
پيروزي جــو بايــدن در انتخابات 
رياســت جمهوري آمريــكا اگرچه 
صحنه را براي بازگشــت آمريكا به 
برجام و لغو تحريم ها مهيا كرد، اما 
در همين يك ماه گذشــته تحوالت 
عجيبــي رخ داده كه اين مســير 
پرپيچ وخم و سخت شده است، كالف 
بازگشت آمريكا به برجام پيچيده تر 
شــده و تخريبگران فعال شده اند. 
ترور شهيد محسن فخري زاده يكي 
از اين تحوالت بود؛ دانشمندي كه در 
ارتباط مستقيم با برجام بوده و بعد 
از ترور او فاش شــد كه وي به خاطر 
خدماتش در موضوع هســته اي از 
رئيس جمهور نشان درجه 2 خدمت 

دريافت كرده است. |صفحه7
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 دولت و مجلس 
يكصدا عليه وقف انفال

يادداشت
بهرام اميراحمديان ؛  كارشناس مسائل اوراسيا

سازمان ملل و شوراي امنيت در اوايل دهه1990، به 
كنفرانس امنيت و همكاري در اروپا كه بعدا به سازمان 
امنيت و همكاري اروپا تغيير نام يافت، ماموريت دادند تا به حل و فصل مناقشــه بر 
سر منطقه ناگورنو- قره باغ كمك كند. سازمان امنيت و همكاري اروپا نيز گروهي 

را با عنوان »گروه مينسك« تشــكيل داد كه اعضاي اصلي 
آن، 3عضو دارنده حق وتو در شوراي امنيت هستند؛ آمريكا، 

روسيه و فرانسه. اين كشورها يك خط تماس ميان دو دولت متخاصم ايجاد كردند 
و بر آتش  بس شكل گرفته در سال1994 نظارت داشتند. 

ايران و آينده روابط 
آذربايجان- ارمنستان

ديدگاه
رحمت اهلل مرادزاده ؛ اپيدميولوژيست

اپيدمي ها انــواع مختلفي دارند و اپيدمــي كرونا از نوع 
منتشره آن است. چنين ويژگي به اين معناست كه ويروس 
به شكل موج كار و سينوسي در نقطه اي آغاز و به حد بااليي از مبتال كردن افراد مي رسد و 
در مقطعي فروكش كرده و در موجي تازه مجدداً اوج گرفته و با آلوده كردن دسته اي ديگر 

از افراد كه در موج اول موفق به آلوده كردن آنها نشده است به 
حيات و تكميل زنجيره بيماري زايي خود ادامه مي دهد. ويروس 

در چنين موقعيتي به اندازه اي به حركت خود ادامه داده و افراد را مبتال مي كند تا درنهايت 
بتواند همه گروه هاي جامعه اي كه با آن درگير شده را آلوده كند.

چرا نگران موج چهارم 
شيوع كرونا هستيم؟

صفحه9

ور  وقايع سال 1363 مر

جاودانگی
 مهدي باكري 25 اسفند 1363
در  جزيره مجنون به شهادت رسيد

در   سال   1363روزنامه ها   هر از   چندي   گزارشي از  يك   هواپيماربايي  
 منتشر   مي كردند

واحد   هاي ساخته شده در شهرك بزرگ غرب تهران به برندگان 
قرعه   كشي  واگذار شد

خطر در آسمان

درخواست ايران از سازمان ملل در زمينه بررسي وضعيت اسراي جنگي
اسرا  را فراموش نکنید 

اکباتان نشین ها

 اليحه بودجه سال آينده پايتخت، اجتماعي تر و  با  محورحمايت 
 از اقشار ضعيف، افزايش شادابي شهر و استقبال  از سرمايه گذاران داخلي

و خارجي تدوين شده است

 اعداد بزرگ
 سبدهاي كوچك

 بورس   به استقبال
استارت آپ ها مي رود

  در حالی كه تورم نقطه ای كل كشور از پاييز 98 تا پاييز 99
  46.4 درصد اعالم شده، قيمت برخی كاالهای اساسی  بيش از 200 درصد

رشد كرده است   

 علي ناظمي، معاون سرمايه گذاري صندوق نوآوري  و شكوفايي رياست جمهوري  
 در گفت وگو با همشهري ازجزئيات  ورود  شركت هاي استارت آپي بزرگ  

به بازار سرمايه مي گويد
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روايتی از اســتدالل های 
موافقان و مخالفان داخلی 
و خارجی درباره بازگشت 

بايدن به برجام

سفير فرانســه در تهران: 
خروج آمريــكا از برجام 
اشتباه بود و فرانسه آماده 
آغاز عصر پســاترامپ با 

ايران است

شهرداري تهران برنامه هايي 
بــراي كاهــش گازهاي 
گلخانه اي دارد و شركت های 
فرانسوی با همتايان ايرانی 
خود در شــركت كنترل 
كيفيــت هــوای تهران 

همكاری می كنند|صفحه5

زمان زنده شدن 
برجام است

 مسير  بازگشت
  به   توافق

 همشهري در گفت وگو با مسئوالن و كارشناسان تالش كرده به ابهام هاي موجود
درباره بحران آبگرفتگي هرساله در شهرهاي خوزستان پاسخ دهد

6 پرسش اصلي درباره آبگرفتگي خوزستان
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 مردم و محله ها
محور بودجه تهران1400
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 مراســم  امســال روز 
دانشجو بيشــتر به نام دانشگاه

دانشجويان بود  و به كام 
اصولگرايــان، منتقــدان و مخالفان 
دولت. كرونا و هواي سرد نيمه آذرماه 
مزيد بر علت شــده بود تا اين مراسم  
تحت مراقبت هاي شديدتر هم برگزار 
شود. سالن هاي همايش دانشگاه ها در 
مراسم 16آذر خالي از جمعيت بود و 
جمعيــت انگشت شــمار مديــران 
واحدهــاي دانشــگاهي رديف اول 
صندلي ها را پركرده بودند تا سخنرانان 
تنها نباشــند. در برخي از دانشگاه ها 
همچون دانشگاه تهران هم كه وضع 
بهتر بــود، جمعيت بســيار محدود 
دانشجويان با فواصل زياد روي صندلي 
ســالن ها قرار گرفته بودند. همه اين 
مراسم  با دوربين هاي اينترنتي براي 
دانشــجويان به صــورت آناليــن 
فيلمبرداري و پخش مي شد. مراسم 
مجازي، تقريبا حالــت مونولوگ به 
سخنراني ها بخشيده بود و دانشجويان 
كمتر مشاركتي در طرح مباحث خود 
بــا ســخنرانان داشــتند. نبــود 
رئيس جمهور در مراسم 16آذر امسال 
نيز باعث شــده بود تا رقباي سياسي 
دولــت تريبون هــاي حداكثــري 
دانشــگاه ها را از آن خــود كننــد. 
پروتكل هــاي بهداشــتي كرونا مانع 
حضور روحاني در جمع دانشجويان 
شده بود و او در بيانيه اي از دانشجويان 

عذرخواهي كرد. پالس  هاي ارسالي از 
سوي سخنرانان اين مراسم همه ابعاد 
سياســي و اقتصــادي دولــت را در 

دانشگاه به چالش مي كشيدند.
ابراهيم رئيســي، رئيس قوه قضاييه 
ميزبان نمايندگان برخي تشكل هاي 
دانشجويي شده بود. او با بيان اينكه 
رژيم آمريكا به سبب تبعيض نژادي 
و ظلم و ســتمي كه در حق ملت ها 
روا داشته روزبه روز رسواتر مي شود، 
 گفت: »در چنين شــرايطي هر نوع 
ذوق زدگي براي مذاكــره با آمريكا و 
نشست با آنها براي انجام گفت وگو و 
بزك كردن چهــره اين رژيم به عنوان 
آمريكاي خوب و بد، امري نادرســت 

و خطا ست.«
ســردار محســن رضايــي، عضــو 
مجمع تشــخيص مصلحــت نظام با 
لبــاس نظامي و درجه سرلشــكري 
در جمع دانشــجويان دانشگاه امام 
حسين)ع( ســپاه حاضر شــده بود. 
تصاوير منتشر شــده از ايــن برنامه، 
بيشــتر گوياي حضور فرماندهان و 
افســران رده باالي اين دانشــگاه در 
جلسه ســخنراني بود  تا دانشجويان. 
سرلشكر رضايي با ذكر نام كره شمالي 
در سخنراني خود، سياست خارجي 
و مــراودات بين  المللــي جمهوري 
اسالمي ايران را نشانه  گذاري كرد. او 
با بيان اينكه اگر دولت هاي گذشــته 
كمك مي كردند امــروز در قله هاي 
بلند هســته اي بوديم، گفت: زماني 
كه فرمانده سپاه بودم، در كره شمالي 
توافقاتي شــد كه اگر ايــن توافقات 

محقق مي شد و محدوديت ها اعمال 
نمي شد، امروز در زمينه هسته اي از 

موشكي جلوتر بوديم.

مذاكره چاله است!
ســعيد جليلي، عضو ديگــر مجمع 
تشــخيص مصلحــت نظــام كه در 
دانشــگاه تهــران حاضر شــده بود، 
مسئوليت دولت تدبيرواميد در پرونده 
هسته اي را به انتقاد گرفت. او با بيان 
اينكه سال9۲ به پشت خيمه دشمن 
رسيده بوديم ولي گفتند خزانه خالي 
اســت، تصريح كرد: امروز كه كشور 
ايســتاده است، دشــمن مي خواهد 
صحنه را عوض كند. دانشــجو بايد 
آگاه باشد كه دشمن به انتهاي فشار 
حداكثري رسيده است و مي خواهد 
تزوير خود را بــه كار گيرد. هرگاه زور 
به نتيجه نرســد، تزوير آغاز مي شود. 
گفته مي شــود دوباره مذاكره كنيم 
ولي بايد مراقب باشــيم حركتي كه 
دشــمن مي خواهد شــكل نگيرد. 
دشــمن همين االن انتظارات خود 
را مطرح كــرده اســت، درحالي كه 
ملت ما با ايســتادگي در برابر فشار 
حداكثري به نقطه خوبي رســيده و 
االن بايد ثمره ايســتادگي را بگيرد. 
مسئول پيشــين مذاكرات هسته اي 
با انتقاد از ايجاد دوگانگي در كشــور، 
گفت: مي گويند مذاكره خوب است 
يا تقابل؟ مثل اين اســت كه بگوييم 
گاز خوب اســت يا ترمز؟ مي گويند 
توافق خوب است يا عدم توافق؟ بعد 
مي گويند اين دو گانه ها را به رفراندوم 
بگذاريم يا مي گويند هر توافقي بهتر از 
توافق نكردن است. او با اشاره به اينكه 
گفته مي شــود آمريكا در قبال ايران 
شكست اخالقي خورده است، گفت: 
آمريكا در دانشگاه تهران در سال۳۲ 
شكست اخالقي خورد و ديگر نيازي 
نبود بتن بريزيد و بعد بگوييد آمريكا 

شكست اخالقي خورد.

دست از سر تاريخ برداريد
اين صحبت هاي جليلي با واكنش ها 
و انتقادات زيــادي در فضاي مجازي 
مواجه شد. رسول جعفريان، پژوهشگر 
تاريخ در توييتي كوتاه خطاب به آن 
بخش از اظهارات جليلي كه سال9۲ 
به پشت خيمه دشمن رسيده بوديم، 
نوشت: اوال دست از سر تاريخ برداريد. 
ثانيا اصال با اين همه تحريم ناشي از 
مذاكره عجيب شما، وقتي خزانه خالي 
اســت، آن طرف خيمه هم برسيد، 
بي مايه، فطير است. بايد سالح و پول و 

مردم باشند تا بشود كاري كرد.

دريــادار علــي فــدوي، جانشــين 
فرمانده كل سپاه هم به دعوت بسيج 
دانشجويي دانشــگاه تهران در كنار 
سعيد جليلي حاضر شده بود. او نيز در 
سخنراني خود مذاكره را تخطئه كرد. 
سردار فدوي با تأكيد بر اينكه از شروع 
مذاكره ديديم كه بــا چه ترفندهايي 
نظام را پاي مذاكــره بردند، با وجود 
اينكه با صراحت گفته شد نتيجه اي 
نمي گيريد، گفت: ضرب المثلي داريم 
درباره اينكه امكان ندارد غيرانســان 
دو مرتبــه در يــك چاله بيفتــد، اما 
نمي دانم چرا برخي مصر هستند كه 
براي بار دوم نيز پاي شان در آن چاله 

بيفتد.

پيرترين دولت تاريخ!
عــزت اهلل ضرغامي، رئيس ســابق 
صداوســيما هــم به دعوت بســيج 

دانشجويي به دانشگاه شهيد بهشتي 
رفته بود. او دولت را خطاب قرار داد 
و گفت: دولت فعلــي پيرترين دولت 
تاريخ ايران است و بعد از مشروطيت، 
دولتي به پيري اين دولت نداشته ايم، 
با وجــود اين، اين دولــت اصال هيچ 
نســبتي با جوان نداشــته اســت و 
اسمشان هم دولت ژنرال ها بود و ما 
عملكرد ژنرال ها را هم ديديم. او براي 
انتخابات رياســت جمهوري1400 
اعــالم آمادگي كرد و گفــت: تصور 
من ايــن اســت كــه 1400 پايان 
رفتار هــاي قيم مآبانــه و پايان عمر 

پدرخوانده ها ست. 
ضرغامي تصريح كرد: من فكر مي كنم 
در انتخابات دو ميني بوس نامزد داريم. 
در رابطه با بنده هم، من خودم را آماده 
كردم و هر وقت شــرايط اقتضا كند، 

وارد كار خواهم شد.
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انتخابات حيثيتي
در تنها مراسم روز دانشجو با حضور اصالح طلبان، عليرضا علوي تبار، 
فرشــاد مومني و علي شــكوري راد مهمان برنامه انجمن اســالمي 
دانشجويان دانشگاه تهران بودند. سالن سخنراني آنان خالي از جمعيت 
بود و از طريق ويدئوكنفرانس پخش مي شد. شكوري راد در سخنراني 
خود با اشاره به اينكه اين مراسم متفاوت از سال هاي قبل و با حضور تعداد 
انگشت شمار دانشجو برگزار شد، گفت: خدا لعنت كند كساني را كه كاري 
كرده اند دانشجويان كه هميشه پيشاني مباحث سياسي بوده اند، ترجيح 
بدهند عرصه را خالي كنند. شكوري راد با بيان اينكه مجلس يازدهم در 
تراز جمهوري اسالمي نيست، درباره انتخابات رياست جمهوري1400 
گفت: اگر انتخاباتي مثل مجلس برگزار شــود، حيثيتي براي كشور 
باقي نمي ماند. ميزان مشاركت مردم براي اصل نظام سرمايه است. به 
همين خاطر رهبري هميشه تأكيد داشته اند كه ميزان مشاركت مردم 
در انتخابات قوي ترين تضمين امنيت كشور است. بنابراين بايد بگذارند 
همه جناح ها حضور پيدا كنند. عليرضا علوي تبار هم در اين ميزگرد 
درباره فضاي سياسي كشور گفت: حكومت ابتدا بايد ايده حذف ما را كنار 
بگذارد و ما هم متقابال بايد نسبت به جريان سنت گرا چنين برخوردي 
داشته باشيم. ما هم به دنبال پاك كردن آنها از صفحه روزگار نيستيم. در 
مواردي مثل توسعه ايران و تأمين امنيت ملي مي توانيم با هم متحد شده 

و وارد بازي برد - برد شويم.
فرشاد مومني، عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي در سخنراني 
خود به ابعاد اقتصادي مديريت كشــور پرداخــت و تأكيد كرد: همه 
دولت هاي 30سال گذشته در عمق بخشي به مناسبات مافيايي نقش 
داشته اند و بايد به آرمان هايي كه موتور محرك انقالب شد، برگرديم. 
كشور با بحران برابري، بحران كارايي و بحران مشاركت روبه رو ست و اين 
كارنامه يك پيام مشخص دارد كه نهادهاي نظارتي رسمي كفايت بايسته 
نداشته اند كه قبل از مرگ ســهراب به درد اين اقتصاد برسند. ذخيره 
دانايي كشور هنوز در حدي هست كه از اين بن بست ها عبور كند، اما اگر 

مناسبات رانتي حاكم باشد، من احساس خطر مي كنم.

ث
مك

وزير خارجه آذربايجان در راه تهران
اين هفته عالوه بر وزير خارجه سوريه، سفر وزير خارجه 
آذربايجان هم در دستور كار قرار دارد، جيهون بايرام اف 
در سفر روز چهارشنبه به تهران عالوه بر ديدار با ظريف 
با برخــي مقامات ديگر ازجمله حســن روحاني رايزني 
مي كند. اين نخستين سفر يك مقام آذربايجاني به ايران 
بعد از مناقشه قره باغ است. حسن روحاني رئيس جمهور 
در جريان بحــران قره باغ مذاكراتي بــا الهام علي اف، 
رئيس جمهور آذربايجان و همچنين نيكول پاشــينيان، 
نخست وزير ارمنستان براي پايان دادن به بحران انجام 
داده بود. ســخنگوي وزارت خارجه ديروز در پاسخ به 
سؤالي درباره سفر وزير خارجه آذربايجان به تهران گفت: 
ما ديدگاه خود را در ارتباط با بحران قره باغ مطرح كرده ايم 
و تأكيد داريم كه بايد اين بحران به صورت دائمي حل وفصل 
شود. خطيب زاده با اشــاره به برخي از نگراني هايي كه 
ايران در ارتباط با حضور جريان هاي تكفيري در نواحي 
مرزي كشور در پي تشديد بحران قره باغ وجود داشت، 
اظهار كرد: ما روابط بسيار خوبي با 2كشور آذربايجان و 
ارمنستان داريم. فكر مي كنيم سفر وزير خارجه آذربايجان 
به تهران همكاري هاي في ما بين 2كشــور را تســهيل 
مي كند. ان شاءاهلل در آينده نزديك  رفت وآمدهايي نيز 
با مقامات ارمنســتان خواهيم داشت. سخنگوي وزارت 
خارجه با بيان اينكه ما از هرگونه حل و فصل اين بحران 
در منطقه از طريق سياسي حمايت مي كنيم، گفت: برخي 
جريان هاي بدخواهانه در بيرون از منطقه هســتند كه 
همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه ما با كشورهاي منطقه 

موجب ناخرسندي و عدم موفقيت آنها شده است.

ث
مك

   روايت رئيسي از مبارزه با فساد درون قوه قضاييه
رئيس قوه قضاييه در نشست خود با 
نمايندگان تشكل هاي دانشجويي 
با اشاره به موضوع مبارزه با فساد 
درون قوه قضاييه گفت: هر فسادي 
كه در قوه وجود داشــته باشــد، 
حتما پيگيري مي كنيم و تاكنون 
نيز درعمل نشــان داده ايم كه در 
برخورد با فساد هيچ خط قرمزي 

نداريم. به گزارش ميزان، رئيسي افزود: همه عناصر مرتبط با دستگاه قضايي از ضابطان 
و وكال و ديگر مرتبطين با اين مجموعه بايد بدانند كه شرايط و وضعيت براي فعاليت 
ناسالم آنها ناامن است و حتما با تخلفات برخورد مي شود. وي تأكيد كرد: هيچ پرونده اي 
در قوه قضاييه زير ميز نمي ماند و بدون تبعيض و قاطعانه به آن رسيدگي مي كنيم. تنها 
خط قرمز ما اين است كه براي رسيدگي به يك مسئله، سندي وجود نداشته باشد. وي 
در اين خصوص به پرونده تصرف اراضي در هفت سنگان قزوين اشاره كرد و گفت كه 
دستگاه قضايي با تعيين قاضي ويژه و با وجود فشار ها اين موضوع را تا آخر پيگيري 
كرد و براي همه اجزاي آن اعم از اراضي تصرف شده، صادر كنندگان مجوز و بهره برداران 
از اين مجوزها، حكم صادركرد. رئيسي همچنين خاطرنشان كرد كه اراضي متصرف 
منطقه ناهار خوران كه توسط يك تعاوني مرتبط با دادگستري استان گلستان صورت 
گرفته بود نيز   بعد از 30ســال با پيگيري هاي قوه قضاييه در ماه هاي گذشته به منابع 
طبيعي و بيت المال بازگردانده شده است. رئيس قوه قضاييه همچنين گفت: مخالف 
خصوصي سازي  نيستيم، اما قانون بايد درست اجرا شود تا اموال مردم و بيت المال حفظ 
شود و ما در واقع مخالف روش هاي نادرست در واگذاري هستيم واال خصوصي سازي  را 

براي اقتصاد كشور ضروري مي دانيم.

 اسماعيل سلطنت پور
خبرنگار

رقباي دولت در غياب رئيس جمهور در مراسم روز دانشجو و 16آذر به ديپلماسي و سياست خارجي دولت تاختند
نكته روزرونق نقد دولت در بي رونق ترين روز دانشجو

ياد

گزارش

 پيش بيني ربيعي
از تغيير موضع مخالفان برجام

علي ربيعي، سخنگوي دولت در سخناني كه به نظر مي رسد انتقاد 
به مصوبه اخير مجلس درباره برجام اســت، گفته : سال1۳99 و 
شــرايط بين المللي پيش آمده بعد از پيروزي هاي ما در سازمان 
ملل و شكست ترامپيسم، شرايط خوبي را براي منافع ملي ايجاد 
كرده كه اگر از آن استفاده كنيم، در آينده آثار بهتري از خود نشان 
خواهد داد. عده اي فكر نكنند كــه مي توانند يك برش از تاريخ را 
كنار بگذارند با اين فرض كه جناح متبوعشان در آينده بتواند اين 
كار را ادامه دهد. من صراحتا مي گويم كــه اين طرز تفكر جفا به 
نسل هاي بعدي است. تحوالت سياسي و بين المللي و فرصت هاي 
آن در ســال هاي 1۳99 و 1400 الاقل بر يك يا ۲نســل آتي اثر 

خواهند گذاشت.
وي در گفت وگو با  ايسنا در پاسخ به اين پرسش كه دورنماي برجام 
چه خواهد بود، گفت: من فكر مي كنم قطعا مســير گفت وگو را 
مي رويم. خوشبختانه همه جناح ها بر برجام تأكيد مي كنند و كسي 
آن را تكذيب نكرده اســت. آنهايي كه روزي مخالفت مي كردند، 

خودشان پيشرو مذاكره خواهند بود.
وي در سخنان ديگري كه پاســخي به منتقدان دولت بود، گفته 
اســت: بعضي ها با تصور غلط از جهان مي گويند در امور سياسي 
و اقتصادي به دنيا چه كار داريد؛ با همســايه ها كار كنيد. ما براي 
انتقال پولمان از همين كشورهاي همسايه به خاطر فشار آمريكا به 

مشكل هاي زيادي خورديم.

درگذشت نماينده سابق مجلس

علي اصغر زارعي، از جانبــازان دفاع مقدس، نماينده ادوار مجلس 
و جانشين ســابق پدافند غيرعامل در 64ســالگي پس از تحمل 
يك دوره بيماري درگذشــت.  زارعي از فرماندهان سپاه و چهره 
شناخته شده جبهه پايداري بود. او به همراه جمعي از اصولگرايان 
همفكرش همچــون مرتضــي آقاتهراني، غالمحســين الهام، 
صادق محصولي، محمداســماعيل كوثري، مهدي كوچك زاده، 
روح اهلل حســينيان و... بعد از حــوادث دهميــن دوره انتخابات 
رياســت جمهوري و ماجــراي خانه نشــيني 11روزه محمــود 
احمدي نژاد و مطرح شــدن جريان انحرافي در مرداد ماه سال90 
بناي اين تشكل را گذاشتند. زارعي ۲دوره مستمر - ادوار هشتم 
و نهم - به عنوان نماينده تهران در بهارســتان حضور داشت، نام 
او بارها و بارها به خاطر موضع گيري هاي سياســي اش در كسوت 
نماينده بر سر زبان ها افتاد اما در ۲ مورد موضع گيري اش ماندگار 
شــد. بعد از تصويب برجام از ســوي اكثريت مجلس نهم، چنان 
اعتراضي كرد كه نام او را در فراز و فرودهاي برجام ماندگار كرد. او 
در نشست بيست و يكم مهرماه سال94 مجلس در انتقاد به بررسي 
سريع برجام در صحن علني چنان گاليه مند شد و در اعتراض به 
اين موضوع گريست، كه گريه هاي او در آن نشست به دليل بازتاب 
گسترده در سانه هاي داخلي به قاب هايي ماندگار در ادوار مجلس 
بدل شــد. البته نام او پيش از گريه اش بــراي تصويب برجام نيز 
به صورت ويژه اي خبري شده بود؛ در جريان درگيري او در آبان ماه 
ســال87 با مديركل دفتر دولت احمدي نژاد كه قصد دادن رشوه 
به او و ديگر نمايندگان را داشــت. همان ايام كه جمعي درصدد 
پنهان كردن چرايي اين درگيري فيزيكي بودند، او در مصاحبه اي 
برخورد فيزيكي با مديركل وقت دفتر دولت را تأييد و درباره چرايي 
آن اعالم كرد: مديــركل دفتر دولت در مجلس اقــدام به توزيع 
»چك هاي 5ميليون توماني« كمك به مساجد مي كرده و همزمان 
درصدد بوده تا امضاي استيضاح كنندگان وزير كشور – علي كردان 
- را پس بگيرد. او بعد از پايان دوران نمايندگي اش درمجلس نهم، 
به ســازمان پدافند غيرعامل رفت تا به گفته مجتبي ذوالنوري از 
ياران قديمي اش در تقويت زيرســاخت هاي حياتي و مراكز مهم 
جمهوري اسالمي، مباحث زيســتي و بيوتروريسم نقش آفرين 
باشد. اين جانباز و رزمنده دوران دفاع مقدس، مسئوليت هايي چون 
فرماندهي ستاد جنگ الكترونيك سپاه پاسداران، رياست دانشكده 
فني دانشگاه امام حسين و جانشيني سازمان پدافند غيرعامل را نيز 

در كارنامه خود داشت.
به دنبال انتشار خبر درگذشت او موجي از پيام هاي تسليت از سوي 
مسئوالن اجرايي و چهر هاي سياسي روي خروجي خبرگزاري ها 

قرار گرفت.

تهران در روزهايي كه شيوع بحران كرونا رفت وآمد هاي ديپلماتيك 
در جهان را به حداقل رسانده ميزبان وزير خارجه سوريه بود؛ فردا 
نيز وزير خارجه آذربايجان راهي تهران مي شود؛ ايران نقش مهمي 
در حل و فصل مناقشه اخير آذربايجان و ارمنستان درباره قره باغ 
داشت. ديروز فيصل مقداد كه به تازگي و بعد از فوت وليد المعلم، 
وزير خارجه قديمي اين كشور تصدي وزارت خارجه را عهده دار 

شده در نخستين سفر خارجي به ايران آمد.
مقداد در نخستين برنامه از سفر ۲روزه اش در محل وزارت خارجه 
با محمدجواد ظريف، همتاي ايراني ديدار كرد. سوريه قريب يك 
دهه است با بحران داخلي ناشي از اعتراضات مردمي اوليه و سپس 
فعاليت هاي تروريستي داعش همراه بوده و در اين مدت ايران و 
روسيه به عنوان حاميان اصلي دولت سوريه در مقابله با گروه هاي 

تروريستي بوده اند.
فيصل مقداد هنگام مالقات در تهران يك كارت پزشكي به سينه 
داشت كه توجه عكاسان و حتي ظريف را به  خود جلب كرده بود؛ 
رايزني درمورد آخرين تحوالت دوجانبه، منطقه اي، بين المللي و 
موضوع تدوين قانون اساسي سوريه از مهم ترين محورهاي ديدار 
اين ديپلمات عالي رتبه سوري با مقامات تهران در جريان اين سفر 

اعالم شده است.
سعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت خارجه ديروز در توييتي 
نوشت: تهران ميزبان نخستين ســفر خارجي وزير خارجه جديد 
سوريه است. دستور كار: بررســي آخرين وضعيت بحران سوريه، 

روابط دوجانبه و همكاري هاي منطقه اي.
او در ادامه نوشت: راه حل سياسي، تنها گزينه ممكن براي پايان 
دادن به بحران جاري است. ايران در مسير مبارزه با تروريسم، در 

كنار مردم و دولت ايستاده است.
خطيب زاده همچنين در نشست خبري اش كه به صورت مجازي 
برگزار شد با اشاره به سفر وزير خارجه سوريه به تهران گفت: اين 
سفر به دعوت آقاي ظريف انجام شده است و وزير خارجه سوريه 
عالوه بر ديدار با همتاي ايراني خود با تعــداد ديگري از مقامات 
كشورمان ازجمله حســن روحاني، رئيس جمهور كشورمان نيز 

ديدار و رايزني مي كند.
فيصل مقداد امروز هم قرار است با دريابان علي شمخاني، نماينده 
مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي ديدار و گفت وگو 

كند.
ايران به همراه روسيه و تركيه از 4سال قبل سازوكاري را موسوم 
به روند آستانه ايجاد كردند كه اين سازوكار موفق شد به درگيري 
و خصومت در بخش هاي وســيعي از خاك ســوريه پايان دهد و 
هم اكنون مذاكرات بر سر خروج تروريست ها از شهر ادلب و تشكيل 

كميته قانون اساسي سوريه در جريان است.
در ديدار محمد جــواد ظريف و فيصل مقداد، مســائل مختلف 
دوجانبه، منطقه اي و بين المللي و همچنين مبارزه مشترك عليه 
تروريسم مورد بررسي و گفت وگو قرار گرفت. دو طرف با اشاره به 
روابط گســترده و راهبردي بر اراده خود براي گسترش و تحكيم 
مناسبات تأكيد و پيرامون توســعه روابط دوجانبه و چندجانبه 
اقتصادي تبادل نظر كردند. ظريف در ابتداي مالقات ياد و خاطره 
مرحوم وليد معلم، وزير امور خارجه فقيد سوريه را گرامي داشت و 
ضمن تبريك به فيصل مقداد، آمادگي خود براي همكاري با وزير 
خارجه جديد سوريه را ابراز داشت. وزير خارجه كشورمان با تشريح 
شرايط و تحوالت اخير منطقه، ضرورت هوشياري و همفكري ميان 

ايران، سوريه و ساير كشورها را بيش از پيش ضروري دانست.

فرستادگان اسد و علي اف در تهران
وزيرخارجه سوريه، نخستين سفر خود را به تهران انجام داد؛ وزيرخارجه 

آذربايجان هم بعد از بحران قره باغ فردا ميهمان مقامات ايران است

 
  آغاز فعاليت انتخاباتي رهپويان

كميته انتخاباتي جمعيت رهپويان انقالب اســالمي با تمركز بر دو 
انتخابات رياست جمهوري1400 و انتخابات شوراي شهر فعاليت خود را 
آغاز كرد. به گزارش مهر، در كميته انتخابات رياست جمهوري جمعيت 
رهپويان آخرين تحوالت سياسي دولت و جريان اصالحات و همچنين 
تأثير انتخابات رياست جمهوري آمريكا در فضاي سياسي كشور مورد 
بحث و ارزيابي قرار گرفت و تصميمات سياسي و رسانه اي در اين باره 
اتخاذ شد. همچنين در شوراي سياسي جمعيت رهپويان به اتفاق آرا 

بر لزوم فعال شدن در انتخابات شوراي شهر به صورت ويژه تأكيد شد.

  نيروهاي ارزش گرا وحدت كنند
اسداهلل بادامچيان، دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي در اعالم مواضع 

هفتگي اين حزب، با اشاره به انتخابات ســال1400، به ضرورت 
»وحدت همــه نيروهاي ارزش گرا« تأكيد كرده و اظهار داشــت: 
»جامعه روحانيت مي تواند محور اين وحدت براي همگان باشد، 
لذا هر اقدامي تحت هــر عنواني در جهت تضعيــف اين وحدت 
آسيب زاست و موجب تجري دشمنان اسالم و جريانات مسئله دار 
خواهد شد. از همگان دعوت مي كنيم در محور وحدت و تجمع همه 

نيروها اقدام كنند.« 

  رئيسي و جليلي؛ نامزدهاي مورد اجماع اصولگرايان
عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران درباره نامزد مورد اجماع 
اصولگرايان براي رياست جمهوري1400 گفت: اگر آقاي رئيسي 
بيايد جبهه پايداري نامزد ديگري را مطــرح نخواهد كرد و روي 
حمايت از آقاي رئيسي با ساير گروه هاي اصولگرا اجماع مي كند. اما 
اگر آقاي رئيسي نيايد حتما جبهه پايداري نظراتي دارد. به گزارش 
نامه نيوز، سيدحسين نقوي حسيني درباره احتمال حضور قاليباف 

در انتخابات1400 افزود: با حضور آقاي قاليباف، گروه هاي اصولگرا 
هركدام نامزد خود را دارند و معتقدند بايد در قالب يك پروســه 
صحيح و تعاملي به اجماع روي يك نامزد برســند. وي همچنين 
گفت: اگر آيت اهلل رئيسي و آقاي قاليباف نامزد انتخابات نشوند، آقاي 
جليلي نزديك ترين فرد به نامزد مورد اجماع در جريان اصولگرايي و 

رسيدن به كرسي رياست جمهوري است.

  مراجعات به محسن رضايي براي انتخابات
يكي از نزديكان محسن رضايي از درخواســت ها براي نامزدي او 
در انتخابات رياســت جمهوري1400 مي گويد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، كرم رضا پيريايي، قائم مقام جبهه ايســتادگي، 
با اشــاره به انتخابات رياســت جمهوري آينده گفت: مدتي است 
مراجعات قابل توجهي به محسن رضايي مي شود كه جنس اين 
مراجعات از همان مقوله ضرورت ها و واقعيت هاست؛ در اين مراجعات 
درخواست ها فقط درخواست اين نيست كه رضايي نامزد شود، عمده  

صحبت اين است كه به هر شكل او در چاره انديشي براي واقعيت ها 
و توجه به ضرورت هاي قطعي موجود، ورود كامال مؤثر داشته باشد؛ 
بنابراين در جلسات و فعاليت هاي جبهه ايستادگي و احزاب عضو 
جبهه كه البته بخشي از فعاليت مداوم همراهان محسن رضايي 

به حساب مي آيد، اين دغدغه ها و مباحث، بيشتر شده است.

  نوبت اصولگرايان است!
لطف اهلل فروزنده، معاون پارلمانــي احمدي نژاد و عضو جمعيت 
ايثارگران در پيش بيني خود از انتخابات رياست جمهوري1400 به 
خبرآنالين گفت: معموال در وادي سياسي ما اينگونه است كه اگر 
جرياني 8سال در قدرت باشد، شرايطي ايجاد مي شود كه بايد قدرت 
را به جريان بعدي تحويل دهد. تقريبا تجربه 40ساله اين قضيه را 
نشان داده است. وي افزود: به نظر مي رسد هم اكنون مردم به طور 
نسبي به جريان اصولگرا تمايل دارند البته عملكرد مجلس يازدهم 

در اين اعتمادسازي مي تواند مؤثر باشد.

كارت سالمت فيصل مقداد توجه ظريف را جلب كرده بود.

خط انتخابات

محسن تواليي
روزنامه نگار
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معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران در گفت وگو با همشهري ابعاد بودجه سال آينده را تشريح كرد

 اليحه بودجه سال آينده پايتخت، اجتماعي تر و  با  محورحمايت  از اقشار ضعيف، افزايش شادابي شهر 
و استقبال  از سرمايه گذاران داخلي و خارجي تدوين شده است

مردم و محله ها، محور بودجه تهران1400

خبر

دوبله و سوبله

سال ها زندگي در هر شهري، عادت هاي 
مردم آن شهر را به شما آموزش مي دهد. 
حتي اگر با اين عادت ها موافق نباشيد 
و آنها را تكرار نكنيــد. يكي از اين عادت ها، ميــزان توجه افراد به 
قوانين راهنمايي و رانندگي است. مثاًل مي دانيم كه تعداد زيادي از 
شهروندان تهراني، اعتقادي به استفاده از راهنما در خودرو ندارند. از 
كمربند ايمني فقط در زماني استفاده مي كنند كه احتمال جريمه 
وجود داشته باشد و رانندگي ميان خطوط را امري بي دليل مي دانند. 
همين همشهري ها در هنگام پارك خودروي خود، چندان برايشان 

مهم نيست كه مقابل پل ايستاده اند يا نزديك چهار راه.
ابتداي اين هفته ناچار به خروج از خانه شدم. همان روزي كه پس 
از 2هفته تعطيلي نصفه و نيمه برخي از كســب وكارها در تهران، 
كركره ها كامل باال رفته بودند و جمعيت در خيابان موج مي زد. چند 
خيابان را در مركز شهر ركاب زدم. نكته  اي كه در اين خيابان ها به 
چشم مي آمد، نحوه پارك خودروها بود. آنها همه جا بودند. مقابل 
پل، زير تابلوي پارك ممنوع و ايستگاه اتوبوس. در حاشيه شمالي 
خيابان كريمخان، ماشين هايي را ديدم كه در مسير دوچرخه پارك 
كرده بودند اما نكته مهم تر، دوبله ايستادن خودروها بود. پيش از اين 
و در روزهاي خيلي شلوغ سال - مثل روزهاي نزديك عيد نوروز- 
خودروهايي را مي ديدم كه دوبله ايستاده بودند و يك نفر هم در آن 
بود كه نشان دهد راننده به زودي خواهد آمد؛ اما چيزي كه اين بار 
در خيابان ديدم عجيب بود. خودروها پشت سر هم دوبله ايستاده 
بودند و راننده اي هم نبود. از آن بدتر، زماني بود كه خودروي سوم هم 
در خيابان مي ايستاد و راننده پياده مي شد. اين يعني پارك سه اليه 

ماشين در خياباني با عرض كم.
حاال همه اينها چه ارتباطي با دوچرخه سواري دارد؟ ربطش زماني 
است كه تنها يك مسير خيلي باريك براي عبور باقي مي ماند. يكي 
از مواردي كه امنيت دوچرخه سوار را به شدت تهديد مي كند، رفتن 
به ميانه خيابان است؛ جايي كه ماشــين ها از پشت سر مي آيند و 
دوچرخه ســوار نمي تواند آنها را ببيند. دوبله و سوبله پارك كردن 
ماشين ها در كنار خيابان، مسير دوچرخه سوار را مسدود و او را به 
وسط خيابان هدايت مي كند. آن هم درحالي كه تنها يك راه باريك 
براي عبور باقي مانده و همه مي خواهند نخستين نفري باشند كه 

از اين راه، عبور كنند.
من نمي دانم چه اتفاقي در شــهر رخ داده كه ماشــين هاي پارك 
شــده در كنار خيابان، چند اليه شده اند و كســي هم به فكر نظم 
بخشيدن به اين بلبشو نيست؛ اما با اين روند، بايد نگران سرنوشت 

دوچرخه سوارها بود.

