط به مســائل 
خانوادگي است. اوباما در اين مالقات از عبداهلل مي پرسد چگونه 
امورات خود با 12همسر و 40فرزند را مديريت مي كند؟ عبداهلل 
نيز در جواب با تكان دادن سر مي گويد: »به شكل بسيار بد! دائما 
نســبت به يكديگر حســادت مي كنند، وضعيت از سياست هاي 

خاورميانه پيچيده تر است!«
در بخشــي ديگر از اين كتاب به موضوع جالب هداياي سعودي 
پرداخته شــده اســت. اوباما در اتاق اســتراحت خود از طريق 
مشاورانش با خبر مي شود كه ســعودي ها در محل اقامت هيأت 
آمريكايي، ساعت هاي بسيار گران قيمتي را به عنوان هديه قرار 
داده اند. اوباما مي نويسد: »ظاهرا سعودي ها نمي دانند هيأت هاي 
ديپلماتيك آمريكايي اجازه دريافت هديه ندارند. « او همچنين از 
نگراني خود نسبت به 2مسئله پس از اين اتفاق مي نويسد: »كدام 
يك از مقامات و رهبــران آمريكايي احتماال در ســفر به رياض، 
هداياي مشابه را پذيرفته اند؟ وضعيت جوانان مسلمان در مصر، 
عراق، اردن، يمن، افغانستان و... كه درآمد يك عمر آنها با چنين 

هداياي برابري نمي كند، چگونه است؟« 

بود، اميد زيادي به پيروزي رئيس جمهور 
آمريكا بسته و گفته بود كه درصورت باخت 
او، هيچ برنامه جايگزيني ندارد. اوربان گفته 
بود كه حمايت او از ترامپ به دليل اين است 
كه كشــورش از انتقادهاي سياستمداران 
دمكرات خسته شده است. كاس ماد، استاد 
روابط بين الملل دانشــگاه جورجيا معتقد 
است كه سياســت دمكرات ها به رهبري 
بايدن باعث شــد تا رهبران محافظه كار با 
وجود اينكه ترامپ منفعت سياسي خاصي 
براي آنها نداشت، آغوش خود را به روي او 
باز كنند. اين كارشــناس بعيد مي داند كه 
رهبران راســت افراطي با شكست ترامپ 
موقعيت خود را در كشورشــان در خطر 
ببينند؛ آنچه آنها را نگران مي كند، همان 
چيزي اســت كه اوربــان از آن به عنوان 

»سلطه ليبرال« ياد مي كند.
با اينكه اوربان با تأخيــر پيروزي بايدن را 
تبريك گفت، تلويزيون دولتي لهســتان 
و مجارســتان در برنامه هــاي خود اخبار 
ادعاي ترامپ مبني بــر تقلب در انتخابات 
و قطعي نبودن نتيجه را پوشــش گسترده 
دادند. گرگلي كاروچوني، شهردار بوداپست 
از چهره هاي اپوزيســيون مجارستان در 
صفحــه خــود در فيس بــوك نوشــت: 
»رياســت جمهوري ترامپ بــراي اوربان 
خوب بود، اما رياست جمهوري بايدن براي 

مجارستان خوب خواهد بود.«

احتياط مكزيك
آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئيس جمهور 
مكزيك معــروف به آملو هنــوز به بايدن 
تبريك نگفته و اعالم كرده كه تا زمان اعالم 
نتيجه نهايي انتخابات صبر مي كند. او گفته 
است: »ما جانب احتياط را نگه مي داريم.« 
ناظران سياســي معتقدند بــا اينكه آملو 
از دل پوپوليســت هاي چپ برخاســته، 
شــباهت زيادي بين سياســت هاي او با 
ترامپ وجود دارد. آملو جزو معدود كساني 
بود كه از رسانه هاي آمريكا به دليل اينكه 
صحبت هاي ترامپ را در جريان كنفرانس 

خبري قطع كرده بودند، انتقاد كرد.

واكنش تند اسلووني 
در بين رهبران راست گرا، شايد تندترين 
واكنش به شكســت ترامپ را يانز يانشا، 
نخست وزير اسلووني نشان داد. او روز بعد از 
انتخابات در توييتي نوشت: »كامال روشن 
است كه مردم آمريكا دونالد ترامپ و مايك 
پنس را براي 4سال ديگر انتخاب كرده اند. 
تأخير و انكار بيشتر اين واقعيت، پيروزي 
نهايي را براي رئيس جمهور آمريكا بزرگ تر 
مي كند. تبريك به حزب جمهوريخواه براي 

بُرد قاطع در سرتاسر اين كشور. « 

استعفاي وزير كشور استوني
مارت هلم، وزير كشــور و رهبر حزب راست 

افراطي استوني كه به بايدن و پسرش هانتر 
لقب »فاسد« داده، بعد از اعالم نتيجه انتخابات 
آمريكا از سوي رســانه ها گفت كه ترامپ در 
نهايت برنده انتخابات خواهــد بود: »عدالت 
به عنوان نتيجه يك كشمكش بزرگ كه ممكن 
است حتي به خشــونت هم منجر شود، در 
نهايت پيروز خواهد شد.« كرستي كاليواليد، 
رئيس جمهور استوني در واكنش، اين سخنان 
را »ناراحت كننده و شرم آور« توصيف كرد و 
گفت كه حمله به متحد اصلي استوني، خطري 
براي امنيت ملي اين كشور بوده است. 2روز 

بعد از اين سخنان، هلم استعفا داد.

   دوري از ترامپ
همه مقامات سياسي راست  افراطي در 
اروپا از باخت ترامپ ناراحت نيســتند. 
تحليلگران معتقدند كه رئيس جمهور 
آمريكا با مطرح كردن شعار »اول آمريكا« 
هميشــه به عنوان يك چهره غيرقابل 
اعتماد براي بخش زيادي از راست هاي 
افراطــي اروپا به ويژه در كشــورهايي 
كه گرايش هــاي ضدآمريكايي دارند، 
مطرح بوده است. ماتئو سالويني، رهبر 
حزب راست گراي ليگ ايتاليا كه قبل از 
انتخابات آمريكا ماسك »ترامپ 2020« 
به صورتش زده بــود، از زمان اعالم بُرد 
بايدن سكوت كرده و فقط هفته گذشته 
در سخناني به ادعاي تقلب در انتخابات 
اشاره كرد. جورجيا ملوني، رهبر حزب 
راست افراطي برادران ايتاليا نيز گفته كه 
بايدن پيروزي خود را مديون كروناست. 
تيري بودي، رهبر حزب راست افراطي 
براي دمكراســي و خيت ويلدرز، رهبر 
حزب ضداسالمي براي آزادي در هلند 
كه هر دو در جريــان انتخابات آمريكا 
از ترامــپ حمايت كــرده بودند، بعد 
از اعالم نتيجه، واكنــش خاصي عليه 
بايدن نشــان نداده  اند. به نظر مي رسد 
مارين لوپن، رهبر جبهه ملي راســت 
افراطي فرانســه نيز تمايلي ندارد كه با 
نزديك شدن به ترامپ، اعتبار خود را بين 
مردم كشورش زير سؤال ببرد و انتخابات 
رياســت جمهوري 2022 اين كشور را از 
دست بدهد. او برعكس برخي از مقامات 
اين حزب، از اظهــارات رئيس جمهور 
آمريكا مبني بر تقلب در انتخابات حمايت 
نكرده اســت. تحليلگــران معتقدند؛ 
كســاني مانند لوپن يا سالويني از آنجا 
كه به حزب و خرده فرهنگ خاصي تعلق 
دارند، برعكس افرادي مانند بولسونارو، 
انعطاف پذير نيستند و تمايلي به پيروي 

كوركورانه از ترامپ ندارند.

 آندرس مانوئل لوپز اوبرادور 
رئيس جمهور مكزيك

 يانز يانشا 
نخست وزير اسلوونی

 ژائير بولسونارو 
 رئيس جمهور برزيل

 مارين لوپن
 رهبر جبهه ملی فرانسه

 ويكتور اوربان 
نخست وزير مجارستان  تيری بودی 

رهبر حزب برای دمكراسی هلند

 ماتئو سالوينی 
 رهبر حزب ليگ ايتاليا

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

درپي اعالم نتايج يك تحقيق 
دولتي در اســتراليا در مورد آسيا

جنايات جنگي سربازان اين 
كشور در افغانستان، اســكات موريسون، 
نخست وزير اســتراليا طي تماس تلفني با 
اشرف غني، رئيس جمهور افغانستان، از او 
عذرخواهي كــرد و قــول داد عامالن اين 

جنايت ها محاكمه شوند.
طبق گزارش تلويزيون طلوع افغانستان، 
پيش از آن هم ژنرال انگس كمپبل، رئيس 
ستاد مشترك نيروهاي مسلح استراليا در 
يك كنفرانس خبري اعالم كرد شــواهد 
به دســت آمده كامال تصديق مي كند كه 
39فرد غيرنظامي در افغانستان به دست 
نيروهاي نظامي اســتراليا كشته شده  اند. 
كمپبل اقدام اين نظاميان را »شــرم آور« 
توصيف كرد و ضمن عذرخواهي از مردم 
و دولت افغانســتان قــول داد كه عامالن 
كشتار تحت تعقيب قضايي قرار خواهند 

گرفت.
تحقيقات مربوط به كشــتار ايــن 39نفر 
به دســت اعضاي يك تيــم نيروهاي ويژه 
ارتش استراليا از ســال2016 آغاز و نتايج 
آن هفته گذشــته اعالم شد. بر اين اساس، 
25سرباز اســتراليايي عضو اين گروه، بين 
سال هاي 2005 تا 2016 دست كم 39نفر را 
در سنين مختلف از پيرمرد گرفته تا نوجوان 
و كودك به ضرب گلوله يا با چاقو كشته اند.

ژنرال پاول بررتون، نظامي ارشــد استراليا 
كه همزمــان يكي از قضــات دادگاه عالي 
لياســت، مســئوليت تحقيقــات  استرا
را به عهده داشــته اســت. به گفته او، اين 
ســربازان شــهروندان افغــان را بي هيچ 
توجيهي كشــته اند. تحيقات درباره قتل 
اين افراد توســط نيروهاي نظامي استراليا 
بر مبنــاي 20هزار ســند، 25هزار عكس 

و 423مصاحبه تهيه شــده است. در اين 
گــزارش آمده كــه اعضاي جديــد گروه 
نيروهاي ويــژه اســتراليايي در جنايتي 
عجيب بايد يــك زنداني را براي شــروع 
كار خود مي كشــتند. در جاي ديگر اشاره 
شــده كه ســربازان براي اينكه اقدام شان 
لو نرود، در كنار فرد كشــته شــده اسلحه 
و بي ســيم قرار مي دادند تــا وانمود كنند 
اين فرد در درگيري كشــته شده  است. در 
جايي ديگر آمده كه متهمــان پرونده در 
ســال2012 طي عملياتي عليه گروهي از 
قاچاقچيان مواد مخدر در شــمال واليت 
هلمند افغانســتان، 7نفر را دستگير كرده 
ولي يكي از آنها را به دليل نبودن جا براي او 
در هلي كوپتر كشته اند. همچنين تحقيقات 
از كشــته شــدن مردي به نام بسم اهلل با 
فرزند 6ساله اش به دســت اين سربازان در 
سال2013، حكايت دارد. در جاي ديگري 
از اين گزارش آمده كه سربازان استراليايي 
پيرمرد غيرمســلحي را به گلوله بسته اند و 
مرد ديگري را درحالي كه دســتش بسته 

بوده از صخره به پايين پرتاب كرده  اند.
ژنرال پاول بررتون در گــزارش خود اعالم 
كرده كه اين قتل هــا در 23نقطه خارج از 
ميدان جنگ اتفاق افتاده است. او برخورد 
نظاميان كشورش را »ننگين« و »خيانتي 

بزرگ« توصيف كرده است.
استراليا در زمان حمله آمريكا به افغانستان 
در سال2001، حدود 26هزار نيروي نظامي 
ويژه خود را راهي افغانستان كرده بود، اما 
در ســال2013 آنها را بازگرداند. نيروهاي 
استراليايي در جنگ افغانستان 40كشته و 
260زخمي داشتند. هم اكنون 400نظامي 
اســتراليايي در افغانســتان حضور دارند 
كه به كار آموزش نيروهــاي نظامي افغان 

مي پردازند.

 سربازان استراليايي
متهم به جنايت جنگي در افغانستان

سمانه معظمي
روزنامه نگار
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طرحيبهيادكادردرمان
اين روزها كادر درمان با تالشي 
وصف ناپذير در صف اول مبارزه با 
كرونا هستند و با تمام خطرات و 
مشقات اين كار، با اميد به روزهاي 
بهتر در كنار بيمــاران مبتال به 
كوويد-19 ايستاده اند. بزرگمهر 
حسين پور، كارتونيست و نقاش 
در صفحه اينستاگرامش اين طرح 
را منتشــر كرده و نوشته است: 
»اين اثر را با تمــام قلبم تقديم 
مي كنم به كادر فــداكار و عزيز 
درمان كه خســتگي ناپذير براي 
سالمتي ما و عزيزان ما، شبانه روز 
تالش مي كنند. دســتان شــما 

بوسيدني است.«

استقالل فكري درست مثل استقالل مجيدي به فوالد باخت! آبي ها 
همانند فصل گذشته ابتدا از حريف پيش افتادند اما در نهايت 2 گل ورزش

خوردند تا ركورد 11 هفته شكســت ناپذيري فكري در ليگ برتر 
شكسته شود. 

فوالد كه در اين بازي مالكيت توپ را در اختيار داشت اما نمي توانست موقعيت هاي 
چنداني روي دروازه استقالل خلق كند، با پنالتي مشكوك دقيقه63 و ضربه دقيق 
وريا غفوري از حريف عقب افتاد اما تنها 10 دقيقه بعد با ضربه سر فرشاد احمدزاده 
از روي يك ضربه ايستگاهي به بازي برگشــت و در نهايت با يك پنالتي مشكوك در 

دقيقه90 و ضربه محكم پريرا بازي را برد. 
جالب اينكه فوالدي ها هفته گذشته هم با پنالتي مشكوك دقيقه 97 از شكست 
مقابل ذوب آهن فرار كردند و با يك امتياز به اهواز برگشــتند. نكته عجيب اين 
بازي تعويض هاي محمود فكــري بود. او كه تيمش در طــول 90 دقيقه برنامه 
خاصي براي حمله كردن نداشت و تنها روي ضدحمالت حساب باز كرده بود، تا 
دقيقه93 تنها از يك تعويضش استفاده كرد و تنها براي 3 دقيقه ذخيره هايش را 
به ميدان فرستاد! با نمايش شب گذشته استقالل و مخصوصا عملكرد فكري در 
نيمه مربيان، به نظر مي رسد روزهاي ســخت اين مربي در تيم محبوبش خيلي 

زود از راه رسيده است.
در روز شكست فكري، ديگر استقاللي ليگ با پيروزي در داربي كرمان تيمش را به 
صدر جدول برد. شاگردان امير قلعه نويي در گل گهر، روز گذشته با دبل منشا، مس 

رفسنجان را 2 بر صفر شكست دادند و با 6 امتياز صاحب رتبه اول شدند. 
قلعه نويي فصل گذشــته هم ليگ را با 2 برد متوالي آغاز كرده بود. ديگر برنده اين 
هفته هم سپاهاني ها بودند كه عصر پنجشنبه با نتيجه يك بر صفر آلومينيوم اراك 

را از پيش رو برداشتند.
 در ديگر بازي هاي پنجشنبه و جمعه، نساجي و تراكتور، نفت مسجدسليمان و سايپا 

و ماشين سازي و ذوب آهن به تساوي يك -يك رضايت دادند.

در هفته صدرنشيني قلعه نويي، استقالل با نمايشي ضعيف در اهواز 
به نكونام باخت

ضيافتپنالتيهايمشكوك
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حاال چهره  ناتوراليستي كرونا بيشتر جلوي چشم 
ما ظاهر شده است. چهره  ترسناك ترش... آنجا 

كه فكر مي كني مريض كرونايي كه در خانه 
بســتري اســت، حالش رو به بهبود است؛ 

صدايت مي كند و شكايت می كند كه نفسش تنگ شده تا به 
نزديكش مي روي كبود شده و بی هوش ... 

هميشــه دير مي رســند؛ آمبوالنس ها را می گويم. هر وقت 
منتظر آمبوالنس هستي، همان  لحظه هاي پراضطراب دير 

مي رسند.
مي گويند سرشان شلوغ است اين روزها ... 

مي گويند: بيمارتان تمام كرده است. 
يعنی يك چراغ پرفروغ خاموش شد. يعنی پايان يك زندگی ... 
بهت زده و شيدا می شوی. تمام كرده است؟ فقط 3روز ناخوش 

بود همين ...
جواز دفن. شست وشــوی خاص. ترس اقوام از شــركت در 
مراسم و ... بعد در غربت غمگين گورستان عزيزت را به گور 

مي سپاري. 
به خانه نرسيدي از غم و اندوه و تنهايي و مرگ. مي بيني كمي 
ناخوش احوالي ... خوش خيالي مي كني و مي گويي اين همان 
سينوزيت مزمن سال هاي قبل است. آلرژي كودكي است كه 

با پاييز می آيد يا چه ... اما فرق دارد انگار. 
مستأصل می شوی. دم می كنی. عناب و بابونه و ميخك. 