ميثم قاسمي
شهروند دوچرخه سوار

   اميرحسين پورجوهري، كارشناس برنامه ريزي شهري 

تدوين بودجه 1400 با محوريت اجتماعي، يك تصميم درست و منطقي است؛ چرا كه كرونا 
سبك زندگي شهروندان را تحت تأثير قرار داده  و براي نهادينه شدن شيوه جديد زندگي 
حتما به آموزش و فرهنگسازي  نياز اســت. البته اين خواسته و نياز نبايد سبب غفلت 
از وضعيت ناوگان حمل ونقل عمومي شــود؛ ناوگاني كه براي توسعه و نوسازي نيازمند 

30هزار ميليارد تومان اعتبار در سال است و به گفته معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران، پايتخت به بيش 
از 5۷00 دستگاه اتوبوس و بيش از 150۷  واگن مترو)215رام قطار( و حدود ۸0 هزار دستگاه تاكسي نياز دارد. در 
شرايط كنوني ناوگان حمل ونقل عمومي فرسوده اســت و اگر وضعيت به همين روال باشد، قطعا در مدت زمان 
كوتاهي از خدمات آنها بي بهره مي شويم. بنابراين در شرايط كنوني بخش ناوگان حمل ونقل عمومي بيش از ساير 
بخش ها نيازمند توجه و تمركز است و برنامه ريزان شهري نبايد از اين موضوع غفلت كنند. ضروري است هنگام 
تدوين بودجه 1400 بخش اعظمي به حمل ونقل عمومي اختصاص داده شود تا در سال پيش رو بتوان با فراهم كردن 
زيرساخت ها، زمينه تحول ناوگان حمل ونقل عمومي را فراهم كرد. اتمام پروژه هاي نيمه تمام هم مورد ديگري است 
كه در بودجه 1400 بايد به آنها نگاه شود؛ چراكه پروژه هاي كالني در تهران وجود دارند كه سال ها از عمليات عمراني 
آنها مي گذرد و با تغيير مديريت شهري هم بهره برداري از آنها به تأخير افتاده است. آنچه در اين دوره براي شهردار 
تهران اهميت دارد و مي تواند مثل عملكرد موفقي در كارنامه اش ثبت شود، بسته شدن پرونده اين پروژه ها ست. با 
تخصيص اعتبار الزم در بودجه 1400 براي اين پروژه ها مي توان به بسته شدن پرونده آنها قبل از اتمام دوره مديريت 

شهري اميدوار بود؛ اقدامي كه يك ضرورت شهري است و بايد مورد توجه برنامه ريزان قرار گيرد.

تمركز در حمل ونقل عمومي

   مجيد فراهاني، رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران 

بهبود تاب آوري و بودجه 1400 شهرداري تهران

    زينب زينال زاده
خبر نگار

 جشنواره مديريت بحران 
براي تاب آوري شهر

»پيشگيري بهتر از درمان است«؛ عبارتي كه ديده و شنيده ايم و در 
گذر زمان به يك اصل زندگي تبديل شده است و مردم به اين باور 
رسيده اند كه اقدامات پيشگيرانه در هر شرايطي بهتر و مطلوب تر 
است. اين عبارت تنها در مباحث و حوزه درماني و سالمتي كاربرد 
ندارد و اين روزهــا مي توان ردپــاي آن را در مســائل و كارهاي 

پيشگيرانه سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ديد.
به گزارش همشهري، اقدامات سال هاي اخير اين سازمان در راستاي 
پيشگيرانه بوده و مديران شهري تالش كردند با همراهي و مشاركت 
شهروندان، تهران را به »شــهر آماده« در برابر حوادث غيرمترقبه 
تبديل كنند. جشنواره فيلم و عكس »شهر آماده« هم امسال براي 
نخستين بار با هدف نشان دادن عمق فاجعه حوادث غيرمترقبه و 
تأثيرات كارهاي پيشگيرانه در كاهش خسارت هاي مالي و تلفات 
جاني چنين حوادثي به همت سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
شهر تهران و با همكاري مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري 
تهران برگزار مي شود. رضا كرمي محمدي، رئيس سازمان پيشگيري 
و مديريت بحران شهر تهران در توضيح بيشتر جشنواره شهر آماده 
گفت: »ما در كشــوري زندگي مي كنيم كه هر سال با يك بحران 
روبه رو هســتيم و همواره حوادثي چون زلزله، توفان، سيل و... رخ 
مي دهد. بنابراين در چنين شــرايطي حتما بايد آمادگي مقابله با 
چنين حوادث غيرمترقبه را داشته باشيم كه قطعا بدون همراهي 
و مشاركت شــهروندان امكان پذير نخواهد بود. تجربه نشان داده 
اســت كه زبان هنر، اثرگذاري بهتري دارد و به همين دليل قصد 
داريم با برگزاري اين جشنواره عمق حوادث غيرمترقبه بدون هيچ 
محدوديتي، توسط هنرمندان از لنز دوربين و در قالب فيلم كوتاه و 

عكس به تصوير كشيده شود.« 
سيف اهلل صمديان، دبير اين جشنواره هم با بيان اينكه ارائه آثار از 
7آذر ماه شروع شــده و عالقه مندان تا 5دي ماه همزمان با سالروز 
وقوع زلزله بم، فرصت دارند آثارشان را در قالب فيلم كوتاه و عكس 
به سايتwww.tehranpicturefestival.ir ارسال كنند، گفت: 
»10دي ماه آثار توسط اســاتيدي چون نرگس آبيار )كارگردان(، 
ســاتيار امامي )عكاس، تصويربردار و مستند ساز(، ساعد نيكذات 
)عكاس و فيلمبردار(، محمود كالري )عكاس و فيلمبردار( و دكتر 
اسماعيل عباسي )عكاس، مترجم و استاد دانشگاه( داوري مي شوند 
و 30دي ماه همزمان با سالروز حادثه پالسكو، آثار برگزيده معرفي و 
از منتخبان تجليل مي شود.« به گفته صمديان، موضوع جشنواره، 
پيشــگيري و مواجهه با بحران )كرونا، زلزله، سيل و آتش سوزي( 
است. بر اساس اين گزارش، جشنواره به صورت ملي برگزار مي شود 
و محدوديتي در انتخاب شــهرها يا توليد اثر اعم از عكس و فيلم 

وجود ندارد.

به موضوع كرونا و پيامدهاي اقتصادي آن در شهر 
تهران در بودجه شــهرداري ديده شــد. به همين 
دليل باور دارم كه شــهرداري تهران بايد در نقطه 
تالقي با نگراني هاي مردم قرار گيرد و بودجه ساالنه 
خود را اهرمي براي كمك به رفع مشكالت و مسائل 
شهروندان قرار دهد. بنابراين بودجه همه حوزه هاي 
شهرداري، شهرسازي، عمراني و اولويت پروژه ها و 
طرح هاي شهري بايد در جايي كه مردم نياز دارند، 
تعريف و هزينه شود. به طور مثال در بخش عمراني 
توجه به ديدگاه »حق به شهر« هانري لوفور كه شهر 
را به عنوان يك ساختار اجتماعي مي داند، اولويت 
مهم خواهد بود و از اين رو مهيا كردن دسترســي 
شهري براي همه شــهروندان يكي از اولويت هاي 

حوزه عمراني است.« 

استقبال از سرمايه گذاران داخلي و خارجي
شهرداري چه در بخش حمايت هاي دولت و چه در 
بخش عمومي، بودجه محدودي دارد و از اين رو شايد 
نتواند برخي از كارها را كه هم نياز شهر است و هم 
مطالبه مردم، انجام دهد و براي استفاده درست از 
بودجه اختصاص داده شده، چاره اي جز اولويت بندي 
ندارد.  مشاركت ســرمايه گذاران داخلي و خارجي 
در اجراي پروژه هاي شهري مي تواند به شهرداري 

كمك و مسير توسعه شهر را هموارتر كند. 
مظاهريان با بيان اينكه تهران داراي پتانسيل هاي 
خوبي براي سرمايه گذاري است، مي گويد: »اكنون 
براي بخش سرمايه گذاري داخلي و خارجي كه البته 
به دليل تحريم ها شايد استقبال براي سرمايه گذاري 
در تهــران از طرف بخــش خارجي كمتر باشــد، 
بستر فراهم شده اســت. در حال حاضر هم برخي 
از پروژه هاي شــهرداري تهران با مشاركت بخش 
خصوصي و ســرمايه گذار داخلي در حــال انجام 
اســت اما نگاه مديريت شــهري تهران استقبال از 
ســرمايه گذاري داخلي و خارجي اســت. بنابراين 
تالش مي كنيم كه بسترسازي مطلوب براي هر دو 
ســرمايه گذار داخلي و خارجي داشته باشيم و اين 
مسئله به طور حتم در نگاه به سياست هاي شهرداري 

تهران و به تبع آن بودجه 1400هم وجود دارد.«
او با تأكيد بر مولد ســازي  دارايي هاي شــهرداري 
مي گويد: »به طور كلــي بايد ظرفيت هاي جديدي 
براي سال آينده لحاظ شود و با شناسايي قابليت ها 
و پتانســيل هاي كنوني زمينه براي مولدســازي 
دارايي ها و فضاهاي دراختيار، فراهم شود و يكي از 
راهبردهاي كليدي در بخش اقتصادي بودجه سال 

آينده مولدسازي دارايي ها خواهد بود.«

عدالت اجتماعي در شهر
برقراري عدالت اجتماعي در شــهر به مثابه توزيع 
عادالنه خدمات شــهري در بخش هــاي مختلف 
اجتماعي، فرهنگي، ورزشــي، رفاهــي، عمراني ، 
ترافيكي و... است كه در ســال هاي اخير مديريت 
شهري به اين موضوع توجه خاصي داشته و به گفته 
حامد مظاهريان در بودجــه1400 هم به آن توجه 
شــده اســت: »توجه ويژه به مناطق كم برخوردار 
شهري در راستاي عدالت اجتماعي در شهر و تحقق 
شــعار »تهران، شــهري براي همه« چون گذشته 
دنبال مي شــود اما دربودجه 1400شــايد بتوان 
گفت كه اين امر هدفمندتر خواهد شد؛ به گونه اي 
كه تمام شــهروندان حق دارنــد در محله خود از 
امكانات محله اي برخوردار شوند و تالش شهرداري 
و مديريت شهري آن است تا شكاف طبقاتي و فاصله 
سكونتگاه هاي شمال و جنوب تهران را كمتر كند.«

تهران 352محله دارد كــه در دوره پنجم مديريت 
شــهري اجراي پروژه هاي محلي و كوچك مقياس 
كه منطبق با نياز شهروندان و محله هاست در دستور 
كار شــهرداري هاي مناطق قرار گرفــت و تا پايان 
امسال هزار پروژه محلي با بودجه 2هزار ميلياردي 
اجرايي مي شود. معاون برنامه ريزي، توسعه شهري 
و امور شورا  با حمايت از اين پروژه و توجه به آنها در 
بودجه 1400مي گويد: »با توجه به سياست شوراي 
شــهر پروژه هاي محلي در ســال 1400نيز ادامه 

خواهد داشت.«
تغيير مديريت شــايد دغدغه اي باشد براي توقف 
برخي از طرح هــا و برنامه هاي مديريت شــهري 
تهران كه بــه گفته مظاهريان تهران داراي ســند 
توسعه پنج ساله است كه در آن چارچوب هايي براي 
معضالت شــهر و همچنين ضوابط و شاخص هايي 
روشــن براي رســيدن به اهــداف برنامــه در آن 
پيش بيني شده اســت: »منطقي به نظر مي رسد تا 
مديريت دوره آينده برنامه محور بوده و به سند برنامه 
سوم متعهد باشد. يقين دارم اميد به برنامه محوري 
و تالش براي تحقق آن، اميد به آينده اين شهر را در 

دل شهروندانش روشن نگه خواهد داشت.«

»مردم و محله ها«؛ 2سالي مي شود كه 
رويكرد تنظيم بودجه شهرداري تهران گزارش

حول اين دو محور است. در واقع سعي 
بر آن است تا اداره شهر به دست خود مردم، با نظر 
مردم و سطح محله ها انجام شود؛ همان چيزي كه 
سال هاست در شهرهاي توسعه يافته صورت مي گيرد 
و اين مردم و محله ها هســتند كه نقش اصلي را در 
اداره شهر بازي مي كنند. علت هم مشخص است؛ 
اهالي محله بهتر از هر كسي ديگر نيازهاي شهري و 
شهروندي را مي شناســند و چنانچه محور اجراي 
طرح ها از پايين به باال باشد، نتيجه براي شهروندان 
هم رضايت بخش تر خواهد بود. بر همين اســاس، 
سال گذشته 1000پروژه محله اي در سطح تهران 
تعريف شد كه بخشــي از آنها به اتمام رسيده و اگر 
كرونا امان بدهد، بخش زياد ديگري هم تا پايان سال 
به بهره برداري مي رسند. البته بماند كه اين روزها 
تالش هايي به ويژه از ســوي نهادهــاي قانونگذار 
صورت مي گيرد تــا نقش نهادهــاي مردمي مثل 
شوراي شــهر كمرنگ شده و دســت شهرداري ها 

بسته تر از پيش شود.
اين در حالي است كه شــهرداري، نهادي عمومي، 
خدماتي و اجتماعي اســت كه مســئوليت توسعه 
شــهري را برعهده دارد. تا قبــل از تصويب قانون 
خودكفايي شــهرداري ها در ســال1361، حدود 
50درصد بودجه مورد نياز اين نهاد توســط دولت 
تأمين مي شد اما از آن ســال به بعد حمايت دولت 
كمرنگ و كمرنگ تر شده به گونه اي كه امروز شاهد 
هستيم دولت به تعهداتش در بخش هاي حمل ونقل 
عمومي انبوه بر و نوسازي بافت هاي فرسوده، آنگونه 
كه بايد و شايد عمل نكرده و نمي كند. حمايت هاي 
دولت در بودجه 1400از شــهرداري ها به حداقل 
رســيده اســت و تورق اليحه بودجه ارائه شده به 
مجلس نشان مي دهد شهرداري ها از بودجه دولتي 

سال آينده كمترين سهم را دارند. 
برابر اليحه بودجه 1400 ،دولــت مكلف به خريد 
فقط 70دســتگاه اتوبوس برقي آن هم در شرايط 
زمينگير شدن ناوگان اتوبوسراني و 105واگن مترو 
براي كالنشهرها شده است. سهم تهران از اين ميزان 
2واگن خواهد بود و اين كمك ها در مقايسه با حجم 
خدمت رساني در حوزه حمل ونقل عمومي انبوه بر 

كالنشهري چون تهران بسيار ناچيز و اندك است.
 شهرداري ها عالوه بر حمايت دولت، بودجه عمومي 
دارند كه آن را صــرف مأموريت هاي شــش گانه 
)اجتماعي و فرهنگي، حمل ونقل و ترافيك، خدمات 

شــهري، ايمني و مديريت بحران، شهرســازي و 
معماري و توسعه مديريت و هوشمندسازي شهري( 
در مناطق و معاونت ها مي كنند. حاال كه مديريت 
شهري پايتخت در اوج ناباوري، شاهد كم شدن سهم 
اين نهاد از حمايت هاي دولت است، مي تواند سند 
بودجه عمومي را به گونه اي تدوين كند كه هم توسعه 
شهري انجام شود هم شهروندان از خدمات رفاهي و 
اجتماعي برخوردار شوند و نيم نگاهي هم به بهبود 

شرايط اقتصادي اقشار ضعيف هم داشته باشد. 
به گفته حامد مظاهريان 
معــاون برنامه ريــزي، 
توسعه شــهري و امور 
شوراي شهرداري تهران 
بودجه1400 با رويكرد 
مردم محوري تدوين و 

به شوراي شهر تهران ارائه مي شود. 
او در گفت وگو با همشــهري بودجه را ابزاري براي 
اجراي برنامه ها و سياست هاي كالنشهرها تعريف 
مي كند و مي گويد: »بودجه1400 تهران متناسب 
با رويكرد هاي مورد نظر مديريت شهري در چارچوب 
برنامه سوم توسعه شهر و اولويت هاي مدنظر شوراي 
شهر تهران تدوين و براي هريك از برنامه ها، رديف 
بودجه مشخصي درنظرگرفته مي شود.« او با بيان 
اينكه اهتمام مديريت شــهري بايد رفع دغدغه و 
نياز شهروندان باشد عنوان مي كند: »هم اكنون از 
يكسو 2موضوع بهداشت و بحران اقتصادي در كنار 
هم منجر به شرايط كنوني اقتصادي كشور شده اند 
و از ســوي ديگر نگراني هايي از شيوع و گسترش 
اپيدمي كرونا وجود دارد. بنابراين ضروري اســت 
تا شــهرداري تهران توجه ويژه به اين دو مســئله 
)اقتصاد و بهداشــت( داشته باشــد؛ چراكه هر دو، 
ريشه و بسترساز بسياري از مشكالت در شهر تهران 

هستند.«
با آنچــه مظاهريــان از اليحه بودجه ســال آينده 
پايتخت پيش روي مان گذاشــت مي توان دريافت 
در تدوين اين برنامه يك ساله، با نظر شهردار تهران 
مسائل اجتماعي در اولويت قرار گرفته و فعاليت هاي 
شهرداري در سال ابتدايي قرن جديد، رنگ و بوي 

اجتماعي تر دارد.

حمايت از اقشار ضعيف جامعه
شــيوع كرونا بازار كســب و كارها را تحت الشعاع 
قرار داده و توليدي ها تعطيل و برخي از كاســبي ها 
هم بی رونق شــده اند و از اين رو اكثــر مردم براي 
تأمين مخارج زندگي به دستفروشي روي آورده اند. 
معبربانــان برابر بند 20ماده 55قانون شــهرداري 
درصورتي كه فعاليت بساط گستران سبب سد معبر 

و مسدود شدن عبور و مرور عابران پياده شود، با آنها 
برخورد و مانع فعاليتشان مي شود.

اكثر كساني كه دستفروشي مي كنند، قشر ضعيف 
جامعه هستند كه نيازمند حمايت مسئوالن هستند. 
به گفته مظاهريان به دليل شــرايط بــد اقتصادي 
كنونــي، در بودجه1400 توجه خاصي به اقشــار 
ضعيف جامعه شــده اســت؛ »ديدگاه هميشگي 
مديريت شهري به دستفروشــي، با عنوان يكي از 
مشاغل كاذب و مزاحم بوده است. اين روزها به دليل 
تورم، افزايش قيمت ها، شــيوع ويــروس كرونا و 
تعطيلي بسياري از كسب و كارها و افزايش بيكاري، 
دستفروشي رشــد كرده و به نظر مي رسد با تغيير 
رويكرد، الزم است از اقشار ضعيف جامعه در چنين 
شرايط اقتصادي حمايت شود كه اين كار را مي توان 
با ايجاد بازارچه هاي اختصاصي و رسميت بخشيدن 

به چنين كسب و كارهايي، انجام داد.« 

شادابي شهر و تقويت روحيه مردم
بيش از 290روز از شــيوع كرونا مي گذرد. طي اين 
مدت خيلي از مردم به دليل فوت عزيزانشــان براثر 
ابتال به كوويد- 19 ســوگوار و داغدار شده اند. براي 
داشتن شهر شاد و پويا قطعاً نياز به شهروندان شاد 
است. متوليان شهر به خوبي اين موضوع را درك كرده 
و براي تقويت روحيه مردم و ايجاد شادابي و نشاط در 
شهر برنامه ريزي كرده اند. معاون برنامه ريزي، توسعه 
شهري و امور شوراي شــهرداري تهران درخصوص 

برنامه ريزي هاي انجام شــده مي گويد: »در شرايط 
كنوني كه همه به نوعي با كرونا دســت و پنجه نرم 
مي كنند، ارتقاي شاخص هاي نشاط شهري و تقويت 
روحيه مردم يك ضرورت اساســي است كه بايد در 
سياستگذاري ها مدنظر قرار گيرد. بنابراين سال آينده 
آنچه در اين مسير مي تواند راهنماي ما باشد توجه به 
دغدغه هاي مردم است كه عموماً حول محور سالمت 

)كرونا( و اقتصاد مي چرخد.« 

مقابله با غافلگيري كوويد- 19
تصور همگان از مواقع بحراني مربوط به وقوع زلزله 
و جاري شدن سيل و يا رخ دادن آتش سوزي عظيم 
اســت و تدابيري هم براي مقابله با آنها انديشيده 
و بودجه اي هم اختصاص داده شــده اســت. ورود 
كوويد- 19محاسبات بشر را به هم ريخت و مردم 
و متوليان شــهر را غافلگير و با چالش هايي مواجه 
كرد. كرونا نشــان داد گاهي اوقــات پيش بيني ها 
درست نيستند و به همين دليل تنها راه برون رفت 
از چنين موارد بحراني، تدوين بودجه منعطف است؛ 
بودجه اي كه در شرايط سخت و بحران زده بتوان به 

نياز و مطالبات مردم پاسخ داد.
به گفته حامد مظاهريان، بودجه 1400اين ويژگي 
را دارد: »به طور حتم منعطف بودن بودجه ســال 
آينده مدنظر قرار مي گيرد. چرا كه ســال گذشته 
زماني ســند بودجه تصويب شد كه خبري از كرونا 
نبود اما بر حسب ضرورت از ابتداي سال 1399توجه 
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همه گيري كوويد-19 اثرات مســتقيم و غيرمستقيمي بر 
منابع و مصارف بودجه ســال 1399 دولت و شهرداري تهران 
داشته است. با توجه به تداوم شرايط ناشي از همه گيري و در 
پيش بودن تدوين و ارائه اليحه بودجه سال1400 ضروري است 
بودجه ريزي در ســايه كرونا به عنوان وجه تمايز بودجه سال 
آينده مورد توجه قرار گيرد. بديهي است غفلت از اين مهم در 
فرايند بودجه ريزي سبب خواهد شد تا غافالن با چوب بودجه 
از رؤيا پردازي بيدار شوند. بودجه دربردارنده برنامه ها به همراه 
پيش بيني مالي مورد نياز در دستيابي به اهداف است. بر همين 
اساس در سال 1400 به عنوان سال سوم اجراي برنامه پنج ساله 
سوم توسعه شهر تهران، نيازمند توجه به تكاليف مقرر براي 
اجرا  در اين سال هســتيم. ارتقا  و بهبود تاب آوري شهر در 
برابر خطرات ناشي از بحران هاي طبيعي، شيوع و همه گيري 
كرونا، كاهش آســيب هاي اجتماعي، ارائه خدمات پايدار و 
با كيفيت به منظور نگهداشت شهر و تأمين نيازهاي شهروندان 
با تأكيد بر هوشمند سازي ، اصالح فرايندها و بهبود روش ها، 

توجه به عدالــت در توزيع منابع و 
توجه به مناطــق و محالت كمتر 
توســعه يافته، جهت دهي به منابع 
براي تكميــل پروژه هاي نيمه تمام 

شهري اولويت دار و بهبود كيفيت زندگي شهروندان از طريق 
توجه به توسعه محلي با اجراي پروژه هاي محلي به منظور رفع 
مشكالت محالت، به عنوان 5 جهت گيري كالن و اساسي بودجه 
سال1400 شهرداري مورد تأكيد قرار گرفته است. مطمئنا تهيه 
و تدوين بودجه سال1400 شهرداري تهران كار و توجه بيشتري 
را مي طلبد، زيرا حق شــهروندان است كه بودجه شهرشان 
بودجه اي دقيق، قابل تحقق و در برگيرنده و پاســخ دهنده 
نيازها و مطالباتشان در شرايط ناشــي از همه گيري كرونا و 
شرايط پسا كرونا باشد. به عنوان نماينده مردم در كنار همكارانم 
متعهد هستم تا اين دغدغه را تا روز آخر فعاليت در دوره پنجم 
پيگيري كنم و اين اطمينان را مي دهم كه حساسيت و توجه به 

بودجه سال 1400 بيشتر از بودجه سال هاي پيش خواهد بود.

بررسي اولويت هاي بودجه؛ امروز در دستور كار شورا
طرح الزامات و اولويت هاي بودجه1400 شهرداري تهران، امروز در دويست و پنجاه و چهارمين جلسه 
پارلمان شهري مطرح شد و توسط اعضاي شوراي شهر مورد بررسي قرار خواهد گرفت. به گزارش 
همشهري، به موجب اين طرح بودجه سال1400 شهرداري تهران الزم است با استفاده بهينه از منابع 

به منظور تحقق بخشيدن به جهت گيري هاي زير تهيه و تدوين و اجرا شود.

1  ارتقا و بهبود تاب آوري شهر در برابر خطرات ناشي از بحران هاي طبيعي، شيوع و همه گيري كرونا 
و كاهش آسيب هاي اجتماعي.

2  ارائه خدمات پايدار و باكيفيت به منظور نگهداشت شهر و تأمين نيازهاي شهروندان با تأكيد بر 
هوشمندسازي، اصالح فرايندها و بهبود روش ها.

3  توجه به عدالت در توزيع منابع و توجه به مناطق و محالت كمتر توسعه يافته.
4  جهت دهي به منابع براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام شهري اولويت دار.

5   بهبود كيفيت زندگي شهروندان از طريق توجه به توســعه محلي با اجراي پروژه هاي محلي 
به منظور رفع مشكالت محالت.

شهرداري تهران همچنين موظف است با توجه به برنامه اولويت محور و تحقق پذير تدوين شده توسط 
شوراي شهر تهران، در تهيه و تدوين بودجه ســال1400 اولويت هاي زير را در هريك از حوزه هاي 
ماموريتي پيش بيني و عملياتي كند. اولويت هاي تعيين شده به ترتيب عبارتند از: اجتماعي و فرهنگي، 
حمل ونقل و ترافيك، خدمات شهري و محيط زيست، ايمني و مديريت بحران، شهرسازي و معماري، 

توسعه مديريت و هوشمندسازي.

ث
مك
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چهره روز

كرونا و تحريم ها؛ جرأت يا حقيقت؟
براي ثبت در حافظه تاريخ! اين تلخ ترين 
و شــايد عريان ترين حقيقتي است كه 
رئيس كل بانك مركزي از معماي تحريم 
و سالمت سخن مي گويد و به واكنش ها 
درباره اينكه چرا ايران اقدام به پيش خريد 
يا خريد واكســن كرونا نمي كند، پاسخ 

صريح و توأم با جرأت زياد مي دهد؛ چرا كه ممكن است اين فاش گويي 
البته به زيان او بدل شــود و حقيقتي كه بر مــال مي كند، به مذاق 

معماران و مدافعان تحريم ها خوش نيايد.
ماجرا اين اســت كه ايران برخالف ادعاي مقامات آمريكا نمي تواند 
به راحتي كاالهاي درماني و مرتبط با سالمت شهروندان را به سبب 
مكانيزم مالي حاكم بر تحريم ها و البته تــرس بانك هاي خارجي از 
همكاري با بانك هاي ايران خريداري كند و در اختيار شهروندان قرار 
دهد. نزديك به يك سال است كه شيوع ويروس كرونا، سالمت مردم 
ايران را همچون ديگر مردم دنيا به خطر انداخته و جان بســياري را 
گرفته و كادر درمان و پزشكي هم با دستان خالي در حال جنگيدن 
اســت. اما در اين ميان عبدالناصر همتي، رئيــس كل بانك مركزي 
به عنوان يكي از فرماندهان صحنه اصلي نبرد با تحريم چه مي گويد؟

همتي آشكارا مي گويد: خريد واكسن كرونا، بايستي از مسير رسمي 
ســازمان بهداشــت جهاني انجام گيرد اما تاكنون هر طريقي براي 
پرداخت و انتقــال ارز مورد نياز، به خاطر تحريم غيرانســاني دولت 
آمريكا و ضرورت اخذ مجوز اوفك )دفتر كنترل دارايي هاي خارجي 

آمريكا( با مانع مواجه شده است.
 افزون بر اينكه رئيس كل بانك مركــزي تأييد مي كند: كره جنوبي، 
بابت انتقال پول از مسير U-turn دالر براي خريد هاي بشردوستانه، 
نتوانست تضميني براي عدم مصادره پول بانك مركزي ايران توسط 
دولت آمريكا در هنگام انتقال بدهد و صندوق بين المللي پول با فشار 
و تهديد آمريكا و  با وجود اذعان به حق ايــران و نبود هيچ گونه مانع 
اقتصادي يا حقوقي، حتي جرأت مطرح كردن وام بشردوستانه ايران 

در هيأت مديره صندوق را پيدا نكرد.
جهانيان مي دانند كه ايران تحت فشــار تحريم ها و در نبرد با كرونا 
تنهاست اما سكوت مي كنند؛ شــبيه آنچه در جنگ تحميلي 8ساله 
رخ داد و جهان غرب و شرق با ديگري بود و ما تنها ايستاديم و از خود 
دفاع كرديم. اكنون هم دوران جنگ با كروناســت و دفاع ايرانيان از 
خودشــان؛ اگر دولتمردان مي گويند كه ايــن تحريم ها يك جنگ 
تمام عيار است و يك جنايت عليه بشريت، مصداق روشن اين گفته 
دولتمردان را مي توان در يادداشت رئيس كل بانك مركزي رصد كرد 
كه با جــرأت و صراحت از يك حقيقت و واقعيت تلــخ و عريان پرده 
برمي دارد كه بدانيم سالمت و جان ايرانيان با تحريم هاي ظالمانه در 
خطر است. مي توان از همتي انتقاد كرد و او را به چالش كشيد كه چرا 
از اين واقعيت پرده برداشته و يا به گفته منتقدان، »گرا« داده كه بايد 
مذاكره اي صورت گيرد. اما چه يادداشت جديد رئيس كل بانك مركزي 
را به بازي جرأت يا حقيقت تشــبيه كنيم يا بازي مافيا و شهروندان؛ 
به نظر االن وقت اتحاد شهروندي است تا در دام بازي سياستمداران 

كوتاه نگر و منفعت طلب يا خطاانديش گرفتار نشويم.
يك راه اين است كه دنبال مسير جديد براي انتقال پول براي خريد 
واكسن كرونا باشــيم و يك راه ديگر به انتظار توليد و عرضه واكسن 
توليد داخل نشســتن اســت؛ راه نخست پردســت انداز، هزينه زا و 
نامطمئن است و راه دوم نشان از تالش براي نتيجه گرفتن از تالش و 
مجاهدت خاموش محققان كشورمان كه شايسته تقدير است. اما راه  
ديگري هم هست و نبايد دچار اشتباه شويم، راه اعتماد به ديپلماسي 
براي شكستن ديوار تحريم ها و اســتفاده از فرصت  ها با حفظ منافع 

و مصالح ملي.
پيامي كه رئيس كل بانك مركزي در روز روشن از پشت صحنه نبرد با 
تحريم ها فرستاده را مي توان در اتاق تصميم گيري مهم و در سطوح 
عالي كالبدشكافي كرد و تصميم درســت گرفت؛ اكنون وقت هول 
شدن نيست و نبايد به بيراهه رفت. راه ديپلماسي براي گرفتن حق 
مسلم مردم ايران در دسترسي به سالمت شــان را با كوتاه انديشي 
در عرصه سياست نبنديم. آيا منتقدان دولت پيام همتي را دريافت 
مي كنند يا بايد براي ثبت در حافظه تاريخي مردم ايران و جهان ثبت 

شود؛ آنچه او عريان گفته است؟

سهم عمــده تقاضــاي  مسكن
بازار مســكن در ايــران و 
به خصـــوص تهــــران 
سرمايه گذاري است و در 
اين ميان ديدگاه سرمايه گذار، مبلغ سرمايه و نوع 
سرمايه گذاري عوامل مؤثري هستند كه شتاب 
رشد قيمت و شدت رونق و ركود بازار در مناطق 
مختلف را خلق مي كنند. با ايــن رويكرد، بازار 
مسكن تهران به 3 بخش تقسيم مي شود كه در 

هريك جنس خاصي از تقاضا پررنگ تر است.
به گزارش همشهري، تفاوت شتاب رشد قيمت 
مسكن در مناطق 22گانه شهر تهران به قدري 
است كه اختالف ميزان رشد قيمت در مناطق 
داراي بيشــترين و كمترين رشد، به 50درصد 
مي رسد. بررسي ها نشــان مي دهد اين اختالف 
ميزان رشــد بيش از هر چيز متأثــر از جنس 
سرمايه هاي تزريق شده به بازار مسكن در مناطق 
مختلف است و گزارش  ميداني از مشاوران امالك 
مناطق 22گانه نيز آن را تأييد مي كند. براساس 
آمارهاي بانك مركزي، مناطقي كه رشد قيمت 
مسكن در آنها از ميانگين شهر باالتر است، همگي 

در نيمه شمالي شهر تهران قرار دارند.

بورس مسكن بازان
آمارهاي بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن در 
دوره هاي متوالي حاكي از اين است كه همواره، 
منطقه5 تهران بيشــترين تعــداد معامالت را 
در مقايســه با ســاير مناطق به خود اختصاص 
داده و رونق خريدوفــروش در اين منطقه باعث 
شده در اغلب موارد، شــتاب رشد قيمت در اين 
منطقه نيز باالتــر از ديگر مناطق باشــد. البته 
وســعت منطقه5 و تراكم باالي مسكن در اين 
منطقه نيز در باالتر بودن تعداد معامالت بي تأثير 
نيست اما اين موضوع بيش از اينكه بتواند دليل 
بورسي شدن اين منطقه باشد، مي تواند حاصل 
اين اتفاق قلمداد شــود؛ چراكه تبديل شــدن 
منطقه5 به بورس مســكن تهران، عمال ســهم 
اين منطقه از ساخت وســاز جديد را نيز افزايش 
داده و سازندگان بيشتري مشتاق مسكن سازي 
در اين منطقه هســتند. بررســي آمارها نشان 
مي دهد در آبان امســال درصد رشــد ميانگين 

قيمت در منطقه5 تهران نسبت به آبان پارسال 
به 138درصد رســيده كه 20درصــد باالتر از 
ميانگين رشد قيمت مسكن در شهر تهران بوده 
است. همچنين، سهم اين منطقه از كل معامالت 
مســكن تهران اغلب بيش از 10درصد و تعداد 
معامالت آن حدود 2.5برابر سرانه ساير مناطق 
بوده است. رحيمي، مشاور امالك منطقه5 تهران 
به همشــهري مي گويد: در منطقه5 بسياري از 
افراد فارغ از محل ســكونت اصلي خود اقدام به 
سرمايه گذاري مي كنند و سهم كمي از اين بازار 
در اختيار متقاضيان مصرفي و ســاكنان بومي 
اين منطقه است. او معتقد است: رونق معامالت 
مســكن در منطقه5 باعث شــده توليد عرضه 
مسكن در منطقه نيز بيشتر باشد، به خصوص كه 
افراد اين واحدها را براي سرمايه گذاري خريداري 

مي كنند و به اصطالح راحت تر پول مي دهند.

مناطق پيشتاز
بررسي آمارها نشــان مي  دهد بعد از منطقه5، 
مناطق يك، 2، 3، 22 و 8 نيز در گروه مناطقي 
قرار مي گيرند كه ميانگين رشد قيمت مسكن در 
آنها بيش از ميانگين شهر تهران است. البته اين 
فهرست در دوره هاي مختلف تا حدودي تغيير 
مي كند اما مناطق 5، يك و 2 جاي پاي محكمي 
در اين فهرســت دارند اما منطقه22 بيشــتر 
به واسطه افزايش ساخت وسازهاي خاص و رواج 
برج سازي وارد اين فهرست شده و تعداد معامالت 
آن در مقايسه با ساير مناطق پايين تر است. يكي 
از مشاوران امالك منطقه2 تهران سرمايه گذاران 
مناطق يك، 2 و 3 را بيشتر از جنس پولدارهاي 
باالشهرنشين و طرفداران مسكن لوكس معرفي 
مي كند. شــيرزادي، در گفت وگو با همشهري 
مي افزايد: كمتر كسي بدون مقدمه دست به كار 
خريد آپارتمان در مناطق بااليي شهر مي زند و 
خريداران يا با هدف سرمايه گذاري بلندمدت يا 
با هدف سكونت شخصي نسبت به خريد مسكن 
در اين مناطق اقدام مي كنند. احتشــام، مشاور 
امالك منطقه يك نيز به همشــهري مي گويد: 
به واسطه باال بودن قيمت زمين در اين منطقه، 
تمايل ساخت وساز به سمت ساخت واحدهاي 
باكيفيت و نيمه لوكس بيشتر شده است. به گفته 

او، اين مسئله باعث شده سرمايه گذاران با توان 
مالي بسيار باال قادر به خريد در اين منطقه باشند.