دم می كنی پونه  كوهی و آويشن.
افاقه نمی كند. فــردا از تب و لرز و اســتخوان درد به خودت 
مي پيچي. مي ترسي از كسي كمك بگيري. چون مي ترسي 
كسان ديگري را هم به اين درد دچار كني. با زحمت خودت 
را به درمانگاه مي رســاني. دكتر چشم بسته مي گويد مبتال 

شده اي ... 
بر مي گردي. فردا صبح شانه هايت هيچ حسي ندارند. فردا هيچ 
بو و مزه اي را نمي فهمي ... فردا يك تخته سنگ روي سينه ات 
ســنگيني مي كند، بــا درد و رنج خودت را به بيمارســتان 
مي رساني براي اسكن ريه ...، شــلوغ است. غوغاست. جاي 
سوزن انداختن نيست. دير نوبتت مي شود ... متخصص ريه 
مي گويد كه ريه هايت تا 25 درصد درگير شــده است. بايد 

داروی سوداك بخوري ...
با درد و ماســك و بدبختی بــه داروخانه مــی روی... هيچ 
داروخانه اي در شهر تهران سوداك ندارد ... خودت را به خانه 

می رسانی. بی حال. با گونه های گود، مزه از دست داده.
همه  دوستان و نزديكان دست به كار مي شوند تا سوداك پيدا 
كنند . بعضي مي گويند آزادش هست. قيمت سوداك ايراني 
تا چند روز قبل صد و 90 هزار تومان بود. حاال آزاد آن را بايد 
4ميليون و 600 بخري ... تــازه برخي تا 20 ميليون هم اين 

دارو را فروخته اند. 
برخي پزشكان هم مخالفش هســتند . .. مي گويند اين دارو 

عوارض بدي دارد و نبايد آن را تجويز كرد. 
از پنجره به غــروب دلگير پاييز می نگری. آنســوتر عده ای 
می روند عــده ای می آيند. نمای مشــكی كافي شــاپی هم 
پيداست. درد می كشی. جوانان بی خيال، بدون ماسك بيرون 

كافي شاپ كنار هم سيگار دود مي كنند.
اين جوانان مگر جوانان عصر اينترنت نيستند .  .. چرا نمی دانند 
فاصله  اجتماعی چيست؟ دلت می خواهد كنار پنجره بايستی و 
فرياد بزنی ... مردم التماس می كنم جدی اش بگيريد. ويروس 
كرونا ساعت ها مي تواند در هوا باقي بماند ... و تا نيم ساعت بعد 
فرد ديگري را مبتال كند. حتی زياد نبايد با هم حرف بزنيد. 
نگاه مي كني رستوران بغل دست كافي شاپ در اين بعدازظهر 
پاييز پر از مشتری است كه بي فاصله نشسته اند ... اما تو ضعف 

داري و بايد بخوابي ...
نفست تنگ است و دارو گران. 

بيهوش می افتی. فردا صبح تمام تنت كهير ريخته است. يك 
تكه آتش شده اي ... سرخ و تب دار.

ديگر كرونا آن هيوالي فانتزي توی ويدئوها نيست. خنجرش 
زير گلويت است. 

نفست تنگ می شــود. تلفن كه زنگ می زند دو كالم حرف 
نزده ای كه به سرفه می افتی ...

دوستی پيام می دهد داروخانه  شهيد كاظمی هم ندارد. اين 
چهلمين داروخانه است.

ياد جمله ای از كتاب باباگوريو می افتی: شــرافت يا هست يا 
نيست. شرافت نصف و نيمه نداريم. 

بعد با خودت می گويی ما مردم شريف، به حد كافی شريف 
نيستيم. وگرنه دارو را احتكار نمی كرديم ... پس نظارت دارو 
چه می شود؟ ســرفه ها شروع می شــوند. ياد عزيز از دست 
رفته ات می افتی . آن قدر ناتوان شده ای كه حتی نمی توانی 

گريه كنی.

فريباخانیروايت
داستان نويس و روزنامه نگار

لمباردي: كشــف پيش طراحي نقاشــي يك پرتره اثر 
داوينچي گمانه زني هايي درباره اصالت گران ترين تابلوي 
جهان با نام سالواتور موندي اثري از همين هنرمند را تقويت 
كرد. به گزارش ســايت بريتانيايي مترو، اين اثر در ميان 
كلكســيوني در لمباردي ايتاليا بود و هنگامي كه اناليسل 
دي ماريا محقق داوينچي شناس آن را ديد بالفاصله آن را 
به داوينچي نسبت داد. اكنون بايد ارتباط اين تابلو با تابلوي 

موسوم به سالواتور موندي ثابت يا رد شود.

سن پترزبورگ: يادداشتي كه شهروند روس در يك جفت 
دمپايي روفرشي مارك »نورث فيث« پيداكرد، تبديل به 
يكي از سياسي ترين خبرهاي روزهاي اخيرشد. به گزارش 
ديلي ميل، اين يادداشت به دمپايي دوخته شده بود و خبر 
از زنداني شدن يك اويغور در زندان هاي چين مي داد. اين 
سومين بار است كه اويغورها به وسيله يادداشتي كه روي 
محصوالت صادراتي چين نصب مي كنند از زنداني بودن 

خود خبر مي دهند.

دوبي: يك گــروه6 نفره در امــارات متحده عربي كه 
با ورود غيرقانوني به داخل يك انبار اقدام به ســرقت 
156 هزار قطعه ماسك صورت كرده بودند، به 3 سال 
حبس و جريمه نقدي محكوم شدند. به گزارش گالف 
نيوز، اين 6تبعه پاكستان 156 جعبه هزارتايي ماسك 
صورت به ارزش 150 هــزار درهم را در مــاه ژوئن از 
انباري در منطقه الرشيديه سرقت كردند و آن را به يك 

اماراتي فروختند.

توكيو: مردي 71ساله در ژاپن فقط با استفاده از كوپن هاي 
تخفيف شركت ها و مغازه هاي مختلف خريد مي كند. به 
گزارش آديتي سنترال، هيروتو كريتاني كسب و كار خوبي 
داشت تا اينكه ورشكست شد. سپس در ميان يك بحران 
مالي خانوادگي نخستين بليت يا كوپن تخفيف را در سال 
1989ميالدي خريد. او مي گويد: لذت خريد و تخفيف با 
آن برگه كاغذي باعث شد ديگر نتوانم بدون اين امكان كاال 

و خدمات بخرم.
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نماينزديكازكرونا...

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:كم من نعمه سلبها ظلم؛
چه بسا نعمتي را كه ظلم و ستم از ميان برده است.
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بيانشوقچهحاجتكهسوزآتشدل
توانشناختزسوزيكهدرسخنباشد

هوايكويتوازسرنميرود،آري
غريبرادلسرگشتهباوطنباشد

شوق، آرزو و رغبتي پرشور است كه از دلبستگي برمي خيزد. شوق را به شكل هاي 
گوناگون نشان مي دهند، گاهي نهال شوق در دل برمي خيزد و مي سوزاند گاهي 
موج مي زند و از ديده برون مي ريزد، گاهي بازار گرمي مي كند. شوق لب يار، درس 

شبانه و ورد سحرگاه را از ياد حافظ مي برد.
ز شوق روي تو شاها بدين اسير فراق 

همان رسيد كز آتش به برگ كاه رسيد
حافظ هم با سوز شوق آشناست و هم با بوي آن:

اگر ز خون دلم بوي شوق مي آيد 
عجب مدار كه همدرد نافه ختنم

هر معشوقي، با شوقي همراه است. موالنا در غزلي مي گويد:
گياهي باش سبز از آب شوقش 

مينديش از خري كو ژاژ خايد
و صائب بر آن است كه اگر مدتي اشــتياق خود را پنهان كني، يار از سر سنگيني 

دست برمي دارد:
دو روزي شوق اگر از پا نشيند 

شود ارزان متاع سرگراني
شوق خاقاني، بهانه جوست:

دِل رميده و شوِق بهانه جو دارم
كه ديده است دو ديوانه را به يك زنجير؟

شوق، بيدل را از خويش به در مي كند:
 خبر ز خويش ندارم جز اينكه روزي چند

نگاه شوق تو بودم، كنون خيال توام

»دوديوانه،بهيكزنجير!«

فضاي مجازي

رمان »خواهرم، قاتل زنجيره اي« نوشته اويينكان 
بريت ِويت را سحر قديمي به فارسي برگردانده و 
به تازگي از سوي انتشارات ققنوس منتشر شده 
اســت. داســتان كتاب، درباره زندگي رازآلود 2 
خواهر به نام هاي كورده و آيوالست كه 2 دنياي 

متفاوت دارند. كورده خواهر بزرگ تر، 
يك  پرستار وظيفه شناس و خوش قلب 
است. او همه ســعي اش را مي كند تا 
از رازهاي سربه مهر خواهر كوچك تر 
خود محافظت كنــد. آيوال هم دختر 
زيبايي اســت كه زيبايــي فريبنده  
هميشــگي اش براي او و خانواده اش 
ايجاد دردســر مي كند. كتاب پيش رو 

به عقيده مترجمــش در نــگاه اول از الگوهاي 
كالسيك داستان نويســي تبعيت مي كند، اما 
نويســنده اش به طور آگاهانه كليشــه ها را كنار 

گذاشته و كمدي سياه تكان دهنده اي 
خلق كرده اســت. اين داســتان يك 
 شخصيت اصلي و يك شخصيت مكمل 
دارد. سحر قديمي مي گويد: داستان 
»خواهرم، قاتل زنجيره اي« به سادگي 
شروع مي شود و در بخش هايي كوتاه 
با ضرباهنگ تريلري جــذاب روايت 
مي شــود. در فصول آخر هم به آميزه 
قابل توجهي از دوست داشتن، از خودگذشتگي، 
وفاداري، شوخ طبعي دور از ذهن، خاطرات تلخ 
خانوادگي در زمينه اي از باورهاي مردساالرانه و 

تقالي زنان براي اثبات شخصيت و هويت شان در 
وراي وجوه ظاهري و مبارزه با فشارهاي اجتماعي 
تبديل مي شــود. اويينكان بريت ويت، نويسنده 
اين كتاب، متولد سال 1988 در الگوس نيجريه 
است و دوران كودكي را در كشور خود و انگلستان 
گذرانــده اســت. »خواهرم، قاتــل زنجيره اي« 
نخســتين رمان بريت ويت اســت كه نســخه  
اصلي اش در سال 2018 چاپ شد و يك  سال بعد 
نامزد جايزه ادبيات داستاني زنان و جايزه بوكر شد. 
اين كتاب در 224 صفحه، با شمارگان هزار و 100 

نسخه به بهاي 35 هزار تومان منتشر شده است.

ويترين

خواهرم،قاتلزنجيرهاي

توجه به مفهــوم كودكــي و پذيرفتن كودك 
به عنــوان شــخصيتي مســتقل در خانواده 
تحت تأثير انديشه هاي متفكران غرب همچون 
جان الك )فيلســوف قرن هفدهــم انگليس(، 
ژان ژاك روسو )دانشــمند تعليم و تربيت قرن 
هجدهم فرانســه( و ژان پياژه )روانشناس قرن 
بيستم فرانسه( بود؛ در ايران هم اين رويكرد بعد 
از انقالب مشروطه آغاز شد و به دنبال چنين تلقي 
از كودك بود كه ادبيات خاص كودك پديدآمد 
و نويســندگان و تصويرگراني كه در اين حوزه 
فعاليت مي كردند، پا به عرصه نهادند. نشريات 

خاص كودكان منتشــر شــد، بازي ها، جوايز، 
نهاد ها و نمايشگاه هاي ويژه كتاب هاي كودك 
شكل گرفت و ادبيات كودك با هويتي مستقل و 

مشخص به رسميت شناخته شد.
روزجهاني كودك از سوي سازمان ملل متحد 
20نوامبر تعيين شــده اما برخي كشورها اين 
روز را در تاريخي ديگر گرامي مي دارند. انتظار 
مي رود حال كــه چنين روزي به نــام كودك 
نامگذاري شده، فقط در حد حرف و دادن چند 
پيام و برگزاري چند نشست نماند و توجه ويژه اي 
به  حقوق و نيازهاي كودك صورت گيرد. از زمره 

يادداشت

توجهجديبهنيازهايكودكان

محمودبرآبادي
 نويسنده داستان هاي كودكان

نيازهاي كودكان نيازهــاي فرهنگي و ازجمله 
آن كتاب اســت.  تيراژ كم كتــاب و درنتيجه 
گران شدن قيمت كتاب و حذف كتاب از سبد 
كاالي فرهنگي خانواده كه خود تضعيف اقتصاد 
نشر را در پي داشــته است؛ وجود مميزي هاي 
سليقه اي كه صداي نويسندگان خودي را هم 
درآورده، درحالي كه چنيــن مميزي هايي در 
رســانه هاي پرمخاطب مانند تلويزيون اعمال 
نمي شود؛ بي توجهي به حقوق صنفي و مالكيت 
معنوي اثر كه حتي از ســوي نهاد هاي رسمي 
مانند صدا و ســيما هم ناديده گرفته مي شود؛ 
نداشــتن بيمه كار و درمان در مورد بسياري از 
پديدآورندگان كه درشرايط كسادي بازار نشر 
در تنگناي اقتصادي قرارگرفته اند؛ كسر ماليات 
از حق التأليف نويســنده ودستمزد مترجمان، 
ويراستاران و تصويرگران درحالي كه طبق قانون 
مصوب مجلس شوراي اســالمي در سال88 ، 

نويسندگي و امور نشر از پرداخت ماليات معاف 
هســتند و بسياري مشــكالت ديگر همچنان 
دامنگير پديدآورندگان كتاب كودك اســت. 
البته ناگفتــه نماند كه ناديــده گرفتن حقوق 
كودك، بي توجهي به نيازهاي مادي و معنوي 
كودك، خاص جامعه ما نيست بلكه در بسياري 
از كشــورهاي جهان كم و بيش چنين وضعي 

حاكم است.
سؤال اين است كه آيا انتخاب نمادين يك روز در 
تقويم كشورها به عنوان روز كودك، مشكالت 
تحصيلي كودكان را كاهش داده؟ آيا اگر چنين 
روزي نبود، حال و روز كودكان ما از اينكه هست 
بدتر مي بود؟ نمي خواهم در اين روزها كه كشور 
در وضعيت خاصي به سر مي برد، نااميد باشم و 
اميدواريم سال آينده كه بار ديگر از چنين روزي 
ياد مي كنيم، شاهد از ميان رفتن بسياري از اين 

مشكالت باشيم.

رويدادهاي فرهنگي و هنري
برگزارينخستيندورهنشانمليدبيرسياقي

  نخســتين دوره نشــان ملــي »دبيرســياقي« در 2 حوزه
 نظم و نثر، شامل كتاب و رســاله هاي دكتري برگزار خواهد 

شد.
 به گزارش همشــهري، اين دوره براي تجليــل از خدمات 
فرهنگي و ادبي زنده ياد اســتاد ســيدمحمد دبير ســياقي 
برپا مي شــود و به بهترين كتاب يا رســاله دكتــري كه در 

حوزه تصحيــح متون نظم 
و نثر نوشــته شــده باشد 
جايزه تعلق مي گيرد. مهلت 
ارســال آثار تا 10 بهمن ماه 
99 است. عالقه مندان براي 
كســب اطالعات بيشــتر 
مي تواننــد به ســايت اداره 
فرهنگ و ارشــاد اسالمي 

قزوين مراجعه كنند.

فراخوانسومينجايزهادبي»استادمحمدقهرمان«
 مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد با همكاري گروه 
زبان و ادبيات فارسي، سومين جايزه ادبي »استاد محمد قهرمان« را 
برگزار خواهد كرد. عالقه مندان 
مي توانند با توجه به آيين نامه 
اين جايزه آثار خود اعم از، سبك 
هندي و شعر و آثار استاد محمد 
قهرمان را كه در سال هاي98 
و 99 منتشــر شــده يا دفاع 
شــده باشــد، تا 20فروردين 
ســال1400 به دبيرخانه اين 

جايزه ارسال كنند.