محدوده مسكن مصرفي
در فهرست بندي بازار مسكن تهران، حدود نيمي 
از مناطق نيز رشــد قيمت كمتر اما نزديك به 
ميانگين شهر دارند. اين مناطق كه در پهنه شهر 
تهران پراكنده شده اند، بيشتر با مذاق متقاضيان 
مصرفي مسكن سازگار هستند گرچه حتي در 
همين مناطق نيز سهم تقاضاي سرمايه گذاري 
چند برابر ســهم تقاضاي مصرفي است. مناطق 
4، 9، 10، 11، 16 و 19 برخــي از ايــن مناطق 
هســتند كه به گفته مشــاوران امالك، جنس 
خاصي از ســرمايه گذاران در آنها اقدام به خريد 
مسكن نمي كنند و در شرايط رونق بازار، تقاضاي 
خريد آنها بيشتر از ميزان عرضه است. عباسيان، 
مشاور امالك منطقه11 به همشهري مي گويد: 
قيمت مســكن در اغلب اين مناطق نسبت به 
ساير نقاط شهر پايين تر است و تركيب جمعيتي 
ساكن در آنها نيز به گونه اي است كه افراد جديد 
نيز راحت تر قادر به سكونت در اين منطقه هستند 
ازاين رو بخشــي از متقاضيان مصرفي مسكن، 
از مناطق ديگر شهر فقط به خاطر اينكه قادر به 
خريد مسكن در اين مناطق هستند وارد معامله 
مي شوند و محل سكونت خود را تغيير مي دهند.

كارمندان، متقاضي مركز شهر
آمارها مي گويند سهم تقاضاي سرمايه گذاري در 
بازار مسكن به 85درصد رسيده و در اين شرايط 
حتي بازار مسكن بومي ترين مناطق تهران نيز با 
ورود خريداران غيربومي مواجه است. اما به گواه 
مشــاوران امالك اين وضعيت تــا حدودي در 
مناطق مياني شهر به خصوص منطقه6 و بخش 
جنوبي منطقه7 متفاوت است به گونه اي كه در 
اين مناطق حتي متقاضيان غيربومي نيز ازنظر 
اشتغال بومي محسوب مي شــوند و در همين 
مناطق مشغول به كار هســتند. به عبارت ديگر، 
تجمع ادارات و شركت هاي بزرگ دولتي، عمومي 
و خصوصي در هسته مركزي شهر تهران باعث 
شده بازار مسكن اين نواحي نيز با تقاضاي قشر 

كارمند مواجه شود.

آمار ها نشــان مي دهد با افزايش  بورس
قيمت محصوالت پتروشيمي در 
ســطح جهان تحت تأثير بهبود 
چشم انداز رشد اقتصادي جهان و 
بهبود عملكرد صنعت بانكداري با اعمال سياست هاي 
اصالحي از سوي بانك مركزي حجم سرمايه گذاري در 
سهام اين 2گروه در بورس افزايش يافته و اين 2صنعت 
به موتور محرك بازار ســهام تبديل شده اند. به گزارش 
همشهري، با آغاز دور تازه اي از رشــد در بازار سهام از 
20آبان ماه، توجه سهامداران به برخي از صنايع بيشتر 
شده است و اين موضوع روي كليت بازار سهام نيز تأثير 
گذاشته و منجر به رشد شاخص هاي بورس شده است. 
تازه ترين اطالعات نشان مي دهد كه افزايش قيمت مواد 
پايه در ســطح جهان، رشــد سودآوري شــركت ها و 
چشــم انداز تورمي اقتصاد كشــور ازجمله داليل رشد 
شاخص هاي بورس است. با اين حال برخي صنايع اين 
روز ها تحت تأثيــر عوامل بنيــادي در كانــون توجه 
سهامداران قرار گرفته اند و اين موضوع روي كليت بازار 

سهام تأثير مثبت گذاشته است.

سرمايه گذاري در سهام پتروشيمي
تازه ترين آمار ها نشــان مي دهد از زمان آغاز رشد بازار 
ســهام در 20آبان ماه تاكنون حجم ســرمايه گذاري 
سهامداران در سهام شركت هاي توليد كننده محصوالت 
پتروشــيمي افزايش يافته و تخمين زده مي شــود در 
اين مدت بيــش از 1500ميليارد تومــان از نقدينگي 
ســهامداران حقيقي صرف خريد ســهام شركت هاي 
اين گروه شــده باشد. اوج ســرمايه گذاري سهامداران 
در شــركت هاي اين گروه مربوط به هفته قبل بود كه 
جمعا بيش از 600ميليارد تومان نقدينگي تازه از سوي 
سهامداران حقيقي وارد سهام شركت هاي اين گروه شد. 
اين روند البته در هفته جاري دچار تغييرات و به دليل 

ورود نقدينگي به صنايع ديگر، بخشي از نقدينگي از اين 
گروه خارج شــد. با اين حال روند ورود پول هاي تازه به 
بورس نشان مي دهد كه بخش مهمي از نقدينگي از زمان 
آغاز رشد دوباره بورس از 20آبان در حال ورود به صنعت 
پتروشيمي است. اين به اين دليل است كه قيمت جهاني 
محصوالت پتروشيمي در سطح جهان در حال افزايش 
است. انتخابات آمريكا و كشف واكسن كرونا اميدواري را 
نسبت به افزايش رشد اقتصادي در جهان بيشتر كرده و 
اين موضوع مي تواند حجم تقاضا و مصرف را در جهان 
افزايش دهد. به همين دليل حجــم تقاضا براي خريد 
محصوالت پتروشــيمي در جهان به ويژه در بازار هاي 
چين، هند و جنوب شرقي آسيا افزايش يافته و منجر به 

افزايش قيمت اين محصوالت شده است.
همچنيــن برخي خبر هــا حاكي از آن اســت كه بازار 
محصوالت پتروشيمي ايران در تركيه هم به عنوان يكي 
از بازار هاي مهم صادراتي ايران به ويژه در هفته گذشته با 
رونق مواجه شده و حجم فروش محصوالت پتروشيمي 
ايران در تركيه به ويژه فــروش پلي اتيلن افزايش يافته 
است. شركت هاي ايران در عين حال همگام با افزايش 
قيمت هاي جهاني قيمت فروش محصوالتشــان را هم 

دربازار تركيه افزايش داده اند.
به عنوان مثــال حجم فروش محصوالت پتروشــيمي 
خليج فارس، پتروشيمي بندر امام، پتروشيمي شازند و 
پتروشيمي جم هفته گذشته در تركيه با افزايش مواجه 
شــده و اين شــركت ها گريد هاي مختلف پلي اتيلن و 
پي وي سي را با نرخ هاي باالتري دربازار تركيه فروخته اند.

همه اينها در حالي است كه از سال98 رشد قيمت دالر 
نيمايي در كنار افزايش نــرخ در بازارهاي بين المللي به 
رشد قيمت هاي پايه در بورس كاال منجر شده است. در 
كنار آن با افزايش جذابيت خريد و رشــد رقابت، شاهد 
افزايش قيمت محصوالت پتروشــيمي در بورس  كاال 
هستيم. اين جريان تاكنون به رشد قيمت ها و افزايش 

شاخص قيمت پليمرها منجر شــده است. اين موضوع 
چشم انداز افزايش نرخ سود شركت هاي پتروشيمي را 

در آينده بيشتر كرده است.
اينها عواملي است كه منجر شده ســهام شركت هاي 
پتروشيمي در ايران مورود توجه سهامداران قرار گيرد. 
البته اين موضوع فقط مختص ايران نيست و آمار ها نشان 
مي دهد كه تقريبا سهام اغلب شركت هاي توليد كننده 
محصوالت پتروشــيمي در بورس هــاي جهان همگام 
با ايران افزايش يافته اســت. در واقع بعد از آغاز فرايند 
انتقال قدرت در كاخ سفيد، و خبر هايي مبني بر توليد 
سومين واكسن مؤثر بر ويروس كرونا، سهام شركت هاي 
پتروشــيمي در دنيا به ويژه در آســيا با افزايش مواجه 
شــده اند. تحليل گران بر اين باورند كه باتداوم چنين 
وضعي درآمد شــركت هاي توليد كننــده محصوالت 

پتروشيمي با افزايش مواجه خواهد شد.

بهره وري بانكداري
باوجود آنكــه هفته قبل ســهامداران حقيقي در حال 
فروش سهام بانك ها بودند اين هفته اما وضعيت تغيير 
كرد. به ويژه در مبادالت ديروز حجم ســرمايه گذاري 
سهامداران حقيقي در سهام بانك ها با رشد محسوسي 
مواجه شــد. هفته قبل و در شــرايطي كه دســت كم 
600ميليارد تومان نقدينگي تازه از ســوي سهامداران 
حقيقي وارد صنعت پتروشيمي شده بود ميزان خروج 
نقدينگي ســهامداران حقيقي از صنعت بانكداري به 
بيش از 800ميليارد تومان رســيد. اين شــرايط اما با 
انتشار تحليل هاي تازه از سوي برخي تحليل گران بازار و 
انتشار گزارش هاي اميدوار كننده از اين صنعت كه نشان 
مي دهد عملكرد بانك ها در حال بهبود اســت از هفته 
جاري دچار تغييراتي شد. اين روند به ويژه در مبادالت 
روز گذشته به اوج خود رسيد طوري كه فقط در مبادالت 
ديروز بيش از 187ميليارد تومان از نقدينگي سهامداران 

افزايش سرمايه گذاري در سهام پتروشيمي و بانكداري
همزمان با آغاز رشد دوباره شاخص، حجم سرمايه گذاري در سهام پتروشيمي و صنعت بانكداري در بازار سهام افزايش يافته است

ميثم رادپور، كارشناس بازار ارز در گفت وگو با همشهري پيش بيني مي كند 

 اثر تورم و حذف احتمالي
دالر 4200توماني بر بازار ارز

 اعطاي تخفيف 10هزار ميليارد توماني از مسير توزيع دالر 4200توماني
براي بازار ارز عدد كوچكي نيست و حذف آن موجب كاهش فشار بر بازار مي شود

تصميمات و سياستگذاري هاي دولت همواره بر روند بازارها تأثيرگذار است و قيمت ها در بازارهاي  بازار  ارز
ارز، طال، سكه، مسكن و ســرمايه تحت تأثير اين تصميمات دچار تغييرات گاه شديد مي شود. 
چهارشنبه گذشته اليحه پيشنهادي بودجه دولت براي سال 1400تقديم مجلس شد تا بررسي 
جزئيات برنامه دولت براي مخارج يك سال آينده آغاز شود. جزئيات برنامه مالي دولت چه تأثيري 

بر بازار ارز كشور خواهد داشت؟ با ميثم رادپور، كارشناس بازار ارز و سرمايه در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.

اليحه بودجــه 1400تقديم 
مجلس شــده و به نظر مي رسد احتمال 
حذف دالر 4200توماني يكي از مهم ترين 
نكات آن باشد. تأثير اين تصميم بر بازار 

ارز چه خواهد بود؟
حذف دالر 4200توماني بيشتر از اينكه يك 
انتخاب باشد، يك اجبار است و اگر دولت آن 

را حذف نكند، فشار بيشتري بر بازار وارد مي شود. فروش ارز 
به قيمت پايين از يك سو نقدينگي كمتري را به دست دولت 
مي رساند و از سوي ديگر نقدينگي كمتري را به بانك مركزي 
مي دهد. آنچه روشن است اينكه اين نوع ارز اجبارا بايد حذف 
شود و حذف آن خبر خوبي است كه از فشارهاي بيشتر روي 
بازار ارز جلوگيري مي كند. تخفيف 10هزار ميلياردي براي 
بازار ارز عدد كوچكي نيســت و حذف آن موجب مي شــود 
فشــارهايي كه به دليل تخصيص غيربهينه ارز به يك سري 
از اقالم به بازار ارز وارد مي شد، برداشته شود. مهم است كه 
ارز به قيمت بازار فروخته شــود؛ چون در چنين شــرايطي 
حجم بيشــتري از تقاضا پاسخ داده مي شــود؛ يعني گويي 
عرضه بيشتر شده است. از سوي ديگر، وقتي از توزيع رانت 
جلوگيري مي شود، فشار تقاضا هم بر بازار ارز كمتر مي شود؛ 
چون طرف عرضه ارزش بيشتري پيدا كرده است؛ درحالي كه 

توزيع ارز دولتي طرف عرضه را تضعيف مي كند.
 پيش بيني شما از تأثير ديگر عناصر بودجه 
1400ازجملــه قيمت و ميزان فروش نفــت بر بازار ارز 

چيست؟ 
اگر دولت مخارج زيادي داشته باشد و كسري افزايش يابد، 

اين بر تورم تأثيرگذار است.
 آيا فروش 2ميليون بشكه نفت با قيمت 40دالر 

به واقعيت نزديك است؟
 آنچه اهميت دارد اين است كه دولت مخارج خود را چگونه 
ديده اســت. دولت ها ابتدا مخارج خود را مي نويسند و بعد 
به اين ســمت مي روند كه حاال اين مخارج را از كدام منابع 
تامين كنند. راه حل دولت براي كســري بودجه هم معموال 
فروش دارايي هاي مالي است؛ بدون اينكه برآورد كند كه بازار 
گنجايش دارد يا خير. به اعتقاد من طرف تأثيرگذار بودجه، 

مخارج دولت است، نه قيمت برآوردي براي فروش نفت.
خب، اثر اين موضوع بر بازار ارز چه مي تواند باشد؟

 اگر مخارج باال باشــد، درنهايت به كســري بودجه تبديل 
مي شود و اين كسري از مســير تورم، بازار ارز را تحت فشار 
قرار مي دهد. اعتقادم اين اســت كه ما بــه جاي اينكه روي 
منابع ارزي تكيه كنيم -كه يك تخميــن خواهد بود- بايد 
روي مخارج تكيه كنيم؛ زيرا مخارج درنهايت بايد تامين شود 
و هرچه از محل تخمين ها تامين نشود با فروش دارايي هاي 
مالي تامين خواهد شد. وقتي فروش دارايي هاي مالي زياد 
مي شود، به معني كسري بزرگ تر در بودجه است و كسري 
بودجه چه از محل انتشــار اوراق و چه اســتقراض از بانك 

مركزي تامين شود، تورم زاست.
 پس به عقيده شما بودجه خوش بينانه نوشته 

شده و در عمل افزايش تورم را خواهيم داشت؟
نظر غالب اين اســت كه انتشــار اوراق آثار تورمي كمتري 
خواهد داشت، ولي به نظر من به ويژه در ايران كه دولت نرخ 
بهره بااليي براي فروش دارايي هــاي مالي درنظر مي گيرد، 

كسري بودجه به هرحال خود را به صورت 
تورم در آينده نشان خواهد داد. اگر اشتباه 
نكنم90هزار ميليارد تومان فروش دارايي 
مالي در بودجه ســال آينده درنظر گرفته 
شده؛ يعني مخارج دولت به قدري است كه 
90هزار ميليارد تومان كســري پيش بيني 
شــده تازه اين رقم با وجود پيش بيني هاي 
خوش بينانه براي فروش 2ميليون بشكه نفت در روز با قيمت 

40دالر لحاظ شده است.
 اگر احيانا درآمد نفتي مدنظر دولت محقق 

نشود، واكنش بازار ارز چه خواهد بود؟
اگر اين كســري بودجه به دليل نگاه خوش بينانه در نوشتن 
بودجه، در عمل دچار انحراف شود، آن زمان است كه به بازار 

ارز فشارهاي بيشتري براي افزايش نرخ وارد خواهد آمد.
 دولت چه راه ديگري براي تامين كســري 

بودجه خواهد داشت؟
90هزار ميليارد تومان كسري يا بايد از بازار سهام تامين شود 
كه در بازار ســهام در يكي از بهترين دوره هاي آن در نهايت 
80هزار ميليارد سهام فروخته شد. از سوي ديگر اگر دولت 
بخواهد اوراق خزانه بفروشد، اين كار باعث افزايش نرخ بهره 
خواهد شد. پس هيچ راه حل ســاده اي براي تامين كسري 
بودجه وجود ندارد و به نظر مي رسد اين ميزان كسري بودجه 
با وجود خوش بيني هاي فعلي مي تواند بسيار بزرگ تر شود 

و بزرگ تر شدن آن فشارهاي تورمي را افزايش خواهد داد.
 اثر تحــوالت بين المللي به ويــژه تغيير 

رئيس جمهوري آمريكا چه خواهد بود؟
اگر با تغييرات سياسي كه در آمريكا اتفاق افتاده شاهد اخبار 
مثبتي باشيم و كسري بودجه در همين حد 90هزار ميليارد 
دالر بماند، مي توان انتظار داشت كه قيمت ارز كنترل شده 
باال برود، اما اگر كسري بودجه ما چيزي در حد سال 99يعني 
معادل 250هزار ميليارد تومان باشــد، كسري بودجه كار 
دستمان مي دهد و متأسفانه شــاهد بروز تورم هاي بسيار 

جدي خواهيم بود.
 با توجه به اين مقدمات، پيش بيني شــما از 

آينده بازار ارز چيست؟
از آنجا كه منابع ارزي ته كشــيده بايد به اين فكر كنيم كه 
قيمت ارز حداقل بــه اندازه تورم يا ميزان رشــد نقدينگي 
افزايش پيدا مي كند. هرقدر نقدينگي افزايش داشته باشد 
به همان ميزان رشــد نرخ ارز را شــاهد خواهيــم بود. اگر 
خوش بينانه تر نگاه كنيم و محيط آرام تري داشته باشيم بايد 
ببينيم ميزان تورم چقدر است تا بتوان قيمت ارز را پيش بيني 
كرد. به دليل يارانه هايي كه دولت پرداخت مي كند، رشــد 
نقدينگي مي تواند الاقل در كوتاه مدت باالتر از تورم باشــد. 
تورم هم همانطور كه گفتم به كسري بودجه وابسته است؛ اگر 
كسري بزرگ داشته باشيم، تورم 40درصدي خواهيم داشت 
و شرايط بسيار دشوار امسال براي سال آينده هم قابل انتظار 
است. ماندن كسري بودجه در محدوده پيش بيني شده دولت 
در اليحه بودجه سال آينده مي تواند تورم را در محدوده 20تا 
25درصد نگه دارد و فشار كمتري به بازار ارز وارد كند. با اين 
حال در شــرايط كنوني نرخ ارز در اقتصاد ايران نمي تواند 
تثبيت شــود؛ مگر اينكه اتفاقاتي بيفتد كه در شرايط امروز 

قابل پيش بيني نيست.

حقيقي وارد اين صنعت شد و ارزش كل معامالت اين 
صنعت در يك روز به 3250ميليارد تومان رســيد كه 
نزديك به 12درصد از كل معامالت انجام شده در بورس 

و فرابورس است.
تازه ترين آمار ها از وضعيت سودآوري صنعت بانكداري 
نشان مي دهد كه درآمد اين گروه در بورس در يك سال 
گذشته با رشد زيادي مواجه شــده و ارزش كل درآمد 
بانك هايي كه سهامشان در فقط در بورس تهران مبادله 
مي شود در 8ماهه امســال از مرز 6300ميليارد تومان 
فراتر رفته است. در عين حال گزارش هاي آماري بانك 
ملت كه ليدر يا رهبر گروه بانكداري در بازار سهام تلقي 
مي شود نشان مي دهد كه در 8ماهه سال جاري اين بانك 
20هزارو831ميليارد تومان از تسهيالت اعطايي درآمد 
به دست آورده است درحالي كه در مقابل 11هزار ميليارد 
تومان ســود ســپرده گذاري پرداخت كرده است اين 
وضعيت منجر شده است كه تراز عملياتي اين شركت با 
52درصد رشد به 9هزار 819ميليارد تومان برسد. همين 
رويه در بانك هاي ديگر نيزبا نسبت هاي مشابه تكرار شده 
و نشان مي دهد كه نسبت سپرده به تسهيالت در ساير 
بانك هاي ازجمله بانك هاي بزرگ به دليل برنامه هاي 
اصالحي بانك مركــزي در حال بهبود اســت. به زعم 
تحليل گران اين تغييرات در عملكرد صنعت بانكداري 
مي تواند منجر به بهبود وضعيت سودآوري اين صنعت 

كه در طول چند سال گذشته زيان ده بوده اند شود.

   نزول 43هزار ميليارد توماني بازار سهام
در مبادالت روز گذشته با وجود رشد 19درصدي ارزش 
معامالت روزانه، شــاخص كل بورس تهــران افت كرد 
و بيش از 43هزار ميليارد تومان از ارزش بازار ســهام 
كاسته شد. به گزارش همشــهري، شاخص كل بورس 
تهران در مبادالت ديروز 10هزارو139واحد كاهش يافت 
و به يك ميليون و512هزار واحد رسيد. با اين ميزان افت 
بيش از 43هزار ميليارد تومان از ارزش سهام شركت هاي 
حاضر در بورس و فرابورس كاسته شد. سهامداران ديروز 
درمجموع 27هزارو347ميليــارد تومان اوراق بهادار 
خريدند كه اين مقدار در مقايسه با مبادالت روز يكشنبه 

19درصد رشد نشان مي دهد. 

برق كم مصرف ها كه رايگان شــد،  انرژی
دولــت گاز كم مصرف هــا را هم با 
تخفيف حســاب مي كنــد و به نظر 
مي رسد به عنوان گزينه بعدي نوبت به 
آب برسد تا آنها كه براساس الگوي تعريف شده دولت كمتر 
مصرف مي كنند، پول كمتري هم بپردازند. اما داستان آب و 
گاز با ماجراي برق تفاوت اساسي دارد؛ چرا كه كنتورهاي 
برق، براي هر واحد مســكوني جدا نصب و قبض جداگانه 
صادر مي شود. اين درحالي است  كه در بسياري از خانه ها 
به ويژه در شهرهاي بزرگ و البته كالنشهرها، كنتور آب و 
گاز مشترك است و هزينه گاز و آب مصرفي براساس يك 

الگوي از پيش تعيين شده بين ساكنان تقسيم مي شود.
به گزارش همشــهري، جداي از پيچيدگي هــاي فني و 
اجرايي مصوبه  احتمالي دولت در ارتباط با اعمال تخفيف 
كم مصرفي بر آب شرب در بخش مسكوني، اين سؤال مطرح 
است كه آيا تغيير رويكرد انتخاب شده توسط دولت و به ويژه 
وزارتخانه هاي نفت و نيرو مي تواند به اصالح الگوي مصرف 
شهروندان كمك كند؟ بي توجهي به منافع اقتصادي و اثرات 
اجتماعي و فرهنگي سياست دولت در تخفيف روي قبوض 
برق، آب و گاز مصرفي در بخش خانگي، مي تواند اثربخشي 
و كارايي اين سياست را زير عالمت سؤال قرار دهد و در آينده 
سياستگذاران با معما مواجه مي شوند، همانطور كه ميليون 
فريدمن، اقتصاددان نام آشناي جهان نيم قرن پيش گفته 

بود كه چيزي به عنوان ناهار رايگان وجود ندارد!
سياست انتخاب شده دولت البته مي تواند پيش زمينه اي 
براي آزادسازي قيمت انرژي در بخش خانگي قلمداد شود، 
اما نه با افزايش ناگهاني قيمت، بلكه با هدف هدايت اقشار 
كم درآمد و متوسط به كاهش ميزان مصرف انرژي خود و 
اجازه دادن به دولت كه انرژي آزاد شده را در بخش هاي ديگر 
اقتصادي مصرف كند يا آن را در بازارهاي هدف صادراتي 
به فروش برساند. اين سياست اگرچه در عرصه گاز و برق 
جدي تر مي تواند مورد بحث واقع شود، اما درباره آب مصرفي 

شهروندان پيچيدگي هاي پيش روي مردم زياد است.

آيا مي شود كنتور آب قديمي را عوض كرد؟ هزينه تمام شده 
آن چه ميــزان خواهد بــود؟ آيا جداســازي كنتورها در 
مجتمع ها و آپارتمان ها، تنها با تغيير سيســتم لوله كشي 
داخلي ســاختمان ممكن اســت يا مي تــوان از ابزارها يا 
كنتورهاي هوشمندي اســتفاده كرد تا ميزان مصرف آب 
هر واحد را اندازه گيري كند؟ اصال مگر مي شود از مصرف 

آب كم كرد؟
به گزارش همشهري، در ســال هاي اوج تنش آبي، برخي 
شــركت هاي آب و فاضالب در كشــور ازجمله اصفهان و 
مشــهد، اقدام به در اختيار گذاشــتن تجهيزات كاهنده 
مصرف آب به صورت اقســاط كردند و هزينــه آن را روي 
قبوض آب درج كردند و آن را از مردم گرفتند. اين سياست با 
اندكي بهبود وضعيت آبي كشور و تامين پايدار آن كم كم به 
فراموشي سپرده شد. از سوي ديگر قيمتي كه دولت به ازاي 
هر متر مكعب آب از مشتركان دريافت مي كند، به ميزاني 
نيست كه آنها را ملزم به استفاده از تجهيزات كاهنده مصرف 
يا پايين آوردن خودجوش مصرف آب كند، به همين دليل 
است كه كارشناســان حوزه آب معتقدند؛ تصميم گيري 
درباره اعمال تخفيف و رايگان كردن هزينه آب بهاي مصرفي 

مشتركان كم مصرف سخت و پيچيده است.
تجربه نشــان داده كه هرگونه تصميم گيري براي اصالح 
يك ســاختار اقتصادي بدون توجيه دقيق افكار عمومي و 
همراهي مردم محكوم به شكســت است و اليه خطرناك 
سياست ارزان ســازي آب، برق و گاز مجاني هم اين است 
كه اين رويكرد نه تنها باعث كاهش مستمر و پايدار مصرف 
انرژي در بخش خانگي نشــود، بلكه به تدريج دريافت آب، 
برق و گاز مجاني به عنوان حق مسلم تلقي شود كه در اين 
شرايط هرگونه تغيير سياست در آينده را با مشكل مواجه 
خواهد كرد. اعالم نتايح طرح برق اميد كه از آبان امســال 
اجرايي شده و به گفته وزارت نيرو برق مشتركان كم مصرف 
با تخفيف صددرصدي محاسبه شده است، نشان مي دهد كه 
هزينه و فايده چنين تدبيري در بلندمدت چه خواهد بود؛ 
فعال مردم مي توانند از حراج دولتي گاز و برق استفاده كنند.

اليه هاي خاكستري آب و گاز مجاني

درصد رشد قيمت مسكن در مناطق تهران در آبان  سال 1399 نسبت به آبان 1398
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 رديابي محرك هاي
 رونق و ركود مسكن در تهران

 تفاوت در جنس تقاضا و محرك های بازار مسكن تهران باعث شده اختالف كمترين
و بيشترين ميانگين رشد قيمت در مناطق 22 گانه تهران به 50 درصد برسد
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سفير فرانسه در تهران: خروج آمريكا از برجام اشتباه بود و فرانسه آماده آغاز عصر پساترامپ با ايران است
زمان زنده شدن برجام است آقاي تيه بو، فرانســوي ها سابقه حضور 

زيادي در ايران به ويژه در بخش فرهنگ داشتند؛ مثال 
مي دانيم كه خيلي از كاوش هاي باستان شناسي توسط 
فرانسوي ها انجام شــده و حتي قلعه اي در محوطه 
باستاني شوش ساختند كه به قلعه فرانسوي ها شهرت 
دارد. جزئيات بيشــتري از فعاليت باستان شناسي 
فرانسوي ها در ايران مي دانيد و آيا بخش ايران باستان 

در موزه لوور را قبل از آمدن به ايران ديده ايد؟
قبل از هرچيز مايلم به تمام خوانندگان روزنامه همشهري 
درود بفرســتم. روابط ايران و فرانسه بســيار قديمي و 
گســترده اســت و تاريخ اين روابط به هزاران سال قبل 
بازمي گردد. فرانســويان زيادي به ايران ســفر كردند تا 
فرهنگ ايران را به مردم فرانســه به ويژه دانشــگاهيان 
بشناســانند. ژان شــاردن، بازرگان و ســفرنامه نويس 
فرانســوي و اوژن فالندن، نقاش مشــهور فرانسوي در 
قرن هــاي 17و 18ميالدي به ايران ســفر كردند. هدف  
همه آنها شناســاندن بناي تمدن گذشته ايران از دوران 
هخامنشــي تا عهد صفويه بود. از قــرن 19ميالدي اما 
باستان شناســان فرانســوي در ايران حضــور يافتند و 
ژاك دمــورگان، پايه گذار فعاليت هاي باستان شناســي 
فرانســوي ها در ايران شــد و نه تنها در شــوش كه در 
محوطه هاي باستاني ديگر نيز فعاليت هاي باستان شناسي 
فرانســوي ها ادامه يافت. در موزه لوور فرانسه هم اكنون 
اشــيايي از تمدن ايراني قــرار دارد. فرانســه همچنين 
همكاري هاي بســيار مهمي با موزه ملي ايــران دارد و 
تبادالت در ســطح دانشگاهيان و پژوهشــگران بين دو 
طرف ادامــه دارد. تأكيد مي كنم كه همــكاري ايران و 
فرانسه در اين زمينه ها بســيار زنده است. فعاليت هاي 
باستان شــناس هاي ايراني و فرانسوي در ايران و فرانسه 
به صورت مرتب ادامه دارد. پاندمي كوويدـ19 متأسفانه 
ســفرها و رفت وآمدهاي جهاني را با مشكل مواجه كرده 
اســت، اما فرانســه به صورت آنالين اشــياي ايراني در 
موزه هاي اين كشــور را به نمايش گذاشــته است تا هم 
فرانسوي ها بتوانند فرهنگ و تمدن ايران را تحسين كنند 
و هم ايراني ها به اشــياي تاريخي مربوط به تمدن ايران 
در موزه هاي فرانسه دسترســي داشته باشند. فرانسه اما 
مجموعه هاي بسيار غني از اشياي تاريخي ايران در اختيار 
دارد و حساب اينستاگرام سفارت فرانسه به طور مرتب، 
عكس هايي از اشياي هنري باستاني ايران كه در موزه هاي 

فرانسه نگهداري مي شوند را منتشر مي كند.
مي دانيم كه فرانسوي ها مهم ترين گروهي 
بودند كه ايران را به اروپا معرفي كردند. رقابتي بين 
سفرنامه نويس هاي ايتاليايي و فرانسوي حاكم بوده 
بر سر شناساندن ايران و مســير تجارت با ايران در 
دوره هاي تاريخي. فكر مي كنيد فرانسوي ها توانستند 
برنده رقابتي باشند كه ايران را به خوبي به بازرگان ها، 

تجار و جهانگردها معرفي كنند؟
خودم را در منطق مســابقه قرار نمي دهم، بلكه از منطق 
تكميل كردن در اين باره سخن مي گويم. ميراث تاريخي 
ايران بــه آن اندازه غني هســت كه اجــازه همكاري با 
كشــورهاي مختلــف اروپايــي را بدهد؛ كشــورهايي 
كــه عالقه مند به اين موارد هســتند؛ مثال ما يكســري 
همكاري هايي داريم با كارشناســان آلماني، ايتاليايي و 
فرانسوي بنا بر اين منطق همكاري داريم در اين زمينه. 
سفرنامه نويســان متعددي بودند كه سعي كردند بناي 
تمدن ايران را از قرن 17 به بعد به فرانسوي ها بشناسانند. 
فرهنگ ايران تأثير بســيار قابل توجهي بر كارهايي كه 
سفرنامه نويس ها انجام دادند بر فرهنگ فرانسه داشت. ما 
نامه هاي ايراني منتسكيو را داشتيم كه سعي كرد فرانسه 
را از ديدگاه يك فرد ايراني بشناساند؛ يعني فرانسه را از 
ديد ايراني نگاه كند. تأثيرات متقابلي  بين ايران و فرانسه، 
فرانسه و ايران، و ايران و اروپا وجود دارد و تأثير فرهنگ 
و هنرهاي تزييني قرن 18و 19 ايران به وضوح در فرانسه 
و اروپا قابل مشاهده است و تأثير متقابل همچنان وجود 
دارد. از 4قرن پيش هنر ايران و هنر فرانسه از طريق درك 
مشــترك يكديگر غني تر شــدند. در كاخ موزه گلستان 
اشيايي را مي بينيم كه نشــان دهنده تأثير هنر اروپايي 
بر فرهنگ و هنر ايران اســت؛ خصوصا در قرن نوزدهم. 
وقتي هم به موزه هاي اروپا مي رويم، تأثير فرهنگ ايران 
را بر فرهنگ تاريخي اروپا خصوصا بر آثار شيشــه  و هنر 

كريستال مي بينيم.
در دور جديد، همكاري هاي فرهنگي ايران 
و فرانســه در موضوعات دانشگاهي و هنري چگونه 

خواهد بود؟ 
همكاري هــاي فرهنگي مــا چندوجهي هســتند و در 
چارچــوب تصميماتي قــرار مي گيرند كه حين ســفر 
آقاي روحاني به فرانسه در ســال 2016 گرفته شد. اين 
همكاري هــا زمينه هاي فرهنگي، دانشــگاهي و آموزش 
زبان را دربرمي گيرد. به رغم مشــكالتي كه كوويدـ 19 
ايجاد كرد، تبادالت دانشــگاهي ايران و فرانسه كه بسيار 
مهم هســتند، ادامه دارد و تعداد زيادي از دانشــجويان 
ايراني را مي بينيم كه فعاليت شــان را براي ادامه تحصيل 
در مقاطع تحصيلي فوق ليسانس و دكتري و فوق دكتري 
در زمينه هاي علوم انســاني، زبان و ســاير علوم پيگيري 

مي كنند.
خروج آمريــكا از برجام منجــر به قطع 

همكاري هاي فرهنگي ايران و فرانسه هم شد؟
 خير. ايران و فرانسه روابطي دارند كه تاريخ آن به هزاران 
ســال قبل بازمي گردد و روابط ايران و فرانسه در همين 
راســتا قرار مي گيرند؛ بنابراين بايد خودمان را در منطق 
همكاري پايــدار و ادامه دار قرار دهيم. مقامات فرانســه 
تأكيد كردند كه فرانســه همچنان عضو برجام اســت و 
عضو خواهد ماند و مايل است كه برجام را مجددا برقرار و  
زنده كند. فرانسه نيز همچون آلمان و انگلستان از تصميم 
آقاي ترامپ براي خروج از برجام ابراز تأسف كرد. فرانسه 
با چين و روسيه همچنان در برجام است. فكر مي كنم كه 
االن تمام شرايط فراهم شده است براي اينكه اين توافق 
دوباره زنده شــود. همكاري هاي فرهنگي، علمي و فني 
ايران و فرانســه نيز به هيچ عنوان قطع نشــده است، اما 
تحت تأثير كوويدـ19و ممنوعيت هاي ســفر قرار گرفته 
است. با اين حال، ســعي كرديم فعاليت هاي خودمان را 
به صورت آنالين پيش بگيريم و دانشجويان زبان فرانسه 
مي توانند از كالس هاي آموزشــي آنالين استفاده كنند؛ 
حتي برنامه مجازي روز اســاتيد زبان فرانسه كه شامل 
كارگاه هاي متعدد پيرامون آموزش زبان فرانســه بود و 

200 استاد زبان فرانسه از طريق وبينار در اين كارگاه ها 
شــركت كردند، چندي پيــش برگزار شــد. هنرمندان 
بااستعداد ايراني هم هم اكنون در سيته هنرهاي پاريس 
اقامت دارنــد و به كار خود ادامه مي دهند. دانشــجويان 
ايراني در فرانسه هم به تحصيالت شان ادامه مي دهند و 
فرانسه نيز مدت زمان بورس هاي دانشجويان ايراني را كه 
به دليل كوويدـ19 نتوانسته بودند به تحصيالت خود ادامه 
دهند، طوالني تر كرد؛ بنابراين روابط و تبادالت ايران با 
فرانسه و اروپا ادامه مي يابد و در فرانسه نيز اين اراده براي 
توسعه روابط فرهنگي با ايران وجود دارد. از طرف ديگر، 
شــرايط امنيتي براي دانشگاهيان فرانســوي در ايران 
نيز بايد لحاظ شود و شــرايط بايد در ايران نيز به صورت 

راضي كننده اي ادامه بيابد.
 اولين بار است كه در يك خانه تاريخي 
زندگي مي كنيد؟ البته ما در بدو ورود با مشاهده 
المان هاي ايراني در اين اقامتگاه، احساس كرديم 
پيش از اينكه وارد يك خانه غربي و اروپايي شويم، 

وارد يك خانه ايراني شده ايم.
خير. اين نخستين باري نيســت كه در يك بناي قديمي 
زندگــي مي كنم. خانه پــدري و خانوادگــي ما قديمي 
بود. اقامتگاه ســفراي فرانســه در تهران هم بيان كننده 
گفت وگــوي فرهنگ هــا و روح اين خانه اســت كه از 
130سال پيش به اين سمت به همين شكل بوده و مكاني 
براي تبادل ميان فرهنگ ايران و فرانسه بود. اين خانه هم 
تلفيقي از سنت هاي ايراني و اروپايي است كه اين سنت 
را تنها در ايران نمي بينيد؛ در تمام اقامتگاه هاي سفارت 
فرانسه در جهان اين اتفاق افتاده است. من در كره جنوبي 
ســفير بودم. اقامتگاه سفير فرانســه در كره جنوبي هم 
تلفيقي از سنت فرانســوي و كره اي بود. معمار آن خانه 
نيز اهل كره جنوبي و شــاگرد لوكور بوزيه، معمار شهير 
فرانسوي بود. فرانسه سعي كرده اســت در اقصي نقاط 
جهان، فرهنگ فرانسوي را با غناي فرهنگي كشور ميزبان 
تلفيق كند و اين اراده در تمام اقامتگاه هاي سفراي فرانسه 

در تمام جهان وجود دارد.
فارسي ياد گرفته ايد؟ 

متوجه مي شوم، ولي نمي خواهم سرتان را درد بياورم.
مي توانيد صحبت كنيد؟

تنها كلمه اي كه مي توانم بگويم »خيلي ممنون« است.
وقتي آمريكا از معاهده آب و هوايی پاريس 
خارج شد، قرار بود كشــورهايي كه اين معاهده را 
امضا كرده اند، ازجمله ايران تالش كنند كه گرمايش 
جهاني را تا 2درجه با كاهش توليد گازهاي گلخانه اي 
كمتر كنند. اما آمريكا از اين معاهده خارج شد و اين 
معاهده را به هم زد. فكر مي كنيد اين معاهده بتواند 
به نجات زمين كمك كند و از ســطح انتشار گازهاي 

گلخانه اي بكاهد؟
بگذاريد اينجــوري بگويم كه اگر ايــن پيمان اقليمي 
نباشد، اوضاع خيلي بدتر مي شــود و به سمت فاجعه 
اقليمي مي رويم. بايد بدانيم كه پيمان اقليمي به خودي 
خود كره زمين را نجات نمي دهد، ولي نبودش مي تواند 

باعث تخريب زمين شــود. مهم آن اســت كه شهرها، 
كشورها و همچنين صنايع و شركت ها به اهميت موضوع 
كاهش گازهاي گلخانه اي واقف شوند. شهرهاي بزرگ 
جهان در كشــورهاي مختلف ازجمله در آمريكا براي 
محدود كردن آلودگي هــا و گازهاي گلخانه اي فعاليت 
مي كنند و پيمان اقليمــي نيز اين آگاهــي را داد كه 
گازهاي گلخانه اي مي توانند به سالمت مردم در جهان 
لطمه بزنند. كشــور چين اقداماتي براي كاهش توليد 
گازهاي گلخانه اي انجام داد. هندوستان هم اين آگاهي 
را پيدا كرد و حتي ايران هم اقداماتي را انجام داده است. 

وقتي با شــهردار تهران مالقات كردم راجع به اقدامات 
شهرداري تهران در اين زمينه صحبت شد و برنامه هايي 
كه شــهرداري تهران براي كاهش گازهاي گلخانه اي 
دارد. يكســري همكاري ها هم بين شــركت فرانسوي 
ايرپاريف با همتاي ايراني خود، يعني شــركت كنترل 
كيفيت هواي تهران در ايــن زمينه وجود دارد. ببينيد 
10ســال پيش هيچ كس در پاريس با دوچرخه تردد 
نمي كرد، ولي االن در تمامي نقاط شــهر پاريس مردم 
سعي مي كنند از دوچرخه استفاده كنند. در تهران هم 
البته كوويدـ 19اگرچه باعث شد خيلي ها از دوچرخه 

استفاده كنند، ولي بايد اين اعتراف را بكنم كه استفاده 
از دوچرخه در تهران خيلي ســخت تر از پاريس است؛ 
چون اگر بخواهيم از مركز شــهر با دوچرخه به شمال 
شهر برويم به دليل سربااليي و سرپاييني خيابان ها كار 
سخت مي شود، اما در اجراي پيمان پاريس براي مبارزه 
با گرمايش جهاني و تغييرات اقليمي اين آگاهي به وجود 
آمده است؛ چون مشكالت بسيار زيادي االن در رابطه با 
بارش ها و خشكسالي در جهان وجود دارد. اجازه بدهيد 
به شما بگويم كه همين حاال فرزندان خود من در پاريس 
كه همگي بزرگ هستند به صورت مداوم با دوچرخه در 
خيابان ها تردد مي كنند؛ بنابراين آگاهي بســيار مهم 
است. شركت ها و كارخانجات زيادي نيز در مورد زيان 
گازهاي گلخانه اي آگاه شده اند. اما براي كاهش توليد 
گازهاي گلخانه اي مسئوليت اجتماعي شركت ها بسيار 
اهميت دارد. صنايع در تمام جهان اكنون متوجه شده اند 
كه بايد اقداماتي براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 
انجام دهند. االن مســئله جدي موضــوع حمل ونقل 
عمومي در تهران و پاريس است. خطوط متروي بسيار 
زيادي در پاريس افتتاح شده و يك شبكه قديمي مترو 
هم در پاريس وجود دارد كه احداث آن به سال1900 
بازمي گردد و االن پاريس ســعي دارد شــبكه متروي 
جديدي به شكل كمربندي دور پاريس احداث كند تا به 
ظرفيت حمل ونقل عمومي بيفزايد تا از انتشار گازهاي 

گلخانه اي جلوگيري كند.
فرانسه چه اندازه مي تواند براي حل مشكل 

آلودگي هواي تهران به ايران كمك كند؟
ما آماده دريافت هرگونه درخواست از مقامات ايران در اين 
زمينه هستيم؛ هرچند يكسري همكاري هاي پژوهشي 
و دانشــگاهي در زمينه حفظ محيط زيست وجود دارد، 
اما فرانسه و اروپا آماده توســعه اين همكاري ها هستند 
و حتي مي توانيم همكاري هاي صنعتي براي اســتفاده 
از موتورهاي تميزتر كه كربــن كمتري توليد مي كنند با 

ايران برقرار كنيم.
فكر مي كنيد چندسال زمان نياز است تا 
تهران بتواند در موضــوع كاهش آالينده هاي هوا به 

رتبه پاريس نزديك شود؟
البته بايد آنچه قابل مقايســه اســت را مقايســه كنيم. 
پاريس، شهر بسيار كوچكي اســت در مقايسه با تهران و 
حدود 2و نيم ميليون نفر جمعيت دارد؛ درحالي كه تهران 
كالنشهري اســت كه جمعيت 13 تا 14ميليوني دارد. 
پاريس مسطح اســت؛ درحالي كه تهران تقريبا سطوح 
مختلف دارد. نكته ديگر آن اســت كــه قيمت بنزين در 
اروپا بسيار گران تر از قيمت بنزين در ايران و كشورهاي 
نفت خيز اســت و هزينه حمل ونقل در اروپا بســياري را 
متقاعد مي كند كه از حمل ونقل عمومي استفاده كنند. 

يك ليتر بنزين در اروپا بيشتر از 50هزار تومان است.
تحريم ها چه انــدازه در عقــب ماندن 
ايران در موضوع كاهــش آلودگي ها و آالينده هاي 

زيست محيطي تأثير داشته است؟
در موضوع اعمال مجدد تحريم ها توسط آمريكا فكر كنم 

ما 20مرتبــه صحبت  كرده ايم. اعمــال مجدد تحريم ها 
توسط آمريكا نه درست اســت و نه در مسير صحيح قرار 
دارد. برجام يكســري تعهدات و حقوقــي براي طرفين 
درنظر مي گرفــت و البته حق ايران هم منتفع شــدن از 
منافع اقتصادي اين توافقنامه است؛ به همين دليل است 
كه ما پايبند به حفظ توافق هستيم؛ چون فكر مي كنيم 
چارچــوب متوازني بوده و به نفع طرفين اســت. آمريكا 
از  ماه اگوســت گذشــته تالش هايي براي فعال كردن 
اسنپ بك و بازگشت تحريم هاي جديد عليه ايران انجام 
داد، اما فرانسه، آلمان و انگلســتان از آن پيروي نكردند؛ 
چون اقدام آمريكا غيرقانوني بود و آمريكا ديگر در برجام 
حضور نداشت. همانطور كه مي دانيد توانستند 2رأي از 
15رأي شــوراي امنيت را در اين زمينه به دست آوردند. 
از سال2019 نيز آقاي مكرون، رئيس جمهوري فرانسه 
تالش هاي فراواني بــراي ايجاد آتش بــس اقتصادي با 
هدف محدود كردن تأثير تحريم ها و حتي برداشته شدن 
يكســري از تحريم ها انجام داد كه متأسفانه تالش هاي 
او به نتيجه نرســيد، ولي فرانسه همچنان نظر مساعدي 
براي از سرگيري مذاكرات براي كاهش تحريم ها از يكسو 
و بازگشــت ايران به تمامي تعهدات خود در برجام دارد. 
3كشور اروپايي گفت وگوهاي منظمي نيز در اين زمينه 
داشــتند و از چين و روســيه و ايران هم دعوت به انجام 
كامل تعهدات كردند. فرانســه و اروپــا خواهان كاهش 
تحريم هــا عليه ايران بودند. شــركت هاي فرانســوي و 
اروپايــي تحت تأثير تحريم هاي آمريــكا عليه ايران قرار 
گرفتند و بســيار هم متضرر شدند؛ چون درصورت ادامه 
همكاري هــاي تجاري بــا ايران جريمه هاي ســنگيني 
متحمل مي  شــدند. از طرف ديگر شركت هاي فرانسوي 
تمايل زيادي براي از سرگيري همكاري  ها در زمينه هاي 
مختلف مالي، خدماتي و صنعتي با ايران دارند. مي دانيد 
كه فرانسه در ســال هاي 2016و 2018به ايران ايرباس 
فروخت و در زمينه هاي مختلف بــا ايران همكاري دارد. 
انستيتو پاســتور ايران با فرانسه در زمينه هاي بهداشتي 
و توليد دارو همــكاري مي كند. شــركت مهم صنعتي 
فرانســوي در ايران وجود دارد كــه دارو توليد مي كند. 
پس زمينه هاي همكاري ايران و فرانسه بسيار زياد است. 
در زمينه بهداشت و ســالمت همكاري هاي بين المللي 
بسيار مهم است و فرانسه هم همكاري هايي در چارچوب 
سازمان بهداشت جهاني با ايران داشــت و ايران و اروپا 
هر دو از خروج آمريكا از ســازمان بهداشــت جهاني هم 
ابراز تأســف كردند؛ چون اين اقدام آمريكا خالف منطق 
همكاري هاي بين المللي بود؛ بنابراين هنوز فكر مي كنم 
همكاري هاي ايران و فرانسه در زمينه هاي بسيار زيادي 

مي تواند توسعه پيدا كند.
در مورد واكسن كرونا آيا فرانسه مي تواند 
به ايران كمك كند تا ســريع تر به اين واكسن دست 
پيدا كند؟ يا اين موضوع هم به دليل تحريم ها برايش 

مشكل است؟
فرانسه و اروپا در اين زمينه به روشني صحبت كردند. 
واكسن بايد در دسترس عموم باشد و به همه كشورها 
برسد. نبايد بگوييم كه واكســن فقط براي كشورهاي 
صنعتي و غربي است، بلكه الزمه مبارزه با پاندمي، توليد 
و توزيع واكسن براي همگان است. االن هم البراتوارهاي 
مختلف در كشورهاي مختلف جهان در چين، روسيه، 
آمريكا، انگلستان، آلمان، فرانسه و حتي در ايران براي 
توليد واكسن فعاليت مي كنند. پس قطعا يك واكسن 
وجود نخواهد داشــت و واكســن هاي مختلف ساخته 
مي شوند كه در كشورهاي مختلف توليد و در دسترس 
كشورهاي جهان قرار مي گيرند. انستيتوپاستور پاريس 
نيز هم اكنون روی موضوع توليد واكســن كار مي كند 
و مســلما فعاليت هاي خود را در راســتاي شبكه هاي 
انستيتو پاســتورهاي جهان ازجمله انســتيتو پاستور 
تهران انجام مي دهــد. اما بايد درنظر داشــت كه فعال 
پژوهش در مورد واكســن كرونا انجام مي شــود و يك 
واكسن وجود نخواهد داشــت. االن همه  چيز در سطح 
پژوهش اســت و هنوز هيچ مقام اروپايي براي استفاده 
از واكسن مجوز نداده است. انستيتو پاستور پاريس هم 
فعاليت هاي مرتبط با توليد واكسن كرونا را با همكاري 
شبكه انســتيتو پاســتورهاي جهان انجام مي دهد كه 
انستيتو پاســتور ايران هم جزئي از اين شبكه جهاني 
است. در عين حال، پژوهشــگران ديگري نيز در ايران 
هســتند كه روي توليد واكســن كرونا كار مي كنند. 
فعاليت هاي زيادي براي توليد واكســن در كشورهاي 
مختلف در حال انجام است و از تكنيك هاي مختلف هم 
براي توليد واكسن استفاده مي شود؛ مثال گروه بهداشتي 
و دارويي آمريــكا از متد اي.آر. ان اســتفاده مي كند. 
آكسفورد و انستيتوپاستور هم از متدهاي خودشان بهره 
مي برند كه از پروتئين ها براي توليد واكســن استفاده 
مي شود، اما آنچه قابل توجه است اين است كه در كمتر 
از يك ســال البراتوارها موفق شــده اند به فرمول هاي 
ساخت واكسن كرونا دســت پيدا كنند؛ كاري كه قبال 

10سال طول مي كشيد.
با توجه به تغييرات ايجاد شده در آمريكا 
و شــانس روي كار آمدن بايدن درصورت بازگشت 
آمريكا به برجام، سرمايه گذاران فرانسوي چه اندازه 
عالقه مند به حضور در بازار ايران هســتند و حجم 
تبادالت ايران و فرانســه درصورت برقراري دوباره 

برجام به چه ميزان خواهد رسيد؟
فرانســه از اين مورد حمايت مي كند و ايران و فرانســه 
مي توانند با يكديگر كار كنند. درصورت بازگشت به برجام 
شركت هاي فرانسوي و اروپايي عالقه زيادي براي حضور 
در بازار ايران دارند. شركت هاي بزرگ فرانسوي همچون 
رنو، پژو، توتال و ايرباس عالقه زيادي براي فعال بودن در 
ايران دارند. شــركت هاي ايراني هم مي توانند با اروپا كار 
كنند. شركت هاي اروپايي مي توانند با فعال شدن دوباره 
در ايران در همكاري هاي فني و تخصصي و دانشــگاهي 

ايران را ياري كنند.
اروپا و فرانســه آماده عصر پساترامپ در 

همكاري با ايران هستند؟
اين درك مشــترك بسيار مهم اســت كه ويروس كرونا 
اكنون زمينه همكاري ها را نه تنهــا در ايران كه در تمام 
جهان تحت تأثير قرار داده اســت، اما با اين حال فرانسه 
آماده از ســرگيري همكاري ها در دوران جديد اســت و 
شركت هاي فرانسوي هم آماده همكاري با ايران و حضور 

در بازار ايران هستند.

خانه فرانسوی ها در قلب تهران

خيابان نوفل لوشاتو در مركز شهر تهران؛ فيليپ تيه بو، سفير فرانسه در 
ايران هفته اول آذرماه، در طبقه دوم اقامتگاه شخصي سفراي فرانسه در 
عمارت تاريخي اين سفارتخانه در حال انتخاب سبك و رنگ لباس خود براي 

نشستن مقابل خبرنگار و دوربين روزنامه همشهري است.
166سال قبل، درست در سال1854 كه جنگ روسيه تزاري و دولت عثماني 
بر سر مالكيت شبه جزيره كريمه در درياي سياه باال گرفت، فرانسه و بريتانيا 
كه جنگ هاي صدساله با يكديگر را پشت سر گذاشته بودند، جانب عثماني 
را گرفتند و به روسيه تزاري كه ناوگان دريايي عثماني را بدون توجه به نظرات 
آن دو كشور در درياي ســياه نابود كرد، اعالن جنگ دادند. جنگ خونبار 
كريمه آغاز شد، اما پيروز اين ميدان، يك سال بعد دولت عثماني و اتحاد 

فرانسه و بريتانيا بود.
در آغاز جنگ خونبار كريمه، ناپلئون سوم، باني گشايش نخستين نمايندگي 
ديپلماتيك فرانســه در ايران در قالب يك توافق تجاري شــد و حضور 
ديپلماتيك فرانسه در ايران به مسئوليت پروسپر بوره، سفير وقت فرانسه 

در تهران به رسميت شناخته شد.
129سال قبل، ناصرالدين شاه قاجار در فرماني كه حاال نسخه آن در اتاق 
كار اقامتگاه اختصاصي سفراي فرانسه در تهران نگهداري مي شود، قطعه 
زميني را خارج از حصار ناصري تهران قديم با مجوز ساخت وساز به آندره 
دوبالوآ، سفير وقت فرانسه در تهران اهدا كرد تا او عمارت اقامتگاهي فعلي 
فرانسه را خارج از حصار ناصري آن زمان تهران، شبيه به خانه اش در فرانسه 
احداث كند. آنطور كه سفارت فرانســه نيز در معرفي اقامتگاه اختصاصي 
سفراي فرانسه در تهران به همشهري اعالم كرده است، نقشه هاي عمارت 
تاريخي اقامتگاه سفراي فرانسه در تهران سال1891 به پاريس ارسال شد 
و با همكاري معمار وزارت امور خارجه فرانسه و آندره دوبالوآ، سفير وقت 
فرانسه در تهران تكميل شد. 2سال بعد مجلس ملي فرانسه آنطور كه بخش 
فرهنگي سفارت فرانسه در تهران اطالع داده است، 200هزار فرانك براي 
احداث اين عمارت در تهران اختصاص داد. يك ســال پس از دريافت اين 
بودجه و در سال 1894ميالدي، مصادف با 126سال قبل، باغ عمارت تاريخي 
فرانسوي ها در تهران تكميل مي شود و با به پايان رسيدن تزيينات داخلي 
عمارت، در ژانويه سال1896 فرانســوا دوبالوآ اعالم مي كند كه تزيينات 

داخلي و ساخت كامل اقامتگاه فرانسه در تهران به پايان رسيد.
معماري اقامتگاه سفراي فرانسه در تهران تلفيقي از شيوه معماري ايراني 
- اروپايي در دوره قاجار است. بخش شاه نشين عمارت بيشتر روح قاجاري 
دارد و با گچبري و آيينه كاري ايراني تزيين شــده است. قاب نقاشي هاي 
آيينه كاري شده دوره قاجار در ديوارهاي شاه نشين اين عمارت تاريخي نيز 
نقاط مختلف ايران در دوره قاجار را همراه با فعاليت روزانه ايراني ها در عصر 

قاجار در دل ديوارهاي اين بخش به تصوير كشيده است.
124سال از اتمام احداث اقامتگاه تاريخي سفراي فرانسه در خارج از حصار 
ناصري تهران آن زمان كه باغ و زمين هاي كشــاورزي بود و حاال خيابان 
»نوفل لوشاتو« تهران، مي گذرد. نوفل لوشاتو همان دهكده  نزديك به پاريس 
است كه امام خميني)ره( بخشي از سال هاي پاياني تبعيد خود از ايران را تا 

پيش از پيروزي انقالب اسالمي و ورود به كشور در آن گذراند.
فيليپ تيه بو، سفير 65ساله فرانسه در تهران، حاال از پله هاي طبقه بااليي 
عمارت تاريخي فرانســوي ها در تهران پايين مي آيد و درهاي اقامتگاه 
تاريخي سفراي فرانسه را براي نخستين بار روي همشهري و خوانندگان 

اين روزنامه مي گشايد. او 2نشان مهم فرانسه بر سينه دارد؛ نشان شواليه 
ملي لياقت و نشان شواليه لژيون دونور. هر دو نشان را هم به دليل خدماتي 
كه به كشور فرانسه كرده، گرفته اســت. تيه بو اما عالقه اي ندارد در اين 
گفت وگو دليل گرفتن اين دو باالترين نشان رسمي كشور فرانسه را بازگو 
كند و مي گويد، خضوع به او اين اجازه را نمي دهد كه از خودش تعريف كند. 
اما نگاهي به فعاليت هاي ديپلماتيك او شايد دليل گرفتن اين دو نشان را 
توضيح دهد؛ دبير اول سفارت فرانسه در مكزيك، رايزن دوم در نمايندگي 
دائم فرانسه در مجامع اروپايي بروكسل، معاون مسائل هسته اي و فضايي 
در وزارت خارجه فرانسه، معاون عدم اشاعه در اداره امور راهبردي، امنيت 
و خلع سالح، رايزن اول فرانسه در سازمان ملل، نماينده فرانسه در آژانس 
بين المللي انرژي اتمي تا سال2005، سفير تام االختيار فرانسه در سئول، 
مدير اداره جهاني سازي در وزارت خارجه فرانسه، سفير تام االختيار فرانسه 

در اسالم آباد و سرانجام سفير فرانسه در ايران.
تاالر موســيقي اقامتگاه اختصاصي او در عمــارت تاريخي تهران حاال با 
فرش هاي ايراني پوشيده شده و مملو از هنر آيينه كاري و گچبري ايراني 
است. اين همان شاه نشين عمارت اســت. روي فرشي كه در اتاق كارش 
ايستاده مي پرســم، مي داني اين فرش محصول كدام نقطه ايران است؟ 
مي گويد: كارشناس فرش نيســتم؛ فقط مي دانم فرش اين اتاق متعلق به 
نيم قرن پيش است. فرش هاي ايراني اين بناي تاريخي هنر هريس، ورامين، 

بختيار و فراهان اســت. اصال همين فرش ها و آن تاالر آيينه شاه نشين 
عمارت و نقاشــي هاي داخل ديوار قاجاري و تصوير تمام قد نقاشي شده 
از مظفرالدين شــاه كه پيش از ســفر به پاريس براي ديدار از نمايشگاه 
جهاني1900 آن كشور به او تقديم شد و حاال در قاب تذهيب ديوار اتاق كار 
اقامتگاه سفراي فرانسه در تهران ايستاده است، يا آن نقشه تهران دوره 
ناصري كه سال1237شمسي توسط آگوست كرشيش، استاد فرانسوي 
دارالفنون ترســيم و در قابي بر ديوار اقامتگاه نصب شده است، همراه با 
دستخط فرمان ناصرالدين شاه براي اهداي زمين فعلي سفارت فرانسه به 
فرانسوي ها و يك سرديس سپيد از او در كتابخانه سفير فرانسه در تهران 
كه محتوايش »قرآن«، »مثنوي معنوي«، »حافظ به ســعي سايه«، »هنر 
دوره اسالمي«، »زندگي و آثار صنيع الملك«، »پيشگامان نقاشي معاصر 
ايران«، »كتاب تهران«، »اطلس ايران«، »امپراتوري ايران« و »سفرنامه هاي 
فرانسوي« است، فضاي اقامتگاه ايراني – اروپايي سفراي فرانسه در ايران 

را به يك خانه ايراني بيشتر نزديك مي كند.
فيليپ تيه بو، قطعه قطعه، آثار ايراني داخل عمارت تاريخي سفير فرانسه 
در تهران را همراه با ارزش هاي معماري اين عمارت رونمايي و در موردشان 
توضيح مي دهد. آنجا كه به نقشــه تهران دوره ناصري مي رسد، مي گويد: 
»زميني كه ناصرالدين شاه به فرانســه اهدا كرد و حاال سفارت فرانسه در 

تهران است، آن زمان خارج از شهر تهران بود.« 
كمي آن طرف تر دســت نويس قوام الدوله، وزير امور خارجه وقت در دوره 
ناصري را در قاب پشت پنجره اتاق كارش نشان مي دهد و شروع به روخواني 
متن فرانسوي دست نويس مي كند و مي گويد: »اين هم فرمان ناصرالدين شاه 
است.« طول اتاق كارش را طي مي كند و كتاب قطوري كه در قطع روزنامه اي 
منتشر شده اســت را از زير ميز منتهي به تصوير تمام قد مظفرالدين شاه 
بيرون مي كشد. اين همان كتابي اســت كه اوژن فالندن، نقاش مشهور 
فرانسوي در سال1220شمسي هنگام سفر به ايران از محوطه هاي باستاني 
ايران ترسيم كرده است. فالندن و پاسكال كوست، معمار فرانسوي هنگام 
سفر به ايران در دوره محمدشاه قاجار، آثار مهم باستاني ايران را كه حاال 
بسياري شان در فهرست ميراث جهاني يونسكو به ثبت رسيده اند، نقاشي و 

اطلس معماري اين آثار را ترسيم كرده اند.
مشاهده تصاوير نقاشي شده فالندن از تخت جمشيد، بيستون، كاروانسراها 
و قلعه هاي باستاني و تاريخي ايران و سنگ نگاره هاي باستاني و پاسارگاد، 
بسيار جذاب اســت. فيليپ تيه بو كتاب را صفحه به صفحه ورق مي زند و 

درباره آثار و نقاشي هاي آن و تاريخ نقش شدن شان توضيح مي دهد.
بخشي از گفت وگوي همشــهري با فيليپ تيه بو در باغ عمارت تاريخي 
اقامتگاه سفراي فرانســه در تهران، همان زميني كه ناصرالدين شاه در 
خارج از حصار ناصري شهر تهران به فرانســوي ها اهدا كرد، انجام شد. 
درســت در همين باغ مملو از درختان چنار است كه در همهمه طوطي ها، 
او از همكاري هاي باستان شناسي ايران و فرانســه در سده هاي گذشته 
سخن مي گويد و بر ادامه اين همكاري ها تأكيد دارد. دورتا دور باغ عمارت 
چنارهاي قديمي سر به آسمان كشيده اند و صداي جيغ طوطي ها محوطه 
را پر كرده است. اما گفت وگوهاي جدي تر سفير فرانسه در تهران در مورد 
روابط سياسي ايران و فرانســه، تالش براي همكاري 2كشور در مقابله با 
كاهش گازهاي گلخانه اي، موضوع كمك فرانسه به ايران براي دستيابي به 
واكسن كرونا و از همه مهم تر برجام و بازگشت دوباره تحريم ها عليه ايران و 
آمادگي فرانسه براي همكاري بيشتر با ايران در عصر پساترامپ درست در 
شاه نشين عمارت تاريخي سفير فرانسه در تهران و در فضاي بيشتر ايراني 

خاك فرانسه در تهران انجام شد.

محمد باريكاني
خبر نگار
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15هفته از ليگ بلژيك سپري شــده و عليرضا بيرانوند هنوز 
يك دقيقه هم براي تيمش به ميدان نرفته اســت. يعني اگر او 
همين جا در ايران كنار خانواده اش مي ماند هم هيچ اتفاقي رخ 
نمي داد! به هر حال مربيان زياد دست به دروازه بان اصلي شان 
نمي زنند و بيرانوند هم بايد بردبار باشد. با اين حال اين هفته در 
ليگ بلژيك آنتورپ با نتيجه 4بر 2برابر خنك شكست خورد و 
اگر قرار اســت تغييري در مورد دروازه بان اصلي رخ بدهد، اين 
يك فرصت خوب است. اميدواريم بيرانوند كه در چند ماه گذشته 
فقط شعبده بازي و شيرين كاري كرده، اين بار فيكس شود. در 
غيراين صورت اگر گلر اصلي آنتورپ با دريافت 4 گل هم عوض 

نشود، احتماال بيرو تا آخر فصل بايد قيد بازي كردن را بزند.

باالخرهبيروفيكسميشود؟

محرم نويدكيا بهترين بازيكن تاريخ سپاهان است، اما هر بازيكن 
بزرگي لزوما يك مربي موفق نخواهد شــد و اي بسا ستارگاني 
كه با عملكرد ضعيف شــان به عنوان مربي، اعتبار دوران بازي 
خود را هم نابود كردند. در هر صورت فعال نويدكياي سرمربي 
نتوانسته در ســپاهان نتايج مورد انتظار را كسب كند. عجيب 
اينكه او از يكي از گران ترين بازيكنان فعلي فوتبال ايران يعني 
استنلي كي روش اســتفاده نمي كند و اين بازيكن را برابر نفت 
مسجدسليمان حتي در فهرست كلي تيم هم قرار نداد. به نظر 
مي رسد االن دلتنگ ترين آدم دنيا براي امير قلعه نويي، همين 
آقاي كي روش اســت. مخصوصا كه امير عاشق مهاجمان بلند 
باالست! گويا نويدكيا كي روش را به بهانه زميني بودن سيستم 
تيمش بازي نمي دهد؛ خب سؤال اينجاست كه پس چرا محسن 

مسلمان را رد كرد؟

دلتنگترينآدمبرايقلعهنويي

بازي ذوب آهن و شــهرخودرو كه به دليــل كرونايي هاي تيم 
اصفهاني مي رفت تا به تعويق بيفتد، ســرانجام برگزار شــد و 
ذوب آهن 2 بر صفر باخت. بــه همين دليل هم رحمان رضايي 
و شاگردانش حســابي عصبي بودند و واكنش هاي تند نشان 
دادند. آن طرف اما مســئوالن تيم مشــهدي از همه  چيز ابراز 
رضايت مي كردند. مثال مهــدي رحمتي گفت: »در هر صورت 
ما تابع سازمان ليگ هســتيم.« خب طبيعتا وقتي مي بريد و 
دنيا به كام تان است، بايد هم تابع باشــيد. حاال اگر بعد از سفر 
شهرخودرو به اصفهان بازي 2 تيم لغو مي شد، مصاحبه رحمتي 
شنيدن داشت. آقا مهدي همان كسي است كه بعد از برد هفته 
 اول تيمش گفت تا آخر عمر در مورد داوران حرف نمي زند، اما

 2 هفته بعد به داور اعتراض كرد و اخراج شد!

بازبرد،تابعشد

نكته بازي

اســتقالل فكري پس از تســاوي مقابل پيكان در 
هفته قبل، مقابــل نفت آبادان هم متوقف شــد تا 
2 امتياز با ارزش خانگي از دســت بــرود. اين اتفاق 
در حالي رخ داد كه آبي پوشــان پايتخت با توجه به 
لغو بازي پرسپوليس و شكست گل گهر، اين شانس 
را داشــتند تا از لحاظ امتيازي خودشان را به صدر 
جدول برسانند اما تساوي يك- يك اين فرصت را از 
آنها گرفت. نيمه اول اين بازي نكته خاصي نداشت 
و توپ بيشتر در وســط ميدان در جريان بود. شايد 
اســتقالل در اين نيمه كمي مالكيت بيشتري روي 
توپ داشت اما با اين وجود نتوانست موقعيت خاصي 
روي دروازه حريف خلق كنــد. در نيمه دوم، بازي 
شروع بهتري داشت و استقاللي ها تنها 5 دقيقه پس 
از سوت داور مســابقه به گل رسيدند. پايه گذار اين 
گل محمد نادري، خريد جنجالي آبي ها بود كه در 
روز نيمكت نشيني ميليچ در پست دفاع چپ بازي 
مي كرد. پاس او به قائدي و ضربه اين بازيكن در دهانه 
دروازه به موســوي رسيد تا جانشــين وريا غفوري 

استقالل را پيش بيندازد. نفت آبادان كه تا قبل از گل 
استقالل هيچ برنامه اي براي حمله كردن نداشت، 
خيلي زود مالكيت توپ را در اختيار گرفت و باعث 
شد استقالل بي برنامه عقب برود. برزيلي ها پس از 
باز شدن دروازه شان، يك گل سالم به ثمر رساندند، 
يك گل زدند كه كمك آفسايد گرفت و با شوت هاي 
طالب ريكاني از داخل محوطه جريمه حداقل 3 بار 
به طور جدي دروازه استقالل را تهديد كردند. شايد 
اگر رشيد مظاهري نبود، ريكاني در فاصله 4 دقيقه 
مانده به پايان بــازي از موقعيــت تك به تكش هم 
استفاده كرده بود و شــب تلخي را در آزادي براي 
اســتقاللي ها رقم مي زد. به اين نكته هم بايد اشاره 
داشت كه گل نفت به عجيب ترين شكل ممكن وارد 
دروازه استقالل شــد. توپي كه در دقيقه82 از روي 
نقطه كرنر ارسال شده بود، روي تير دوم كه توسط 
هيچ بازيكني از استقالل پر نشده بود به طيبي رسيد 
و او هم دروازه خالي را به راحت ترين شــكل ممكن 
باز كرد. البته استقاللي ها به پنالتي گرفته نشده در 

دقيقه 86 هم اعتراض داشتند، صحنه اي كه توپ در 
محوطه جريمه به دســت بازيكن نفت برخورد كرد 

اما داور دستور به ادامه بازي داد.
برخــالف هفته هاي گذشــته فكري تنهــا مربي 
اســتقاللي ناكام ليگ نبود! گل گهر كه با قلعه نويي 
تيم بدون شكســت ليگ بــود، در خانه بــا نتيجه 
2 بر يــك به پيكان باخــت اما با همــان 10 امتياز 
صدرنشين باقي  ماند. گل به خودي عليرضا حقيقي 
روي اوت دستي مهم ترين اتفاق اين بازي بود. منشا 
در اين بازي يك گل ديگر هم به ثمر رساند تا با 5 گل 
صدرنشين جدول گلزنان باشد. تراكتورسازي و فوالد 
هم در ديگر بازي ديروز به تساوي رضايت دادند تا 
دوئل نكونام و منصوريان، ديگر مربيان اســتقاللي 
ليگ برنده اي نداشته باشد. بازي عصر ديروز سايپا 
و مس رفســنجان هم در تهران برنده اي نداشــت. 
آلومينيوم اراك و ماشين سازي هم ديگر بازي عصر 
ديروز را برگزار كردند كه تيم اراكي با نتيجه 4 بر يك 

حريفش را در هم كوبيد.

  مسي- رونالدو، جدالي كه منتظرش بوديم
امشــب هفته آخر مرحله گروهي ليگ قهرمانان اروپا پيگيري مي شود. پيشنهاد 
ما تماشاي ديدار بارسلونا- يوونتوس اســت كه با وجود تشريفاتي بودن و صعود 
هر 2 تيم، مي تواند از لحاظ تقابل مســي و رونالدو تماشايي باشــد. البته 2 تيم 
براي صدرنشيني تالش خواهند كرد و اين بازي خيلي هم نمي تواند بي خاصيت 
باشــد. رونالدو در بازي رفت به دليل مثبت بودن تســت كرونا نتوانست پس از 3 
سال در رويارويي با سرسخت ترين رقيبش حاضر باشد. اگر بارسا امشب بدقولي 
نكند و مســي را به ميدان بفرســتد، اين رويارويي جذاب صورت خواهد گرفت. 
رونالد كومان در 2 بازي قبلي اروپايي هم به مسي استراحت داده بود و قرار است 
امشب هم به تيمي متشــكل از ذخيره ها بازي بدهد. دمبله آخرين فرصت خود 
را با مصدوميت عضله پشت ساق از دســت داد و 2 هفته بيرون ماند تا بازگشتش 
به تركيب غيرممكن شــود. تعــداد روزهايي كه دمبله به خاطــر مصدوميت از 
دســت داده؛ 201۷/18 - 106 روز، 201۷/18 - 26 روز، 2018/1۹ - 18 روز، 
2018/1۹- 26 روز، 2018/1۹ - 42 روز، 201۹/20 -34 روز، 201۹/20 - 3روز، 
 201۹/20 - 66 روز،201۹/20 - 1۹1 روز، 2020/21 - حــدود 20 روز. هــر
 2 تيم فعال در ليگ هاي داخلي وضعيت خوبي ندارند. يوونتوس روي نوار تساوي 
گام برمي دارد و بارسا هم با تيم آخر جدول تنها 3 امتياز فاصله دارد و از 10 بازي 14 
امتياز كسب كرده است. هواداران بارسا از بازيكنان قديمي انتقاد مي كنند و برخي 
محافل از آنها به عنوان »گاو مقدس« نام مي برند كه بيشتر منظورشان بوسكتس 
است و البته اشاره به عملكرد ضعيف مسي. مسي در 16بازي آخر خارج خانه بارسا 
تنها 2 گل به ثمر رسانده است. ســردار با زنيت بازي آخر خود را مقابل دورتموند 
انجام  مي  دهد، بدون هيچ شانسي براي صعود. بازي مهم ديگر هم بين اليپزيش و 
منچستريونايتد برگزار مي شود كه يكي از اين 2 تيم مدعي را به ليگ اروپا و ديگري 
 را به مرحله حذفي ليگ قهرمانان مي فرســتد. هر 2 تيم در كنار پاري سن ژرمن
 ۹ امتيازي هستند اما پاريسي ها بازي آساني مقابل باشاك شهير نااميد در پيش 

دارند.