نمايشگاهساالنهكودكانمحكهممجازيشد
هر ســال در روز 
جهانــي كودك، 
كودكان مبتال به 
سرطان و بستري 
در اتــاق هـــاي 
بيمارســتان فوق 

تخصصي ســرطان كودكان محك، منتظر مهمان هايي از 
ميان چهره هاي محبوبشان، گروه های موسيقي و تئاتر و 
برنامه هاي شاد بودند تا خاطره دلنشيني در ذهن شان ثبت 
شود. به گزارش همشهري، امسال به دليل جلوگيري از شيوع 
ويروس كرونا برنامه ها به صورت مجازي برگزار شد. از اين رو 
فايل هاي صوتي و تصويري قصه خوانــي هنرمندان براي 

كودكان مبتال به سرطان ارسال شد.
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روزنامه   نگار 
وزير

 داريوش همايون
16مــرداد 1356وزير اطالعات و 

جهانگردي شد

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

روزنامه   نگار بود و با روزنامه   نگاري 
شــروع كــرد� 26دي1334، 
وقتي 27ســاله بود، در روزنامه 
اطالعات مشغول شــد� »اين را 
در روزنامه اطالعــات ديدم��� كه 
اينها مي   خواهند مصحح بگيرند��� 
يك امتحاني كردند��� و من شدم 

نمونه   خوان روزنامه اطالعات�« 
اما سكوي پرش داريوش همايون 
در روزنامه   نگاري، زماني اتفاق افتاد 
كه »دكتر مهدي بهره   مند، دوست 
من كه معاون سرويس خارجي بود، 
رفت متقاعد كرد مسعودي را و من 
رفتم به سرويس خارجي�« وقتي 
به سرويس خارجي رفت، كارش 
ترجمه خبرها بــود تا آنكه »يك     
روز آقاي تورج فرازمند كه سردبير 
خارجي بود و ستون تفسيرهاي 
خارجي را مي   نوشت، بيمار شد��� 
سرمقاله خارجي را نوشتم و بسيار 
مورد توجه قرار گرفت�«    3ســال 
بعد، »ايشــان رفت سردبير خود 
روزنامه شــد و من شدم سردبير 

خارجي اطالعات�« 
جالب است قواعد روزنامه   نگاري 
در آن    زمان آن قدر ســختگيرانه 
بود و همه   چيز اصول داشــت كه 
»تا آن   موقع اجازه نداشــتم كه 
امضا بكنم«� و وقتي مســئول آن 
سرويس عباس مســعودي شد، 
موافقت كرد، بر نوشته   هايش نام 
بزند� آن هم در شرايطي   كه آنطور 
كه او مي   خواست، جنبه تحليلي   اش 
خيلي قوي بود� تفسير به   معناي 
معمولي كه فالني ايــن را گفت، 
فالني آن را گفت، فالني آن كار را 
كرد نبود؛ رفتن در عمق قضيه بود� 
در سال1339، »با موافقت روزنامه 
اطالعات به   مدت 4ماه براي مطالعه 
در امور روزنامه   نگاري و بازديد از 
آمريكا به آن كشور دعوت شدم  �« 
اما حضورش در اين روزنامه، به   سبب 
اختالف نظري كه با مسعودي پيدا 
كرده بود، تيــر 1341پايان يافت� 
اما او    5ســال بعــد، روزنامه   اي 
راه انداخت كه 11ســال فعاليت 
كرد�»امتياز روزنامه به   نام فريده 
كامكار شاهرودي بود��� و آخر پاييز 
]25آذر[ 1346اين روزنامه درآمد؛ 
روزنامه آيندگان�« روزنامه   اي كه 
غالمحسين صالحيار شد سردبير 
و تعداد زيادي از روزنامه   نويس   هاي 
خيلي خوب��� شركت داشتند����� 
همايون كه تمايل داشــت بازهم 
باالتــر رود، چنــدي بعــد مزد 
خدمتگزاري اش به دربار و حكومت 
را گرفت؛ قائم مقام حزب رستاخيز 
شد و سپس به كابينه هم راه پيدا 
كرد� اما با برخاستن موج اعتراض ها 
او هم درجمله مغضوبين، در آبان57 

به زندان افتاد�

سياستمدار وانکاوی  معاصر ر

1356
دو كتاب تاريخي 

كتاب »ايران بروايت چين باستان« را عباس تشــكري نوشته و مؤسسه روابط بين   الملل وابسته به 
وزارت امورخارجه در سال1356آن را منتشر كرده است. اهميت اين كتاب درجست   وجو و مطالعه 
اسناد باستاني چيني است كه در آنها نامي از سرزمين ايران و مردم ايران برده شده و براي پژوهشگران 

ايران باستان بسيار ارزشمند است.
»روستا نشيني در ايران« را كاظم وديعي به سفارش شوراي   عالي فرهنگ و هنر در سال1356نوشته. 
اين گزارش از زندگي روستايي ايراني با توجه به سرعت تغييرات سبك زندگي ايراني در يك قرن 
گذشته، براي ساختن تصويري از روند تغييرات گســترده زندگي در نواحي روستايي فالت ايران 
كتاب ارزشمندي است. پوشه كامل اين دو كتاب در درگاه ديجيتال كتابخانه مركزي دانشگاه در 

دسترس عموم قرار دارد.

تاوان سخت
فروپاشي در غياب سازوكارهاي 

باثبات
 جمال رهنمايي   ���������������������������������

 اوج گرفتــن مخالفت   هاي عمومي و 
افزايش روز افزون نارضايتي مردم از 
عملكرد حكومت، شاه را به اين نتيجه 
رســاند كه براي كاهش مخالفت   ها، 
كارگزار اصلي اجراي سياســت   هاي 
خود را بركنار كند. اميرعباس هويدا 
پس از 13ســال صــدارت در آبان 
سال1356 به اشاره   اي استعفا كرد تا 
شخصيت شاه از اشتباهات حكومت 
مبرا شــده و از لبه تيز انتقادات دور 
شــود. افــكار عمومــي و مخالفين 
اين عقب نشــيني تاكتيكي شــاه را 
نپذيرفتند و روند اعتراضات به شكل 

فزاينده   اي ادامه يافت.
هويدا بابت اين تاكتيك شــاه تاوان 
ســنگيني داد. او به جــرم اطاعت 
محاكمــه شــد و به زنــدان رفت و 
آن قدر آنجا نگه داشــته شــد كه به 
فاصله اندكي پس از انقالب به   دست 
انقالبيون اعدام شــد. رابطه شــاه و 
نخســت   وزير، رابطه   اي دوســويه و 
تعاملي نبود؛ در خاطــرات هويدا و 
سياسيون ديگر بسيار نقل شده كه 
او حتي از بيــان تصميماتي كه در 
جلسات كارشناسي و هيأت وزيران 
برخالف نظرات شاه گرفته مي   شد، 
در حضور او طفــره مي   رفت و اغلب 
به   صورت غيرمستقيم و يا با واسطه 
اين موضوعات به شاه منتقل مي   شد. 
چنين رابطه يك ســويه و آمرانه   اي 
باعث شــده بود تا ماهيت صدارت و 
وزارت اين شــخصيت اجرايي اول 
كشور تقريبا هيچ باشد. برخوردهاي 
شــاه در دهــه آخــر حكومتش با 
نزديكانــي كــه نظــرات مخالف يا 
انتقادي داشــتند، باعث شــده بود 
كســي در داخل حكومــت به فكر 
اجراي شــرح وظايف خود نباشــد. 
شــرح وظايف همه سيستم، اجراي 

بالشرط منويات شاه بود.
عملكرد رهبراني كه با اســتفاده از 
»نفوذ آرماني«، »بيــان انگيزه   هاي 
الهام بخش«، »تحريــك فكري« و 
»كسب توجه انفرادي« شهروندان 
را بــه اطاعت ترغيــب مي   كنند، در 
شرايط بي   ثباتي و فقدان سيستم   هاي 
كارآمد حكومتي مؤثر عمل مي   كند. 
اين شيوه حكومت، شــيوه رهبران 
كاريزماتيــك يا فرهمند اســت. در 
مقابــل اين نــوع رهبري، شــيوه 
بوروكراتيــك  و  سيســتماتيك 
حكمراني قرار دارد كــه در آن ارائه 
تحســين   هاي مــادي و پــاداش و 
موقعيت   هاي بهتر به همراه اقدامات 
انضباطــي و تنبيهي براي كســب 
اطاعت در ســازوكار حكومت به كار 

گرفته مي   شود.
 در كشــور   هايي كه سيســتم   هاي 
باثبات به جاي افــراد قدرت دارند، 
اين شيوه حكمراني كارآمدتر ظاهر 

مي   شود. 

تهران                        حلبی

 فرزانه ابراهيم زاده    ������������������������������������������������������������������������������������

»شــمايل برج سپيد شــهياد )آزادي( در پس زمينه خاكســتري كدر پيش روي 
ساختمان   هاي بلندي كه در دورنماي آن قرار دارد، ديده مي شود و در جلوي تصوير 
آنچه    در نقطه كانوني عكس قرار دارد تصوير آلونك   هايي اســت كه سقف   هايشان 
از پارچه   هاي هزار تكه و مســتعملي هســتند كه با هر باد و باراني بر سر ساكنان 
حاشيه   نشــين آن فرو مي ريزند.«؛ اين تصوير، يكــي از معروف ترين عكس   هاي 
ثبت شده نصراهلل   كسرائيان حدود سال56 است كه تصويري كامل ولي پرتضاد از 
تهران سال   هاي نيمه دهه 50 را به چشم مي آورد. اين تصوير پشت كتاب    »گذار« او 
به چاپ رسيده كه در آن عكس   هاي سياه و سفيد كسرائيان از ايران بين سال   هاي 
1346تا 1359گردآوري شده اســت. اين تصوير، تهران پيش از انقالب اسالمي 
را بدون هيچ كم و كاســتي نشــان مي   دهد؛ معلق ميان زاغه ها و برج ها. اســفند 
1356دبيرخانه شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران گزارش نسبتا بلندي منتشر 
كرد و در دسترس نهادهاي برنامه   ريز گذاشت؛ گزارشي كه با توصيف وضعيت كلي 
تهران آن روزگار، قرار بود براي برنامه   ريزي آينده اين شهر، نمايي كلي به برنامه   ريزان 
شهري بدهد. اما سرنوشت اين گزارش يك سال بعد ميان يكي از چشم   اندازهاي 
مهم آن يعني ماجراي جمعيت تهران و فاصله طبقاتي ميان شمال و جنوب درهم 
پيچيد و فراموش شد و 40 ســال بعد از آن بار ديگر انتشار يافت؛40سالي كه اين 
گزارش آينده   نگر را تبديل به سندي تاريخي كرده بود تا بتوان از خالل آن تهران 
را در آستانه انقالب ببينيم. تهران در سال 56شهري بود با تركيب جمعيتي درهم 
و متضاد كه بين شهري مدرن و فقرزده دست و پا مي   زد. بخش زيادي از تهران را 
حاشيه   نشيناني تشكيل داده بودند كه به سوداي چند ريال بيشتر به تهران آمده 
بودند و در هياهوي اين شهر راهشــان به حلبي آبادها و چادرهاي بدون آب و برق 

در حاشيه شهر مي رسيد؛ حاشيه   نشيناني كه بحث اصلي ما در تهران 56هستند.
حافظه تهران از زماني كه حركت خود را از روستايي كوچك به سمت شهر آغاز كرد، 
كمتر ساكنانش را به ياد دارد؛ تهران شهري بود كه مهاجران، آن را ساختند؛ به زبان 
ديگر مهاجرت پديده نوظهوري براي شهري نبود كه در فروردين 1166شمسي 
به   عنوان پايتخت ايران انتخاب شد. با اين همه موج مهاجرتي كه از دهه40 همزمان 
با اصالحات ارضي و حركت پايتخت به سمت صنعتي شدن صورت گرفت، بي   ترديد 
بزرگ   ترين موج مهاجرتي به اين شهر بود. براساس گزارش »تهران 56« جمعيت 
تهران )تهران، شميران و شهرري( در سرشماري سال1335نزديك به يك ميليون 
و 600هزار نفر بود. در سرشماري سال 1345يعني در آغاز موج مهاجرتي، اين رقم 
نزديك به دوبرابر شد و به 2ميليون و 985هزار نفر رسيد. سرشماري سال1355 

قرار نبود ماندني شود
بعد از برگزاري كنگره حزب رستاخيز در سال53، هويدا 
گرچه به عنوان دبيركل معرفي شــد اما در سراشيبي 
سقوط قرار داشت. بســياري منتظر انتخابات بودند تا 
دولت طبق سنت پارلماني استعفا كند يا از مجلس رأي 
اعتماد بگيرد و يا جاي خود را به نخست وزيري ديگر دهد. 
در مورد هويدا هيچ كدام يك از اين سناريوها رخ نداد و او 
چند سال بعد در يك روز تابستاني استعفا كرد و جمشيد 
آموزگار، وزيري كه همواره در همه اين سال ها در كنارش 
بود و به عنوان قديمي ترين وزير دولت بعد از مشروطيت 
شناخته مي شد جاي صدراعظمي را گرفت كه بيشترين 

دوران نخست وزيري بعد از مشروطيت را داشت.
هويدا از خانواده اي بهايي برخاســت و به همين دليل 
به بهاييت شــهره اســت اما با توجه به رفتار و كردار او 
در سال هاي نخســت وزيري به نظر مي رسد كه او جدا 
از ريشه هاي خانوادگي به خصوص از طرف پدر، كامال 
الئيك بود. او در دهه 40 با روحيه رمانتيكي كه داشت 
به عضويت وزارت خارجه درآمــد و از همان ابتدا طرح 
رفاقت با حســنعلي منصور  را ريخــت. در دهه 30 او 
همراه عبداهلل انتظام در شــركت نفت به عنوان رئيس 
دفتر و رئيس بخش اداري منصوب شــد و تا پايان دهه 
30 او ميان سياســيون و محافل قدرت در تهران نامي 
نداشــت. جالل عبده مي گويد كه در سال هاي پاياني 

دهه 30 شمسي در بيمارستان بستري بوده و بسياري از 
رجال و اهالي سياست به عيادتش مي رفته اند. روزي كه 
هويدا به عيادتش مي رود اتاق پر از جمعيت بوده و عده اي 
روي صندلي نشسته بودند، ميان آن جمع هيچ كس نه 
پيش پاي او از جا برمي خيزد و نه جايــش را به هويدا 
تعارف مي كند. با اين حال 4ســال بعد او نخست وزير 

ايران مي شود.
با پيوســتن به كانون مترقي همراه حسنعلي منصور 
رفته رفتــه در مراتب قدرت پيش رفــت و وزير دارايي 
كابينه منصور شد. بعد از ترور منصور، ناگهان شاه، هويدا 
را به عنوان نخست وزير منصوب كرد. بسياري دولت او را 
مستعجل و محلل مي دانستند. در ابتداي دهه 40 شمسي 
هر روز سخن از تغيير كابينه و نخست وزير مي رفت اما 
هويدا از سال43 تا 56نخست وزير ايران ماند. مهم ترين 
دليل تداوم نخســت وزيري هويدا را گوش به فرماني 
بي اندازه اش به شاه مي دانند. نهاد دولت پيش از هويدا 
به دليل ساختار و حضور دولتمردان قديمي مثل مصدق، 
قوام، حتي زاهدي و يا علي اميني، طبق قانون مشروطيت  
شأن و جايگاه بااليي داشت ولي هويدا، نهاد دولت را به 
پايين ترين سطح خود رساند و عبارت معروف »شاهنشاه، 
فرمانده بزرگ ملت ايران« كه بر زبانش جاري بود نشان از 

گوش به فرماني و تأييد اعمال شاه داشت.

شاه در مسير ديكتاتوري به استبدادش به يك كاتاليزور 
و تسهيل كننده در نهاد دولت و ساختارهاي حكومت، 
در كنار خود الزم داشت. هوشنگ نهاوندي، وزير دولت 
هويدا در مورد او به تاريخ شــفاهي هــاروارد مي گويد 
كه هويدا نسبت به دشمنان سياسي اش و كساني كه 
هوش و ذكاوتي نشــان مي دادند بسيار بي رحم بود. او 
از جواد صدر و منوچهر آمــوزگار، 2  وزير دولت هويدا 
نمونه مي آورد كه اولي از صحنه سياســت ايران كنار 
رفت و دومي زماني به نخســت وزيري رسيد كه اساسا 
فرصتي براي ابتكار عمل نيافت. نهاوندي همچنين از 
هويدا به عنوان تسهيل كننده فساد در عصر پهلوي نام 
مي برد؛ »خودش زندگي سالمي نداشت و تا مي توانست 
به شاهزاده ها و درباريان رشوه و پورسانت از قراردادها 
مــي داد... .« پس از عزل از نخســت وزيري در ســال 
1356به عنوان وزير دربار انتخاب شــد اما يك ســال 
بعد در توفان انقالب منتهي به بهمــن 57در اقدامي 
عجيب و خاص از سوي شاه به جرم فساد زنداني شد. 
شاه با زنداني كردن هويدا در آبان 1357، نخست وزير 
دهه هاي 40 و 50 ايران را زنداني نكــرد. او با اين كار، 
خود و اعمالش را در همه سال هاي نخست وزيري هويدا 
زيرسؤال برد. هويدا تا انقالب در زندان ماند و بعد از آن 

محاكمه و در نهايت اعدام شد.