احتماال شما هم ويدئوي مربوط به حرف هاي جديد مهدي فنوني زاده را ديده ايد يا 
حداقل در جريان مطالب طرح شده هستيد. مدافع پيشين استقالل در مورد مرحله 
گروهي جام باشگاه هاي آسيا در ســال 1۹۹0كه منجر به قهرماني آبي پوشان شد، 
حرف مي زند. آنجا از قرار معلوم صعود استقالل مسجل شده بود و محمدان بنگالدش 
با هدايت ناصر حجازي دنبال صعود مي گشت. ادعاي فنوني زاده اين است كه شادروان 
حجازي از منصور پورحيدري مي خواهد در بازي رودررو هواي محمدان را داشته باشد 
و سرمربي وقت استقالل هم به نوعي با استراحت دادن به برخي نفرات اصلي اين تقاضا 
را مي پذيرد. درنهايت بازي يك بر يك مساوي مي شود، اما محمدان به خاطر تفاضل 
گل كمتر از صعود باز مي ماند و باقي قضايا. حاال ايــن اظهارات با واكنش هاي منفي 
متعدد همراه شده اســت؛ مخصوصا كه در اين خاطره، پاي 2 اسطوره فقيد باشگاه 

استقالل در ميان است و آنها در اين دنيا نيستند تا از خودشان دفاع كنند.
برادران فنوني زاده از ســهل الوصول ترين ميهمانان برنامه هاي تلويزيوني هستند و 
بارها در نقد پرگويي هاي درســت و غلط آنها مطلب نوشته شده است. گاهي به نظر 
مي رســد آقا مهدي و مرتضي در اثر مكررگويي و ته كشيدن حرف هاي شان، دنبال 
خيال پردازي مي روند و از جهت دار بودن قضاوت هاي فالن داور تا درخواســت علي 
پروين از استقاللي ها براي رحم به پرسپوليس ســخن مي گويند. حاال هم داستان 
پيشنهاد تباني ناصرخان به منصورخان مطرح شده و ما نمي دانيم 30 سال بعد از آن 

روز، چرا اين قصه بايد زماني بازگو شود كه هيچ يك از 2 عزيز در قيد حيات نيستند.
در هر صورت به نظر مي رسد ميل به وايرال شدن و مورد توجه قرار گرفتن چنان باليي 
سر جامعه ايراني آورده كه از اطفال تا اموات، همه در خطر سوءاستفاده هستند. هنوز 
داستان هاي ابتداي سال در مورد آرات حسيني و علي كريمي و آن خواننده سخيف 
مجنون را از ياد نبرده ايم كه حاال نوبت درافشاني هاي فنوني زاده ها رسيده است. خدا 

آخر و عاقبت همه ما را به خير كند.

 از اطفال تا اموات؛ همه در خطرند
  اظهارات بي مورد در رابطه با مرحوم حجازي

  پورحيدري، تباني و...

اميرحســين اعظمــي| ذوبي ها اين روزها بدجور 
درگير كرونا شــده اند. ابتداي هفته خبر رسيد 
تســت كروناي 6 بازيكن ذوب  مثبت شــده و 
تنها در فاصله 2 روز اين تعــداد به 18 بازيكن و 
يك عضو كادرفني رســيد. با وجود اين ذوبي ها 
مقابل شــهرخودرو به ميدان رفتند و حاال خبر 
رسيده بايد مقابل پرســپوليس هم بازي كنند. 
اين موضوعي است كه قاسم حدادي فر، يكي از 
كرونايي ها و كاپيتان ذوب را حسابي شاكي كرده 
است. او در گفت و گو با همشهري بيشتر در اين 

خصوص توضيح مي دهد.

  از شــرايط فعلي خودت شروع 
كنيم. نشانه خاصي داري؟

خوشبختانه از همان روز اولي كه تست من مثبت شد، 
عالئم خاصي نداشتم. االن هم شرايطم خوب است و 
در قرنطينه هســتم. احتماال امروز يا فردا هم تست 

مي دهم تا ببينم شرايط چگونه است.
  از شرايط ســاير كرونايي ها هم 

خبر داري؟
برخي از بازيكنان عالئم داشتند كه اميدوارم آنها هم 

هر چه زودتر از شر اين بيماري خالص شوند.
  فكــر مي كرديد با ايــن تعداد 
كرونايي سازمان ليگ دستور به انجام بازي 

شما مقابل شهرخودرو بدهد؟
مجموعه ذوب آهن اين تصور را داشــت كه بازي 

درنهايت لغو مي شود چون محيط تيم ما واقعا 
آلوده اســت و هر روز به تعداد مبتاليان در 

تيم ما اضافه مي شــد. ما روزهاي بسيار 
سختي را پشت سر گذاشتيم، خصوصا 
زماني كه از آبادان برگشــتيم. جالب 
اينجاست كه خيلي ها مي گويند ليست 

تيم ما پر اســت و بازيكنان زيادي داريم 
ولي بايد اين را درنظر گرفت كه بســياري 

از بازيكنان مــا جوان هســتند و نمي توانند 
يكباره بازي كنند. ما در بازي با شــهر خودرو 
حتي بازيكن ذخيره هم نداشتيم و حاال با اين 

وضعيت مي گويند كه بايد برابر پرسپوليس هم 
بازي كنيم كه اين ديگر فاجعه است.

  باشــگاه ذوب در 24 ســاعت 
اخير حسابي به پرســپوليس كنايه زده و 
در شــبكه هاي اجتماعي از خجالت اين 
تيم درآمده اســت. فكر مي كني بازي با 

پرسپوليس و ذوب برگزار شود؟
نمي دانم چه دليلي دارد كه اين بازي برگزار شود و 
مسئوالن چه چيزي را مي خواهند ثابت كنند. واقعا 
انجام اين بازي چه كمكي به پرسپوليس خواهد كرد؟ 
آنها اگر به جاي بازي با ذوب آهن يك بازي دوستانه 
انجام دهند بيشتر سود مي كنند. باز هم مي گويم كه 
محيط تيم ما آلوده است و خطر بزرگي پرسپوليس 
را تهديد مي كند. اگر بازيكنان آنها كرونا بگيرند چه 
اتفاقي رخ خواهــد داد؟ آيا در آســتانه فينال ليگ 
قهرمانان، انجام اين بازي ريسك بزرگي نيست؟ اگر 
بازيكنان پرسپوليس كرونا بگيرند، چه كسي جوابگو 
خواهد بود؟ البته اين را هم بايد بگويم كه براي تيم 
بزرگ پرســپوليس در فينال ليگ قهرمانان آســيا 
آرزوي موفقيت دارم و اميدوارم اين تيم با قهرماني 

به ايران برگردد.
  نگفتي اميدي به لغو بازي داري 

يا خير؟
در همين بازي با شــهر خودرو دو سه ساعت قبل از 
بازي با برخي بازيكنان كه در خانه بودند، تماس 
گرفتند تا به اردوي تيم ملحق شــوند. ما با اين 
وضعيت فاجعه بار برابر شهرخودرو بازي كرديم 
و اين يك بازي يكطرفه بود كه متأســفانه با 
شكست تيم همراه شد. حاال با اين وضعيت 
بايد با پرسپوليس هم بازي كنيم كه انجام 
اين بــازي، ظلم و بي عدالتــي در حق 
ذوب آهن را تكميل مي كند. ما چند 
روز پيش گفتيم كه اين 2 بازي 
را لغو كنيد ولــي انگار توجهي 
به وضعيت ذوب آهــن ندارند. 
من با مسئوالن ســازمان ليگ و فدراسيون 
اين صحبت را دارم كه شرايط تيم ما را درك 
كنند، لطفا اين ظلم بزرگ در حق ذوب آهن 
را متوقف كنيد و يك تصميم منطقي بگيريد تا 

وضعيت تيم ما بدتر از اين نشود.

   حدادي فر: خطر بزرگي پرسپوليس 
 را تهديد مي كند

 كاپيتان ذوب آهن اعتقاد دارد در حق اين تيم ظلم شده و سازمان ليگ
  بايد با لغو بازي آينده اين تيم مقابل فيناليست آسيا جلوي آن را بگيرد

تاتنهام با پوچتينو به جمع تيم هاي بزرگ انگليس برگشــت اما مربي آرژانتيني 
كه تيمش را تا فينال ليگ قهرمانان هم باال برد، هيچ جامي با هاتســپرز نگرفت. 
حاال مورينيو ذهنيت قهرماني براي تك تك اعضاي باشگاه درست كرده. سرمربي 
پرتغالي هيچ جايي نبوده كه جامي به دست نياورده باشد. خيلي ها حتي كلوپ و 
گوارديوال تيم او را مدعي اصلي قهرماني در اين فصل ليگ برتر مي دانند. او موفق 
شد در 3 هفته پياپي ابتدا منچسترسيتي را 2 هيچ ببرد، سپس تيم سابقش را در 
هزارمين بازي زيرنظر آبراموويچ متوقف كند و درنهايت آرسنال نگون بخت را هم 
2 هيچ شكست دهد. در جدال با اين 3 حريف سخت كه 2تاي آن داربي لندن بود 
هيچ گلي نخورد. اين دهمين ديدار بدون شكست متوالي در ليگ، چهارمين كلين 
شيت متوالي در ليگ، پنجمين برد در6 ديدار اخير در ليگ )3 برد و يك تساوي، 
3 كلين شيت و 10 گل زده برابر 4 تيم از 5 تيم تاپ سيكس در 4 ديدار(، صدرنشيني 
براي چهارمين هفته متوالي، بهترين خط دفاع ليگ با خوردن ۹ گل در 11 ديدار و 
سومين پيروزي خانگي متوالي در ليگ بود. همه اينها با سبك خاص آقاي خاص 

به دست آمد. 65سال از آخرين باري كه يك مربي تاتنهام در 2 ديدار پياپي آرسنال 
را شكست مي دهد سپري شده بود. او و تيم هايش براي پيروزي نيازي به مالكيت 
توپ و حتي موقعيت گل ندارند. با صفر ضربــه در چارچوب هم مي توانند با گل 
به خودي حريف برنده شوند. كسي چه اهميتي مي دهد آرسنال در اين بازي 43بار 
سانتر كرده باشد يا همه بازي دست من سيتي باشد؟ اينها يعني مورينيو تمام نشده 
و مي تواند در تيمي غيراز قدرت هاي سنتي فوتبال اروپا همچنان ذهنيت برنده 
ايجاد كند. او هري كين را در نوك خط حمله قــرار مي دهد اما يك خط عقب تر 
كاپيتان با اســتفاده از قدرت نگهداري توپ براي سون و ديگران از هيچ موقعيت 
گل مي سازد. كين در 11بازي اين فصل 8گل و 10پاس گل به نام خود ثبت كرده. 
گل او به آرسنال دويســت وپنجاهمين گل دوران فوتبالش بود؛ )202گل براي 
تاتنهام، 32گل براي انگليس، ۹گل براي ميلوال، 5گل براي ليتون اورينت. 2گل 
براي لسترســيتي(. او در 420بازي و 345حضور از ابتدا اين ركورد را ثبت كرده 
است. كين با وجود مورينيو ديگر از حضور در تاتنهام ناراضي نيست و براي رفتن 
به بارسا و رئال بي تابي نمي كند. مورينيو نسبت به فصل قبل در همين مقطع 11 
امتياز بيشتر گرفته كه البته عملكرد اين برهه در فصل قبل دستپخت پوچتينو 
بود. او در 63 داربي لندن 40برد به دست آورده كه ركورد اين قضيه در دست ونگر 

با 106برد است.

  بازگشت خاص

بهروز رسايلي|  در شرايطي كه سرگرم انتخاب تيترهاي 
اغراق آميز براي توصيف درخشش لژيونرهاي ايراني 
هستيم، يك هيوالي كره اي هر بار به سرخوشي هاي 
كوچــك و مختصرمان يــورش مي بــرد. اين طرف 
تيتر »ياران عليپور به مصاف ســرمربي ســابق رئال 
مادريد مي روند« را داريم و آن طرف تيتر »ســوپرگل 
باورنكردني ستاره آســيايي تاتنهام« را! داريم شادي 
مي كنيم از رســيدن مهدي طارمي به تركيب اصلي 
پورتو و گلزني ســردار آزمون بعد از يك ماه و همزمان 
به شــهريار مغانلو قوت قلب مي دهيم كه سرانجام در 
سانتاكالرا به او بازي خواهد رسيد؛ در چنين شرايطي 
اما سون هيونگ مين 28ســاله كل فوتبال انگليس را 
داخل جيبش كرده است. درخشــيدن در ليگ برتر 
حاال براي ســون تبديل به يك عادت تكراري شده و 
او براي شكستن كليشه ها، هر از گاهي به كارش تنوع 
مي دهد؛ درســت مثل اين سوپرگل اســتثنايي كه 
وارد دروازه آرسنال كرد. رســما زبان آدم بند مي آيد. 
باوركردني نيست كه او در فصل جديد ليگ برتر، طي 
11بازي 10گل به ثمر رســانده و تنها يك گل تا آقاي 
گل فعلي مسابقات فاصله دارد. باوركردني نيست كه 
سون 3پاس گل هم داده تا نشان بدهد كارش از بازيكن 
مؤثر و كليدي يا حتي ستاره گذشته؛ او فوق ستاره اين 

روزهاي تيم مورينيو است.
در تمام اين ســال ها تنها لژيونر »پخش زنده« فوتبال 
ايران عليرضا جهانبخش بوده كه براي دقيقه به دقيقه 
حضورش در تركيب تيم برايتون دســت به آســمان 
برداشــته ايم. عليرضا با انتقال 1۷ميليون پوندي اش 

به ليگ جزيره تبديــل به گران تريــن بازيكن تاريخ 
فوتبال ايران شد، اما آنجا باليي ســرش آمد كه حاال 
ترانســفرماركت ارزش او را 5 ميليــون يورو تخمين 
مي زند. همين آقاي هيونــگ مين اما هم اكنون از نظر 
ترانســفرماركت ۷5ميليون يــورو ارزش دارد. هرگز 
قصد تحقير خودي هــا را نداريم، اما به نظر مي رســد 
نسل استعدادهاي فوتبال ايران آب رفته و همزمان از 
توقعات ما هم كاسته شده است. آنهايي هم كه استعداد 
چشــمگير دارند، آن را درســت و حســابي مديريت 
نمي كنند. سردار آزمون 8 سال اســت براي »شروع 
پيشــرفت« راهي روسيه شــده، اما ول كن اين ليگ 
متوسط نيست كه نيست. اين اواخر حتي صداي قربان 
برديف، پدر فوتبالي آزمون هم درآمــد و به او توصيه 
كرد راهي يك ليگ معتبر شود، اما بعيد است بازيكن 
26ساله ايراني دل از ســرزمين تزارها بكند.روزگاري 
بوندس ليگا پاتوق ستارگان ايراني بود و حتي بازيكنان 
درجه دوي ما هم آنجا خريدار داشتند، اما راستش حاال 
خسته شده ايم از بس نتايج زنده را در ليگ هاي پرتغال و 
هلند و يونان يا بلژيك و نروژ جست وجو مي كنيم. كاش 
طلسم شكني در كار باشد و حس واقعي نماينده داشتن 
در فوتبال اروپا را براي ايرانيان زنده كند. دل مان يك 
درخشش و اعتبارآفريني درست و حسابي مي خواهد؛ 
شــبيه احساســي كه امروز حتما كره اي ها دارند و از 
سوپرگل هاي هيونگ مين لذت مي برند. ما كه گلر اول 
تيم ملي مان در آنتورپ به نيمكت زنجير شده و آخرين 
آقاي گل قهرمان ليگ مان هم در ماريتيمو منتظر چند 

دقيقه بازي است.

 امان بده نفس بكشيم هيوال!
 از لژيونرهاي ايراني تا مورد عجيب آقاي سون هيونگ مين

  اين۳  امتياز، طالب نداشت
   استقالل موقعيت چندانی نساخت و طالب ريكانی موقعيت های نفت را سوزاند

  تا گل گهر با وجود شكست، تنها تيم 10  امتيازي ليگ باشد

     عكس| مجتبي صالح|
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گزارش

عكس خبر

تروئيكاي اروپا بدون اشــاره به  پايبندي به تعهدات خود در برجام، 
نسبت به اقدام ايران براي نصب ســانتريفيوژهاي پيشرفته در نطنز 
و همچنين تصميم پارلمان براي توسعه برنامه هسته اي كشور ابراز 
نگراني كردند. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، انگليس، 
فرانسه و آلمان در يك بيانيه مشــترك با ادعاي اينكه تصميم ايران 
براي نصب اين ســانتريفيوژها نقض توافق هسته اي است، آورده اند: 
»اگر ايران درباره حفظ ديپلماسي جدي است، نبايد اين تصميمات 
را اجرايي كند.« آنها در اين بيانيه همچنين با ابراز نگراني از مصوبه 
اخير مجلس آن را ناســازگار با برجام توصيف كرده و مدعي شده اند 
كه اين قانون اگر به مرحله اجرا درآيد، برنامه هســته اي ايران را به 
ميزان قابل توجهي توسعه خواهد داد و دسترسي هاي نظارتي آژانس 
بين المللي انرژي اتمي را محدود خواهد كرد. اين كشورها در ادامه از 
»فرصت  مهم بازگشت دولت جديد آمريكا به ديپلماسي« و اظهارات 
جو بايدن در اين باره اســتقبال كرده و مدعي شــده اند كه اجراي 

تصميمات اخير ايران، آن فرصت ها را در معرض خطر قرار مي دهد.

اروپا برادري خود را ثابت كند
ابراز نگراني كشــورهاي اروپايي از اقدامــات و تصميمات ايران در 
حوزه برنامه هسته اي در حالي اســت كه مقامات كشورمان همواره 
از عدم پايبندي كشــورهاي اروپايي به تعهدات خود در برجام انتقاد 
كرده اند. روز گذشــته ســخنگوي وزارت امورخارجه در بخشي از 
اظهارات خود در نشست خبري با اشاره به ادعاهايي كه توسط برخي 
از كشورهاي اروپايي در موضوع برجام مطرح مي شود، گفت: موارد 
عدم پايبندي اتحاديه اروپا به برجام و تعهدات خود در رفع تحريم ها 
كامال روشن است و به آنها گفته شده است. سعيد خطيب زاده افزود: 
دوســتان ما در اروپا بدانند كه آنها در ابتدا بايد برادري خود را ثابت 
كنند، به تعهداتشان عمل كنند و بعد ادعاهاي ديگري را مطرح كنند. 
ليست بلندبااليي از عدم پايبندی  كشورهاي اروپايي به تعهداتشان 
در برجام وجود دارد. وي همچنين تأكيد كرد: ايران گفته است كه 
اگر همه طرف هاي مقابل به تعهداتشان عمل كنند اقدامات كاهشي 
كه ايران در چارچوب برجام انجام داده برگشت پذير است و ايران در 
قبال اجراي كامل تعهدات از سوي طرف مقابل تعهدات خود را نيز 

انجام مي دهد.
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه نيز هفته گذشــته در اظهارات 
خود در »گفت وگوهاي مديترانه« از نقش اروپا در برجام به شــدت 
انتقاد كرد: »آمريكا از برجام خارج شــده و محدوديت هاي زيادي را 
اعمال كرده اســت. جنگ اقتصادي عليه ما را شروع كرده است. اما 
اروپا مي گويد ما متعهد هستيم! متعهد بودن فقط تصويب چند قانون 
نيست؛  شركت هاي اروپايي در ايران نيســتند، خريد نفت صورت 
نمي گيرد، بانك مشكل دارد و صدها ميليون پوند ما با وجود دستور 

دادگاه به بهانه مشكالت بانكي پرداخت نشده است.«

راه حل ظريف براي اروپا
يكي ديگر از موضوعاتي كه تروئيكاي اروپا دربــاره آن ابراز نگراني 
كرده است، مصوبه اخير مجلس با عنوان »اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها« بود كه خواستار عدم اجراي آن از ســوي ايران شده اند؛ 
اين در حالي است كه ساعاتي پيش از انتشار بيانيه 3كشور اروپايي، 
ســخنگوي وزارت امور خارجه درباره امكان اجراي مصوبه مجلس 
گفت: »به محض اينكه اين قانون توســط رئيس جمهور ابالغ شــود 
براي همه دستگاه ها ازجمله وزارت خارجه قابل اجراست.« اظهارات 
خطيب زاده در تأييد سخنان ظريف بود كه طي سخنراني در نشست 
گفت وگوهاي مديترانه در اين باره گفت: »قانوني در پارلمان تصويب 
شده كه ممكن است ما دوســت نداشته باشــيم. اما براساس روند 
دمكراتيك وقتي به قانون تبديل شد، آن را اجرا خواهيم كرد.« وزير 
امورخارجه با بيان اينكه اين قانون براي وادار كردن اروپا و آمريكا به 
اجراي تعهداتشان است، افزود: »دولت ايران براساس بند36 برجام 
اجراي برخي تعهدات هسته اي اش را در پاســخ به خروج آمريكا از 
برجام و شروع جنگ اقتصادي و نقض برجام توسط اروپا متوقف كرده 
و در اين مصوبه هم اقدامات ديگري پيش بيني شده است.« ظريف 
راه حل را »بسيار ساده« دانست و ادامه داد: بازگشت به اجراي برجام، 
عادي سازي  روابط تجاري با ايران و توقف درخواست هاي غيرقانوني 
اســت. در اين صورت نه تنها اجباري براي اجراي اين قانون نخواهد 
بود بلكه حتي اقدامات قبلي هم برمي گردد و برجام به صورت كامل 

اجرا مي شود.«

روایتی از استدالل های موافقان و مخالفان داخلی و خارجی درباره بازگشت بایدن به برجام

منتقدان داخلینگاه روساي جمهور ايران و آمريكا به آينده برجامبرجام سازان

تخريبگران برجام

او مسئول اسبق سياست خارجي 
اتحادیــه اروپاســت كــه تجربــه 

مذاكرات هسته اي را در زمان دولت 
احمدي نــژاد دارد، طرف مذاكــره او در 

ایران ســعيد جليلي بود و به هميــن خاطر به خوبي 
اهميت برجام را درك مي كنــد.او پس از انتخابات 
ریاست جمهوري آمریكا توصيه هایي به بایدن كرد. 
از جمله اینكه تيمش را تقویت كند و اتحادیه اروپا 
را برای گرد هم آوردن گروه 1+5 متقاعد كند. دوم 

آنكه برجــام را به عنوان توافــق اول قرار 
دهد، نه توافق آخرین. هرگز قرار نبود 
كه توافق ســال ۲۰15 نقطــه پایانی 
مذاكرات باشــد. این توافق به یک 
نگرانی بــزرگ و خــاص می پرداخت 
یعنی برنامــه غنی ســازی اورانيوم 
ایران؛ و نســبتا موفق بود. و ســوم 
برجام را بر پایه قوی تــری قرار دهد. 
این به معنــای همكاری با كنگــره، یافتن 
راه هایی برای اطمينان بخشــی بــه توافق تا 
زمانی كه همه به آن پایبند هستند و ایجاد اهداف 
بلندمدت تر به عنوان ابزاری برای جلب حمایت از آن 
است. بازگشت به برجام از طریق اختيارات ریاست 
جمهوری برای حفظ آن شاید در كوتاه مدت كارساز 

باشد، اما یک رویكرد پایدار نيست.

كاترين اشتون 
 همچنان حامي

 مذاكره 

رئيس مجلس:  بایدن در بهترین حالت با اوبامایي كه طراح تحریم هاي 
به اصطالح فلج كننده و نخســتين ناقض تعهدات آمریكاســت، تفاوتي 
ندارد. بایدن نفــر دوم دولت اوبامــا و تنظيم كننده اصول سياســت 
خارجي آن دولت بود و تيم كارشناســي و تصميم ســاز او عمدتاً همان 

تيم اوباماست.

 دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظــام: خوش بيني دولت هاي گذشــته 
نسبت به آمریكا و اروپا، بارها به ملت ایران آسيب زده است. سریال 
4۰ساله سياســت »تحریم و برداشــتن تحریم« از ســوي دولت هاي 
آمریكا و خوش خيالي برخي از دولتمردان ایران طي 4۰ســال گذشته 
فرصت هاي اقتصاد ملي ما را از بين برده است. دولتي در آمریكا آمده 
ایران را تحریم كرده و دولت دیگري مي آید و آن را در كاغذ بر مي دارد. 
سریال كاغذي و قهرمان بازي عده اي در ایران و آمریكا با شكست برجام 

كامال آشكار شده است.

 عضو شوراي عالي امنيت ملي: نباید تجربه تلخ برجام بي فرجام تكرار 
شود. دشمن تالش مي كند داشته هاي ما را بپوشاند یا تضعيف كند و ما 
را بترساند ولي با دانشمندي به نام شهيد فخري زاده مواجه مي شود كه 
نمي ترسد، فریب نمي خورد و تطميع نمي شود. دشمن مي گوید بدون 
غرب ما نمي توانيم زندگي كنيم اما در مبارزه با آمریكا مي توان ایستاد 
و پيشرفت كرد. دوگانه اصلي این است؛ دلخوشي و اعتماد به آمریكا یا 
تعامل گسترده و سازنده با جهان؟ چرا دنيا را به آمریكا خالصه كرده اند 
كه قابل اعتماد نيست. این دوگانه اصلي است كه باید پاسخ داده شود. 

چرا جهان را به آمریكا و 5 كشور خالصه كرده اند؟

رئيس كميســيون امنيت ملــي مجلس:هر دانش آموز دبســتاني هم 
مي داند 1+5 منهاي1 مي شود 1+4؛ و آیا مزاحمي رفت كه برجام راه 
خود را ادامه دهد، یا زماني كه موقع بهره برداري ما بود، از برجام خارج 
شد تا به تعهدات عمل نكند و ایجاد مزاحمت كند تا تعهدات بقيه شركا 
نيز اجرا نشود و در واقع سهم ما در برجام قفل شد و ما به سهم و حق 
خود نرســيدیم. اتحادیه اروپا حاضر به پرداخت هزینه نشــد و طبق 
عرف، شرع و قوانين، جمهوري اسالمي نيز باید از مسير رفته بازگردد.

مجلس سه شنبه گذشــته طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را 
تصویب كرد، طرحی كه به دولت تكليف می كند در صورت اجرا نشدن 
تعهدات اروپایی هــا، ۲ ماه پس از الزم االجرا شــدن قانــون، اجرای 
پروتكل الحاقی را متوقف كند و بازرسی بازرسان آژانس لغو شود. این 

طرح با واكنش اروپا و همچنين با مخالفت دولت همراه شد.

اصلي تریــن مخالف برجــام دونالــد ترامپ، 
رئيس جمهور فعلي آمریكا ســت كه یک ماه 
دیگر پســت خود را باید طبق قانون تحویل 
دهد. او با شــعار توافق بهتر بــا ایران وارد 

كاخ سفيد شد اما پس از 4 سال به هدف خود 
نرسيد تا اینكه شــعار انتخاباتي اش را در دور 

دوم به تماس از ایران در هفته اول بعد از پيروزي 
تغيير داد. او در این مدت اظهار نظري نداشــته چون مي داند احتماال اگر تماسي هم بين ایران و آمریكا برقرار 
شــود با بایدن و تيمش خواهد بود نه او. با این حال او آخرین تالش هایش  براي افزایش تحریم و مرگ ميراث 

اوباما را به كار گرفته است.

دونالد ترامپ
آرزوي
 نقش بر آب

مایک پمپئو، رئيس پيشــين ســازمان سيا و 
وزیر خارجه فعلي آمریكا، یكي از تندروترین 
افراد تيم ترامپ است كه از هر تالشي براي 
افزایش فشار بر ایران و اعمال تحریم هاي 

بيشتر دریغ نكرده است . او  كه روزهاي آخر 
پست خود را سپري مي كند همچنان بر افزایش 

فشارها بر ایران تاكيد دارد و در یک ماه اخير سفري 
به منطقه داشت كه محور آنها رایزني هاي ضد ایراني بود.

مايك پمپئو
روز هاي آخر 
پمپئو 

 ژنرال هربرت ریموند مک مستر مشاور پيشين 
امنيت ملــی ترامپ معتقد اســت بازگشــت 
احتمالــی دولت بایــدن به توافق هســته ای 
فاجعــه اســت،فكر مــی كنــم بزرگ تریــن 
 دســتاورد دولــت بــاراك اوبامــا ،موجــب 

 قدرت بخشی به ایران در خاورميانه شد. این 
قدرت بخشی  برای امنيت منطقه فاجعه بار بود. 

هربرت ريموند 
فاجعه از نظر 
مشاور سابق

بنياميــن نتانياهــو نخســت وزیــر رژیــم 
صهيونيســتي بارها گفته اســت كه خروج 
آمریــكا از برجام با درخواســت و فشــار 
او اتفــاق افتــاده. او این روزهــا بيش از 

هميشــه نگران اســت كه مبادا بایدن به 
برجــام برگــردد. پــس از انتخابــات آمریكا 

نتانياهو گفت: ما به ایران اجازه دستيابی به سالح 
هســته ای را نخواهيــم داد. بازگشــت به توافق 

هسته ای سابق نيز ممنوع است. 
باید سياست ســازش ناپذیری را 
با ایران برای عدم دستيابی به سالح 

هسته ای در پيش بگيریم.  

بنيامين نتانياهو 
كابوس نتانياهو

ســفر ناگهانــي ســعود الفيصــل وزیــر 
خارجــه وقــت عربســتان بــه محــل 
مذاكرات هسته اي ایران و 1+5 هنوز 
فراموش نشــده، ســعودي هــا هم مثل 

صهيونيست ها بازنده اصلي برجام بودند 
و خوشــحال از خــروج آمریكا از برجــام اما 

آنها هم مثــل نتانياهو نگران بازگشــت بایدن 
به برجــام هســتند، فيصل بــن فرحــان، وزیر 
خارجه عربستان سعودی پس از پيروزي بایدن 

گفــت: اگــر رئيــس جمهــوری 
آینده آمریكا بخواهــد دوباره با 
ایران وارد مذاكره شود، عربستان 
سعودی باید در این مذاكرات مشاركت داشته 

باشد.

سعود الفيصل 
ما هم باشيم!

محمد جــواد ظریــف، وزیر خارجه 
ایران اســت كه برجــام مهم ترین 

دســتاورد كاري او در دو دوره 4 
ســاله به شــمار مي رود، اگرچــه ترامپ 

دســترنج ظریف را بــه بــاد داد اما او اینــک حدود 
 6ماه زمــان دارد كه دوبــاره برجام را احيا و شــاید 
مســتحكم تر كند چون در آمریكا فردي بر ســر كار 
آمده كــه قبال در زمــان حضور ظریــف در نيویورك 

به عنوان ســفير ایــران در ســازمان ملل 
نشســت و برخاســت هایي با او داشته 
و شــاید همان ســالم و عليــک قدیم 
زمينه سازي براي سهولت دستيابي 
به نتيجه قــرار بگيرد. ظریف پس از 
پيروزي بایدن گفته است: اگر آقای 
بایدن بخواهد تعهدات آمریكا را اجرا 
كند، ما هم می توانيم فورا به تعهدات 
برجامی خــود به صورت كامــل برگردیم. 
ما مخالف مذاكره نبودیم و نيســتيم، مذاكره 
هم در چارچوب 1+5 امكان پذیر است. اگر آمریكا 
بخواهد عضو برجام شود كه ترامپ آن عضویت را 
از بين برده، ما حاضریم گفــت و گو كنيم كه آمریكا 

چگونه وارد برجام شود.

محمد جواد ظريف 
   چراغ سبز 
به بايدن 

 ســيــــد عـبـــاس عــراقــچـــي 
مذاكره كننده ارشــد هســته اي 

ایران در برجام و معاون سياسي وزیر 
خارجه ایران اســت. او اگر چه گفته بود 

كه ایــران از ماندن ترامپ وحشــت نمــي كند و از 
آمدن بایدن ذوق زده نمي شــود اما به خاطر نقشي 
كه در برجام داشــته بيــش از هر كــس دیگري از 
رفتن ترامپ خوشــحال خواهد بود. عراقچي گفته 
اســت: آقای بایدن و حزب دمكرات در مانيفســت 

سياسی خود قبل از انتخابات اعالم كردند 
كه می خواهنــد به برجــام برگردند كه 
البته راه برای بازگشت به برجام بسته 
نيســت. ميز مذاكرات برجــام و ميز 
1+5 را مــا ترك نكردیــم؛ آنها ترك 
كردند و می تواننــد دوباره برگردند 

ولی چالش هایی هم وجود دارد.
 عراقچی ادامــه داد: باید بپذیریم در 
4 سال گذشــته واقعياتی اتفاق افتاده و 
تحوالتی در عرصه ميدانی و سياسی رخ داده 
كه باید مد نظر قــرار بگيرد و در مــورد آن صحبت 
و تفاهم شود. اینطور نيســت كه برجام دروازه ای 
باشد كه هر كس هر وقت خواست برود و هر وقت 
خواست برگردد به هر حال قواعد و شرایطی دارد 

كه باید مذاكره كرد ولی راه بازگشت باز است.

سيد عباس عراقچي 
  دعوت بايدن 

به ميز 

آنتوني بلينكن به عنوان گزینه 
تصــدي پســت وزارت خارجــه 

آمریــكا معرفــي شــده، او از جمله 
افرادي اســت كه در دوران مذاكرات 

برجام و حتي قبــل از آن زماني كه ایران و آمریكا 
به صورت محرمانــه در عمان مذاكــره مي كردند 
حضور و نقش آفریني داشــته و قــرار گرفتن او 

در ســمت وزارت خارجه شــانس احياي 
برجام را بيشتر مي كند، بلينكن قبل 
از انتخابات ریاست جمهوري با ابراز 
تاســف از خروج ترامــپ از برجام 
گفته بــود: فكــر می كنــم از منظر 
ایران قطعاً اگر آنها منافع اقتصادی 
این توافــق كه بر ســر آن چانه زنی 
و توافق كردند، نصيبشــان نشــود، 
تصميم مي گيرند برنامه هسته ای خود 
را ادامه دهنــد كه به نظر می رســد به این 
نقطه رســيده اند.تنها چيــزی كه )ایــران( واقعاً 
داشت با حسن نيت انجام می داد، توافق هسته ای 

بود، همان چيزی كه ما اكنون پاره اش كرده ایم.

آنتوني بلينكن
  ماموريت

 غير ممكن 

جيک ســاليوان، هم از مذاكــره كنندگان 
آمریكا در برجام بوده، از این گذشــته ســاليوان 
همان كسي اســت كه در زمان سفر معروف حسن 

روحاني بــه نيویورك كه با تمــاس تلفني 
اوبامــا بــا او بــه پایــان رســيد مامور 
برقراري گفت وگوي تلفني بي سابقه 
ســران ایران و آمریكا بــود. او كه 
حاال گزینه مشاور امنيت ملي دولت 
آینده آمریكا است در اكتبر ۲۰1۹ 
در یادداشتی برای روزنامه نيویورك 
تایمــز، تصميــم ترامپ به خــروج از 
توافــق هســته ای ایــران را احمقانــه 
توصيف كرد و نوشت: این اقدام در حالی رخ 
داد كه هيچ مدركی درباره عدم پایبندی ایران به 
این توافق قابل پيش بينی نبود و پيش بينی نشد. 

 وندی شــرمن، مذاكــره كننده 
ارشد دولت باراك اوباما در زمان 

مذاكرات هســته ای بــود كه حاال 
هم حزبي هــاي او در كاخ ســفيد به 

قدرت رســيده انــد. او در گفت وگویی 
درباره مخالفت برخی مقامات آمریكایی با توافق 

هسته ای مبنی بر اینكه این توافق باید دربرگيرنده 
برنامه موشــكی ایران و نقش آن در منطقه باشد،  

گفته است: توافق هسته ای برای پيشبرد 
برنامه هســته ای ایران اســت و اینكه 
اطمينان حاصل شــود غيرنظامی بوده 
و برای توليد یک ســالح هســته ای 
نيست. ما هميشه فكر  كرده بودیم 
كه اگر ایران سالح هسته ای داشته 
باشد،،  قادر می شود با ما و متحدانمان 
در منطقه مقابله كند و ما در شرایط بدی 
قرار می گيریم.  شــرمن ادامه داد كه ما 
می توانيم این توافق را مبنایی برای مقابله با 
آن چه رفتار مخرب ایران در منطقه و سوء رفتارهای 
حقوق بشری و اشاعه موشــک هایشان مي خوانند، 

قرار دهيم. 

وندی شرمن
  يك روياي تازه 

پیروزي جو بايدن در انتخابات رياست جمهوري آمريكا و پايان دوره دونالد ترامپ اگرچه صحنه را براي بازگشت آمريكا به برجام و لغو 
تحريم ها مهیا كرد، اما در همین يك  ماه گذشته تحوالت عجیبي رخ داده كه اين مسیر پرپیچ وخم و سخت شده است، كالف بازگشت 
آمريكا به برجام پیچیده تر شده و تخريبگران فعال شده اند. ترور شهید محسن فخري زاده يكي از اين تحوالت بود؛ دانشمندي كه 
در ارتباط مستقیم با برجام بوده و بعد از ترور او فاش شد كه وي به خاطر خدماتش در موضوع هسته اي از رئیس جمهور نشان درجه 2 
خدمت دريافت كرده است. مخالفان داخلي و خارجي توافق هســته  اي تمام تالش خود را براي صعب العبور كردن مسیر بازگشت 
آمريكا به برجام به كار گرفته اند، مصوبه مجلس كه با عنوان اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها تصويب و به قانون تبديل شد، به همین 
پیچیدگي ها افزود؛ مصوبه اي كه حسن روحاني رئیس جمهور، وزارت خارجه، سازمان انرژي اتمي و دولت مخالفت خود را با آن اعالم 
كردند. به طوري كه رئیس جمهور در يك سخنراني گفت كه اين مصوبه را براي فعالیت هاي ديپلماتیك مضر مي داند. از سوي ديگر، 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه هم از نكته عجیبي در يك گفت وگوي رســانه اي پرده برداشت و آن اينكه »... بعضي دوستان 
مي روند و به آمريكا »گرا« مي دهند كه با ما بهتر مي توانید كار كنید«. او گفته بود ما كه ســكوت مي كنیم، دلیل نمي شود كه متوجه 
اين گراها نباشیم. تقريبا از زمان استقرار بايدن در كاخ سفید تا پايان دولت روحاني، 5 ماه فرصت بازگشت به برجام است، آيا در اين 

5ماه، گره ها زياد مي شود يا گراها؟ 

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

1

2

3

4

حسن روحاني، رئيس جمهور: اگر طرف هاي 
مقابل مــا در این قــرارداد به تعهدات 

خود عمل كنند، ما هم به تعهدات خود 
عمل خواهيم كرد. هدف ما این است 
كه ایــران در تعامل با جهان باشــد 
و فشــار تحریــم را از دوش مــردم 

برداریم و تحریم ظالمانه لغو شــود. 
هر جایي، هــر فرصتي بــراي این كار 

باشد، ما اقدامات خود را انجام مي دهيم 
و هيچ كس حق فرصت ســوزي ندارد. اینک 

فرصتي براي دولت آینده   آمریكا ست كه اشتباهات 
دولت گذشــته را جبران كند و با احترام به قواعد 
جهاني، به مســير پایبندي به تعهــدات بين المللي 
بازگــردد. رئيــس جمهــور همچنين گفته اســت: 
سياســت جمهوری اســالمی ایران روشــن است، 

سياســت جمهوری اسالمی ایران 
همانطــور كــه بارها تأكيــد كردیم، 
تعهد در برابــر تعهد، اقــدام در برابر 
اقدام، كاهــش تنــش در برابر كاهــش تنش، 
احتــرام در برابر احترام، تعهــدات بين المللی در 
برابر تعهدات بين المللی اســت و اگر یک همچون 
اراده ای در حاكمــان آینــده آمریكا وجود داشــته 

باشد، به نظرم حل مسأله بسيار آسان است.

1 حسن روحاني 
برگرديد، 
برمي گرديم

جو بایدن در دوران ریاست جمهوري اوباما 
از بانيان توافق هسته اي با ایران بود. او 

عالوه بر این در زمان تبليغات انتخاباتي 
و قبــل از آن بارهــا سياســت هاي 
ترامپ در خــروج از برجــام را مورد 
 حملــه قــرار داد. بایــدن كــه حــاال 

رئيس جمهور آمریكا شده گفته است: 
اگر ایــران به پایبنــدی كامــل توافق 

هسته ای برگردد، ایاالت متحده به عنوان 
نقطه شروعی برای ادامه مذاكرات به توافق 

هسته ای بازمی گردد.. ما به همراه متحدانمان برای 
تقویت توافق هسته ای تالش خواهيم كرد.

جو بایدن، رئيس جمهــور آمریكا با اشــاره به تأثير 
ترور شــهيد فخري زاده بــر روابط ایــران و آمریكا 
گفته است: شــفاف بگویم، خيلي ســخت است كه 
بگویيم بــه چه ميــزان )حل مشــكل با ایــران را( 
دشوار كرده است؛ نباید اجازه دهيم ایران به بمب 

هســته اي برســد، ببينيد چقدر سياست 
دونالد ترامپ ضربه زده. از برجام خارج شــد كه 
به توافق بهتري برســد، امــا نتيجه اش چه شــد؟ 
ایران توان هسته اي اش را افزایش داد و به تهيه 
ســوخت و مواد الزم براي ســاخت بمب هســته اي 
نزدیک مي شــود. مســئله موشــک ها هم هســت. 
اینها مي  توانند خيلي دشــوار باشــند، ما به تنهایي 

نمي توانيم این مشكالت را حل كنيم.

2 جو بايدن
ما به تنهايي 
 نمي توانيم 
مشكالت را حل كنيم

محمدباقر قاليباف 
 بايدن و اوباما 
فرقی ندارند

محسن رضايي 
تحريم و لغو تحريم 
سريال 40 ساله
 است

سعيد جليلي 
 چرا دنيا را 
به آمريکا خالصه 
کرده اند؟

مجتبي ذوالنوري 
ايران بايد مسير را 
برگردد

3كشور اروپايي درباره تصميمات ايران در حوزه هسته اي ابراز 
نگراني كردند

 سانتريفیوژها
مناقشه دوباره اروپا و ايران

برجام مسير  بازگشت  به  برجام

نقش پرتغال در روابط ايران و اروپا
»كارلوس آنتونيو ريكو دا كوشــتا نيوش« ســفير پرتغال در تهران، 
ديروز با »ســيد عباس عراقچی« معاون سياســی وزير امور خارجه 
مالقات كرد. در اين ديدار ســفير پرتغال بر آمادگی و عالقه مندی 
كشورش برای تقويت و گسترش روابط دوجانبه و همچنين مناسبات 
ايران و اتحاديه اروپا تاكيد كرد. عراقچی هــم در اين ديدار، ضمن 
دوستانه خواندن روابط تهران و ليسبون با اشاره به جايگاه پرتغال به 
عنوان رئيس دوره ای اتحاديه اروپــا اظهار اميدواری كرد كه پرتغال 
بتواند نقشی فعال در روابط ايران و اروپا بازی كند.  پرتغال از ابتدای 
ژانويه سال 2021 رياســت دوره ای اتحاديه اروپا را برعهده خواهد 

گرفت.

جيك ساليوان
  دوباره

  تاريخ ساز 
مي شود؟
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 همشهري در گفت وگو با مسئوالن و كارشناسان تالش كرده تا به ابهام هاي موجود 
بحران آبگرفتگي هرساله در شهرهاي خوزستان از نگاه مردم پاسخ دهد

6 پرسش اصلي درباره آبگرفتگي خوزستان

بيش از يك دهه اســت كه با هر 
بارندگي در كالنشهر اهواز و ساير 
شهرهاي خوزستان، شهروندان 
با بحران آبگرفتگي، پس زدگي 
فاضالب و مانــدگاري چند روز 
آب باران و فاضــالب در كوچه و 
خيابان و خانه هــاي خود مواجه 
مي شــوند. اين بحران در 2سال 
گذشته تشديد شــده و صبر و 
طاقت مردم را از بين برده است. 
مردم ســؤاالت زيادي از چرايي 
اين بحران و دليــل بي توجهي 
مسئوالن در ذهن دارند؛ سؤاالتي 
كه اين بار همشهري تالش كرده 
در گفت وگو با مردم و كارشناسان 

پاسخ صريحي براي آن پيدا كند.

پاسخ به این سوال بیش از هر ســوال دیگری »مجهول«  است. مسئوالن اعالم می كنند 
اگر واحدهای صنعتی و تولیدی سهم خود را از آالیندگی و مسئولیت اجتماعی پرداخت 
می كردند، بسیاری از مشکالت شهرهای خوزستان حل می شد، اما واحدهایی مثل شركت 
مناطق نفت خیز جنوب و نیشــکر معتقدند ســهم خود را پرداخته اند و مسئوالن نباید 
كم كاری شان را به گردن آن ها بیاندازند. مدیرروابط عمومی شركت مناطق نفت خیز جنوب 
در این باره به همشهری توضیح می دهد: »این شركت سهم آالیندگی را از سال 93 و بعد 
از تصویب قانون، به طور كامل و بیش از 200 میلیارد تومان پرداخت كرده است. تا پایان 
سال98 به طور كامل و امسال هم بخشی پرداخت شده است كه مسئوالن استان باید درباره 
اینکه حق آالیندگی به چه مصارفی می رسید، آیا صرف توسعه شهری شده است یا خیر و ... 
پاسخ دهند.« »شهرام وردک« اما درباره متمم آالیندگی به سوءتفاهم میان شركت مناطق 
نفت خیز جنوب و مسئوالن خوزستان اشــاره می كند و می افزاید: »این متمم از سال93 
بین ما و سازمان امور مالیاتی خوزســتان محل اختالف بود. طبق این متمم ما باید یک 
درصد از فروش محصول خود را پرداخت می كردیم، اما نکته اینجاست كه شركت مناطق 
نفت خیزجنوب نفت را نمی  فروشــد بلکه آن را تولید می كند و در اختیار واحدهای دیگر 
قرار می دهیم. در نهایت در تاریخ 7 مرداد 99 شورای عالی مالیاتی نظر ما را تایید كرد و این 
اختالف حل شد.« او تاكید می كند 162 میلیارد تومانی كه از رقم 5 هزار میلیارد تومانی 
محل اختالف با حکم دادگاه از حساب شركت برداشت شده است نیز باید به حساب برگردد.

»سید كریم حســینی« رئیس مجمع نمایندگان خوزســتان اما تاكید می كند فرآیند 
اســتخراج و انتقال نفت این محصول را واجد یک ارزش افزوده می كند و به همین دلیل 
متمم آالیندگی باید از این ارزش افزوده پرداخت شود. اما »وحید آلبوناصر«، مدیرروابط 
عمومی نیشکر در پاسخ به پرسش مطرح شده توضیح می دهد: »نیشکر از چند سال پیش 
از پرداخت سهم آالیندگی معاف شــده، اما در حوزه مسئولیت اجتماعی اقدامات زیادی  
از جمله الیروبی خطوط اصلی فاضالب كوت عبداهلل در سال گذشته  و ایجاد سیل بند در 

روستاهای مجاوز اهواز انجام داده است.«

 سهم نفت و صنايع فعال در خوزستان 
برای رفع بحران چيست؟

پاسخ این سؤال تقریبا از قول همه مسئوالن مشترک است ؛ »نبود شبكه دفع آب هاي 
سطحي« در شهرهاي خوزستان، دلیلي است كه براي آبگرفتگي مطرح مي شود. سیدكریم 
حسیني، رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شوراي اسالمي هم در گفت وگو با 
همشهري تأكید كرده بود كه در اهواز و بسیاري از شهرهاي خوزستان شبکه دفع آب هاي 
سطحي وجود ندارد و از سوي دیگر شبکه فاضالب هم جوابگوي جمعیت فعلي نیست. 
استاد دانشکده مهندسي علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز در این باره توضیح بیشتري 
مي دهد و به همشــهري مي گوید: »زمان بارندگي، بار آب هاي ســطحي بر دوش شبکه 
فاضالب قرار مي گیرد و این شبکه باید حداقل 7 برابر ظرفیت آب تخلیه كند كه در نتیجه 
65 مترمکعب از آن به تدریج و طي چند روز تخلیه مي شود. مهم ترین دلیل آبگرفتگي و 

باقي ماندن آب در خیابان هاي اهواز، ماهشهر، خرمشهر، بندرامام )ره( و... همین است. «
مهدي قمشي مي افزاید: »طي شبانه روز در اهواز 5مترمکعب بر ثانیه، فاضالب خانگي باید 
تخلیه شود و ظرفیت شبکه فاضالب فعلي كمتر از 10مترمکعب بر ثانیه است درحالي كه 
این كالنشهر به شبکه دفع آب هاي سطحي با ظرفیت تخلیه حدود 70مترمکعب بر ثانیه 
نیاز دارد. در این وضعیت حتي اگر شبکه دفع فاضالب خانگي كشش دفع آب هاي سطحي 
را داشته باشد، یکي كردن این دو سیستم از نظر بهداشــتي صحیح نیست.« این استاد 
دانشگاه معتقد است طرح مسائلی چون مســطح بودن اهواز یا توپوگرافی این كالنشهر 
بهانه هایی است كه مسئوالن شهرداری برای برداشتن تقصیر از دوش خود مطرح می كنند 

زیرا با ایجاد شبکه دفع آب های سطحی می توان آب را به آبراهها هدایت كرد.
در این زمینه شهرداري به عنوان متولي اصلي صراحتا عنوان مي كند كه بودجه كافي ندارد 
و با 70میلیارد تومان اعتبار امسال فقط توانسته مشکل 28 نقطه از 57نقطه فوق بحراني 
را حل كند درحالي كه اهواز بیش از 400نقطه بحراني دارد. با وجود این، مشــاهده هاي 
میداني هم نشــان مي دهد تعویض لوله هاي جمع آ وري آب هاي سطحي به خوبي انجام 
نشده و مثال شهرداري لوله هایي با همان قطر قبلي جایگزین كرده و در حقیقت بودجه و 

اعتبار هدر رفته است.

 چرا با هر بارندگي در فصل پاييز و زمستان 
شاهد آبگرفتگي هستيم؟

سيده زهرا عباسي
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به صورت قانوني »آبفا مسئول مستقيم شبكه فاضالب و شهرداري ها مسئول 
رسيدگي به آب هاي سطحي هستند« اما نهادهاي دیگري مانند استانداري، مدیریت 
بحران و دستگاه هاي دیگر هم مســئولیت هایي دارند. هرچند علي  شریعتي، استاندار 
خوزستان درگفت و گو با شبکه اول صدا و سیما، مسئولیت مدیریت آبگرفتگي را جزو 
وظایف استانداري ندانست، علیرضا حقیقي پور، رئیس آبفاي خوزستان هم تأكید مي كند 
بار اضافي آب هاي سطحي بر شبکه  فاضالب در حوزه اختیار و عملکرد او نیست و شهردار 
هم از كمبود اعتبار گالیه مي كند، اما شهروندان و نمایندگان معتقدند كم كاري زیادي از 
سوي استانداري و آبفا و شهرداري صورت گرفته است. سیدكریم حسیني، رئیس مجمع 
نمایندگان خوزستان در گفت وگو با همشهري تأكید مي كند كه در جلسه هاي متعدد 
با مسئوالن نهادهاي متولي مانند شهرداري و آبفا، هشــدارهاي الزم را درباره مشکل 
آبگرفتگي داده و دو ســه  ماه قبل طرح ضربتي براي كنترل آب هاي سطحي طي یک 
تفاهمنامه تدوین شده است، اما طبق گزارش هاي رسیده شهرداري، آبفا و استانداري تا 
50درصد به آن عمل كرده اند. معاون سیاسي و اجتماعي استاندار خوزستان اما معتقد 
است بحراني كه تا این اندازه زندگي مردم را مختل مي كند به همه مربوط است، همه باید 

پاسخگو و پاي كار باشند و هیچ كس نمي تواند بگوید به من ارتباطي ندارد.
علي حسین حسین زاده، با اشــاره به موارد بدیهي و روشــني چون فرسودگي شبکه 
فاضالب، نبود شبکه دفع آب هاي سطحي، كمبود اعتبار و زمان بر بودن ایجاد و تکمیل 

این دو به همشهري مي گوید: »ما نمي توانیم به مردم بگوییم این وضع را تحمل كنید تا 
اعتبار تامین شود و تا چند سال دیگر مشکل حل شود. به جاي این موارد باید طرح هاي 
ضربتي و آمادگي داشته باشیم تا مردم اینطور گرفتار نشوند.« او معتقد است براي چنین 
بحران هایي كه ابعاد اجتماعي هم دارد باید یک مدیریت واحد بر همه نهادهاي متولي 
نظارت كند و با پیش بیني، آمادگي این بحران را داشته باشد و محل هاي خطر و گرفتاري 
را تعیین و متناسب با مشکالت امکانات براي اقدام ضربتي را فراهم كند نه اینکه بگذاریم 
بحران اتفاق بیفتد و بعد سراغ آن برویم. حسین زاده تأكید مي كند كه مدیریت ضربتي 
این بحران  نگاه تخصصي و دانشگاهي نیاز دارد و نمي توان مردم را در بحران و فاضالب 

و آب باالزده معطل كرد.
به اعتقاد شهروندان، نمایندگان مجلس شوراي اسالمي هم در پیگیري اعتبار و نظارت بر 
عملکرد مسئوالن استاني نقش مهمي دارند. به همین دلیل مجمع نمایندگان خوزستان 
خواســتار نگاه ویژه وزارتخانه ها، دولت و مجلس به این استان و محرومیت هاي آن در 

الیحه بودجه1400 است.
حسن درویشیان، رئیس بازرسي كل كشــور هم كه روز گذشته )دوشنبه( در نشست 
بررسي مشکالت آبگرفتگي در خوزستان حاضر شده بود، در این باره مي گوید: »باید فکر 
اساسي براي جمع آوري آب هاي سطحي شود تا مردم با هر بارندگي با مشکل آبگرفتگي 

روبه رو نشوند.«

چه كساني مسئول رسيدگي آبگرفتگي و حل مشكل مردم هستند؟

شاید بتوان گفت مهم ترین دلیل این اتفاق »كم كاري  در گذشته و انباشت مشكالت« 
است. این نکته اي است كه عضو شوراي شهر اهواز بر آن تأكید مي كند و به همشهري 
مي گوید: »مدیریت آب و فاضالب و آب هاي سطحي تا سال1370 در اختیار شهرداري 
بود و در نتیجه هر دو به شبکه فاضالب هدایت مي شــد. بعد از سال70 كه اداره آب و 
فاضالب تشکیل شد و شــبکه فاضالب را تحویل گرفت این روند به همان شکل سابق 
ادامه پیدا كرد. ساختمان هایي هم كه ساخته مي شد مسیر دفع آب هاي سطحي روي 
بام یا حیاط را به همان مسیر فاضالب هدایت مي كردند.« رحیم كعب عمیر، با اشاره به 
اقدامات پراكنده شهرداري در دهه هاي گذشته مي افزاید: »شهرداري گاهي به صورت 
جسته وگریخته جوي هاي روباز ایجاد كرد كه همین  جوي هاي روباز هم براي فاضالب 
مورد استفاده قرار مي گرفت. پس در نتیجه در گذشــته هر كاري در شهر انجام شده، 

تركیبي بوده است.«
این عضو شوراي شهر كه خود مسئول كمیته دفع آب هاي سطحي شورا نیز هست، ادامه 
مي دهد: »عمال از دوره اول تا چهارم شوراي شهر هیچ اقدام مشخصي از سوي شهرداري 
براي دفع آب هاي سطحي صورت نگرفته است و به دلیل خشکسالي هیچ كس هم پیگیر 
این اقدامات نبود. اما در دوره پنجم و با توجه به شروع بارندگي هاي شدید 57نقطه فوق 
بحراني در كالنشهر اهواز شناسایي شد كه حل مشکل 28مورد به شهرداري، 23مورد 
به آبفا و 6مورد هم به صورت مشترک محول شد. شهرداري از سال گذشته رفع مشکل 

28نقطه فوق بحراني را انجام داد و امسال در هیچ كدام از این مناطق مشکلي نداشتیم. 
آبفا از 23مورد حدود 9مورد را انجام داده و از موارد مشترک نیز 4،3مورد رفع مشکل 
شده است.« او اما بحران پیش آمده در روزهاي گذشته را تکذیب نمي كند و با عذرخواهي 
از شهروندان ســاكن در منطقه6 تصریح مي كند:  »متأســفانه در منطقه6 شهرداري 
ناهماهنگي، سوءمدیریت و بي تدبیري در هر 2ارگان شهرداري و آبفا مشکالت زیادي 

براي مردم ایجاد كرد و همین بحران همه اقدامات انجام شده را زیر سؤال برد.«
كعب عمیــر درباره ایجاد شــبکه دفــع آب هاي ســطحي هم توضیــح مي دهد كه 
ساختمان سازي هاي گسترده، یکي بودن مجاري فاضالب و دفع آب هاي سطحي در 
منازل و معابر باریک در برخي مناطق، ایجاد شبکه جمع آوري و دفع آب هاي سطحي 
را تقریبا غیرممکن كرده است. با این حال او توضیح مي دهد:  »مطالعات در دست انجام 
است و به نظر مي رسد باید در برخي مناطق شبکه دفع آب هاي سطحي با ایجاد جوي هاي 
روباز بتني پیش بیني شود. در مناطقي كه معابر باریک دارد و امکان جوي گذاري نیست 
باید لوله گذاري با قطر مناسب انجام شود و در مناطق نزدیک رودخانه ها هم آب به سمت 
رودخانه ها هدایت شود.« این عضو شوراي شهر تأكید مي كند كه تامین اعتبار رفع مشکل 
شهرهاي خوزستان از عهده شهرداري ها به تنهایي برنمي آید و باید دولت و صنایع با عمل 

به مسئولیت اجتماعي شان پاي كار بیایند تا دیگر شرمنده مردم نشویم.

چرا مسئوالن، متولي اقدامي براي حل مشكل آبگرفتگي اهواز نمي كنند؟
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دولت و مجلس از بازگشــت جنگل آقمشهد و كوه دماوند به 
منابع
منابع طبيعي حمايــت كردند. در پي موقوفه اعالم شــدن طبيعي

5600هكتار جنگل هيركاني آقمشــهد ســاري در استان 
مازندران و اعتراضات مردمي، پرونده قضايي اين وقف در قوه قضاييه گشوده 
شده است و همزمان سازمان بازرسي كل كشور و دولت نيز براي به نتيجه 

رسيدن اين پرونده وارد شدند.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري نيز ديروز با هشتگ »#انفال_

قابل_وقف_نيســت«، در حســاب كاربري خود در توييتر نوشت: »بيش از 
1000پرونده اختالفي ميان سازمان جنگل ها و محيط زيست با اوقاف وجود 
دارد كه مراتع  دماوند و آقمشهد يكي از آنهاست. اليحه اي براي حل اين مشكل 
در دولت تصويب و به مجلس ارائه شده است.   جنگل ها و محيط زيست ملك 

مشاع همه ايرانيان و ضامن عدالت بين نسلي است، از آن نمي گذريم.« 
اما اين اليحه هم اكنــون در چه مرحله اي قرار دارد؟ ســميه رفيعي، رئيس 
فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اســالمي در گفت وگو با همشهري 

جزئياتي از اين اليحه را تشريح كرد. به گفته سميه رفيعي، تعارضاتي كه در 
جريان وقف پيش مي آيد و چالش هايي كه براي همه ايجاد مي كند مدت هاي 
مديد براي مردم مشــكالتي پديد آورده كه نمونه مشهود آن مربوط به وقف 
بخشي از كوه دماوند يا جنگل آقمشهد است. البته ما گزارش هايي نيز دريافت 
كرده ايم كه در شهرهاي كوچك نيز برخي وقف ها موجب تعارضات مردمي و 
اوقاف شده است. رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس با اعالم اين موضوع 
كه جلساتي با كارشناسان تدوين اليحه ممنوعيت وقف انفال برگزار كرده است، 
تصريح كرد: طبق بررسي هايي كه داشــتيم، اين شرايط از منظر قانوني بايد 
اصالح شود تا به مسئله مهم و شرعي وقف خدشه اي وارد نشود. در اين راستا 
اليحه مورد اشاره معاون اول رئيس جمهور تهيه شده تا پس از بررسي و تصويب 

در مجلس، بتوان خواست مردم را در حفظ منابع ملي و طبيعي تامين كرد.
سميه رفيعي در پاسخ به اين پرسش همشهري كه اوقاف انتقادهايي به اين 
اليحه داشــته اعالم كرد: انتقاد معاون حقوقي اوقاف از تدوين اين اليحه در 
شرايطي مطرح شده كه وقتي قرار است اصالحي در قوانين كشور صورت گيرد، 
مجلس از ذي نفعان براي ارائه نظر دعوت خواهد كرد و مشاركت ذي نفعان نيز 

مي تواند در سير بازنگري مفيد باشد.
به گزارش همشهري، اليحه ممنوعيت وقف انفال كه از سوي دولت تدوين شده 

است هم اكنون در مرحله ارسال به مجلس قرار دارد و براي تصويب و تبديل به 
قانون در صحن مجلس مطرح خواهد شد.

جزئياتاليحهدولت
طبق اليحه دولت، قرار است ماده واحده اي براي اصالح تبصره 6 قانون ابطال 
اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه افزوده شود. طبق متن اين ماده واحده 
كه در اختيار همشهري قرار گرفته است، »به منظور جلوگيري از سوءاستفاده 
افراد سودجو از طريق صحنه سازي و تظاهر به تصرف در اموال عمومي و منابع 
طبيعي« عبارت »مگر در مورد حريم موقوفات و اراضي كه قبل از سال1365 
احيا شده باشد« از ماده واحده قانون ابطال فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه 
حذف مي شود. به اين ترتيب قانون مناســب براي اعالم عدم اعتبار هرگونه 

دست اندازي به منابع طبيعي قوت بيشتري مي گيرد.
معاونت حقوقي رياست جمهوري در اليحه تدوين شده، توجه به گزارش هاي 
ناظر به وقف بخشي از انفال و منابع طبيعي كشور و جلوگيري از تكرار موضوعات 
مشابه و نيز ايجاد اختالل در نظام انفال و منابع ملي و طبيعي و دست اندازي 
نسبت به اموال عمومي كه منجر به تضييع منافع و مصالح عمومي مي شود را 

ازجمله داليل پيشنهاد اليحه مذكور اعالم كرده است.

  معاون اول رئيس جمهوري: جنگل ها و محيط زيست ملك مشاع همه ايرانيان است و از آن نمي گذريم
  رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس: برخي تعارضات همچون وقف بخشي از كوه دماوند و جنگل 

آقمشهد مردم را با مشكل مواجه كرده است
دولت و مجلس يكصدا عليه وقف انفال خبرهای كوتاه

 اليحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال 
محيط
آينده با پيش بيني هــزار و 700ميليارد زيست

تومــان در بخش محيط زيســت تقديم 
مجلس شد. حدود دو ســوم اين بودجه براي اعتبارات 
هزينه اي )هزينه هاي جاري( اين سازمان اختصاص يافته 
كه صرف حقوق و دستمزد كاركنان، هزينه هاي روزمره 
)مثل پول آب، برق، تلفن و حمل ونقــل( و هزينه ارائه 

خدمات عمومي مي شود.
اين بودجه نسبت به سال گذشته فقط در بخش اعتبارات 
جاري 590ميليارد تومان يعني 52درصد افزايش يافته 
است. در سال 98بودجه سازمان حفاظت محيط زيست در 
بخش اجرايي حدود 534ميليارد تومان و در سال 99آنچه 

مصوب شد 638ميليارد تومان بود.
از تغييرات مهم اليحه بودجه سال 1400، افزايش تقريبا 
30درصدي برنامه حفاظت از مناطــق تحت مديريت 
سازمان حفاظت محيط زيست و حمايت از محيط بانان 
است كه به حدود 108ميليارد تومان رسيده است. اين 
مبلغ قرار است صرف ارتقاي توان فيزيكي و تجهيزاتي 
محيط بانان، حمايت از محيط بانان و جبران خســارات 
وارده، تامين و جبران خسارات وارده به اموال و اشخاص 

آسيب ديده و توانمندسازي و آموزش محيط بانان و يگان 
حفاظت محيط زيست صرف شود.

بودجه ســال 1400ســازمان حفاظت محيط زيست 
در بخش برنامه پايــش و مديريــت آالينده ها، حدود 
324.3ميليارد تومان درنظر گرفته شــده است. بخشي 
از ايــن بودجه صــرف ارزيابي و پايش اثرات توســعه و 
فعاليت هاي توليدي بر محيط زيست، پايش متغيرهاي 
فيزيكي، شــيميايي، بيولوژيكــي و آلودگي هاي منابع 
زيســتي، تقويت صندوق ملي محيط زيست در اجراي 
قانون هــواي پاك و مديريت پســماندها، پايش عوامل 
آالينده هــوا و تغييرات اقليمي و همچنيــن نظارت بر 
مديريت پسماندها خواهد شد. در بخش برنامه حفاظت و 
بهره برداري پايدار از زيست بوم هاي آبي نيز 160.5ميليارد 
تومان بودجه درنظر گرفته شده كه نسبت به سال گذشته 
45.5درصد افزايش داشته است. بودجه برنامه حفاظت، 
احياء و بهســازي زيست بوم هاي خشــكي نيز افزايش 
62.5درصدي داشته است. در بودجه سال 1400سازمان 
حفاظت محيط زيست، براي فرهنگ ســازي و ارتقاي 
مشاركت هاي مردمي در حوزه محيط زيست نيز اعتباري 
حدود 143. 5ميليارد تومان لحاظ شده كه نسبت به سال 

گذشته افزايش 44درصدي داشته است.
سميه رفيعي، رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس در 
گفت وگو با همشهري با اشاره به اينكه مجلس به دنبال 

افزايش بودجه بخش محيط زيست در اليحه بودجه سال 
آينده است، مي گويد: 20پيشنهاد براي بهبود وضعيت 
سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري تهيه شده اســت. او 2 نگراني اصلي براي 
بودجه ســال 1400در حفظ محيط زيست ايران دارد و 
مي گويد: اين بودجه با توجه به حجم فعاليت هاي مربوط 
به حفاظت محيط زيست ناكافي و غيرقابل توجه است. 
چون با نگاه به موضوع آتش ســوزي  در مناطق حفاظت 
شــده در ســال 99مي توان به ناكافي بودن بودجه پي 
برد. ضمن اينكه سازمان حفاظت محيط زيست وظايف 
پراكنده و متنوعی دارد و بخش عمده بودجه صرف حقوق 
و مزاياي پرســنل و محيط بانان خواهد شد. به گفته او، 
اتفاق خوب در اليحه بودجه سال 1400، مستقل بودن 

رديف بودجه محيط بانان و افزايش آن است.
نگراني دوم رئيس فراكســيون محيط زيست مجلس 
در موضوع بودجه سال 1400حفاظت از محيط زيست 
ايران، عدم تخصيص رديف هــا در بخش هاي مربوطه 
است. رفيعي مي گويد: متأسفانه اشتباه مرسوم دولت ها 
در ســال آخر اين اســت كه بودجه هاي مصوب را در 
بخش هايي مانند محيط زيست صرف نمي كنند. يعني 
بودجه پيشــنهادي دقيقــا در بخش مصــوب هزينه 
نمي شود كه نمايندگان مجلس به جهت  شأن نظارتي 
خود تالش خواهند كرد كه اشــتباه سال هاي گذشته 

تكرار نشــود. نماينده تهران در مجلــس همچنين از 
برخي اختالف نظرها در مجلس درخصوص درآمدهاي 
مربوط بــه بخش پســماند خبــر داده اســت. يكي 
از مناقشــه برانگيزترين رديف هاي بودجــه اي حوزه 
محيط زيست در اليحه بودجه 1400درآمدهاي حاصل 
از قوانين مديريت پسماند و هواي پاك است. براساس 
بند و تبصره اليحه بودجه ســال آينده كشــور، منابع 
حاصل از بخش پســماند قرار اســت تا سقف 10هزار 
ميليــارد ريال بــراي بازيافت پســماندهاي حاصل از 
كاالهاي مورد نظر ســازمان حفاظت محيط زيست با 
مشاركت بخش خصوصي و نظارت اين سازمان مصرف 
شــود. بند »م« تبصــره »35« اليحه بودجه كشــور، 
درصدي از عــوارض آاليندگي وصول شــده از محل 
يك درصد درآمد ماليات بر ارزش افزوده به ســازمان 
حفاظت محيط زيست اختصاص مي يابد تا پس از مبادله 
موافقت نامه با ســازمان برنامه و بودجه كشور از طريق 
صندوق حفاظت محيط زيست صرف اعطاي تسهيالت 
براي كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و جلوگيري از 
تخريب محيط زيست شود. اين بخش از اليحه به دليل 
مخالفت برخي نمايندگان مجلس در ماه هاي اخير محل 
اختالف جدي بود. برخي نمايندگان معتقدند، عوارض 
پســماند بايد به شهرداري ها داده شــود. ولي سازمان 

حفاظت محيط زيست با اين پيشنهاد مخالف است.

بودجــهســازمانحفاظــتمحيطزيســت
دربخشهزينههايجاري

سال 1400سال 99سال 98

640ميليارد 
تومان 

922ميليارد 
تومان

1228ميليارد 
تومان 

درآمدها،واگذاريداراييهايسرمايهايوواگذاري
داراييمالي

درآمد موضوع ماده )12( آيين نامه 
اجرايي قانون مديريت پسماندها

30ميليارد 
تومان

درآمد حاصل از جرايم ماده )21( 
قانون مديريت پسماند

1ميليارد 
تومان

درآمد حاصل از اجراي ماده)33( 
قانون هواي  پاك

5ميليارد 
تومان

درآمد حاصل از اجراي وصول 
جريمه ها و خسارات قانون حفاظت، 

احيا و مديريت تاالب ها

3ميليارد 
تومان

درآمد حاصل از وصول جريمه ها 
و خسارات مربوط به آلودگي خاك 

موضوع ماده 25قانون حفاظت از خاك

2ميليارد 
تومان

درآمد حاصل از فروش كاالهايي كه 
مصرف آنها منجر به توليد پسماندهاي 

مخرب محيط زيست مي شود

هزارميليارد 
تومان

رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس: بودجه 1400براي حفظ محيط زيست ناكافي استمحیط بانان از بودجه سهم گرفتند، آتش سوزی جنگل ها جاافتاد

زهرارفيعی
خبرنگار

سيدمحمدفخار
خبرنگار

  عملكردمجريانقانونهوايپاكقابلقبولنيست
سازمان محيط زيســت اعالم كرد عملكرد دســتگاه هاي متولي در 
اجراي قانون هواي پاك اصال قابل قبول نيست. به گزارش ايرنا، مسعود 
تجريشي، معاون محيط زيست انساني اين ســازمان گفت: در قانون 
هواي پاك، وظايف دســتگاه هاي اجرايي مرتبط مشــخص و به آنها 
ابالغ شده كه به نظر مي رســد به اين وظايف به خوبي عمل نكرده اند؛ 
چون اگر غيراز اين بود امروز شــرايط هوا بايد در وضعيت بهتري قرار 
مي گرفت. سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان يك نهاد نظارتي، 
اقدام به ارزيابي دستگاه ها در اجراي قانون هواي پاك كرده و مشخص 
شده كه حتي برخي دستگاه هاي اجرايي وظيفه خود در زمينه اجراي 
قانون هواي پاك را نمي دانند. يعني حتي برخي دستگاه هاي اجرايي 
متولي گري خود را هم نمي دانســتند درحالي كه همه بندهاي قانون 
هواي پاك به دستگاه هاي متولي ابالغ شده اســت. تجريشي اظهار 
كرد: از اين رو اوايل امسال همه وظايف دستگاه هاي اجرايي مختلف را 
در رابطه با قانون هواي پاك بخش به بخش و به تفكيك دستگاه هاي 
اجرايي مشــخص و به آنها ابالغ كرديم و از آنها خواستيم كه عملكرد 

خود را براي ما ارسال كنند.

  تالشبرايثبتروزمحيطباندرتقويم
كارزار مجازي ثبت روز ملي محيط بانان درتقويم رســمي كشــور 
راه اندازي شــد. به گزارش مهر، گروهــي از فعاالن و دوســتداران 
محيط زيســت با راه اندازي كارزار مجازي خواســتار ثبت روز ملي 
محيط بانان درتقويم رســمي كشــور شــده اند. تا زمان تنظيم اين 
خبر، 4هزارو243نفر آن را امضا كرده انــد. امضاكنندگان اين نامه از 
رئيس جمهور خواسته اند يك روز را به نام »محيط بان« در تقويم رسمي 
كشور ثبت كنند و پيشنهاد داده اند كه اين روز مي تواند روز تولد امام 
رضا )ع( به عنوان ضامن آهو روز محيط بان ناميده شــود. به ازاي هر 
12هزار هكتار از عرصه هاي طبيعي در ايران يك محيط بان در حال 

انجام وظيفه است.