كناره گيري هويدا از نخست وزيري 

حاشيه   نشيني، بزرگ   ترين 

چالش اجتماعي تهران بود
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نشان مي داد جمعيت ساكن در شهر تهران با افزايش 4/6درصدي بالغ بر 4ميليون 
و 496هزار نفر بود كه بخش زيادي از آن را مهاجران روستايي تشكيل مي دادند؛ 
همان هايي كه شنيده بودند در خيابان   هاي تهران مي   شود از روي زمين پول جمع 
كرد. بخش مهمي از اين افزايش جمعيت جدا از ميــزان فعاليت   هاي اقتصادي و 

صنعتي در اين شهر، به دليل تمركز مراكز رفاهي و اداري و دولتي در پايتخت بود.
مهم   ترين مشــكلي كه مهاجران تازه از راه رسيده به تهران با آن روبه   رو مي شدند، 
مسئله مسكن بود. تهران قبل از اين، گسترش شــرقي و غربي يافت و با افزايش 
جمعيت و كمبود فضا براي سكونت، قيمت زمين و مسكن به طرز سرسام   آوري باال 
رفت تا عمال بخش عمده اي از جمعيت مهاجران كه به هواي زندگي بهتر به اين شهر 
آمده بودند مكاني براي اسكان پيدا نكنند. از نيمه دهه40، بخشي از اين جمعيت 
تازه رسيده بخشي از زمين   هاي بدون مالك خارج از محدوده شهر را تصاحب كرده 
و در آن شروع به ساخت و سازهايي كردند. اين زمين   ها بدون سند بود و خانه   هايي 
كه با مصالح ارزان ساخته مي شد، از استقامت زيادي هم برخوردار نبود؛ بيشترشان 
سازه   هاي نيمه   تمامي بودند كه برقشان را مفتي از تيرهاي فشارقوي مي   گرفتند و 
آب مورد نياز خود را هم از مخازن ذخيره آب تامين مي   كردند. به چنين مناطقي 
زورآباد و مفت   آباد هم مي   گفتند. مهم   ترين مفت آباد تهران در منطقه جنوب شرقي 
اين شهر قرار داشت. در كنار آنها، برخي از اين مهاجران حتي آن قدر پول نداشتند 
كه خانه شان را با همين مصالح ارزان بسازند و از هر چه دستشان مي   آمد براي ساخت 
سقفي جهت سكونت استفاده مي   كردند. اين گروه در جمع   هاي 20تا 30خانواري در 
فضاهاي رهاشده غرب و شرق تهران از تكه   هاي حلبي و پيت   هاي نفت، سقف   هايي 
براي خود ساخته بودند كه تابستان هاي كالفه كننده و زمستان   هاي استخوان سوزي 
داشت. اين حلبي آبادها شهرك   هاي تازه    و فقيرنشيني بودند كه مقابل شهرك   هاي 

مدرن تهران مانند اكباتان و آتي   ساز قدعلم مي كردند.
حلبي   آبادها، پديده تــازه   اي در تهران و ايران نبودند و حتي در كشــورهاي ديگر 
هم نظير آنها بسيار است. در تهران هم پيش از اين در حاشيه كوره   هاي آجرپزي 
جنوب شــرق تهران، حلبي   آبادهايي شــكل گرفته بود. اما بي   ترديد بزرگ   ترين 
حلبي   آبادهاي پايتخت در دهه50 و همزمان با گســترش رفاهي اين شهر شكل 
گرفت. حلبي آبادها از هر امكانات رفاهي محروم بودند و البه   الي اين زاغه ها هر جرمي 
صورت مي گرفت؛ از فعاليت   هاي مسلحانه تا قاچاق مواد مخدر. يكي از مهم   ترين 
حلبي   آبادهاي تهران در منطقه تهرانپارس قرار داشت. به نوشته منابع تاريخي، از 
بلنداي تپه   اي مشرف بر آن مي   شد كوهي از پيت   هاي حلبي درهم پيچيده را ديد 
كه زنان و مردان و كودكاني البه الي آنها مي لولند. اين حلبي   آباد در آستانه انقالب 

حدود 3هزار خانوار را در خود جاي داده بود.
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از شيطنت ها و روحيه خاكي اش بسيار گفته اند، از فضل علمي و فقاهتش 
بيشــتر. پدرش گفته بود كه »فضل علمي اش از من، وقتي هم سن او بودم 
بهتر است«. سال ها شاگردي پدرش، امام خميني را كرده بود. حتي كرسي 
تدريس فلسفه هم داشت. نامش ولي از 15خرداد به بعد كم كم بر سر زبان ها 

افتاد؛ پسر امام خميني كه چندي پس از پدر، به تركيه تبعيد شد.
بعد از تركيه نيز همــراه امام خميني به نجف رفت و تا ســال شــهادتش 
1356كنــار پدر ماند. ســال هاي اقامت در نجف، ســال هاي شــكوفايي 

آقامصطفي بود؛ هم امور مربوط به بيت پدرش را اداره مي كرد و هم در فضاي 
علمي نجف اسم و رسمي به هم زده بود. در امور علمي و سلوك اجتماعي، 
مرزبندي سياسي خاصي نداشت؛ هم در كالس آيت اهلل خويي و سيدمحسن 
حكيم شركت مي كرد، هم با شــيخ نصراهلل خلخالي مراوده داشت و هم با 
طلبه هاي انقالبي نشست و برخاست مي كرد. گاهي هم مخفيانه سر از دكان 

عرفايي همچون سيدهاشم حداد درمي آورد.
در همان سال هاي اقامت در نجف بحث »واليت فقيه« را نيز تدريس كرده 
بود. متن آن بعدها در دهه 70 چاپ و منتشر شد. اين كتاب و بسياري ديگر 
از نوشته هايي كه از او در تفسير و فلسفه و فقه مانده است، همه نشان از آن 

دارد كه آيت اهلل مصطفي خميني را نبايد نامي زير قباي پدر ديد. آقا مصطفي 
چه از نظر روابط اجتماعي و چه از نظر علمي، شخصيتي ممتاز و متمايز بود. 
به قول پدرش او »اميد آينده اسالم بود« كه بسيار زودهنگام و در 47سالگي 
به شهادت رسيد. درباره كيفيت شهادت او صحبت هاي بسياري شده است. 
بيشتر محققان آن را مشكوك و توطئه ســاواك مي دانند. پدرش شهادت 
او را »خفيه اي الهي« دانســته بود. كسي نمي داند شايد امام مي دانست كه 
شهادت پسرش شعله هاي انقالب را برافروخته تر خواهد كرد؛ اتفاقي كه با 
برگزاري مراسم بسيار زيادي كه به مناسبت شــهادت او در ايران به پا شد، 

محقق گشت.
خفيه الهي 

آيت اهلل مصطفي خميني به شهادت رسيد 
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مقاومت شكننده
بحران بزرگ اقتصادي، دولت را محاصره مي كند 

اقتصاد

دغدغه هاي نفتي شاه در سال1356هم ادامه داشت و 
از هر فرصتي براي كنايه زدن به غرب استفاده مي كرد، 
حتي در سالم نوروزي؛ »تأخير در حل بحران خاورميانه، 
نتيجه اي جز عواقب سياسي انساني و اقتصادي نخواهد 
داشت.« محمدرضا در 9خرداد و در پيام افتتاح اجالس 
شــوراي وزيران همكاري عمران منطقه اي )آر. سي. 
دي( در تهران به شكل ديگري حرف خود را تكرار كرد؛ 
»اكثر ملل جهان به نظام غيرمنصفانه مناسبات اقتصاد 
بين الملل معترفند« و چند روز بعد در جريان بازديد از 
كارخانه ماشين ســازي اراك هم گفت كه »حسدهاي 
حقيقتاً ناپاك و مشمئزكننده نمي تواند يكپارچگي ملت 
ايران را به هم بريزد و هرچه زودتر به هدف هاي ملي و 

ميهني خود خواهيم رسيد.«
شــاه در اين كنايه زدن ها تنها نبود؛ اردشير زاهدي 
هم در مصاحبه اي در شهر داالس اعالم كرد كه ايران 
به تنهايي وسيع ترين بازار براي كاالهاي آمريكايي 
است. زاهدي در ضمن به آمريكايي ها هشدار داد اگر 
خواسته هاي ايران را درك نكنند، اين بازار را از دست 
خواهند داد. چند روز بعد هم آموزگار، نماينده ايران 
در اجالس كنفرانس اوپك، غــرب را از تالش براي 
ارزان نگه داشــتن نفت برحذر داشت تا پيام واحدي 
از ايران به غرب مخابره شود؛ »مقاومت در برابر نفت 
ارزان«. اما اين مقاومت شكننده بود و ديري نپاييد. 
شــاه و فرح23آبان تهران را به مقصــد آمريكا ترك 
كردند و 2 روز بعد شــاه پس از مدت ها استقامت در 
مقابل كاهش بهاي نفت، سرانجام به كارتر قول داد در 
تثبيت قيمت فعلي نفت اقدام مي كند و در جريان يك 
كنفرانس مطبوعاتي اعالم كرد كه با هرگونه افزايش 
قيمت نفت اوپك مخالفت خواهد كرد. به دنبال اين 
موضع گيري، محمــد يگانه، وزير امــور اقتصادي و 

دارايي و نماينده ايران در اوپك هم اعالم كرد كه ايران 
در كنفرانس آتــي كاراكاس، از تثبيت قيمت نفت 

حمايت مي كند.
در بهار1356نرخ بنزين و ســاير مــواد نفتي افزايش 
يافت و براســاس نرخ هاي جديد، قيمت بنزين سوپر 
هرليتر 10ريال و بنزين عــادي هرليتر 8ريال و اعالم 
شــد از اين پس هرســال 2ريال به نرخ هــاي موجود 
اضافه مي شود. از سوي ديگر 22فروردين شركت بيمه 
از بدهي20ميليارد ريالي دولت به اين شــركت پرده 
برداشت و دولت را بدحساب ترين بيمه گذار ايران اعالم 
كرد. در ارديبهشــت ماه نيز مذاكرات اقتصادي ايران و 
فرانسه با شــركت وزير امور اقتصادي و دارايي ايران و 
ژان پير فورگاد، وزير برنامه ريزي فرانسه در تهران آغاز و 
درنتيجه آن يك موافقتنامه اقتصادي به مبلغ 30ميليارد 
فرانك بين دو كشور امضا و همچنين قرار شد فرانسه 
براي ايجاد 2نيروگاه برق هسته اي در ايران، 10ميليارد 
فرانك سرمايه گذاري كند. در15خرداد نيز بزرگ ترين 
قرارداد راهسازي ايران براي ساخت بزرگراه قم - بندر 
شاهپور )بندر امام خميني( ميان وزارت راه و ترابري و 
يك كنسرسيوم مختلط آمريكايي و فرانسوي در تهران 
به امضا رسيد. هزينه ساختماني اين طرح 2ميليارد و 
400ميليون دالر برآورد شد. قرار بود بزرگراه شش خطه 
قم - بندر شاهپور از اراك، انديمشك، شوشتر و اهواز 
بگذرد. در تابســتان و با افزايش حركت هاي اعتراضي 
مردمي، عالئم بحران در پايه هاي مستحكم دولت هويدا 
نمايان شد. كار به گمانه زني رسانه هاي خارجي كشيد 
و در 8مرداد يك روزنامه كويتي به نام » القبس« شايعه 
تغيير دولت را در ايران جدي تلقي كرد. چند روز بعد اين 
شايعه ها به واقعيت تبديل شد؛ اميرعباس هويدا پس از 
12سال و 6ماه و 12روز نخست وزيري، جاي خود را به 

جمشيد آموزگار، وزير مشاور و دبيركل حزب رستاخيز 
ايران داد. بحران اقتصادي حاصل از ريخت و پاش هاي 
گذشــته و برنامه ريزي غلط كه با چاشني قطع مداوم 
برق از اوايل تابستان، سير صعودي قيمت ها و كمبود 
كاال در سراسركشور و گســترش حلبي آبادها همراه 
شده بود، هويدا را به مسلخ اســتعفا و در نهايت زندان 
برد. ديگر عالئم بحران اقتصادي آن قدر واضح شده بود 
كه شاه مجبور شــد در25مرداد، 2اصل ديگر به اصول 
انقالب سفيد خود بيفزايد؛ »اصل18« كه تأكيد داشت 
»افزايش نســبي بهاي زمين در هرسال نبايد از ميزان 
تورم ساالنه تجاوز كند« و »اصل 19« كه براساس آن 
»مقامات دولتي بايد در زمان هاي معيني همه دارايي 

خود، همسر و فرزندانشان را اعالم كنند.«

مقابل يك سينما 
در تهران

   شروان امیرزاده     �������������������������������
 زن روز؛ 29مرداد 1356؛ شماره 642.

فکاهی

بچه ها؛ کيهان بچه ها رسانه
مجله اي كه در ميانه دهه 50 طرفداران فراواني پيدا كرد 

محمد سرابی   �����������������������������������������������������������

كيهان بچه ها يك مجله نبود، يك نهاد فرهنگي بود. 
اين مجله كه كار خود را در سال1335شــروع كرد 
در اواخر دهه 50 دقيقا به همان چيزي تبديل شد 
كه از يك مجله مخصوص كودك و نوجوان انتظار 
مي رود؛ اينكه دانش آموزان را به مطالعه مداوم عادت 
دهد و آنچه مي خواهند را براي آنها تأمين كند. تنوع 
و جذابيت مطالب آن هنوز هم حسرت برانگيز است. 
كميك استريپ و داستان هاي دنباله دار اين مجله، 
موضوع هايي مانند ماجراجويي در ســرزمين هاي 
ناشــناخته، جنگ هاي فضايي، معماهاي پليسي و 
جاسوسي، حماسه جنگجويان افسانه اي و همينطور 
داستان هاي رمانتيك و پرشــور نوجوانانه را دنبال 
مي كرد و در كنار آن صفحات شعر، دانش، ورزش، 

طنز و سرگرمي داشت.
البته مجالت كودك در سال هاي 30تا 50 زياد بودند 
ولي يا به صورت وســيع و مداوم منتشر نشدند يا به 
جاي بچه ها به آرمان هاي بزرگساالن مي پرداختند. 

مجله ديگري كه در اين سال ها به صورت گسترده 
چاپ مي شــد »پيك« بــود كه با پســوند نوآموز، 
دانش آموز، نوجوان و جوان براي 4گروه ســني و از 

طرف آموزش و پرورش عرضه مي شد.
موفقيت كتاب و مجالت كودك و نوجوان، ريشه در 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و شوراي 
كتاب كودك داشــت كــه هر دو در ابتــداي دهه 
40تأسيس شدند و اتفاقا نشريه ثابتي نداشتند. اين 
دو نهاد »ادبيات كودك« و حواشي آن را به صورت 

موضوعي جدي درآوردند.
يكي از مشــكالت بــزرگ مجالت در ســال هاي 
50شمســي، مديريت فضــای تحت تأثير گرايش 
چپ   اما ظاهراً جعفر بديعي، بنيانگذار مجله كيهان 
بچه ها و عباس يميني شريف، مدير و مشاور مجله 

توانستند اين فشار را كنترل كنند.
 بعد از انقالب اين نوع مجالت يا تعطيل شــدند يا 
با محتوا و شــيوه جديد به كار خود ادامه دادند. اما 
مؤسســه كيهان همچنان كيهان بچه ها را منتشر 

مي كند.

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

 سيري در سپهر سياســي ايران پس از پيروزي نهضت 
مشــروطه خواهي تا ســقوط پهلوي اول و به دنبال آن 
تا مقطع قيــام 15خرداد1342نشــان مي دهد در اين 
سال هاي نسبتاً طوالني فعاليت هاي سياسي و راديكال 
ضدحكومتي به دايره نيروهاي سكوالر محدود مي شود. 
پس از شهريور 1320تا سال هاي ابتدايي دهه40، حزب 
توده و نيروهاي موسوم به جبهه ملي جريان اصلي فعاالن 
سياسي اپوزيسيون پهلوي دوم را تشكيل مي دهند اما از 
اين مقطع به بعد شاهد حضور پر رنگ تر نسل جديدي از 
مبارزان آشتي ناپذير اســالمي در صحنه سياسي كشور 
هستيم كه فعاليت هاي سياسي و در برخي مواقع نظامي 

خود را با پيشگامي روحانيت مبارز به پيش مي برند.
شــهريور1320مقطع مهمي در احيــاي حركت هاي 
اسالمي در فضاي سياسي كشور به حساب مي آيد؛ چراكه 
گروه هاي عملگرا و جريان هاي فكري ديني با گسست از 
دوقطبي توده – جبهه ملي، حركت جديدي را آغاز كردند 
و فرصت يافتند كه آزادانه تر به صحنه سياسي و اجتماعي 
كشور بازگردند و با گذر از دهه40و فراز و فرودهاي آن، در 
دهه50 قدرت و فراگيري بســياري يافتند و درنهايت به 

جريان اصلي در پيروزي انقالب بهمن57تبديل شدند.
يكي از جريان هاي اسالمي فعال در اين دوره، گروه هايي 
بودند كه در ابتدا با رويكرد نشــر افكار و عقايد اسالمي 
آغاز به كار كردنــد و به موضوع هايي ماننــد طرد افكار 
كسروي، حجاب و اخالق در جامعه، مبارزه با بهائيت و... 
مي پرداختند اما در دهه 50 با پر رنگ تر شدن گرايش هاي 
سياسي شان، به جريان انقالبي پيوستند كه از جمله آنها 
مي توان به »جمعيت طرفداران اسالم«، »انجمن اسالمي 
دانشجويان«، »حزب اخوان المؤمنين« و »جمعيت جامعه 