  توسعهزراعتچوب،منجيجنگلهايسمنان
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ســمنان از برنامه ريزي 
براي توسعه زراعت چوب با هدف حفاظت از جنگل ها و كاهش قاچاق 
زغال و چوب درخت هاي جنگلي خبر داد. به گزارش ايســنا، جعفر 
مرادي حقيقي گفت: منابع طبيعي استان، بخشي از اراضي خود را در 
اختيار بهره برداران قرار مي دهد تا هم به اقتصاد خانوارها و بهره برداران 
كمك شود و هم با توســعه زراعت چوب از قاچاق چوب درخت هاي 
جنگلي جلوگيري شود. مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان از 
قطع و قاچاق چوب تاغ ها در مناطق جنوبي استان به عنوان يك معضل 
نام برد و افزود: انتظار داريم كه مردم با همكاري و همراهي خود منابع 
طبيعي استان را در حفاظت از اين سرمايه ها كمك كنند. وي با بيان 
اينكه هزينه زيادي براي به ثمرنشستن اين تاغ ها در سال هاي گذشته 
شده ادامه داد: تاغ ها هم در زمينه جلوگيري از فرسايش خاك و هم 
در مقابله با پيشــروي كوير و بيابان نقش بسيار مهمي دارند و تداوم 

قطع آنها مي تواند آثار زيانباري براي مردم اين مناطق داشته باشد.
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 14روز مانده به آغــاز امتحانات ترم اول 
مدارس، پرسش اصلي معلمان، مديران گزارش

مدارس، دانش آموزان و خانواده آنها اين 
است كه باالخره امتحانات اين فصل حضوري برگزاري 
مي شود يا مجازي؟ در اين باره تاكنون مسئوالن وزارت 
آموزش و پرورش 2اظهارنظر متفاوت از هم داشــته اند. 
وزير آمــوزش و پرورش گفته هنــوز تصميم قطعي در 
اين باره گرفته نشــده و ديگري رئيس مركز سنجش و 
پايش كيفيت وزارت آموزش و پرورش اســت كه اعالم 
كرده بسته به شرايط كرونايي هر منطقه، شكل برگزاري 

امتحانات متفاوت خواهد بود.
اولين اظهارنظــر در اين باره را وزيــر آموزش و پرورش 
داشــته. او روز يكشــنبه، 16آذرماه در حاشيه برنامه 
گفت وگوي هفتگي به خبرنگاران گفت: در چند هفته 
اخير، جلسات متعددي درخصوص برگزاري امتحانات 
دي ماه برگزار شده اســت. با يك وضعيت ثابت روبه رو 
نيستيم، بلكه شرايط متفاوت است؛ بنابراين با توجه به 
صالحديدهاي ستاد كرونا همكاران ما مشغول بررسي 
و مطالعات در ايــن زمينه و همچنين تعامل با ســتاد 
ملي كرونا و معاونان آموزشي هستند و تا قبل از شروع 

امتحانات روش برگزاري اعالم خواهد شد.
وزير آموزش و پــرورش توضيح داد: هــم آزمون هاي 
حضوري و هم مجازي در دستور كار ما قرار دارند و در اين 
زمينه كيفيت ها و روش هاي مختلف آزمون را بررســي 
و شناســايي كرديم. آنچه براي ما مهم است استفاده از 
روش هاي اطمينان بخش در برگزاري امتحانات است تا از 
فراگيري محتواهاي درسي توسط دانش آموزان مطمئن 
شويم. او سپس تأكيد كرده كه هيچ يك از پيشنهادهاي 
ارائه شده به ستاد ملي مبارزه با كرونا هنوز قطعي نيست و 

بايد والدين منتظر خبر قطعي در اين باره بمانند.

امتحان حضوري در مناطق زرد و نارنجي
ســناريوي دوم درباره امتحانات دي ماه 99 به سخنان 
خسرو ساكي، رئيس مركز سنجش و پايش كيفيت وزارت 
آموزش و پرورش بازمي گردد. او در اين باره نسبتا صريح 
اظهارنظر كرده و گفته است: برگزاري امتحانات پاياني 

نوبت اول دانش آموزان به صورت حضوري يا مجازي به 
شــرايط زرد، نارنجي و قرمز منطقه اي بستگي دارد كه 
مدرسه در آنجا واقع شده اســت. براساس مصوبه 977 
شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي مدرسه مي تواند 
شــرايط را درنظر بگيرد و اگر امكان آن وجود داشــت، 
امتحانات را به صورت حضوري برگزار كند و اگر ممكن 
نبود امتحانات از طريق آزمون هاي آنالين شبكه شاد و 
ساير آزمون  يارهايي كه در كشــور رواج دارد به صورت 

مجازي برگزار شود.
او درباره امتحانات پايه نهم و دوازدهم گفت: امتحانات 
نوبت اول اين دو پايه در اختيار مدرسه است، اما امتحانات 

در خرداد ماه به صورت نهايي و حضوري برگزار مي شود.

گزينه امتحان حضوري روي ميز است
اما به جز اظهارنظرهاي رسمي در رسانه ها، اخبار جلسات 
شــوراي معاونان وزارت آموزش و پرورش در هفته هاي 
اخير نشــان مي دهد كه احتمال برگزاري سراســري 
امتحانات حضوري در مقطع متوسطه اول و دوم همچنان 
وجود دارد و مسئوالن آموزش و پرورش به دنبال اقناع 
ستاد ملي مبارزه با كرونا در اين باره هستند. يك منبع 
آگاه كه در اين جلسات حضور دارد به همشهري گفت: 
وزير آموزش و پرورش و برخي از معاونان آموزشي تمايل 
دارند كه امتحانات حضوري باشد؛ چون نگران آسيب هاي 
امتحان مجازي به ويژه تقلب و كاهش كيفيت آموزش 
هستند. گزارش مديران مدارس نشان مي دهد كه ابزار 
كنترلي براي رصد دقيق دانش آموزان حين امتحان در 
دست معلمان بسيار كم است و احتمال بااليي مي رود 
كه نمرات دانش آموزان در امتحانات پيش رو غيرواقعي 
باشد. از سويي ديگر امتحانات دي ماه ابزار خوبي براي 
رصد كيفيت آموزش معلمان هم هست و نشان مي دهد 
كه كيفيت آموزش ها در دوره مجازي تا چه اندازه مفيد 
و درست بوده است. به هر حال، گزينه اصلي روي ميز 
وزير آموزش و پرورش بــراي امتحانات پيش رو همان 

شكل حضوري است.
او دربــاره موانــع پيــش روي مســئوالن وزارت 
آموزش وپرورش بــراي برگزاري حضــوري امتحانات 
هم گفت: آنها 2مانع اصلي پيــش روي خود مي بينند؛ 
اولي وزارت بهداشــت و احتمال باالي مخالفت آنها در 
اين باره و دومي واكنش منفي افكار عمومي به خصوص 

والدين دانش آموزان كه نگران حضور فرزندانشــان در 
مدارس به دليل شيوع كرونا هستند. هر دو مورد چالش 
شناخته شده و مهمي است كه وزير و معاونانش نگران 

آن هستند و دنبال راه حل براي آن مي گردند.

نظر پژوهشــگاه مطالعات آموزش و پرورش 
چيست؟

شكل برگزاري امتحانات سومين چالش بزرگي است كه 
وزارت آموزش و پرورش بعد از كرونا با آن روبه رو شــده 
و نمي تواند در باره آن تصميم قطعي بگيرد. نخســتين 
چالش بازگشــايي مدارس بود كه مسئوالن آموزش و 
پرورش تأكيد داشــتند دانش آموزان به مدرسه بروند، 
اما صحبت هاي متناقض و با شــك و شبهه در روزهاي 
پاياني متصل به سال تحصيلي جديد و مخالفت شديد 
بخش بزرگي از خانواده دانش آموزان و معلمان و بعد از 
آن مخالفت وزارت بهداشت باعث شد اين موضوع تقريباً 
در همه شــهرها منتفي شــود. دومين چالش استفاده 
سراسري از شبكه شــاد و ممنوعيت به كارگيري ساير 
اپليكيشــن هاي تعاملي بود كه برخي از كارشناسان، 
آموزش و پرورش را در اين زمينه موفق و برخي ناموفق 
مي دانند و حاال برگزاري امتحانات كه باز هم با  2گروه 

موافق و مخالف روبه رو شده است.
پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پرورش كــه مركز 
تحقيقاتــي و پژوهشــي وزارت آموزش و پــرورش به 
شــمار مي رود، مطالعات فوري در زمينه شكل ارزيابي 
علمي دانش آموزان انجــام داده اســت. اعضاي گروه 
مطالعات فوري اين پژوهشگاه معتقدند كه بايد بخشي 
از امتحانات مدارس در زمانه كرونا حضوري باشــد. در 
گزارش اين گروه آمده اســت: »بايد توجه داشــت كه 
ســنجش از راه دور، ازجمله سنجش الكترونيكي براي 
همه دروس برازنده نيســت؛ بنابرايــن، اگر معلم ناچار 
نباشد نبايد به ســنجش از راه دور بسنده كند. با وجود 
اين، اگر هدف ســنجش تكويني و هدايــت يادگيري 
باشد، معلم مي تواند با استفاده از بازخوردهاي سنجيده 
و هوشمندانه به هدايت يادگيري دانش آموزان بپردازد. 
با مالحظه شــرايط كنونــي در مدارس ايــران، براي 
ســنجش تراكمي برخي از دروس ماننــد دروس علوم 
پايه، زبان و ادبيات نبايد به آزمون الكترونيكي بســنده 
كرد. الزم اســت تدابيري اتخاذ شــود كه شرايط براي 
برگزاري آزمون حضوري فراهم شود. مدارس مي توانند 
متناســب با شــرايط خود )تعداد دانش آمــوز، فضاي 
برگزاري آزمون و امكان توزيع دانش آموزان در زمان هاي 

 مختلف( به برگــزاري آزمون حضوري اقــدام كنند.«

نگراني از تورم نمره دانش آموزان
اعضاي ايــن گروه معتقدنــد كه اختــالل در كاركرد 
مدرسه مي تواند به پيامدهاي زيانبار و جبران ناپذيري 
منجر شــود؛ بنابراين اســتفاده از همــه فرصت هاي 
آموزشــي ضروري اســت. »به طور قطــع مالحظات 
مربوط به ارزشيابي مناســب از دانش آموزان ازجمله 
اين سياســت هاي مؤثر اســت. از طرف ديگر، فقدان 
شكل گيري مهارت هاي خودمختاري در دانش آموزان 
دوره ابتدايي براي بهره مندي بيشتر از برنامه هاي آموزش 
مجازي و از راه دور و همينطور عدم برخورداري اين نوع 
آموزش ها از ســازوكارهاي بازخورد دهي و ارزشيابي 
تكويني قابل اعتنا، بر دشــواري هاي موجود افزوده اند. 
يكي از مهم ترين نگراني ها در ارزشــيابي مجازي و از 
راه دور، اعتبار شــاخص هاي عملكرد تحصيلي است؛ 
يعني ممكن اســت بنا به روش هاي معيوب سنجش  
يا اقدامات خواسته و ناخواســته معلمان شاهد تورم 
نمــره دانش آموزان باشــيم. اين پديــده وقتي روي 
مي دهد كه افزايش نمرات دانش آموزان در آزمون ها يا 
سنجش هاي مختلف، بازتاب پيشرفت واقعي آنها در 

يادگيري نيست.«
در اين گزارش همچنين آمده است: »پيشرفت تحصيلي 
اصلي ترين هدف آموزش و پرورش در جهان از گذشته تا 
امروز بوده است. با توجه به شرايط بحران كنوني، ضرورت 
تأسيس مركز ملي پيشــرفت تحصيلي بيش از پيش 
احساس مي شود. وجود اين مركز مي تواند ضمن مطالعه 
علمي پيشرفت تحصيلي و چگونگي ارتقاي آن در نظام 
آموزشي كشور، به طور مستقل بر سنجش و ارزشيابي 
آن به عنوان مهم ترين شاخص ارزشيابي نظام آموزشي 
نظارت داشته باشد. سنجش هاي پاياني دقيق و استاندارد 
يكي از شيوه هاي مهم تضمين كيفيت پيشرفت تحصيلي 
است؛ بنابراين در شــرايط موجود انجام سنجش هاي 
پاياني حضوري از پيش موجــود در دوره هاي ابتدايي و 
متوسطه تحت پروتكل هاي بهداشــتي و ساير شرايط 
الزم مورد تأكيد است. از طرف ديگر، مركز ملي پيشرفت 
تحصيلي بايد آماده ســازي  و اجراي ملــي آزمون هاي 
مستقل استاندارد و معتبر پيشرفت تحصيلي را به منظور 

پايش پيوسته آن در دستور كار قرار دهد.«

همشهري از جزئيات برگزاري امتحانات مدارس گزارش مي دهد

 2سناريو براي برگزاري امتحانات دانش آموزي وجود دارد كه بسته به وضعيت كرونا در شهرها درباره آنها تصميم گيري مي شود
امتحاناتدانشآموزيدردوراهيتصميمگيري

يادداشت

 ضعف عملكرد گروه هاي داوطلب
در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

آســيب هاي اجتماعي دو مرحلــه دارد، يكــي مداخالت كاهش 
آسيب هاســت كه در حــوزه درمــان و بازتواني و كمــك به افراد 
آسيب ديده اقدام مي كند. دوم، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 
است. نكته اينجاســت كه آســيب هاي اجتماعي موضوعي كامال 
تخصصي است و نياز به مداخالت تخصصي دارد. بنابراين مداخالت 
غيرتخصصي در موضوع آســيب هاي اجتماعي مي تواند منجر به 
آسيب بيشتر شود. يعني در يك بخش آسيب را كم و در بخش ديگر 
بيشتر كند. اگر نيروي داوطلب در اين حوزه مي خواهد مداخله اي 
داشته باشد، حتما بايد آموزش فراگير ببيند. اين افراد مي توانند از 
مبتدي شروع كنند و در نهايت وارد آموزش هاي تخصصي و كامل 
شــوند. خود افراد بايد داوطلب گرفتن آموزش باشند و بدانند كه 
هر چقدر بيشــتر ياد بگيرند بهتر مي توانند كمــك كنند. هر چند 
كه قرار نيســت آنها را تبديل به متخصص آســيب هاي اجتماعي 
كرد. براي نمونه در حوزه اعتياد، صدها هزار نفر خدمات داوطلبانه 
ارائه مي كنند كه بيشتر آنها خودشــان به نوعي درگير آسيب هاي 
اجتماعي و اعتياد بوده اند. اين نيروها به دليل اقدامات داوطلبانه در 
حوزه كاهش آسيب اعتياد و درمان معتادان، هزينه ها را كم كرده اند. 
همين هم سبب شده تا در شرايط فعلي بيش از 400هزار بهبود يافته 
اعتياد در كشور وجود داشته باشد و اگر قرار بود براي هر كدام از اين 
افراد و ترك اعتياد و بازگشت شــان به جامعه نيروي انساني به كار 
گرفته مي شد، بايد ســرمايه عظيمي در نظر مي گرفتيم. بنابراين 
در بخش آموزش نيروها و نوع ورود به بحران از ســوي اين گروه ها 
مشكالتي ديده مي شود. نكته اما اينجاست كه ما در حوزه پيشگيري 
از آسيب هاي اجتماعي ضعيف عمل كرده ايم و با فعاليت هاي قابل 
توجه مردمي روبه رو نيستيم. اين حوزه با جان انسان ها سر و كار دارد، 
بنابراين مداخالتي كه انجام مي شود يا منجر مي شود جان انساني 
به خطر بيفتد يا جان كسي نجات داده شود. بايد اين موضوع بررسي 
شــود كه تا چه ميزان نيروي آموزش ديــده مي تواند در مداخالت 
تأثير گذار باشد. در همين جاست كه موضوع آموزش نيروها اهميت 
پيدا مي كند. چالشي كه ما با آن روبه رو هستيم اين است كه مثال در 
10سال گذشته گروه هاي مختلفي شكل گرفته اند كه در مناطقي 
شروع به توزيع غذا ميان كارتن خواب ها كرده اند. اين گروه ها بعد از 
مدتي انسجامشان را از دست دادند و باعث شدند تا آسيب ديگري 
ايجاد شود و آنهم تجمع اين گروه ها در مناطق خاص بود تا بتوانند از 
امكانات استفاده كنند. بنابراين به نظر مي رسد موضوع اصلي در حوزه 
فعاليت  در زمينه آسيب هاي اجتماعي نگرش سيستمي به موضوع 
است. بايد بهترين نوع مداخله با كمترين عوارض و باالترين كيفيت 

درنظر گرفته شود. 

عباس ديلمي زاده
 كارشناس حوزه اعتياد و مديرعامل جمعيت تولد دوباره
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جهان استارت آپي مسير آينده

روباتيبرايآشپزيوشستنهمهظرفها
 روبات هاي آشپز در دنيا كم نبوده اند اما روبات مولي هم

5000 دستور پخت بلد است هم بعد از غذا ظرف ها را مي شويد

ســرانجام بهترين وسيله آشپزخانه توســط يك دانشمند روس 
ساخته شد؛ روباتي كه بدون كوچكترين دخالت انساني هم آشپزي 
مي كند و هم ظروف باقي مانده را می شويد و جمع مي كند. البته 
هزينه داشتن اين روبات كاربردي كه با فشردن يك دكمه مي تواند 
يكي از 5000 دستورپخت غذا در حافظه را اجرا كند، معادل هزينه 

خريد يك خانه است! 
به گزارش گاردين، يك شــركت روباتيك مســتقر در لندن روز 
گذشته از نخستين روبات آشپزخانه در جهان رونمايي كرد و وعده 
داد كه اين روبات تمام مراحل آشپزي را از ابتدا تا انتها به تنهايي 
انجام می دهد و پس از پايان كار نيز همه به هم ريختگي ها ازجمله 

ظروف كثيف را نيز تميز و مرتب مي كند.
روبات آشــپزخانه مولي كه زاييده ذهن رياضيدان و دانشــمند 
كامپيوتر روســي »مارك اولينيك« اســت، وعده هــاي غذايي 
رستوراني اســتاندارد را بدون اينكه صاحب آن حتي يك انگشت 
خود را تكان دهد يا غذايي از بيرون سفارش دهد، درست مي كند.

البته كه اين روبات ارزان نيست و اولينيك هزينه 248هزار پوندي 
)حدود 8ميليارد تومان( آن را تأييد مي كند. البته او با تأييد اين 
هزينه گران قيمت ادعا كرده است كه تاكنون هزار و 205نفر واجد 
شــرايط براي خريد يكي از اين روبات هاي آشپزخانه ابراز عالقه 
كرده اند. به گفته اولينيك قيمت اين روبات معادل يك ابرخودرو يا 
قايق بادباني كوچك است. البته شركت سازنده مولي اميدوار است 

در آينده مدل هاي ارزان تري را به بازار معرفي كند.
اولينيك هنگام راه اندازي آشپزخانه روبات در نمايشگاه فناوري 
اطالعات خليج فارس در دبي گفت: آنچه در اينجا مشاهده مي كنيد 
نخستين َآشپزخانه روباتيك مصرفي در جهان است. مانند تمام 
فناوري هاي پيشــرفته ماننداتومبيل هــا، تلويزيون ها و رايانه ها 
اين روبات نيز مورد توجه عالقه مندان، متخصصان و نخســتين 
خريداران قرار خواهد گرفت و براساس آن قيمت گذاري مي شود.

وي در ادامه گفت: پيش بيني مي كنيم با گذشــت زمان و حجم 
توليد، كارايي و صرفه جويــي در مقياس، قيمت گذاري ها به طور 

قابل توجهي كاهش يابد.
اين روبات با كمك تيم اندرسون، مبتكر آشــپزي و برنده سري 
2011BBC MasterChef ســاخته شده اســت. تكنيك هاي 
آشپزي اندرسون به صورت سه بعدي ضبط شــده و با استفاده از 
الگوريتم هاي سفارشي به حركات ديجيتال زيبا تبديل شده است. 
اندرسون و همكارانش، سرآشپزها نيكول پيزاني و اندرو كالرك 
30نوع غذا براي نمايش توانايي هاي سيستم در هنگام راه اندازي 
ايجاد كرده اند كه هر ماه دســتورالعمل هاي جديد به آنها اضافه 
مي شود. شركت ســازنده مولي مي گويد كه در نهايت مشتريان 
مي توانند از بين يك منوي ديجيتال با بيش از 5000 گزينه، غذاي 
مورد نظرشان راانتخاب كنند و همچنين گزينه ثبت غذاهاي مورد 

عالقه خود را داشته باشند.
اين فناوري داراي 2 بازوي روباتيك با دستي كامال مفصلي است 
كه با همكاري با شــركت روباتيك آلماني Schunk پيشــرو در 
جهان ساخته شده است. به ادعاي سازندگان، اين روبات قادر است 
حركات دست انسان را با اطمينان كامل انجام دهد، اين حركات 
به روبات اجــازه مي دهد تا مواد تشــكيل دهنده غذا را از يخچال 
هوشمند خارج كند، درجه حرارت اجاق گاز را تنظيم كند، ظرف ها 
را در سينك ظرفشويي بگذارد و بردارد، غذا را هم بزند و بشقاب را 

تزئين كند؛ درست مانند يك آشپز واقعي.

پيتزازباله،محصولي
جديدازيكاستارتآپ

اســتارت آپ Shuggie’s Pizza كه دفتر 
مركزي آن در شهر سانفرانسيسكو واقع شده 
و قرار است در بهار2021افتتاح شود، در حال 
جمع آوري سرمايه است تا مفهوم جديدي 
از پيتزافروشــي را با منويــي از پيتزاهايي 
ساخته شــده از ضايعات مواد غذايي، ارائه 
كند. »پاي زباله« دقيقا پيتزاي اســت كه با 
مواد دور ريخته شده مانند سيرابي، دانه هاي 
مصرف شده در ساخت نوشيدني هاي مختلف 
و... تهيه مي شود. به گزارش تك كرانچ، اين 
استارت آپ در اصل از ايده شركت »ترشي 
زشت« اســتفاده كرده اســت. شركتي كه 
كارش ساخت ترشي است و محصوالت خود 
را از مواد دور ريخته شــده و قطعات گياهي 
مانند دانه هــاي هويج و... توليــد مي كند. 
سرآشپز ديويد مورفي و كايال آبه كه سابقه 
بسياري در كشــاورزي پايدار دارد، حدود 
2 ســال پيش پس از مالقات و همكاري در 
بازار كشاورزان، شــركت Ugly Pickle يا 
همان ترشي زشــت را با يكديگر راه اندازي 
كردند. آنچه به عنوان راهي براي حمايت از 
همكاران كشــاورز خود با خريد محصوالت 
دورريز آنها شــروع شــده بود، درنهايت به 
يك شركت ســاخت ترشــي تبديل شد و 
پيغامي در راســتاي تأثير بر تغييرات آب و 
هوا از طريق كاهش ضايعات مواد غذايي را 
صادر كرد. حاال اين 2 نفر، قصد دارند نسل 
جديد خدمات شــان را با افتتاح استارت آپ 
Shuggie’s Pizzaارائه كنند. مورفي در 
اين خصوص مي گويد: »ضايعات مواد غذايي 
هميشه يك نقطه دردناك در سيستم غذايي 
ما بوده و اين روشي مهم است كه مي توانيم 
تغييرات آب و هوايي را تحت تأثير قرار دهيم. 
تغيير آب و هوا و كمك به كشاورزان، تمركز 
ما در كنار ساخت چيزهاي خوشمزه است. 
پرداختن به موضوعي مانند زباله هاي غذايي 
از طريق يك غذاي خوشــمزه مانند پيتزا، 
مسئله را بسيار قابل دســترس تر مي كند. 
ما مي خواهيم به مردم نشــان دهيم، شما 
مي توانيد اتالف غــذا را در زندگي روزمره 
خود به حداقــل برســانيد. « هنگامي كه 
Shuggie’s Pizza در 3ماهــه نخســت 
ســال2021راه اندازي شــود، منوي پيتزا، 
ساالد و نوشــيدني با تركيباتي مانند ساقه 
و بــرگ از گياهاني مانند هويــج و گل كلم 
براي ساالدها و سس هاي علفي و همچنين 
ســيرابي و... تهيه خواهند شد. ضمن اينكه 
قرار اســت از گوجه فرنگي و فلفل دلمه اي 
كه از مزارع ارگانيك محلي خريداري خواهد 
 Shuggie’s شد، استفاده شود. راه اندازي
در روزهاي كرونايي شــكل گرفت، اما اين 
بحران موجب نشد تا مقامات اين استارت آپ 
كارشان را متوقف و يا حتي كند كنند. آبه و 
مورفي عالوه بر ارائه يك چرخش منحصر به 
فرد در پيتزا، مدعي شده اند كه هدف اصلي 
آنها اين است كه به مردم آموزش دهند كه 
تأثير انتخاب هاي غذايــي آنها هر چند كه 
كوچك باشــد، مي تواند تأثير مثبتي روي 

محيط زيست داشته باشد.

ارز ديجيتال رسمي چين كمابيش به روشي كامال معني دار 
قابل استفاده شده است. به گزارش رويترز، اكنون وب سايت 
JD. com كه يك فروشگاه اينترنتي چيني است، »يوان 
ديجيتال« را بــراي برخي خريدها قبــول مي كند. اين 

نخستين پلتفرم آناليني اســت كه پول مجازي چين را 
قبول دارد. البته كاربران بايد اين رمزارز را به عنوان بخشي 
از هداياي آزمايشي كه به ســبك قرعه كشي به ساكنان 
سوژو )شهري در نزديك شــانگهاي( ارائه شده، دريافت 
كرده باشــند، اما در كل بايد گفت كه اين يك گام بزرگ 
براي عادي سازي چنين قالبي است. آزمايش هاي اوليه در 
آوريل 2019آغاز شد؛ زماني كه مردم مي توانستند از رمزارز 

در فروشگاه هاي فيزيكي استفاده كنند. برخالف رمزارزهاي 
متعارف، يك بانك مركزي، يوان ديجيتال را كنترل مي كند. 
با اين حركت، چين بدون تكيه بر فناوري خارجي مي تواند 
كارهاي بيشتري را در جامعه بدون جابه جايي پول نقد انجام 
دهد. البته چين در اين راه تنها نخواهد بود و كشورهايي 
مانند ژاپن و ونزوئال نيــز در حال راه اندازي يا اســتفاده 

آزمايشي از ارزهاي ديجيتال خود هستند. 

يوانديجيتال
رسماواردبازارشد

 استارت آپ هاي بزرگ 
روي تابلوي بورس  مي روند

براينخستينباردرتاريخكشــورقراراست
درهايبورسبهروياستارتآپهاوشركتهاي
دانشبنيانبازشودوطلسمبازارسرمايهبشكند.
استارتآپهابهعنوانكسبوكارهاييبارشدســريعكهفرصتهايجديديرادركشورماطي
سالهاياخيربهوجودآوردهاند،تاهمينچندوقتقبلازسويبخشسنتيتحويلگرفتهنميشدند.
اصوالخيليهارويآنهاچونمثلمابقيبازيگراناقتصاديداراييهايمشهودنداشتند،حساب
نميكردند.بهتدريجامااينبازيگرانخالقبااستفادهازفناوريكارهاييكردندكهكسبوكارهاي
سنتيســالهاازپسآنهابرنيامدهبودند.حاالاماقراراســتاينبازيگرانيكهتاچندسالقبل
ديدهنميشدند،براينخستينباردرتاريخواردبورسشوندوشايدزمانيدركنارغولهاييمثل
شركتهايفوالد،پتروشيميوخودروسازيو...باآنهمهكارخانه،آسمانخراشوداراييهايمشهود
قراربگيرند.استارتآپهابراساسذاتشانسرمايهاصليشــانخالقيتوداراييهاينامشهود
بودهاست.دربورسهايدنياسالهاستكهشركتهايفناوريمحور،نوآورواستارتآپهانقش
عمدهايدربازارسرمايهايفاكردهاند،امادركشورمابهداليلمختلفازجملهكاستيهايحقوقي
واداريوبرخيمواردديگر،ايننقشمغفولماندهبود.ازجملهناآشــناييصاحبانكسبوكاربا
قوانين،نبودحاكميتشركتيمناسب،نبودشفافيتومسئلهدودفترهبودن،نداشتنصورتهاي
ماليمناسبحسابرسيشده،عدمپيشبينيمناسبازبازار،نوساناتنرخارز،بياعتناييبهحقوق
مالكيتفكري،فقدانادبياتمشتركبينسرمايهگذارانونوآورانباعثشدهبودكهشركتهاي
استارتآپيازگردونهبورسخارجبمانند.بههمينخاطرشكستطلسموروداستارتآپهابهبورس
يكمسئلهتاريخيبهحسابميآيد.عليناظمي،معاونسرمايهگذاريصندوقنوآوريوشكوفايي
رياستجمهوريدرگفتوگوباهمشهريازتالشهايصورتگرفتهوچالشهاياينمسيرسخت
گفتهاست.بهعقيدهاو،هرچنداكنونتنهاناميكاستارتآپبرايورودبهبورسمطرحشده،امااين
مسيرياستكهتوسطديگراستارتآپهاادامهپيداميكندوباعثتكاملاكوسيستماستارتآپيو
فناوركشورميشود.اوعقيدهداردكهدربورسآمادگيباالييبرايسرمايهگذاريروياستارتآپها
وجوددارد.عليناظميدليلاينمسئلهراتجربهموفقكشورهايديگروسودهايباالييميداندكه

سرمايهگذارانازسهاماستارتآپهاوشركتهايفناوربردهاند.

واردشدننخســتيناستارتآپهاو
بهطورخاصحااليكيازتاكسيهاياينترنتيبه
بورسچهاهميتيداردوچهموانعيدراينمسير

راپشتسرگذاشتيد؟
هنگامي كه يك شركت يا اســتارت آپ وارد بورس 
مي شود، در كل 3مزيت را مي توان براي اكوسيستم 
نوآوري كشــور به ارمغان آورد. مهم ترين اتفاق اين 
است كه چرخه تامين مالي يك فرايند نوآورانه تكميل 

مي شود، چون هنگامي كه يك ايده از نوآوري 
شــروع مي شــود، ابتدا مراحلي را طي 

مي  كند تا در نهايت بتواند با استفاده از 
منابع خارجي يا بازار سرمايه، تامين 
مالي مشاركتي داشته باشد. در بعد 
تامين مالي يك داستان موفقيت در 
فضاي اكوسيستم نوآوري وجود دارد. 
داســتان موفقيت همچنين مي تواند 
از جنبه مدل كســب وكار، مشتري و 
درآمد هم باشــد. با اين حال، اكنون 

از جنبه تامين مالي، نخستين 
مدل موفقيت مــان اتفاق 

افتاده اســت. يعني يك 
ايــده از ابتــدا شــروع 
شــده، به تدريج رشــد 
يافتــه، در مراحــل 
مختلف سرمايه گذاران 
خصوصي سرمايه گذاري 

كرده اند و درنهايت به حلقه آخر چرخه تامين مالي كه 
بازار سرمايه است، رسيده ايم.

نكته بعد اين اســت كه وقتي اين زنجيره باز شده و 
شركت وارد بازار بورس مي شود، سرمايه گذاراني كه 
در مرحله قبلي ريسك كرده، سرمايه گذاري جسورانه 
كرده و مرتب به رشــد اين شــركت كمك كرده اند، 

اكنون مي توانند بخشي از منابع خود را آزاد كنند.
امــكانبيـــرونآوردنپــول
ســرمايهگذارهايكيازمزايايورودبه

بورسخواهدبود؟
 بلــه، ذاتــا ايــن ســرمايه گذاران، 
ســرمايه گذاران خطرپذير هستند 
و ايــن كار باعث مي شــود اين پول 
مجــددا وارد اكوسيســتم نوآوري 
شــود؛ يعني اگــر ما تعــداد زيادي 
شركت داشــته باشــيم كه اين پول 
در آنها حبس شــود و به عبارت ديگر 

ســرمايه گذاران به طور دائم در آنها ســرمايه گذاري 
كنند و روي كاغذ ارزش آنها افزايش يابد، اما چرخه و 
زنجيره آن باز نشود، منابع سرمايه گذاران خطرپذير و 
تامين كننده نوآوري در اين شركت ها حبس مي شود. 
با اين حال، هنر ورود به بازار ســرمايه اين اســت كه 
اين زنجيره باز  شــده و منابع آزاد مي شــود. به اين 
ترتيب اين سرمايه گذاران منابع خود را با چشم انداز 
مثبت تر و شايد با جسارت و ريسك پذيري بيشتر براي 

نوآوري هاي ديگر به كار مي گيرند.
مدتهابرايوروداســتارتآپهابه
بورستالشهمهجانبهوجودداشــت.اينمسير

جديديبراياكوسيستمبهحسابميآيد؟
اين ماجرا حتي فراتر از اكوسيســتم نوآوري اســت. 
درواقع ما يك فرهنگ جديد در بازار سرمايه خواهيم 
داشت. بازار سرمايه ما سال هاست به شركت هايي كه 
مبتني بر دارايي هاي پايه و حجم بااليي از دارايي ها 
هســتند، عادت كرده اســت؛ يعني شركت هايي كه 
مبتني بر مدل هاي سنتي هستند، مثل شركت هاي 
پتروشــيمي و ســيمان كه متعلق به دوران پيش از 
نوآوري به حســاب مي آيند. اين همان اتفاقي است 
كه در دهه 80 و 90 ميــالدي در بورس هاي معروف 
دنيا شــاهد بوديــم. در ايــن دوره به عنــوان مثال، 
شركت هاي نفتي و زيرســاختي با رتبه بندي باال در 
بازار سرمايه حضور داشــتند، اما امروز هنگامي كه 
به بورس هاي بزرگ دنيا نگاه مي كنيم، 10رتبه اول 
عموما به شركت هاي استارت آپي، نوآور و دانش بنيان 
اختصاص دارد. با اين اتفاق، اين امكان وجود دارد كه 
فرهنگ سهامداري و فرهنگ تحليل و خريد و فروش 
سهام تغيير يابد. اين تحليل ها بيش از آنكه مبتني بر 
دارايي هاي پايه يك شركت باشد، به افق آينده و رشد 

يك شركت ارزش مي دهد.
باوجوداستارتآپهايبزرگتر،چرابه
هرحاليكپلتفرمتاكسياينترنتيكهحدود1۰
تا1۵درصدبازاررادراختياردارد،براينخستين

ورودبهبازارسرمايهانتخابشد؟
چندين استارت آپ تمايل داشتند كه وارد بازار سرمايه 
شــوند، اما براي ورود به بازار ســرمايه صرفا موضوع 
عملكرد كسب وكار يك شركت مدنظر نيست و نيازمند 
استانداردها و الزاماتي است. تپسي استانداردهاي خود 
را با رويه هاي سازمان بورس تطبيق داد. درواقع تپسي 
به سرعت براي ســاختار مالي و قيمت مالي ساختار 
دفاتر خود اقدام كرد و در كل اســتانداردهايي را كه 
مدنظر بازار سرمايه است، كســب كرد. در اين ميان، 
خود تپســي هم انعطاف هاي خوبي از خود نشــان 
داد و تالش كرد كه همگام با استانداردهاي سازمان 

جلو برود.
با اين حال، اينكه اول كدام اســتارت آپ وارد بورس 
شده، چندان اهميتي ندارد. نكته مهم فرايندي است 

كه آغاز شده. امروز تپسي وارد بازار سرمايه شده، اما 
مطمئنا ساير كسب وكارهاي نوآور هم به تدريج وارد 
اين فضا مي شوند. پرونده بقيه شركت ها هم در جريان 
اســت و بزرگان استارت آپي كشــور را به زودي روي 

تابلوي بورس خواهيم ديد.
ازبازارهدفيكهدرموردآنصحبت
شــده،برايمانبگوييــد.ظاهراقرارنيســت

استارتآپهاواردبورساصليشوند.
هر شــركتي كه وارد بورس مي شــود بايــد داراي 
ويژگي هايي باشد. در بورس تابلوي اول و دوم داريم و 
در فرابورس هم چند تابلو داريم. بازار هدف يك بازار 
اختصاصي است كه شركت هايي كه وارد آن مي شوند، 
هدف گذاري نهايــي آنها ورود به تابلــوي اول و دوم 
بورس است. با اين حال، بازار هدف الزامات ساده تري 
را براي شــركت ها درنظر مي گيرد كه به شــركت ها 
كمك كند تا اين دوره  گذار و شــرايط ســختگيرانه 
براي ورود به بازار بورس تســهيل شود. يك شركت 
در يك روز نمي تواند همه رويه هايش را اســتاندارد و 
الزامات مالي و حسابرسي و حسابداري را برطرف كند. 
اين نيازمند يك دوره  گذار اســت. بازار هدف كمك 
مي كند كه شركت ها در يك روند منظم جلو بروند و 
به هدف نهايي و تابلوي اول دست يابند. از سوي ديگر، 
شركت هايي كه نياز به تامين مالي بيشتري دارند، اين 
بازار كمك مي كند كه اين اتفاق همزمان بيفتد؛ يعني 
همزمان تطابق اســتانداردهاي سختگيرانه و تامين 
مالي شــركت تسهيل شــود و در اين فضا شركت ها 
بتوانند از مزيت هايي كه وجود دارد، اســتفاده كنند. 
اين اتفاق يك گام بزرگ براي كمك به شــركت هاي 
دانش بنيان و استارت آپ هاست، زيرا در عين حال كه 
منابع خصوصي بازار را جــذب مي كنند، خود را ارتقا 

مي دهند تا به اهداف اصلي خود برسند.
 باتوجهبهتفاوتاســتارتآپهاباشركتهاي
ســنتي،اســتقبالازاينبازيگرانجديدبازار

سرمايهراچگونهپيشبينيميكنيد؟
استقبال از آنها حتما خوب خواهد بود، زيرا نوع نگاه 
ســهامداران امروز با نوع نگاه آنها در مقايسه با چند 
سال پيش تفاوت كرده است. نسل جديد سهامداران، 
بازيگران و تحليلگران بازار وارد اين فضا شده اند. آنها 
به ابزار روز مسلط هستند و نوع نگاه شان فرق مي كند. 
آنها مي دانند كه اين شركت ها چقدر مي توانند بازده 
داشته باشند و رشــد آنها تا چه ميزان مي تواند براي 
ســهامداران مزيت داشته باشــد. اين الگو در كشور 
ما اكنون در حال شــكل گيري اســت، اما در بورس 
كشــورهاي ديگر اين اتفاق رخ داده و وقتي مشاهده 
شــود كه براي آنها چه اتفاقي افتاده و چه سودهايي 
كسب شده، در كشور ما هم همين روند طي مي شود. 
فكر مي كنم اكنون بازار آمادگي بسياري دارد كه روي 

آنها سرمايه گذاري كند.