مسلمين« اشاره كرد.
در دهه50 و ميان مبارزان اســالمگرا كه براي سرنگوني 
رژيم ســلطنتي فعاليت مي كردند، برجسته ترين نقش 
از آن روحانيون بود كه تا پيــش از قيام 15خرداد42 در 
4 دسته كلي قابل شناسايي هســتند؛ دسته نخست را 
روحانيوني تشكيل مي دادند كه سنتي و محافظه كار بودند 
و مي توان آنان را نمايندگان آيت اهلل بروجردي و آيت اهلل 
بهبهاني ناميد. اين قشــر از روحانيون دركنار مشــروع 
دانستن »سلطان شيعه« و قانون اساسي، در حوزه هاي 
شرعي گاهي انتقادهايي را مطرح مي كردند كه در قضيه 
اصالحات ارضي، آزادي زنان و... نمود داشت. آنها اگرچه با 
خودكامگي شاه زاويه داشتند و برخي اوقات انتقاداتي را 
هم در اين زمينه مطرح مي كردند، اما به طوركلي نسبت 
به فعاليت هاي سياسي روحانيت ضدسلطنت خوش بين 
نبودند و وجود شاه را مانع بزرگي در مقابل نفوذ كمونيسم 

و بي ديني مي دانستند.
در دسته دوم اين تقسيم بندي، روحانيوني با گرايش هاي 
ضداستبدادي قرار داشتند كه از اجراي برخي اصالحات 
اجتماعي در راســتاي تحقــق احكام اســالمي دفاع 
مي كردند؛ از جمله آيت اهلل ميالنــي، آيت اهلل محالتي، 
آيت اهلل گلپايگاني و آيت اهلل شــريعتمداري. دسته سوم 
را روحانيوني تشكيل مي دادند كه با رويكرد دمكراتيك 
و راديكال به مقابله با پهلوي دوم مي پرداختند و بسياري 
از اقدامات انجام شده را فريبكارانه مي دانستند؛ آيت اهلل 
طالقاني از روحانيون بنام اين طيف بود. اما دسته چهارم 
شامل روحانيون انقالبي مي شد كه كاماًل ضدسلطنت و 
از اواسط دهه40به بعد، انقالبي بودند. رهبري اين جناح 
نخست برعهده امام خميني )ره( و پس از تبعيد از ايران 
برعهده شاگردان بنام ايشان از جمله آيت اهلل منتظري، 

آيت اهلل خامنه اي، آيت اهلل مطهري و... بود.
پس از سركوب قيام 15خرداد42، ايجاد فضاي اختناق 
سياسي در كشــور و تاحدودي عقب نشيني جناح هاي 
ديگر مذهبــي، روحانيت مبارز و انقالبي با تشــخيص 
پاشنه آشيل نبود تشكيالت منسجم، به جريان غالب ميان 
گروه هاي مبارز مذهبي تبديل شد كه داراي شبكه هاي 
مخفي و غيررسمي درايران بود كه تقريباً سراسر كشور 
را پوشش مي داد و حوزه عمل وسيعي داشت. اگرچه در 
سال هاي مياني دهه50 و با تحوالتي كه در فضاي سياسي، 
اجتماعي و اقتصادي كشور به وقوع پيوست، طيف وسيعي 
از روحانيون غيرسياسي نيز به موضع گيري هاي انتقادي 
مي پرداختند، اما همچنان از ورود به صف بندي هاي روشن 
درمقابل حكومت )كاري كه روحانيت انقالبي انجام داده 

بود( اكراه داشتند.
در مقطع دهه هاي 40و50روحانيون انقالبي و عملگرايي 
مانند آيات و حجج اســالم منتظري، رباني شــيرازي، 
ســعيدي، خزعلي، يزدي، خلخالي، موحدي كرماني، 
مشكيني، موحدي ساوجي، واعظ طبسي، هاشمي نژاد 

و... نقش مهمي در سياســي كردن فضاي حوزه علميه و 
همچنين حمايت از ساير گروه هاي مبارز اسالمي داشتند 
و در دهه50 بارها به زندان افتادند. آنها نخستين تشكل 
نامنظم انقالبي را در قم و برخي شهرســتان هاي ديگر 
تشكيل دادند و پايگاه اصلي شان در قم، مدرسه فيضيه 
بود كه بارها مورد حمله ساواك قرار گرفت. اين جريان از 
ميانه دهه50 قوت و گسترش بيشتري يافت و از طيف هاي 
مختلف روحانيــت به آن پيوســتند و »تبعيد«، صداي 

روحانيون انقالبي را به دورترين نقاط ايران رساند.
در اواخر دهه 40و آغاز دهه50حوزه هاي علميه شــاهد 
فعاليت مراكز فرهنگي متعددي بودند كه اگرچه ابتدا صرفاً 
مشي تبليغي و ديني داشتند اما درنهايت به كانون هايي 
براي فعاليت هاي انقالبي نسل جديدي از روحانيون بدل 
شدند. برخي از اين مراكز اگرچه ازسوي روحانيون ميانه رو 
پايه گذاري شده بود اما نقش تأثيرگذاري ميان گروه هاي 
اسالمگرا داشتند. مؤسسه در راه حق كه مؤسسان اوليه آن 
حجج اسالم سيدهادي خسروشاهي، سيدمحسن خرازي، 
جمال الدين دين پرور و رضا استادي بودند، مركز دارالتبليغ 
اسالمي كه توسط آيت اهلل شريعتمداري پايه گذاري شد و 
حواشي بسياري ميان روحانيون انقالبي و ميانه رو ايجاد 
كرد و مدرسه حقاني كه آيت اهلل بهشتي در راه اندازي آن 
نقش محوري داشت و روحانيوني مانند آيات و حجج اسالم 
مصباح يزدي، جنتي، قدوسي و رباني شيرازي در مديريت 
و تدريس آن حضــور پر رنگي داشــتند، از جمله مراكز 

تأثيرگذار در سياسي كردن فضاي حوزه علميه بودند.
همچنين از اواخر دهه30 و اوايل دهه40نشرياتي مانند 
»مكتب اســالم«، »مكتب تشيع« و »ســالنامه معارف 
جعفري« منتشر و كتاب هايي از انديشمندان مسلمان 
همچون سيدقطب ترجمه شد كه نقش مؤثري در طرح 

مباحث روز و سياسي در سطح حوزه هاي علميه داشت.
نهضت آزادي نيز ازجمله گروه هاي مذهبي ـ  سياســي 
فعال در مبارزات انقالبــي در دهه هاي 40و50 بود كه با 
گسســت چهره هاي مذهبي نهضت مقاومت ملي پس 
از كودتاي 28مرداد 1332، در 27ارديبهشــت 1340با 
حضور چهره هايي مانند مهدي بازرگان، آيت اهلل طالقاني، 
يداهلل سحابي، آيت اهلل حاج سيدرضا زنجاني، حسن نزيه 
و... تشكيل شد. آنان مي گفتند كه »مسلمانيم، ايراني، تابع 
قانون اساسي و مصدقي هستيم« و در چارچوب مرام نامه 
خود همواره در متن مبارزات حضور داشتند و عده اي از 
آنان نيز دستگير و زنداني شدند. بازرگان هدف از تشكيل 
اين نهضت را حفظ اصالت نهضت ملي در چارچوب وحدت 
با جنبش نوين اسالمي ارزيابي مي كرد و برهمين اساس 
برخي از جوانان فعال مذهبي نيز ازجمله مصطفي چمران، 
محمدعلي رجايي، جالل الدين فارسي و حجت االسالم 

محمدجواد باهنر در كنار آنان قرار داشتند.
از اواخر دهه40 گروه هاي سياسي و مذهبي مختلفي در 
كشور شكل گرفت كه اگرچه برخي از آنها صرفا مذهبي 
بودند مانند انجمن حجتيه يا پيشــينه اي قديمي تر از 
دهه40داشــتند مانند هيأت هاي موتلفه اســالمي، اما 
آن قدر متنفذ بودند كه موجي از مذهب گرايي در جامعه 
ايران ايجاد و فضا را براي فعاليت سازماني منسجم نيروهاي 
اسالم گرا مهيا كردند. بعضي از اين گروه ها مشي مسلحانه 
را پيش گرفتند، برخي صرفا به مبارزه سياسي پرداختند و 

تعدادي هم از تركيبي از هر دو استفاده كردند.
دراين ميان يكي از گروه هاي شناخته شده و مؤثر ميان 
روحانيون انقالبي جامعه روحانيت مبارز بود كه نخستين 
هسته آن درسال1356با توصيه امام خميني )ره( شكل 
گرفت. روحانيون شناخته شده اي مانند آيات و حجج اسالم 
بهشــتي، مطهري، باهنــر، مفتح، محالتي، هاشــمي 
رفسنجاني، شاه آبادي، خسروشاهي و موسوي خوئيني ها 
از مؤسســان اوليه اين گروه بودند كــه پايگاه اجتماعي 
آنان ميان بازاريان، طيفي از طبقه متوســط شــهري و 

دانشجويان بود.
هيأت هاي مؤتلفه اســالمي از ديگر گروه هاي اسالمي 
مبارز بود كه در ســال  1342از ائتالف 3هيأت مذهبي 
مسجد شيخعلي، هيأت اصفهاني ها و مسجد امين الدوله 
ايجاد شد. اين گروه كه از نخستين روزهاي آغاز نهضت 
امام خميني)ره(، در فعاليت هاي مختلف جنبش از پخش 
اعالميه گرفته تا سازماندهي تظاهرات مشاركت داشتند، 
از چهره هاي بازاري مانند حبيب اهلل عسكراوالدي، مهدي 
عراقي، اسداهلل الجوردي، مهدي شــفيق، هاشم اماني، 
احمد قديريان، مهدي بهادران و حسين رحماني گرفته تا 
روحانيوني مانند محيي الدين انواري، مطهري و بهشتي را 
در جمع خود مي ديدند. آنان كه انديشه مبارزه مسلحانه 
را از فدائيان اسالم به ارث برده بودند، با كشتن حسنعلي 
منصور در بهمن43توسط گروه سه نفره محمد بخارايي، 
رضا صفارهرندي و مرتضي نيك نژاد، سر و صداي زيادي 

در جامعه به پــا كردند. هيأت هاي مؤتلفه اســالمي در 
فعاليت هاي فرهنگي مانند توزيع نشــريه هاي »بعثت« 
و »انتقام« كه در قم تهيه و به تهران ارســال مي شد نيز 
مشاركت فعال داشتند. پس از ترور منصور و ضربه ساواك 
به اين گروه، تعدادي از آنان اعدام و تعداد ديگري تا مقطع 
پيروزي انقــالب روانه زندان ها شــدند و همين موضوع 
زمينه ساز دودستگي ميان آنان درباره مشي مسلحانه شد.

حزب ملل اسالمي از ديگر تشكل هاي مؤثر مذهبي بود 
كه درسال43با رهبري حجت االسالم سيدمحمدكاظم 
موسوي بجنوردي فعاليت هاي خود را آغاز كرد و توانست 
جريان ســاز شــود. اين گروه كه برنامه عملياتي خود را 
براساس ايجاد حكومت اسالمي استوار كرده بود، با حضور 
افرادي ماننــد محمدجواد حجتي كرماني، ابوالقاســم 
سرحدي زاده، محمد ميرمحمدصادقي، عباس دوزدوزاني، 
جواد منصوري، عباس آقازماني )ابوشريف(، احمد احمد، 
مرتضي حاجي و... شكل منسجمي به خود گرفت و يك 
برنامه 65 ماده اي براي ايجاد حكومت اسالمي تدوين و با 

انتخاب مشي مسلحانه فعاليت خود را آغاز كرد.
آنان در بهمن 43نشــريه »خلق« را هم منتشر كردند 
اما تشــكيالت 9ماه بعد لو رفت و همه اعضا دســتگير 
شدند. اگرچه افرادي مانند بيژن جزني، ايدئولوژي حزب 
ملل اســالمي را چيزي ميان ماترياليســم و ايده آليسم 
مي دانستند اما بنيانگذاران آن بر هويت محض اسالمي 
آن تأكيد مي كردند. در اين ميان برخي اعضاي حزب ملل 
اسالمي مانند ابوشــريف، احمد احمد، جواد منصوري و 
عباس دوزدوزاني پس از آزادي از زندان، سازمان حزب اهلل 
را بنا نهادند كه عده اي از آنان در دهه50با گروه هاي مبارز 
فلســطيني مانند الفتح ارتباط گرفتند و عده اي نيز راه 
پاكســتان را در پيش گرفتند يا بعدا به مجاهدين خلق 

پيوستند.
سازمان مجاهدين خلق از ديگر تشكل هاي اسالم گراي 
دهه هاي40و 50بود كه در سال 1344با انتخاب مشي 
مسلحانه از سوي دانشجويان مسلماني از جمله محمد 
حنيف نژاد، سعيد محسن، عبدالرضا نيك بين و علي اصغر 
بديع زادگان از دل جريان نهضــت آزادي ايران به وجود 
آمد. سازمان قبل از انجام نخستين اقدام مسلحانه خود 
در شهريور 1350كه قصد داشت عملياتي براي برهم زدن 
جشن هاي 2500ساله انجام دهد، زير ضربه ساواك قرار 
گرفت و نسل اول بنيانگذارانش اعدام يا راهي زندان شدند. 
مجاهدين مسلمان كه تا حدودي از افكار علي شريعتي 
متأثر بودند، در ابتداي دهه50 با تجديد ســازمان دست 
به حركت هاي مسلحانه زيادي زدند، اما تغيير ايدئولوژي 
سازمان در سال1354كه با رهبري تقي شهرام انجام شد 
و همچنين اختالفات جريان ماركسيست با بچه مذهبي ها 
كه به ترور مجاهدان مسلماني مانند مجيد شريف واقفي و 
مرتضي صمديه لباف انجاميد، ضربه سهمگيني به وجهه 

مجاهدين وارد كرد و به انشعاب انجاميد.
گروه هايي ازجمله »صف«، »امت واحــده«، »بدر«، 
»فــالح«، »فلــق«، »منصــورون«، »موحديــن« و 
»مهدويون« كه بعد از انقالب، سازمان مجاهدين انقالب 
اسالمي را ايجاد كردند، از مجاهدان مسلمان انشعابي 
بودند. محسن رضايي، محمد سالمتي، صادق نوروزي، 
مرتضي الويري، محمد بروجردي، محمود بخشــنده، 
محمدباقر ذوالقدر و محســن تحويــل زاده از اعضاي 
برجسته اين گروه ها بودند كه انفجار رستوران خوانساالر 
)محل تجمع نظاميان و مستشاران آمريكايي( توسط 
گروه توحيدي صف، از مهم ترين فعاليت هاي مسلحانه 

آنان بود.
ســازمان فجراســالم نيز از ديگر گروه هاي فعال در 
ســال هاي 56 و 57بــود كه عمده تــالش آن تكثير 
اعالميه هاي امام و گروه هاي انقالبي بود. اين سازمان كه 
محسن كنگرلو از چهره هاي شاخص آن بود، به صورت 
يك هيئت مذهبي با عنوان هيئت متوسلين به چهارده 
معصوم)ع(« )وراميني هاي مقيم مركز( فعاليت مي كرد 
كه روحانيوني مانند شجوني، فومني، همتي خراساني 
و... در آن سخنراني مي كردند. در ميان جريان اسالمي 
مبارز،  گروه هايي مانند »جاما« )جنبش انقالبي مردم 
ايران( با گرايشي اسالم گرا و سوسياليست به رهبري 
كاظم ســامي كه در آن چهره هايــي مانند حبيب اهلل 
پيمان، نظام الديــن قهــاري و معين الدين مرجايي 
حضور داشتند و بعدها سازمان تازه اي را با نام »جنبش 
مســلمانان مبارز« از دل آن تأسيس شد نيز به چشم 
مي خورد. گروه »فرقان« و »آرمان مستضعفين« هم از 
جمله گروه هايي بودند كه درقالب منفصل از روحانيت به 
فعاليت مي پرداختند و در حوزه هاي فرهنگي، سياسي 
و گاه مسلحانه در مسير ترويج ايده هاي اسالمي مبارزه 

و حركت مي كردند.

اسالم؛ مكتب مبارزه
با چهره هاي مبارزان مسلمان آشنا شويد

اجتماعی

سیدعلی اندرزگو آیت اهلل طالقانی  حبیب اهلل 
عسگر اوالدی
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 سید هادی 
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بسياري از نويسندگان نام   آشــناي دهه1350، در اين سال اثر يا آثار 
جديدي را منتشــر كردند، حتي بعضي از نويســندگان، 2يا3 كتاب 
جديد چاپ كردند.»جمال ميرصادقي« با 2كتاب »دوالپا« و »هراس« 
از نويسندگان پركار اين سال بود. دوالپا، داستاني تمثيلي از گرفتاري 
آدم   ها در شهر و روابط اداري آن بود كه راه بيرون رفتن از اين گرفتاري   ها 
را بازگشت به طبيعت مي   دانست. هراس هم مجموعه   داستاني با نگاه 
تحسين   آميز به گذشته بود؛ پيرمردهاي قهرمان داستان كه از بي   خيالي 

جوانان ناراحت بودنــد، فعاليت   هاي سياسي شــان در دهه1320را 
مي   ستودند.

ادبيات اقليمي هم در اين سال يك نويسنده پركار داشت. منصور 
ياقوتي  در اين ســال 4كتاب »مردان فردا«، »سال كورپه«، »زير 
آفتاب« و »پاجوش« را منتشر كرد كه هيچ كدام اثر قوي   اي نبودند. 
عالوه بر كتاب   هاي متعدد ياقوتي، مجموعه   داستان »به خدا مي   كشم 
هر كس كه كشتم« از  بهرام حيدري به 2دليل اثري شاخص از ادبيات 
اقليمي بود؛ اول اينكه در فضاي روستاهاي بختياري مي   گذشت و 
قبل از آن كمتر كسي به اين جغرافياي فرهنگي پرداخته بود و ديگر 

اينكه در داستان   هاي به   هم   پيوسته مجموعه، ادبيات فولكلوريك 
جاري بودند و نقشي اساسي ايفا مي   كردند. ديگر اقليمي   نويس آشنا، 
محمود دولت   آبادي هم در اين سال، رمان »از خم چمبر« را چاپ 

كرد كه در ادبيات اقليمي، اثري موفق نبود.
هوشنگ گلشيري در ميانه دهه1350، با »بره گمشده راعي« فضاي 
نااميد و هراسان روشنفكران هم   نســل خود را روايت كرد. او كه از 
سال   ها قبل مشغول نوشــتن اين رمان بود، در اين رمان فروپاشي 
دروني و بيروني روشــنفكراني را تصوير مي   كرد كه به   دنبال كشف 
راه   حل جايگزين مذهب در زندگي ايرانيــان بودند. اين رمان قرار 

بود در 3جلد منتشر شــود، اما گلشيري هيچ وقت جلدهاي بعدي 
آن را منتشر نكرد. غزاله عليزاده هم از نويسندگان پركار اين سال 
بود. او رمان »بعد از تابستان« و مجموعه   داستان »سفر ناگذشتني« 
را منتشر كرد كه اولي داستان عشق نافرجام دو دختر جوان به معلم 
سرخانه   شان و دومي هم داستان   هايي از سفرهاي قهرمانانشان در 
جست   وجوي خوشبختي بود. در داستان   هاي متنوع سفر ناگذشتني 
مي   شد مايه   هايي از داستان   هاي عرفاني و علمي-تخيلي يافت، انگار 
كه عليزاده كوشيده بود تصوير مضمون مورد نظرش را در ژانرهاي 

مختلف بيازمايد.
آثار متنوع و متعددي به وسيله نويسندگان 

نسل   سوم به چاپ رسيد

سال پركاري

داستان

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

آسيا، براي فوتبال ايران تنگ شده بود
تيم ملي، با شايستگي تمام با پيروزي بر مدعيان آسيايي براي نخستين بار در تاريخ به جام جهاني صعود كرد

ورزش 

مردي كه    مي   خواست مصلح باشد
»طالق«؛ در ستايش وصال

سريال
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در ســال1356، هر اتفاقي به جز صعــود ايران جام جهاني يك شــگفتي بود؛ تيم ملي با كســب 
ركوردهايي كه هنوز هم دست نخورده هســتد در 3دوره متوالي قهرمان جام ملت   ها شده بود، در 
المپيك عملكرد خوبي نشان داده بود و از همه اينها مهم   تر، بدون هيچ ترديدي بهترين تيم قاره آسيا 
بود. ايران، در دور پيش هم به   خاطر بي   تجربگي از صعود به جام جهاني باز مانده بود اما اين بار، حشمت 
مهاجراني و تيم پرستاره او، جاي اشتباه نداشــتند. بهترين تيم آسيا، جام جهاني را كم داشت و به 

آساني به آن رسيد.
ايران با صعود به جام جهاني، نه   تنها انتقام خود را از استراليا گرفت، كه يك   بار ديگر اميدهاي كويت 
براي سربرافراشتن در ميان مدعيان آســيا را از اين تيم گرفت. كويت كه يك سال پيش از آن در 
ورزشگاه آريامهر/آزادي در فينال جام ملت   هاي آسيا مغلوب ايران شده بود، اميد زيادي داشت اين 
بار باالتر از ايران و ديگر مدعيان به   عنوان تنها نماينده آسيا و اقيانوسيه به جام جهاني78آرژانتين 
صعود كند اما بار ديگر مغلوب چيرگي فوتبال ايران بر آســيا شد. رقابت بين ايراني و كويت يكي از 
داغ   ترين رقابت   های مرحله مقدماتي جام جهاني در آســيا بود و مردم ايــران با دقت و حرات آن را 

دنبال مي   كردند.
ايران كار خود را براي حضور در جام جهاني، در مرحله اول مقدماتي با عربستان، عراق و سوريه شروع 
كرد؛ عراق از رقابت   ها انصراف داد و عربستان و ســوريه هم در حد ايران نبودند. ايران كارش را در 
رياض با پيروزي 3بر صفر شروع كرد و در دمشق هم برنده بود. 2بازي بعدي هم به نفع ايران تمام 
شد تا تيم ملي، به مرحله آخر مقدماتي جام جهاني در آسيا و اقيانوسيه صعود كند. در اين مرحله، 
كويت، اســتراليا، هنگ كنگ و البته كره   جنوبي هم حضور داشتند. اين نخستين بار بود كه ايران و 
كره   جنوبي، در رقابت   هاي مقدماتي جام   جهاني با هم بازي مي   كردند. ايران كارش را با پيروزي برابر 
هنگ كنگ شروع كرد و در بوسان با كره   جنوبي بدون گل مســاوي كرد. استراليا و كويت 2قرباني 
بعدي ايران بودند و ايران در هر دو بازي با حداقل برتري به پيروزي رسيد. در برگشت، ايران اين بار 
در خانه با كره   جنوبي 2-2مساوي كرد. هر دو گل ايران در اين بازي را حسن روشن به ثمر رساند. 
بسياري از اين نتيجه به   شدت نگران شدند و اميدها در آستانه ويران شدن بود. اما برد برابر استراليا 
در مقابل چشمان 95هزار تماشاگر در يك عصر سرد پاييزي، پاداش شيرين ايران بود؛ ايران بازي را 
طوفاني شروع كرد و همان ابتداي بازي فشار زيادي روي دروازه مهمان خود وارد كرد. فشارها اما در 
نهايت در دقيقه 44نتيجه داد، زماني كه ارسال علي پروين ستاره و كاپيتان تيم ملي، با دفع ناقص 

گلر استراليا به غفور جهاني رسيد و »شير گيالن« نخستين گل صعود ايران به جام جهاني را به ثمر 
رساند. همين پيروزي، بدون توجه به ديگر نتايج براي صعود ايران كافي بود. اين بازي براي كويتي ها 
چنان حياتي بود كه برخالف استراليا، تلويزيون اين كشور آن را مستقيم نشان مي   داد. ماريو زاگالو 
سرمربي اسطوره   اي برزيلي كويت اميد زيادي داشت تا بعد از ناكامي در تهران، كويت را به نخستين 
افتخار عمده خود در فوتبال آسيا برساند. اما ايران، در آن سال   ها فراتر از آسيا بود. رقابت بين ايران و 
كويت چنان داغ بود كه بعد از بازي، ايراني   هاي مقيم كويت به شادماني پرداختند و هواداران كويتي 
را كه در تمام مدت بازي   هاي مقدماتي براي ايراني   ها كري مي   خواندند سر جاي خودشان نشاندند.

ايران، در بازي تشــريفاتي برابر كويت در اين كشــور، به بازيكنان جوان فرصت داد اما همين تيم 
جوان هم موفق شد كويت را 2بريك شكست دهد تا همچون3قهرماني ايران در جام ملت   هاي آسيا، 

نخستين صعود ايران به جام جهاني هم بدون شكست باشد.

شعر، اعتراض و تأثير
آخرين دوره شب   هاي شعر گوته در مهرماه 1356برگزار شد

مادام  و  موسيو  در  مركز ايران

رويال گاردن در تهران

پرونده امتحان نهايي 
سؤاالت امتحانات نهايي به سرقت رفت 

ايران از عربستان وام مي   گيرد 
گزارش گاردين از گفت   وگوهاي محرمانه تهران و رياض

دور از مركز

معماری

يك سال، يك خبر

مطبوعات خارجی

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

پيشــينه تأســيس مدارس فرانســوي در ايران به دوره قاجاريه 
بازمي   گردد.»سن    ژوزف« و »ژاندارك« ازجمله مدارسي بودند كه 
در اين دوره تأسيس شدند و در دوران پهلوي نيز به فعاليت خود 
ادامه دادند. مدارس فرانســوي تنها مختص تحصيل اتباع فرانسه 
نبودند و طبقات صاحب   نفوذ و ثروتمند ايراني نيز مي   توانســتند 
فرزندان خود را به اين مــدارس بفرســتند. در دوره پهلوي دوم 
بر شمار فرانسوي   هاي ســاكن ايران به ميزان زيادي افزوده شد. 
بســياري از پروژه   هاي عمراني و صنعتي در سراســر كشــور به 
شركت   هاي فرانسوي واگذار شــد و كاركنان اين شركت   ها غالباً 

به   همراه خانواده در ايران اقامت داشتند.
سفارت فرانسه از دولت ايران درخواست كرد در شهرهاي اصفهان، اهواز و 

بندر شاهپور براي فرزندان كاركنان شركت   هاي فرانسوي مدرسه تأسيس 
كند. از آنجا    كه سياســت دولت، فراهم   آوردن رفــاه براي اتباع خارجي 
مقيم ايران بود، وزارت آموزش و پرورش در مهرماه سال1356با تأسيس 
مدرسه در اهواز و در دي   ماه نيز با تأسيس مدرسه در بندر شاهپور/ امام 
خميني )ره( موافقت كرد. در 26دي   ماه سال1356، وزارت امور خارجه 
ايران طي يادداشتي به سفارت فرانسه اعالم كرد كه »با تأسيس و فعاليت 
مدرسه براي تعليم و تربيت اطفال مهندسين و تكنيسين   هاي خارجي 
شركت   هاي فرانســوي در اصفهان، با برنامه فرانسوي موافقت حاصل 
است.« در اين يادداشت تأكيد شد كه »بديهي است مدرسه مزبور مجاز به 
پذيرفتن اطفال ايراني نبوده و بايستي ضوابط و مقررات آموزش و پرورش 

ايران را رعايت نمايد.« 
منبع: اسناد آرشيو ملي ايران، پرونده   هاي 297/48766؛ 297/50411و 

.297/14679

 سعيد برآبادي     ����������������������������������������������������������������������������
با افزايش مراجعات گردشــگران، بازاريان و سياست   مداران خارجي به 
تهران، حاال پايتخت نيازمند داشــتن يك هتل به سبك رويال گاردن 
بود. رويال گاردن   ها در تمام دنيا چند ويژگي مشــترك دارند؛ ســبز و 
محيط   زيستي   اند، غذاهايي كه در آنها سرو مي   شود عموما ريشه تاريخي و 
فرهنگي و سرزميني دارد، دوستدار توريست و از نخستين هتل   هاي داراي 
تور شهري در دنيا هستند. زمين 6هزار متري هتل رويال گاردن تهران در 
خيابان تخت جمشيد وقت و كمي آن سوتر از سفارت آمريكا و وزارت نفت 
تهيه شد و كار ساخت آن در سال1355به اتمام رسيد و يك سال بعد يعني 

در سال1357مورد بهره   برداري قرار گرفت.
هتل رويال گاردن تهران چند ويژگي منحصر به فرد هم داشت كه نتيجه 
معماري و طراحي آن بود؛ ساخت نخستين رستوران گردان در هتل   هاي 
ايراني، گنجاندن بيش از 247اتاق و سوئيت كالسيك در يك آسمانخراش 
و دست آخر، نزديكي عجيبش به مراكز اصلي اقتصادي و سياسي كشور. 
ساختمان اين هتل رو به قبله طراحي شده و در تمام ساعت   هاي روز نور 
از طريق مجموعه   اي از پنجره   ها كه به نوعي يادآور معماري قديم ايران 

هســتند به درون مي   تابد، آفتابي كه بعدها كم كم از فروغ آن كم شد؛ 
مشتريان اين هتل كه عموما خارجي بودند در 8سال بعد، جايي در اين 
هتل نداشتند و عمال اين هتل هم در روزهاي جنگ يكي از پناهگاه   هاي 

موقت جنگ   زدگاني بود كه از خانه   هاي ويران خود به تهران آمده بودند.
نام اين هتل اما يك سال پس از افتتاح، تغيير و با سپرده   شدن به مجموعه 

پارسيان، به هتل پارسيان انقالب بدل شد.

 معراج قنبري     ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

يك رويداد فرهنگي با عمري به اندازه نيم   قرن؛ مؤثر و در جريان. شب   هاي شعر گوته ساالنه در تهران 
برگزار مي   شــد و آخرين دوره   اش از 18تا 27مهرماه 1356بود. در باغ انجمن روابط فرهنگي ايران و 
آلمان غوغايي برپا بود. بسياري از نام   هاي پرآوازه امروز با همكاري كانون نويسندگان براي شعرخواني 
و سخنوري گردهم آمده بودند. عمده اين افراد را در گروه چپ   ها مي   شناسيم. آنها در تالش بودند تا در 
مقابل فضاي اختناق و سانسور حاكم بايستند. در خاطرات افراد حاضر و منابع آمده است انستيتو گوته 
جمعيتي حدود 10هزار نفر را به   خود ديده است. اما بارش باران مستمر در تهران، دو سوم اين افراد را در 
شب   هاي پاياني خانه   نشين كرده بود. با اين حال صحبت   ها از خفقان در جريان توسط حكومت پهلوي 

و انتقادها تند و در قالب   هاي ادبي و بُرنده بود.
يرواند آبراهاميان در كتاب تاريخ ايران مدرن درباره اين موضوع مي   نويسد: »به    دنبال برگزاري ده شب 
شعر توسط كانون به تازگي احيا شده نويســندگان ايران و انستيتو گوته در مهر 1356، نويسندگان 
كه همگي از مخالفان سرشــناس بودند به انتقاد از رژيم پرداختند و نهايتاً در شب پاياني اين برنامه، 
شــركت   كنندگان همگي به خيابان ريختند و با پليس درگير شــدند. در اين تظاهرات يك دانشجو 
كشته و 70 نفر زخمي و بيش از 100 نفر دستگير شدند. اعتراضات در تهران طي ماه   هاي بعد به   ويژه 
در روز 16آذر ادامه يافت. افراد دستگير شده در اين اعتراضات به دادگاه   هاي غيرنظامي سپرده شدند 
كه يا آزاد شدند يا محكوميت   هاي سبكي گرفتند. اين اقدام عماًل در حكم پيام آشكاري براي ديگران 
از جمله طالب حوزه    علميه قم بود«. كنار هم خواندن نام   هاي سخنوران و شاعران مرور جالبي است؛ 
بهرام بيضايي، فريدون مشيري، باقر پرهام، سياوش كسرايي، باقر مومني، مهدي اخوان ثالث، به. آذين، 
هوشنگ گلشيري، داريوش آشوري، غالمحسين ساعدي و... . شب پنجم يكي از جالب   ترين و تند   ترين 
شب   ها بود. باقر مومني در سخنراني اش بيش از صد بار از كلمه سانسور استفاده كرد و شعرخواني ديگران 
شوري در معترضين ايجاد كرد. شب   هاي شعر گوته تأثير خود را گذاشت و نيم   سده است كه محل بحث 
و مطالعه قرار مي   گيرد. پوستر دوره آخر را بزرگ خضرائي طراحي كرد. خضرائي درباره تجربه طراحي 
اين پوستر مي   گويد: »آزادي را كسي براي ما پست نمي   كند. از من گرافيست تا شاعر و نويسنده و آنها 
كه با اسلحه مي   جنگند در اين مبارزه سهمي داريم و كار ما فقط تهيه    پوستر براي كنسرت و فالن فيلم 
و فستيوال نيست؛ اينجاست كه وظيفه اصلي ما موظفمان مي   كند كه همه توانمان را به   كار ببريم. به 
هر جهت از همان لحظه اول، طرح و سوژه اين پوستر رهايم نكرد. بي   درنگ دست به   كار شدم اما اين 
ماهي كوچولو رهايم نمي   كرد مثل اينكه مي   گفت مظلوم   تر از من ديده   اي؟ من سمبل مظلوميت تمام 
اين مردم و شاعر و نويسنده درد كشيده جامعه هستم. بگذار اين من باشم كه فرياد مبارزه با سانسور و 
اختناق را سر می دهم. و آخرش هم همينطور شد و طرح پوستر شد اين ماهي كوچك كه دارد داموني 
از جنگل را -كه سمبل مبارزه و جنگيدن است - فرياد مي   زند. همه پسنديدند و مانده بود رنگ آن. تا 

اينكه شبي در رستوراني كه خيلي از شعرا و نويسندگان دور هم بوديم وقتي صحبت پوستر پيش آمد 
من گفتم زمينه پوستر سرخ است ولي... كه غالمحسين ساعدي دستش را روي ميز زد و گفت رنگ 
ماهي را سفيد.. سفيد بگذار معصوم و پاك... و چنين شد كه درنگ نكردم و كار پوستر را در يك هفته 
يكسره كردم. زمينه سرخ... ملتهب و انقالبي... و ماهي كوچك سفيدي كه دارد جنگل را فرياد مي   كند... 
جنگيدن و مبارزه. مانده بود تيتر و تاريخ و اسامي شعرا و نويسندگان و برنامه شب   ها. كه چه زحمتي 
كشيد اين جالل سرفراز؛ از صبح تا ديروقت شب، به سر و كله زدن و دنبال اين شاعر، آن نويسنده بودن 
براي تنظيم برنامه كه هر شب كساني كه برنامه دارند مناسب موضوع و هماهنگ با يكديگر باشند. بارها 
من با او رفتم گرچه هنوز از تب   وتاب انقالب خبري نبود اما غوغايي بود در محفل شعرا و ادبا. چنان شور 
و هيجاني به چشم مي   خورد كه هرگز فراموش نمي   كنم. بعضي از آنها تازه از زندان آزاد شده بودند كه 
حرف   ها و داستان   ها داشتند و مردم دسته   دسته به ديدارشان مي   آمدند و هرچند دقيقه به دقيقه كه 
مي   رفتند دسته تازه مي   آمدند. باالخره آن هم حاضر شد اما مصيبت از آنجا شروع شد كه تاريخ شب   ها را 
در پوستر گذاشتيم 18تا 27مهر 1356.ساواك وارد ماجرا شد و صدها پوستر را در محوطه انستيتو گوته 
به آتش كشيد.« طراح جلد آن كتاب مشهور نيز ابراهيم حقيقي بود. منابع مربوط به كانون نويسندگان 

از مهم   ترين اسناد مطالعاتي درباره اين موضوع است.

مدارس فرانسوي در اصفهان و خوزستان 

247اتاق در يك آسمانخراش

   احسان بهرام غفاري   �������������������������������������������������������������������
دهم خردادماه ســال1356، شهرباني كشــور از سرقت بي   سابقه 
سؤاالت امتحانات نهايي سال چهارم دبيرستان و دستگيري سارقان 
خبر داد. ماجراي اين سرقت از اين قرار بود كه شخصي بلندپايه با 
شهرباني تماس گرفته و به آنها اطالع مي   دهد كه سؤاالت رشته   هاي 
تجربي و رياضي را دانش   آموزان در اختيار دارند و تقلبي وســيع 

صورت گرفته است. 
رئيس شهرباني وقت، شعبه هشتم اداره آگاهي را مأمور رسيدگي 
به اين ماجرا مي   كند. كارآگاهان اداره آگاهي در بررسي   هاي صورت 
داده دريافتند كه دانش   آموزي به   نام علي كاشي يارندي، سؤاالت را 
در اختيار دارد و آنها را به   فروش مي   رساند. با بررسي بيشتر مشخص 
شد كه چند نفر ديگر هم در اين ماجرا دخيل هستند و در نهايت به 

شخصي به    نام بهمن ثباتي رسيدند. 
بهمن كه از دوران كودكي با فرزند سرايدار آموزش   وپرورش دوستي 
داشته، سال گذشته در امتحان ديپلم رد شده بود و همين ماجرا 

باعث شده بود تا سؤاالت را به   دست آورد.
 او با همكاري پسر ســرايدار به گاو صندوق ســؤاالت دسترسي 

پيدا كرده و سؤاالت را برداشــته بود و ضمن استفاده خودش، به 
ديگران نيز دست به   دست چرخانده و پولي هم اين وسط به جيب 

زده بود.

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

روزنامه گاردين در تاريخ 30مارس 1977)10فروردين 1356( مطلبي را 
به گفت   وگوهاي محرمانه ميان تهران و رياض اختصاص داد. اين روزنامه 
به نقل از روزنامه الوطن چاپ كويت نوشــت: ايران در حال گفت و گو با 
عربستان سعودي به   منظور دريافت وامي به مبلغ 3هزار ميليون دالر است. 
به نوشته اين روزنامه كويتي، در جريان اين مذاكرات، دو طرف همچنين 
در حال انجام گفت   وگوهايي به   منظور هماهنگ كردن سياست   هاي خود 

در منطقه خليج   فارس و كاهش اختالفات في مابين در اوپك )سازمان 
كشورهاي صادر   كننده نفت( هستند. ايران در    ماه دسامبرگذشته )آذر 
1355( در تصميمي كه اكثريت اعضــاي اوپك نيز از آن تبعيت كردند 
بهاي نفت صادراتي خود را براي 6ماه اول سال1977، 10درصد افزايش 
داد و قرار است در    ماه ژوئيه امسال)تير-مرداد 1355( نيز 5درصد ديگر 
به بهاي نفت خود اضافه كند. از ميان اعضاي اوپك تنها عربستان سعودي 
و امارات متحده عربي تصميم گرفتند بهاي نفت خود را بيش از ســقف 

5درصد تا پايان سال1977افزايش ندهند.

 محمدمسعود احدی    ����������������������������������������������������������������������
همان اندازه كه »ازدواج« موضوع جذابي براي ساخت فيلم است، »طالق« 
هم جاذبه زيادي براي جلب نظر مخاطــب دارد.»كريمر عليه كريمر«، 
»صحنه هايي از يك ازدواج«، »سه رنگ: سفيد« و »جدايي نادر از سيمين« 
تعدادي از فيلم   هاي موفقي هســتند كه به موضوع طــالق پرداخته   اند. 
از نخســتين آثار تصويري ايراني كه داســتانش حول محور آسيب   هاي 
اجتماعي منجر به طالق مي   گشــت، ســريال »طالق« بود كه مسعود 
اسداللهي نويسندگي، كارگرداني و بازي در نقش اول آن را برعهده داشت. 
اين مجموعه 9قسمتي كه در سال1356از تلويزيون ملي ايران پخش شد، 
داستان خبرنگاري به نام مسعود را روايت مي   كند كه با حضور در راهروهاي 
دادگستري به دنبال ســوژه خبري اســت. برخورد با خانواده   هايي كه از 

ناهنجاري   هاي اجتماعي رنج مي   برند و در آستانه فروپاشي و طالق هستند، 
مسعود را بر آن مي   دارد تا همچون مصلحي اجتماعي، به پيوند مجدد    چنين 
زوج   هايي كمك كند. اسداللهي كه پيش از اين، سريال »آدم و حوا« را در 
كارنامه داشت، اين   بار هم با دستمايه قراردادن مسائل و مصايب خانوادگي 
توانست يكي از محبوب   ترين ســريال   هاي ملودرام پيش از انقالب را به 
مخاطب عرضه كند. از جمله داليل موفقيت اين سريال مي   توان به موسيقي 
تيتراژ آن اشاره كرد كه بازسازي آهنگ مشهوري از اندرو لويد وبر بود. ژيال 
سهرابي، رضا كرم   رضايي، محسن مهدوي و هوشنگ بهشتي از بازيگران 
اصلي مجموعه و اكبر زنجان   پور، آزيتا الچيني و مهدي فخيم   زاده از جمله 
بازيگران مهمان آن بودند. طالق«همچنين نخستين حضور ليال حاتمي در 

مقابل دوربين به شمار مي   آيد.

ایستاده از راست: محمد صادقی، آندرانيک اسکندریان، رضا عادل خانی، ابراهيم قاسم پور، ناصر حجازی، 
حسين کازرانی

نشسته از راست: علی پروین، حسن نائب آقا، حسن نظری، نصراهلل عبدالهی و غفور جهانی

مهدی فخيم زاده در قسمت معتاد از مجموعه طالق



4صفحــه

مبارز شاعر

نثر

شريعتي نثري شاعرانه، زباني شاعرانه و 
سخنراني   هايي شاعرانه داشت

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

جواني كه حدود دهه قبل با شعر پا به عرصه ادبيات گذاشت، خيلي زود يكي 
از تأثيرگذارترين چهره   هاي انقالب شد و همان كوله   بار شعر را به عرصه   هاي 
ديگر، از تحليل و نقد و فعاليت   هاي سياسي و متن   هاي جامعه   شناسانه و چه 
و چه كشاند؛ دكتر علي شريعتي. شــريعتي نثري شاعرانه، زباني شاعرانه و 
سخنراني   هايي شاعرانه داشت و در زمانه   اي كه خواسته   اش اين بود كه شور 
را با شعور پيوند بزند، غلبه شاعرانگي فقط هر دم بر شور مي   افزود و نزديك 
بودن انقالب. نثر شريعتي خط سيري مشخص از تكنيك   هاي ادبي را پيگيري 

نمي   كرد و اگر تقاطع شــخصيت خاص و دوران خاص و عالقه   اش به جمع 
ميان همه   چيز را در نوشته   هايش ناديده بگيريم، خالي از اشكال   هاي تكنيكي 
نيست، اما راست آن است كه زبان يكي از راه   هايي است كه به   وجود شريعتي 
مي   رسد و از او مي   گذرد و خرده   گيري بر اين راه، بي   توجه به ديگر جنبه   هاي 
پيش   گفته، خالي از اشكال نيست. مناقشه بر سر شريعتي در نثر و زبانش نيز 
جاري است همچنان كه در ديگر جنبه   هاي او به سردي نمي   گرايد اما آشكارا 

تأثير شگرف اوست در زبان   آوري.
»آسمان كوير سراپرده ملكوت خداست و... بهشت! بهشت، سرزميني كه 
در آن كوير نيست، با نهرهاي سرشار از آب زاللش، جوي   هاي شير و عسل 

و نان بي   رنج و آزادي و رهايي مطلقش؛ بي   ديوار، بي   حصار، بي   شــكنجه، 
بي   شالق، بي   خان، بي   قزاق... بي   كوير! همه   جا آب، همه   جا درخت، همه   جا 
سايه! سايه طوبي كه كران تا كران بر بهشت سايه گسترده است و آفتاب، 
اين عقاب آتشين بال دوزخ، در دل انبوه شاخ و برگش آواره گشته است. 
آسمان كوير، بهشــت، آنجا كه مي   توان، آنچنان كه بايد بود. آنچنان كه 
شايد، زيست. آنچه در كوير همواره افسانه   ها از آن سخن مي گويند. آنچه 
هرگز در زمين نمي   توان يافت. آري! در كويــر، هيچ   كس اين دو را نديده 
است. كوير، اين هيچستان پر اســراري كه در آن، دنيا و آخرت، روي در 

روي هم   اند«. 

برفرازآسمانها
واروژ هاخبانديان درگذشت

عطشموزهداري

موسيقی

تجسمی

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

حسين مفيد به همراه همســرش، مهناز رئيس زاده، در سال1356 
كتابفروشي و انتشارات »مولي« را بنيان نهاد؛ هرچند در ابتدا هدفشان 
كســب درآمد براي تامين هزينه   هاي تحصيل بود اما كم   كم دلبسته 
كتاب شدند و در همين كار ماندند. كتابفروشي مولي از ابتدا در محل 
كنوني   اش يعني سمت شرقي دانشگاه قرار داشت؛ جايي بدون حضور 

كتابفروشي   هاي ديگر. عالقه   مندي حسين مفيد 
به كتب مذهبي، عرفاني و فلســفه بود كه در آن 
زمان كمتر چنين تمايلي در كتابفروشــي   هاي 
روبه   روي دانشگاه ديده مي   شد. به هر روي حسين 
مفيد و همســرش با 50هزار تومان سرمايه در 
گردش كتاب خريدند و به كسب و كارشان رونق 
دادند.»موسيقي در اسالم« و »ماهيت حكومت 
اسالمي در ديدگاه آيت   اهلل نائيني« جزء نخستين 

كتاب   هايي بود كه انتشارات مولي به چاپ رساند. حسين مفيد، به گفته 
خودش، در كارش از عبدالغفار طهوري، مؤســس انتشارات طهوري، 
تأثير زيادي گرفته؛»تا زماني كه مرحوم طهوري زنده بود از روي دست 
او نگاه مي   كردم، آقاي طهوري كه فوت كرد، از روي دست آقاي كيائيان 

)مديرنشر چشمه( نگاه كرده   ام«.
مفيد كه درس خوانده رشــته معماري است و ســال   ها نيز در محضر 
استاد حسين لرزاده، معمار نامدار، شاگردي كرده بود، فضاي داخلي 
كتابفروشــي مولي را با معماري سنتي آراست 
تا محيطي مطبوع بــراي عالقه   مندان باشــد. 
نجيب مايل هروي و يعقــوب آژند از مترجمان 
و نويسندگاني هســتند كه با اين نشر همكاري 
داشته   اند. انتشارات مولي تاكنون چاپ بيش از 
200عنوان كتاب را به   ويژه در حوزه   هاي عرفان، 
فلســفه و متون كهن در كارنامه خــود به ثبت 

رسانده است.

آتشبهانبارباروت
نابودي يك لشكر ويتنامي در كامبوج؛ سقوط يك سلسله در تهران

مطبوعات

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

شــنبه 17دي 1356كه شــماره 15506روزنامه »اطالعات« روي 
كيوسك آمد؛ روزنامه   اي بود شبيه همه روزنامه   هاي ديگر. تيتر اصلي 
اين شماره اين بود: »يك لشكر ويتنام در جنگ با كامبوج نابود شد«. 
ساير تيترهاي اين صفحه را چنين خبرهايي تشكيل مي   داد: »اسامي 
6200دانشجوي جديد اول بهمن اعالم مي   شود«، »درخواست آموزش 
و پرورش از مردم: فرزندان بيمار خود را به مدرســه نفرستيد«، »نرخ 
بليت اتوبوس براي طبقات مختلف تغيير مي   كند«، »دولت به   تدريج از 
كار گوشت   فروشي خارج مي   شود«، »خاصه    خرجي در پرداخت پاداش 
ممنوع شد«، »حمله به سفارت ايران در دانمارك تكرار نمي   شود« و 
»دانش  آموزان براي كارآموزي به كارخانه   ها اعزام مي   شوند«. براي كسي 
كه از شرايط آن مقطع تاريخي بي   خبر است، اين تيترها از زندگي عادي 
و روزمره كشوري حكايت دارد كه يكي از قديمي   ترين و حرفه   اي   ترين 
روزنامه   هايش از فرط بي   خبري در مســائل داخلي، در شروع هفته، 
نابودي يك لشكر ويتنامي را در كامبوج تيتر يك مي   كند. اما واقعيت اين 
است كه در آن روزها مدتي مي   شد كه اوضاع اصال عادي نبود؛ تقريبا از 
اول آبان كه خبر شهادت آيت   اهلل سيدمصطفي خميني از عراق به ايران 
رسيد، ديگر نمي   شد از لفظ »عادي« براي توصيف و ارزيابي وقايعي كه 
زير پوست شهرهاي مختلف جريان داشت استفاده كرد. در تهران، قم و 
شهرهاي ديگر مراسم ترحيم آيت   اهلل سيدمصطفي خميني برگزار شد و 
حتي تعهدگيري از بانيان برگزاري اين مجالس نيز مانع از سخنراني   هاي 
تندوتيز وعاظ عليه رژيم پهلوي نشد. برگزاري مراسم ترحيم به كنشي 
سياسي براي نشان دادن مخالفت با حكومت بدل شده بود و دانشجويان 
انجمن   هاي اسالمي اروپا، كانادا، آمريكا و هند هم مراسم فاتحه و يادبود 
برگزار كردند. بعد هم نگراني ســاواك از اين قضايا با پيام   هاي انقالبي 
امام)ره(، در جواب تسليت   هايي كه به نجف فرستاده شده بود، تشديد 
شد و وقتي شاه در جريان امور قرار گرفت، دستور نوشتن مقاله   اي را داد 
كه آتش به انبار باروت زد. اگر كسي اينها را بداند، آن   وقت متوجه مي   شود 
كه چرا نبايد به تيترهاي صفحه اول شماره 15506روزنامه اطالعات 

در 17دي 1356)2536شاهنشاهي( دل خوش كند؛ چون مهم   ترين 
مطلب اين شماره، در صفحه 7و در ستون »نظرها و انديشه   ها« تحت 
عنوان »ايران و استعمار سرخ و سياه« به قلم احمد رشيدي مطلقـ  كه 
نامي مستعار بودـ  چاپ شد. اين همان مقاله معروفي است كه به   رغم 
كوتاهي   اش، اما به   دليل اهانت به ساحت امام خميني)ره( ولوله   اي به 
راه انداخت و به اعتقاد برخي   ها سنگ بناي انقالب را گذاشت. در طول 
ســالياني كه از چاپ اين مقاله مي   گذرد، در كتاب   ها و خاطرات افراد 
مختلف به ماجراي چگونگي نگارش اين مقاله و نام واقعي نويســنده 
آن اشاره شده است. ازجمله افرادي كه اين مقاله به آنها منسوب شده 
داريوش همايون )وزير اطالعات و جهانگردي(، پرويز نيكخواه )مدير 
گروه تحقيق راديو و تلويزيون(، فرهاد نيكخواه )مشاور مطبوعاتي وزير 
دربار( و علي شعباني )روزنامه   نگاري كه به   كار مرغداري اشتغال داشت( 
هستند. حتي اين فرضيه وجود دارد كه گروهي متشكل از خود شاه، 
هويدا و چند نفر ديگر اين مقاله را نوشته باشند. هرچه بود، اين مقاله 

شروع پاياني بود كه تقريبا يك سال بعد، سقوط رژيم پهلوي را رقم زد.

ژاك گارنيه در تهران

سالسقوط،كاهشتوليد

حركتوسكوتدرتئاترشهر

سينما 

تئاتر 

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

سال56 بحران اقتصادي سينماي ايران كه از چند سال قبل نشانه هايش 
مشهود شده بود شدت گرفت. نشريات ســينمايي از بيكاري عوامل 
نوشــتند. روزنامه   ها گزارش   هاي زيادي با موضوع شكست سينماي 
فارسي منتشر كردند. تعداد فيلم   هاي اكران شده نسبت به سال قبل باز 
هم كمتر شد و دخل و خرج تهيه   كنندگان و صاحبان فيلم   ها دشوارتر. 
سينماداران به داليل انبوه و متنوع ترجيح مي   دادند فيلم خارجي اكران 
كنند و تماشاگران ديروز فيلم فارسي يا مشتري فيلم خارجي )بيشتر 
كمدي   هاي ايتاليايي، فيلم   هاي رزمي هنگ كنگي و فيلم هندي( شده 
بودند يا اساسا ديگر ســينما نمي   رفتند. در غيبت موج نو كه در اكران 
56فقط يك نماينده )ســوته دالن( داشت، طبقه متوسط به تماشاي 
فيلم   هاي شاخص خارجي كه در سينماهاي لوكس تهران و شهرهاي 
بزرگ روي پرده مي   رفت مي   نشست. نكته جالب در اين سال پررنگ 
شدن گرايش بازيگران به خوانندگي است. تقريبا در صفحات هنري 
بيشتر هفته نامه   ها اخباري در مورد خواننده شدن هنرپيشه   ها به چشم 
مي   خورد. وقتي توليد فيلم كاهش يافته و آمار بيكاري ميان سينمايي   ها 
باال رفته، خوانندگي شايد بتواند بخشي از داســتان ركود و اوضاع بد 
اقتصادي را حل كند. اما پرفروش   هاي اين سال كه گليم شان را در اين 
آشفته بازار از آب بيرون كشيدند: »صمد در راه اژدها« نشان داد تيپ 
نمايشي مرد روستايي و تكرار موقعيت حضورش در شهر همچنان در 
گيشه جواب مي   دهد. سري فيلم   هاي صمد در حالي در دهه50مورد 
توجه سينماروها قرار مي   گرفتند كه مطبوعات و روزنامه نگاران اعتنايي 
به آنها نداشتند و حتي سازنده   شــان نيز آنها را جدي نمي   گرفت. در 
»پشت و خنجر« ايرج قادري از موفقيت تجاري »گوزن ها« بهره گرفت 
و تم اعتياد و شكست مردي كه روزگاري براي خودش كسي بوده را با 
برداشت و تصور مطلوب خودش، به يكي از معدود فيلم   هاي عامه   پسند 

سال56تبديل كرد. فيلم جنجالي »در امتداد شب« در يكي از بدترين 
ســال   هاي اكران دهه50، ركورد فروش فيلم   هاي ايراني را شكست. 
موفقيت تجاري در امتداد شب، مي   توانست نشانه   اي از تغيير پسند و 
گرايش تماشاگري باشد كه از فضاي تكراري فيلم   هاي فارسي خسته 

شده بود.
بازگشت موفقيت آميز علي حاتمي به سينما كه در دوران رونق فيلم 
ايراني، بيشتر آثارش شكســت خورده بود، آن هم در سال سخت56، 
هيجان   انگيزترين اتفاق سينمايي ســال بود. سوته دالن بهترين فيلم 
سال56 با اكران در يك سينما)كاپري( به موفقيتي چشمگير رسيد. 
تماشاگراني كه  باچشم   هاي نمناك از كاپري خارج مي   شدند تماشاي 
اين فيلم نوستالژيك را به ديگران توصيه مي   كردند. عاشقيت ديوانه وار 
مجيد و دستاورد حاتمي در خلق فضا و گذشته مطلوب از دست رفته 
و نوشتن ديالوگ   ها و مونولوگ   هايي درخشان كار خودش را كرده بود؛ 
حتي اگر منتقد چپ روزنامه كيهان، تند   ترين تعابير را در موردش به   كار 

مي   برد، سوته دالن فيلمي نبود كه بشود ناديده   اش گرفت.

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

29آبان تا 30آذر 1356گروه تئاتر سكوت به كارگرداني ژاك گارنيه 
و طراحي حركت بريژيت لوفه ور براي اجراي برنامه خود به تئاترشهر 
مي آيند. اين گروه فرانسوي كه از گروه هاي تحت تأثير نوآوري هاي 
مورس كانينگهام بود، هنگامي كه در سال1972سراسر فرانسه را با 
نمايش هاي خود گشت، منتقد تئاتر روزنامه لوموند در توصيف آنها 
نوشت كه گروه تئاتر سكوت برخالف نامش »فرياد آزادي« است. 
اين منتقد وعده داد كه اين گروه در آينده اي نزديك به موفقيت هاي 
بزرگي دست خواهد يافت. پيشگويي او چندان درست نبود، زيرا آنها 
تا سال1976همچنان زير سايه نام هاي بزرگ گروه هاي تئاترهاي 
مبتني بر حركت مانده بودند. گارنيه در يكي از مصاحبه هاي خود 
گفته بود كه با ديدن اجراهاي كانينگهام مســير زندگي فكري و 
حرفه اي او را تغيير داده اســت. هنگامي كه از گــروه گارنيه برای 
شركت در جشن هنر شيراز دعوت شــد و بعدها حدود يك ماه در 
تئاترشهر به برنامه اش ادامه داد، براي مخاطبان ايراني نمايش چندان 
ويژه اي به نظر نمي رسيد و نظر منتقدان تئاتر آن سال ها را نيز جلب 
نكرد. زيرا در همين ســال آنها اقتباس آندره شربان از شكسپير و 

نمايش مشهور »كالس مرده« از تادئوش كانتور، نمايش طوالني 
»كوهستان كا« از رابرت ويلسون و اپراي »كروالين كارلسون« را 
ديده بودند  مسئله نام هاي بزرگ آن سال نبود. منتقدان تئاتر ايران 
بيشتر به نمايش هايي عالقه داشــتند كه مبتني بر متن باشد، به 
همين دليل آن قدر كه در سال1356به آثار آندره شربان و تادئوش 
كانتور توجه شد، تئاتر سكوت و مبتني بر حركت ژاك گارنيه مورد 
عنايت منتقدان تئاتر قرار نگرفت. گارنيه عمر كوتاهي داشت، او در 
سن 48سالگي به طور ناگهاني درگذشت، او سال ها بيماري خود را 

از ديگران پنهان كرده بود.
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ازرويدستبزرگان
ناشري كه شاگرد حسين لُرزاده بود

نشر

  حسين عصاران   ���������������������������������������������
مرگ واروژان در شهريور1356 نه   تنها مرگ زودرس 
يك هنرمند حساس، متعهد به كار، پيشرو، دانش يار، 
نوآور، اســتاد و آموزگار، بلكه در مقام شبيه   سازي، 
مي   تواند اســتعاره   اي از زودمرگي روند رو به رشد 
»ترانه« نيز حساب شــود كه روند آن سالي پس از 
مرگ واروژان آغاز شد. واروژان در چهل و يك سالگي 
روي تخت بيمارستان درگذشت، درحالي   كه كليت 
فعاليت   هاي متمركز و پيوست   ها و - با آن همه اتفاق 
خوش هنري- از 10ســال هم نمي   گذشت. گذر از 
   40سالگي در هر حرفه   اي، يعني پايان ريشه دواني و 
تنه   كشيدن و آغاز امكان قلمه   گيري. مرگ واروژان 
در چهل و يك سالگي حسرت بزرگ هنر موسيقي 

در ايران است.

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

 احتماال 2سال پاياني حكومت پهلوي پركارترين سال   هاي فعاليت دفتر 
مخصوص فرح ديبا بود. برنامه   هاي جاه   طلبانه اين نهاد با درآمد سرشار 
نفت ممكن مي   شد و از اين   رو برنامه تأسيس موزه   هاي مختلف در اين 
دو سال تسريع شد. مشهورترين موزه در اين ميان موزه هنرهاي معاصر 
است ولي در كنار اين بناي نمادين، سه موزه به فاصله   اي اندك افتتاح 
مي   شوند و فرهنگسراي نياوران در جنوب دفتر مخصوص فرح در جنوب 

ميدان نياوران طراحي و بازگشايي مي   شود.
افتتاح همزمان اين موزه   ها از آ   ن   رو اهميت دارد كه تا پيش از اين تعداد 
كل موزه   هايي كه در دوره پهلوي دوم تأسيس شده بود، بسيار اندك 
است و شايد افتتاح موزه ملي جواهرات در سال1339را بتوان يكي از 

اين معدود موزه   ها ناميد.
مهم   ترين چهره در اين ميان احتماالً كامران ديباست كه نقش كليدي 
در تأسيس، طراحي، مديريت و تهيه مجموعه آثار موزه هنرهاي معاصر 
دارد. اما جدا از اين موزه، او با دريافت سفارشي براي طراحي ساختمان 
دفتر مخصوص فرح پيشنهاد بازگشايي فرهنگسراي نياوران را در همان 
باغ مي   دهد. ساخت فرهنگسرا در سال1355 آغاز و در سال1356به 
اتمام مي   رسد و با مديريت فيروز شيروانلو افتتاح مي   شود. شيروانلو در 
مدت كوتاه مديريتش در فرهنگسرا - به شيوه مرسومش - فعاليت   هاي 
گوناگوني مي   كند كه معروف   ترين   شان سفارش به 5نقاش است تا هر 
يك، يكي از كتاب   هاي آسماني را تصويرسازي كنند كه اوراقي از اجراي 
فرامرز پيل   آرام هم اينك جزء گنجينه موزه هنرهاي معاصر است. ولي 
غير از او نيكزاد نجومي كتاب ارژنگ و مســعود عرب   شــاهي اوستا را 

تصويرسازي مي   كنند.
طراحي موزه فرش در سال1340به   عنوان گالري فرش آغاز شده بود. 
اما نيمه   تمام باقي ماند تا در سال1355به   عنوان موزه فرش ايران درنظر 
گرفته شــد. عبدالعزيز فرمان   فرمائيان كه از معماران مهم در 2دهه 
1340و 1350بود طراحي ساختمان موزه فرش را با الهام از دار قالي 
انجام داد. اين موزه در 22بهمن   ماه سال1356با حضور فرح ديبا افتتاح 
شد. نمايشگاه دائمي موزه فرش شامل حدود 150تخته فرش و قالي 
مي   شود. كمي بعد كامران ديبا بنايي نمادين را به   عنوان يك مسجد با 

طراحي ميني   ماليستي در كنار موزه فرش اجرا كرد.
بناي دو موزه ديگر معماران طراحي نكردند؛ هم موزه آبگينه و سفالينه 
كه در سال1355در خانه ســابق احمد قوام   السلطنه افتتاح شد و چه 
موزه رضا عباسي كه با مديريت آيدين آغداشلو كارش را آغاز كرد، او 
تا سال1358 در سمت مديريت موزه    باقي ماند. موزه رضا عباسي در 
مهر   ماه سال1356 باز هم با حضور فرح ديبا افتتاح شد. ساختمان موزه، 
كمي پايين   تر از پل سيدخندان به يك نمايشگاه مبلمان و دكوراسيون 
خانگي تعلق داشــت. نكته مهم اين مجموعه كه به مديريت آيدين 
آغداشلو مرتبط مي   شد، نحوه خريد گنجينه موزه بود. مجموعه موزه 
رضا عباسي از مجموعه   داران آثار هنري و آثار عتيقه خريداري شد. از 

اين نظر عمده آثار اين موزه جزء نمونه   هاي ممتاز به   حساب مي   آيند.
موزه آبگينه و سفالينه موزه تخصصي شيشه و سفال است و ساختمانش 
از سال1300تا 1330محل سكونت احمد قوام   السلطنه بود. فرح ديبا 
اين ساختمان را در سال1355خريداري و به موزه    تبديل كرد. تأسيس 
موزه اما در سال   هاي بعد از انقالب ســرعت بااليي گرفت، با اين   حال 

همه    چيز از آن واپسين روزهاي رژيم سابق آغاز شد.

تماشاگران فيلمفارسي با سينماي ايران قهر كردند

رهيار بيدار
استقبال عموم خوانندگان از »سفر پنجم« از 

تشنگي جامعه، براي شنيدن صداي ارزش   هاي 
فراموش   شده خود، خبر مي   دهد 

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

جامعه در آســتانه انقاب اســامي است� 
مي   خواهد نظام سلطنتي را كنار بزند و انقاب 
كند� اما انقاب حقيقــي پيش   تر درون آدم   ها 
اتفاق افتاده اســت� ارزش   هاي طاغوتي رنگ 
مي   بازند و همه    چيز صبغه اســامي مي   گيرد� 
بازگشــت به گذشــته   اي كه چند دهه است 
فراموش شده رويكرد اصلي شماري از نخبگان 
و روشنفكران مذهبي است� طاهره صفارزاده در 
»سفر پنجم« ترجمان چنين وضعيتي به زبان 

شاعرانه ساده است�
اگر اقتدار مؤلف را يكــي از داليل مقبوليت 
متن   هايي بدانيم كه شاعر به   عنوان شعر ارائه 
مي   كند، طاهره صفــارزاده يكي از مقتدرين 
مؤلف   هاست چرا كه او يكي از شاعران پيشرو 
شعر نو فارسي است و موافقان و مخالفان او را 

به   عنوان شاعري پيشرو پذيرفته   اند�
كارنامه طاهره صفارزاده در شعر نو فارسي به سه 
دوره تقسيم مي   شود� او مثل بسياري از شاعران 
با شعرهاي نيمايي نوقدمايي آغاز مي   كند و در 
»رهگذر مهتاب« شعرهايي به   دست مي   دهد كه 
مشهورترين شان »كودك قرن« است كه هنوز 
هم در ميان عموم خوانندگان شعر مقبوليت 

دارد�
اما صفارزاده وقتي از آمريكا برمي   گردد شاعر 
و شخصيت ديگري شده اســت� استاد زبان 
انگليسي است كه مجموعه شــعري به زبان 
انگليسي در آمريكا منتشر كرده و شعرهايي به 
شعر نو فارسي عرضه مي   كند كه پيش   تر سابقه 
نداشته، مثل شعر كانكريت )ديداري(� مثاً شعر 
ميزگرد مروت كه مجموعه »من«   هايي است كه 
دايره   وار نوشته شده� پيشنهادهاي او قدري 
زودهنگام است و مثل هر پيشنهاد تازه   اي با 
نفي و انكار مواجه مي   شــود� زمان بايد بگذرد 
و شاعران نوگراي دهه 70 بيايند و او به   عنوان 

شاعري پيشرو دوباره احيا شود�
»سد و بازوان« ترجمه شــعرهاي انگليسي 
صفارزاده است كه بدون تقطيع پشت سر هم 
نوشته مي   شود و احتماالً در ترجمه ارزش   هاي 
زباني خود را از دســت داده و در ســطرهاي 
بسياري به نثر پهلو مي   زند� طاهره صفارزاده 
همواره موافقان و مخالفان سرســخت دارد و 
شعر او محل بحث نخبگان نوگرايي است� اما 
فارغ از داوري   هايي كه كمتر به متن شــعر او 
مي   رسد، مسئله اينجاست كه شعرهاي او در 
زبان فارسي اتفاق نمي   افتد و شاعر دريافت   هاي 
خود را از شعر پيشرو آمريكا دروني نكرده است� 
نبايد فراموش كرد در سال   هايي كه شعر زنان و 
بسياري از مردان تحت   تأثير فروغ فرخزاد است، 
شعر او نه زنانه اســت و نه نوگرايي را در عبور 
از خط قرمزهاي اخاقي جست   و   جو مي   كند� 
مسئله او شكل شعر اســت و نوگرايي   هاي او 

بيشتر متوجه برونه زبان است�
اما كتاب »سفر پنجم« كه در سال1356 منتشر 
مي   شود، كمال كارنامه شاعري او است� از شاعر 
نامأنوس دو كتاب قبل خبري نيست و شاعر 
دغدغه   هاي خود درباره شــكل شعر را كنار 
مي   گذارد و به   زباني ساده الگوها و آموزه   هاي 
ديني را بازآفريني مي   كند كه مهم   ترين شان 
سلمان فارسي است و آيات قرآن ترجيع   بند 
شعرهاي بلند است مثل »تبت يدا ابي    لهب و 
تب«� او نيز مثل بسياري از شاعران دهه 50 در 
شعرهاي خود به دام شعار مي   افتد� سفر پنجم 
اســتعاره   اي از زندگي خود شاعر نيز هست� 
طاهره صفارزاده در آســتانه انقاب گذشته 
خود را كنار مي   گذارد و شــخصيت ديگري 
مي   شــود و تا پايان عمر بر همين مدار مشي 
مي   كند، همچنان   كه امروز او را بيشتر به   عنوان 
استاد دانشــگاه و مترجم قرآن مي   شناسيم� 
اســتقبال عموم خوانندگان از سفر پنجم از 
تشنگي جامعه براي شنيدن صداي ارزش   هاي 
فراموش   شــده خود خبر مي   دهــد� طاهره 
صفارزاده در دوره سوم شــاعري   اش از سفر 
پنجم آغاز مي   كند و چنان اقبالي مي   يابد كه در 
ميان شاعران سال   هاي انقاب اسامي كم   نظير 
است� شمارگان مجموعه در سال   هاي انقاب به 

افسانه مي   ماند�

شعر

موزه آبگينه و سفالينه، موزه رضا عباسي، موزه فرش ايران و فرهنگسراي 
نياوران تأسيس مي   شود
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