 علي ناظمي، معاون سرمايه گذاري صندوق نوآوري و شكوفايي
رياست جمهوري در گفت وگوي اختصاصي با همشهري ازجزئيات ورود تاريخي 

شركت هاي استارت آپي با دارايي هاي نامشهود به بازار سرمايه گفته است

محمدكرباسي،دبير گروه دانش و فناوري
عمادالدينقاسميپناه،خبرنگار
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اين حالت در شــرايطي رخ مي دهد كه ويروس از 
نظر ســاختار ژنتيك دچار تحول و جهش نشود و 
مانند يك خط به مبتال كردن افراد در قالب گروه ها 
و شــبكه هايي كه به يكديگر متصل هستند، ادامه 
دهد. اما با مطالعاتي كه بر ساختار ويروس كرونا در 
يك سال گذشته انجام شــده است به نظر مي رسد، 
در ايران و در  ماه ارديبهشت شــاهد ورود ويروس 
جهش يافته به كشــور يا جهش ويروس در كشور 
بوده ايم و اين موضوع منجر به سرعت گرفتن روند 
ابتالي افراد به ويروس و رخداد موج سهمگين شيوع 
بيماري شده است؛ رخدادي كه درنهايت توانست 
آمار جانباختــگان را كه در ارديبهشــت به 35نفر 
تقليل يافته بود در  ماه آبان به نزديك 500جانباخته 

در روز افزايش دهد. 
در شــرايط كنوني و مبتني بر آمارهاي ارائه شده از 
سوي مسئوالن وزارت بهداشت درباره مبتال شدن 
دست كم نيمي از جمعيت كشور به ويروس كرونا و با 
درنظرگرفتن تغيير وضعيت آب وهوا و برودت دما و 
در نتيجه نزديكي افراد خانواده به يكديگر بايد نگران 
آغاز موج ديگري از بيماري باشيم. تجربه نشان داده 
است، در هواي سرد افراد بيشتر به يكديگر نزديك 
مي شوند، از تهويه مطبوع در مكاني كه در آن كار يا 
زندگي مي كنند اســتفاده نكرده و پنجره ها را براي 
تعويض هواي مانده در خانه با هواي مطلوب و سالم 

باز نمي كنند. 
چنين رفتاري در فصول سرد سال و در زمانه اي كه 
كرونا خطري بالقوه براي انسان هاست به دامن زدن 
بيماري و نشــر آن در جامعه كمك زيادي مي كند. 
كافي است يك فرد ناقل در محيط كار يا خانه وجود 
داشته باشد تا ســرعت اپيدمي كه اكنون با اجراي 
برخي سياســت ها كاهش پيدا كرده اســت دوباره 
روندي صعودي به خود گرفته و مبتاليان تازه اي را 

روانه بيمارستان ها كند. 
به نظر مي رسد، تنها در شرايطي مي توانيم از وقوع 
موج جديد يا شدت دامنه شيوع بيماري كم كنيم 
كه بتوانيم مداخالت مؤثر و بهنگامي در برخورد با 
بيماري داشته باشيم. بايد سمت وسوي برنامه ريزي 
مسئوالن در وزارت بهداشــت و ستاد ملي مقابله با 
كرونا به گونه اي تنظيم شــود كه روند ابتالي افراد 
به ويروس تا حدامكان كاهش يا فاصله زماني ميان 
ابتالي افراد به بيمــاري افزايش پيــدا كند. براي 
رســيدن به چنين هدفي نيازمنــد كاهش تراكم 
جمعيت در مراكز جمعيتي و افزايش فاصله گذاري 
اجتماعي، بيماريابي و اجراي سختگيرانه طرح هاي 
قرنطينه اي با اجراي سياست هاي هوشمند مقابله 
با كرونا هســتيم، اما بايد دانست سياست هايي كه 
تاكنون در روند مبارزه با كرونا از سوي مسئوالن و 
برنامه ريزان به كار گرفته شده است، نواقص بسياري 

داشته و دارد.
 به عنوان نمونه، ســتاد ملي مقابله با كرونا سياست 
تعطيلي گسترده را در اســتان هاي قرمز به مرحله 
اجرا درآورد كه اين سياســت در برخي استان هاي 
بزرگ ماننــد تهران مؤثــر و كارآمد بــوده، اما در 
استان هاي كوچك تر كارايي چنداني نداشته است. 
آمارها نشــان مي دهد، در برخي استان ها و قبل از 
اجراي سياست هاي تعطيلي و قرنطينه شاهد كاهش 
شيب ابتالي افراد به كرونا بوديم كه اين موضوع را 
نبايد ناشي از سياست هاي تعطيلي، بلكه بايد ناشي 

از سياست منع تردد بين استان ها دانست. 
در شهرهاي كوچك، تعطيلي ســمي مهلك براي 
در امان نگه داشتن مردم اســت؛ چراكه در چنين 
شــهرهايي، شــاهد تعطيلي هاي زودهنگام بوده 
و صاحبان كســب وكارها به دليل نــوع پيوندهاي 
خانوادگي، بافت هاي ســنتي و اجتماعي به ديدار 
اقوام و بستگان خود مي روند و دورهمي هاي زيادي 
برگزار مي كنند. اين دورهمي ها به انفجار كرونا ميان 
افراد جامعه منجر مي شــود و به زودي بايد شــاهد 
بازخورد منفي از سياست تعطيلي هاي انجام شده در 
شهرهايي با چنين ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي 

باشيم. 
در برخي اســتان ها به دليــل هميــن رفتارهاي 
نهادينه شده فرهنگي ميان خانواده ها، تا 80درصد 
جانباختگان كرونا را افراد ســالمند، بازنشســته و 
خانه دار تشــكيل مي دهند كه اين موضوع نشــان 
مي دهد بايــد در روزهاي آينده در شــهرهايي كه 
سياست هاي تعطيلي بدون توجه به بافت فرهنگي 
در آنها اجرا شده، شاهد آغاز دور جديدي از فوت يا 

ابتالي افراد به بيماري باشيم. 
مســئوالن بايد به اين باور برســند كه براي عبور 
از بحران كرونا به مســئله ايمني جمعي در مقابل 
ويروس توجــه كنند، امــا قرائتي كــه از اين نوع 
ايمن ســازي دارند را تغيير دهند. ايمني جمعي را 
نمي توان با تشــويق كردن مردم به ابتالي بيماري 
ايجاد كرد، بلكه بايد به مردم آگاهي داد كه چگونه 
مي توانند خود را از بيماري در امان نگه دارند و فاصله 
ابتالي خود به بيماري را افزايش دهند تا زماني كه 
واكسن تأييدشــده اي توليد و در اختيار افراد براي 
ايمن شدن قرار بگيرد؛ ازاين رو، بايد عالوه بر حفظ 
هوشــياري در مقابل بيماري به گونه اي عمل كنيم 
تا با خيزش موج چهــارم ويروس كــه مي تواند با 
جهش هاي ژنتيك نيز همراه باشــد، مقابله كنيم؛ 
مقابله اي كه نيازمند تحمــل، آگاهي و دقت باالتر 
نســبت به همه آموخته هايي اســت كه در 10 ماه 
گذشته از ويروس داشته ايم  و با كمك آن بايد خود 

را از ابتالي به آن در امان نگه داريم.

چرا نگران موج چهارم 
شيوع كرونا هستيم؟

ادامه از صفحه اول

 بامداد گفته بود: در نيســت / راه 
نيست اما بايد برايش تعريف كنيم كه 
شب است و  ماه نيست. بايد بنويسيم 
كه ما بيرون زمان ايســتاده ايم و 
اصال در اين ســال بي لبخند، ما روز 
را به چشم نديديم چه رسد به تأللو 
خورشيد و آزادي. هرچه هست خبر 
مرگ است و ســوگ و داغ هايي كه 
تازه تازه مي مانند و كهنه نمي شوند. 
اصال رهــا بايد كرد ايــن عادت به 
نيستي را و مهر فراموشي كوبيد به 
ايام روزهاي تاريــك، روزهايي كه 
در ميدان آزادي هــم احوال آزادي 
نداري، به قفل پارچه اي اما نشكن و 
سهمگين بر دهان هايمان، به روزگار 
تلخ تر از زهر و مصيبت هاي شعله ور.

 ايستاده 
در آزادی

كرونا پالس

دل
ا عا

 من
س:

عك

2 ماه ونيــم ديگر مانــده تا 
ورود ويــروس كرونــا بــه 
كشــور يك ســاله شــود. با 
اينكه واكسيناســيون عليه 
اين ويروس در تعــدادي از 
كشورهاي همسايه آغاز شده، 
در ايران هنوز توليد و تامين 
واكســن ضدكرونا با اما و اگرها و شــروط زيادي 
همراه اســت. مسئوالن كشــور، يك چشمشان به 
كنوانسيون كوواكس است و چشــم ديگرشان به 
دانشمندان ايراني كه در حال تست انساني واكسن 

كرونا هستند.
زمزمه هايــي دربــاره تــالش بــراي تاميــن ارز 
پيش پرداخت خريد واكســن كرونا در كنوانسيون 
كوواكس و نگراني از تكــرار تجربه هاي قبلي مثل 
خريد واكسن آنفلوآنزا شنيده مي شود. همه اينها در 
شرايطي است كه از امروز قرار است واكسيناسيون 
در انگليس آغاز شــود، در تركيه آغاز شده و آلمان 
هم خبر داده كه اوايل سال جديد ميالدي بخشي 

از جمعيت كشورش، واكسن را دريافت مي كنند.
چندي پيش هــم در تركيه واكســن چيني كرونا 
روي 1200نفر از كادر درمان اين كشــور آزمايش 
شــد. دوازدهم آبان، ســخنگوي وزارت بهداشت، 
اعالم كرد كه واكســن كروناي ايراني به زودي وارد 
مرحله انســاني مي شود. ســيما الري، سخنگوی 
وزارت بهداشــت همان موقع گفت كه اين واكسن 
در مرحله تست حيواني، نتايج خوبي داشته است و 
حاال منتظرند تا تست انســاني آن هم پاسخ خوبي 
دهد. مينو محرز كه به عنــوان محقق اصلي پروژه 
توليد واكســن كروناي ايراني شــناخته مي شود 
2روز پيش اعالم كرد كه درصورت موفقيت تست 
انساني، واكسن ايراني كرونا تا تيرماه توليد مي شود. 
قرار است در نخستين مرحله 20درصد از جمعيت 

كشور واكسيناسيون شوند.

برسد به دست دولت
با گذشت بيش از 290روز از شيوع كرونا در كشور 
و بالتكليفي واكســن داخلي كرونا و تامين نشدن 
نهايي واكسن خارجي، ديروز سازمان نظام پزشكي 
نســبت به تعلل در تهيه واكسن هشدار داده است. 
عباس آقازاده، رئيس مجمع عمومي اين ســازمان 
در نامه اي خطاب به اسحاق جهانگيري، معاول اول 
رئيس جمهوري در عين حال كه تالش دانشمندان 
ايراني براي توليد واكســن ضدكرونا را قابل توجه 
دانسته و ستوده است، نوشــته: »به نتيجه رسيدن 
تالش هاي شركت هاي ايراني براي توليد واكسن، 
به مدت زمان زيادي نياز دارد كــه ما را در مقابله با 
اپيدمي بيشــتر عقب نگه مي دارد. مسئله حيات و 
زندگي ميليون ها ايراني است، نمي توان بر مسائل 
رقابت هــاي فرهنگــي و سياســي و ايدئولوژيك 
پافشــاري كرد.«  او از معاون اول رئيس جمهوري 
خواســت تا دســتور دهد، وزارت بهداشت و ساير 
وزارتخانه ها و نهادهاي مرتبط، مسئله ثبت سفارش 
و خريد واكســن ضدكرونا را در اولويت  برنامه هاي 
بهداشــتي آينده نگر كشــور قرار دهنــد: »بايد از 
تمام منابع مالي در چارچوب كشور استفاده شود. 
همچنين در بودجه ســال آينده، پيش بيني الزم و 
قاطع در اين زمينه انجام شــود و سهم سالمت در 
حدي افزايش يابد كه پاســخگوي چنين فرايندي 
باشــد.« به گفته او، اختصاص بودجه براي سالمت 
مردم و اولويت تأمين اعتبار براي خريد واكســن، 
از »ســرمايه گذاري هاي« اساســي بــراي تقويت 
زيرساخت هاي توسعه كشــور است: »مسئله مهم 
از دســت ندادن زمان است. الزم اســت درايت و 
روشن بيني ويژه اي در مسئله ثبت سفارش و خريد 
واكسن از سوي مسئوالن انجام پذيرد و مالحظات 
صرفا سياسي، مبناي اين اقدام اساسي نباشد. ضمن 
خريد واكسن، بايد از حقوق مردم ايران، به درستي 
و قاطعانه دفــاع كرد.«  ســازمان نظام پزشــكي 
اظهارنظر مســتقيمي درباره توليــد يا پيش خريد 

رئيس مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي در نامه اي خطاب به معاون 
اول رئيس جمهوري: در تهيه واكســن كرونا زمان را از دســت ندهيد

4سناريوی وزارت بهداشت برای واردات 
و توليد واكســن  كوويد-19 در ايران

او همزمان بــا امضاي توافقنامــه كوواكس، اعالم 
كرده بود كه بانك مركزي تــا هجدهم مهر مهلت 
پرداخت ثبت سفارش واكسن در كوواكس را دارد. 
در اين ميان هم براي استفاده از منابع ارزي ايران در 
برخي كشورهاي آسيايي هماهنگي هايي در حال 
انجام است. منظور از كشورهاي آسيايي هم همان 
ماجراي پول هاي بلوكه شده در كره جنوبي است كه 
ظاهرا قرار است مبلغ پيش پرداخت واكسن از طريق 
آن پرداخت شود. همين موضوع روز گذشته سؤال 
يكي از خبرنگاران از سعيد خطيب زاده، سخنگوي 
وزارت امور خارجه كشور بود. اين مقام مسئول تنها 
به اين گفتن اين جمله ها بسنده كرد كه مسيرهاي 
مختلفي در زمينه تامين واكســن كرونا طي شده، 
ايران عضو كوواكس اســت و وزارت بهداشت اعالم 
كرده كه مســير پيش خريد واكســن را طي كرده 
اســت. تامين منابع ارزي و بحران هاي اقتصادي، 
شــايد يكي از داليل تمركز ايران بر توليد واكسن 
داخلي است. براســاس اعالم وزارت بهداشت، در 
ايران 6شركت در تالش براي توليد واكسن  هستند. 
گفته مي شود ايران براي انجام تست حيواني واكسن 
از هند ميمون خريداري كرده تا روند تست سريع تر 
انجام شود. حاال هم اعالم مي شود كه در اين بخش 

موفقيت هاي زيادي به دست آمده است.
 

سناريوهاي دسترسي به واكسن ضدكرونا
دوازدهــم آذر بود كه وزير بهداشــت در حاشــيه 
جلســه كميته ملي واكســن، خبر از پيش خريد 
16ميليون و800هزار دوز واكسن از كوواكس داد. 
براســاس اعالم ســعيد نمكي، اين واكسن 2دوز 
دارد بنابراين پيش خريد انجام شده براي استفاده 
8ميليون و400هزار نفر از گروه هاي آســيب پذير 
يعنــي ســالمندان و افــراد داراي بيماري هــاي 
پيش زمينه اي  اســت. اين نخســتين ســناريوي 
دسترسي به واكســن در كشور اســت. سناريوي 
دوم، خريد واكســن از منابع موثــق جهاني غير از 
مجموعه كوواكس اســت.  هرچند كه به گفته وزير 
بهداشت، هنوز كمپاني ســازنده واكسن در دنيا تا 
امروز گواهينامه توليد را از سازمان جهاني بهداشت 
دريافت نكرده. سناريوي ســوم هم توليد مشترك 
واكســن با صاحبان تكنولــوژي در مراكزي مانند 
انستيتوپاستور است. در همين زمينه هم قرار است 
با يكي از صاحبان تكنولوژي در دنيا قراردادي امضا 
شود كه در همين قالب، واكسن توليد شود. وزارت 
بهداشــت اما تأكيد زيادي روي سناريوي ديگري 
دارد. آنهم تكيه بر دانشمندان داخلي و شركت هاي 
دانش بنيان براي توليد واكســن در كشور است. در 
اطالعاتي كه درباره نخستين واكسن ايراني كرونا 
منتشر شده، نام شركت شفافارمد ديده مي شود كه 
گفته شــده با دريافت كد اخالق وارد فاز مطالعاتي 
باليني شده است.  سخنگوي ســازمان غذا و دارو 
مي گويد واكســن ايراني كرونا مشابه واكسن هاي 
شركت هاي مدرنا و فايزر است. چندي پيش شركت 
داروسازي »فايزر« با انتشار نتيجه اوليه تحقيق در 
مورد كارايي واكسن توليدي اين شركت اعالم كرد 
كه اين واكســن تا 90درصد مؤثر است. بعد از آن 
شركت داروسازي مدرنا هم از موفقيت 95درصدي 
واكســن ضدكرونايش خبر داد و حاال بايد منتظر 
نتايج تحقيقات روي واكسن داخلي كرونا ماند. در 
ميان كشمكش بر ســر توليد واكسن داخلي، 4روز 
پيش، مديركل سازمان غذا و دارو از احتمال ورود 
يك محموله واكسن كرونا در 2 ماه آينده خبر داد. 
هرچند كه اين اتفاق مشــروط به تأييد واكسن ها 
و از همه مهم تر، تامين ارز مورد نياز شــده اســت؛ 
موضوعي كه همواره مانع از رســيدن زودهنگام يا 
اساسا ورود داروي مشــخصي به كشور شده است. 
حيدر محمدي قبل از اين در اواســط شهريور ماه 
اعالم كرده بود كه 14.5ميليون دوز واكسن آنفلوآنزا 
وارد مي شود اما به دليل تحريم ها، اين اتفاق نيفتاد. 
حاال مشــخص نيســت كه واكســن كرونا هم به 

سرنوشت آنفلوآنزا دچار مي شود يا خير؟

واكسن نمي كند. به گفته حســين كرمانپور، مدير 
روابط عمومي سازمان نظام پزشــكي، اين سازمان 
در حال جمع آوري اطالعات درباره تامين واكسن از 
سوي ايران است؛ نه اطالعات شفافي درباره توليد 
واكسن دارد و نه اطالعات دقيقي درباره پيش خريد 
آن. كرمانپور به همشهري مي گويد، نبايد از اينكه 
كشــورهاي ديگر واكسيناســيون را آغاز كرده اند 
و ما هنوز عقب هســتيم، نگران بــود؛ چراكه دنيا 
ناچار است به ما واكسن برساند در غير اين صورت 

همه گيري تمام نمي شود.

ماجراي كوواكس چيست؟
برنامه جهاني دسترســي عادالنه به واكسن كرونا 
موســوم به كوواكس با مديريت ســازمان جهاني 
دنبال مي شــود و تاكنون بيش از 180كشور دنيا 
به اين برنامه پيوســته اند. اين برنامه به دنبال اين 
است كه بعد از توليد واكسن تأييد شده كرونا حدود 
2ميليارد دوز از اين واكسن را تا پايان سال2021 
در بين كشورها توزيع كند. كاركنان بخش سالمت 
در اولويت دريافت اين واكسن هستند. در اين ميان 
كشــورهايي مانند چين و آمريكا هنــوز به برنامه 
جهاني توزيع عادالنه واكســن كرونا نپيوسته اند؛ 
اين در حالي است كه بيش از 140شركت دارويي 
و توليد واكســن در دنيا براي توليد واكسن كرونا 
فعاليت مي كنند كه تعدادي از اين شــركت ها در 

آمريكا، اروپا و چين به دســتاوردهايي رســيده و 
وارد فاز انساني توليد اين واكســن شده اند. اوايل 
مهر امســال، وزارت بهداشــت اعالم كرد از طريق 
امضاي توافقنامه اي با اتحاديه بين المللي واكسن، 
قدم هاي مهمي براي پيش خريد واكسن احتمالي 
كرونا برداشته اســت. نكته اما اينجاست كه ايران 
تنها پيش خريد كرده و براســاس اعالم مسئوالن 
نظام ســالمت، مبلغ پيش خريد هنوز به طور كامل 
پرداخت نشــده و ايــران در انتظــار تامين مابقي 
هزينه ها در مهلت تعيين شــده است. حتي گفته 
مي شود كه ايران درنظر دارد تا هزينه تامين واكسن 
را از پول هاي بلوكه شــده در كره تامين كند. قبال 
حســين وطن پور، رئيــس دفتر توســعه فناوري 

ســالمت وزارت بهداشــت به ايرنا گفته بود كه در 
كوواكس، براي 3مدل واكســن درخواســت ثبت 
شده و قرار است براســاس اعالم سازمان بهداشت 
جهاني، براي 20درصد جمعيت پرخطر هر كشوري 
تزريق شود؛ چراكه تعداد كشورهاي عضو كوواكس 
باالســت. ماجراي تامين واكســن اما براي ايران 
با چالش هاي ديگــري همراه اســت. بحران  هاي 
اقتصادي و سياســت خارجي و مســئله تحريم ها 
كه بر روند نقل و انتقال پول تأثيــر دارد، احتمال 
دارد ايــران را از قافله واكسيناســيون كرونا عقب 
نگه دارد. ســوم مهر، كيانوش جهانپور، سخنگوي 
سازمان غذا و دارو به طور ضمني به مشكالت تامين 
هزينه پيش پرداخت اين واكســن اشاره كرده بود. 

 سرنوشت واكسن آنفلوآنزا 
در انتظار واكسن كروناست؟

زهرا جعفرزاده
خبرنگار

آمــار مبتاليــان  ديروز

10827
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

742955
آمــار جان باختگان ديروز

284
كل آمــار جان باختگان

50594

مسعود مير
روزنامه نگار

   اختصاص هزار ميليارد تومان براي خريد واكسن كرونا
سخنگوي بودجه1۴۰۰ با اشاره به ويژگي هاي بخش سالمت در بودجه سال آينده، از رشد 1۳۸درصدي اعتبارات وزارت 
بهداشت و پيش بيني يك هزار ميليارد تومان اعتبار براي خريد واكسن كرونا خبر داد. مژگان خانلوبا بيان اينكه وزارت 
بهداشت به نمايندگي از دولت، مسئوليت سالمت را بر عهده دارد و تأمين منابع مالي و اعتبارات موردنياز جهت تحقق 
اهداف موردنظر به خصوص در دوران شيوع ويروس كرونا از اهميت مضاعفي در اليحه بودجه سال1۴۰۰ كل كشور برخوردار 
است، افزود: براي جبران خدمات كادر درمان و اعمال افزايش هاي قانوني حقوق و مزايا، اعتبارات موردنياز براي توليد يا 
واردات واكسن كرونا و تجهيز مراكز درماني و افزايش تعداد تخت هاي بيمارستاني، اعتبارات و تمهيداتي در بودجه سال 
آينده پيش بيني شده است. سخنگوي بودجه1۴۰۰ اظهارداشت: همچنين در اليحه پيشنهادي دولت سهم بخش سالمت از 
اعتبارات حاصل از ماليات بر ارزش افزوده نيز 22 افزايش يافته و از 7۴۰۰ميليارد تومان به ۹هزار ميليارد تومان رسيده است. 
وي با اشاره به اهميت تامين دارو و واكسن در اين دوران گفت: اعتبارات مورد نياز براي تامين دارو، واكسن و شيرخشك از 
2هزارو2۸2ميليارد تومان به ۳هزارو۶۸۵ميليارد تومان افزايش يافته است )رشد ۶1درصدي(. همچنين به دليل اهميت 

و ضرورت تامين واكسن كرونا، مبلغ يك هزار ميليارد تومان براي اين موضوع پيش بيني شده است.
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تغییر الگوي مصرف 

تورم و افزايش قيمت ها كه بخش اعظم آن در 
نتيجه اقدامات و سياستگذاري دولت هاست بر متغيرهاي بسياري ازجمله 
سبد غذايي و امنيت غذايي مردم يك كشــور تأثير گذار است. در چنين 
شرايطي خانوارهاي شهري و روســتايي در مواجهه با پديده تورم كه در 
كوتاه مدت به وجود مي آيد، امكان افزايش ميزان درآمد ندارند و با كاهش 
قدرت خريد واقعي مواجه مي شوند و به ناچار اقدام به حذف برخي از اقالم 
مصرفي در سبد خريد يا تغيير الگوي مصرفي مي كنند. درصورت امكان هم 
گزينه جايگزين را انتخاب مي كنند و اقالم ديگري كه قيمت كمتري دارند، 
جايگزين برخي كاالها مي  كنند. تغيير الگوي مصرف ناشي از تورم و افزايش 
قيمت ها چون از قبل پيش  بيني و برنامه  ريزي نشده، خود ممكن است باعث 
شوك قيمتي در بازار و تورم شود؛ به عبارتي باز توليد تورم كند. به عنوان نمونه 
افزايش قيمت گوشت و ناتواني قدرت مالي خانوارهاي متوسط و كم درآمد 
به خريد آن و جايگزين كردن مصرف حبوبات و افزايش تقاضاي حبوبات، 
اگر عرضه نتواند پاسخگوي تقاضا شود، باعث افزايش قيمت حبوبات خواهد 
شد. از اين رو توجه به سبد مصرفي خانوار)خوراكي و غيرخوراكي( شهري و 
روستايي، هم از منظر امنيت غذايي، تغذيه سالم و رفاه و هم از منظر مديريت 

و كنترل تورم حائز اهميت است.
براساس سبد غذايي مطلوب وزارت بهداشــت، هر فرد ايراني بايد روزانه 
310گرم نان، 95گرم برنج، 20گــرم ماكاروني، 26گرم حبوبات، 70گرم 
سيب زميني، 300گرم سبزي، 280گرم ميوه، 38گرم گوشت قرمز، 64گرم 
گوشت سفيد، 35گرم تخم مرغ، 250گرم لبنيات، 35گرم روغن نباتي و 
40گرم قندوشكر مصرف كند. به طور يقين تغيير قيمت مواد غذايي و تورم 
كه بعد از كرونا در بازار حاكم شده بر سبد مطلوب غذايي )هم ميزان و هم 
تغيير اقالم جايگزين( اثرگذار است. براساس اطالعات منتشر شده مر كز 
آمار ايران در اسفند ماه 1398همزمان با شــيوع ويروس كوويد- 19نرخ 
تورم كشور نسبت به مدت مشــابه ســال قبل )تورم نقطه اي( 22درصد 
بوده كه روند افزايش تورم نقطه  اي در سال1399 ادامه داشته و تيرماه به 
26.9درصد و در آبان ماه به 46.4درصد رسيده است كه روند رو به رشد و 
فزاينده تورم را در سال1399 نسبت به سال قبل نشان مي دهد. در مورد 
اقالم خوراكي و آشاميدني مشاهده مي شود كه تورم نقطه اي در اسفند ماه 
سال1398 حدود 14.6درصد بوده كه در تيرماه سال 1399به 21درصد 
و در آبان ماه امســال به 56.6درصد بالغ شده است. آمار نشان مي دهد كه 
بعد از كرونا،  تورم مواد غذايي و خوراكي به شدت اتفاق افتاده است. برخي 
اقالم غذايي به شدت در سال1399 نسبت به بهمن ماه 1398متورم شده 
است؛ به طوري كه در آبان ماه 99نسبت به بهمن ماه 98بيشترين افزايش 
قيمت ها مربوط به برنج خارجي با 139درصد، عدس با 136درصد و گوشت 
مرغ با92درصد است. بررسي افزايش قيمت برخي اقالم خوراكي كه سبد 
مطلوب غذايي تعيين شده توسط وزارت بهداشت است، نشان مي دهد كه 
برخي اقالم به مرور از سبد خانوارها حذف، كاهش و يا جايگزين ديگر اقالم 
شدند كه اين موضوع سالمت تغذيه اي خانوارها را تهديد مي كند. از طرف 
ديگر با افزايش قيمت گوشت، حبوبات جايگزين آن شده و به دليل افزايش 
تقاضا، قيمت حبوبات هم به شدت افزايش يافته است. به خطر افتادن سالمت 
افراد جامعه، تغذيه ناسالم و كاهش ضريب هوشي كودكان، بيماري و افزايش 
هزينه درمان و فشار به بودجه خانوار و كاهش بهره وري ازجمله پيامدهاي 
نامطلوب افزايش تورم و افزايش قيمت مواد غذايي و خوراكي است. از طرف 
ديگر، تورم نقطه  اي كاالهاي غيرخوراكي و خدمات در اســفند ماه ســال 
1398 حدود 25.7درصد بوده كه در تيرماه سال1399 به 29.8درصد و در 
آبان  ماه امسال به 41.8درصد بالغ شده است. همانطور كه مشاهده مي شود 
تورم فزاينده در بخش كاالهاي غيرخوراكي و خدمات وجود دارد و تورم آن 
در آبان ماه كمتر از تورم مواد خوراكي است. افزايش تورم كاال و خدمات بر 
قيمت تمام شده توليد، افزايش هزينه غيرخوراكي خانوار و فشار بر بودجه 
خانوار تأثير گذار خواهد بود و كاهش پس انداز را به دنبال خواهد داشت كه 
در نتيجه آن ما شاهد كاهش سرمايه گذاري و توليد و رشد اقتصادي خواهيم 
بود و در نهايت وضعيت ركود تورمي در كشور وخيم تر و رفاه جامعه تهديد 
خواهد شد و تمام اين موارد گسترش فقر را به دنبال خواهد داشت. از آنجا كه 
تورم در كشور ما به داليل مختلفي چون مشكالت ساختاري اقتصاد )همانند 
وابستگي به درآمد نفتي(، كسري بودجه دولت، انتظارات قيمتي، تحريم 
و پيامدهاي آن )همانند شوك شديد ارزي(، شيوع ويروس كوويد- 19و 
اختالالت و پيامدهاي آن، تبعات نپيوستن به FATF )گروه اقدام مالي(، 
ناكارآمدي مديريت توليد و بازار، ناكارآمدي سياست هاي اتخاذ شده، كاهش 
سرمايه اجتماعي و بسياري عوامل ديگر دارد. در اين ميان شيوع ويروس 
كوويد- 19و گستردگي آن در تمامي استان هاي كشور، شوكي را به اقتصاد 
وارد كرده كه به داليل مختلف ازجمله افزايش هزينه توليد به خصوص هزينه 
دســتمزد، اختالل در زنجيره ارزش محصول، تعطيلي و قرنطينه و تغيير 
الگوي مصرف خانوارها باعث افزايش تورم و قيمت مواد غذايي شده است. اما 
اينكه كوويد- 19چه سهمي در افزايش نرخ تورم و قيمت كاالها داشته نياز 
به تحقيق علمي و درنظر گرفتن همه عوامل و احصاي سهم هر يك از عوامل 

تأثيرگذار بر تورم دارد كه يكي از آنها كوويد-19 است.

فاطمه پاسبان
عضو هيأت علمي مؤسسه پژوهش هاي 
برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه 

روستايي

 خريدهای
عمومی

این شماره

يادداشت يك

سال99، ســال گراني مواد غذايي بود. نيازي نيســت حتما گزارش هاي مركز آمار يا سايت ها و 
خبرگزاري هاي اقتصادي را خوانده باشيد تا بدانيد شرايط چگونه است. فاكتور خريد ميوه فروشي، 
سوپرماركت و قصابي دقيق تر از هر آمار ثبت شده اي نشان مي دهد كه نسبت به سال گذشته، قيمت 
همه اقالم مصرفي دو يا حتي چندبرابر شده است. مردم، امسال را زيربار كرونا و گراني به سختي 
گذراندند. دالر باال رفت و قيمت همه  چيز را با خود باال برد. خط فقر در تهران و ديگر كالنشهرها تا 
10ميليون تومان افزايش يافته و حاال دهك هاي بيشتري از جامعه زير اين خط زندگي مي كنند. 
تفاوت، حاال ميان فقر نســبي و فقر مطلق است. تيرماه ســال جاري اعالم شد كه هزينه سبد 
معيشت خانوار در حداقلي ترين حالت به 6ميليون و 800هزار تومان رسيده. اين درحالي است 

كه كسب وكارهاي آزاد به دليل كرونا و تعطيالت و قرنطينه بيشتر طول سال را با ضرر و زيان پشت سر گذاشتند و 
كارمندان هم افزايش حقوقي متناسب با رشد هزينه ها نداشته اند. در چنين شرايطي مردم چگونه از پس هزينه هاي زندگي برمي آيند؟

همین صفحه

كمتر مي خريم اما دوبرابر پول مي دهيم 
مشاهدات و برآوردها نشان مي دهد براي خريدهاي متوسط نمي توان با زير 80هزار تومان به ميوه فروشي، با زير 

100هزار تومان به سوپرماركت  و با زير 800هزار تومان به قصابي رفت

بازگشــت از خريد به يك نبرد براي غلبه بر غم عظيم گراني تبديل شده اســت. هر ايراني 
يا شايد بهتر باشــد بگوييم بيشــتر ايراني ها مي دانند كه ديگر قرار نيست با چند صد هزار 
تومان پول، با خيال راحت در بقالي يا ميوه فروشي محل پاي بگذارند و روبه روي هر آنچه 
در فهرست خريد ثبت شده است، با خيال راحت تيك بزنند، چرا كه هر روز اسكناس هاي 
ما ايراني ها آب مي رود و در مقابل، غول گراني بيش از پيش قد علم مي كند. افزايش قيمت 
در محصوالت مختلفي كه در ســبد خريــد روزانه مردم جاي مي گيرند، ســرعت بااليي 
به خود گرفته است تا جايي كه بر اســاس گزارش مركز آمار، از ابتداي سال1396 تا پايان 
آبان1399، در بين مواد غذايي پرمصرف، موز با 332درصد ركورددار گراني است و پس از 

آن برنج خارجي با 325درصد، چاي خارجي با 317درصد و پياز با 317درصد قرار دارند. قيمت مواد غذايي پرمصرف 
خانوارهاي كشور طي اين مدت بين 2برابر تا 4برابر گران شده است. قيمت موز در فروردين 1396 هر كيلو 5500تومان بود كه ...
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بازگشت سبدهاي خالي  خريد به خانه
مسئوالن اتحاديه مرغ تخم گذار و لبنيات معتقد هستند كه تا پايان سال بايد انتظار افزايش قيمت

 اين محصوالت را داشت

ميان 
دو 
آبان

شوكه شــديم، اين در حالي بود كه طبق فاكتور، 
حدود 40هزار تومان از خريدمان شامل تخفيف 
شده بود. آن روز حبوبات نخريديم، ماهي و گوشت 
قرمز نخريديم، برنج كم خريديم و براي خودمان 

هم تنقالت نخريديم.

60-50درصد، مصرف گوشت را كم كرديم
زني ميانه قامت مشــغول خريد از سوپرماركت است. 
خريدهايش را جلوي فروشنده مي چيند: يك جعبه 
رطب، 2عدد بيسكوئيت، 2بسته نان، يك پاكت سيگار، 
يك روغن سرخ كردني، يك بســته چاي. فروشنده 
مي گويد 190هزار تومان و زن كارت مي كشد. از او هم 
مي پرسم مخارجشان نسبت به پارسال تغيير كرده، 
جواب مي دهد: سال گذشته هر بار كه براي خريد به 
سوپرماركت مي آمديم، نهايتاً مجموع خريدهايمان 
50هزار تومان مي شد، االن بين 200-100هزار تومان 
كارت مي كشــيم. اقالم كمتري مي خريم اما دوبرابر 
قبل پول مي دهيم؛ مثال پيش تر در  ماه حدود 6عدد 
روغن سرخ كردني مي خريديم اما با گراني روغن، االن 
2عدد مي خريم و غذاي ســرخ كردني كمتر درست 
مي كنم. مي پرسم خريدشان از قصابي تغييري كرده، 
مي گويد: 60-50درصد مصرف گوشت را كم كرديم. 
وقتي گوشت قرمز گران شد، گوشت مرغ را جايگزين 

كرديم و خورش قيمه و قرمه ســبزي را هم با گوشت 
مرغ درست مي كردم. االن چه كنيم كه مرغ هم گران 
شده و براي يك مرغ متوســط بايد بيشتر از 80هزار 

تومان پول بدهيم.

پولي براي خريد پوشاك نمي ماند
هما مشغول خريد گوشت است. خانواده او سه نفره 
است. درباره افزايش قيمت گوشت مي گويد: ظرف 
يك سال، قيمت گوشت 3/5تا 4برابر افزايش يافته. 
معموال هر وقت به قصابي مي آيم 3كيلو گوشــت 
قرمز و 2/5-2كيلو سينه مرغ مي خرم. هزينه اين 
ميزان گوشت تا پارســال حدود 250-200هزار 
تومان مي شد. از ابتداي امسال 2تا 3نوبت گوشت 
خريديم كه ابتداي سال 400هزار تومان، تابستان 
700-650هزار تومان و االن 750هزار تومان براي 

خريد گوشت بايد بپردازم.
طي يك سال گذشته، خريد برنج نيز هزينه زيادي 
روي دســت خانواده هما گذاشته. برنج خارجي در 
اين مدت حدود 3برابر افزايش قيمت داشته و به 25-
22هزار تومان رسيده. برنج ايراني نيز از اواخر سال 
گذشته تا كيلويي 30هزار تومان رفت و هم اكنون 
بين 35-30هزار تومان به فروش مي رســد. حدود 
3 ماه پيش همســر هما از طريق يكي از آشنايان، 

40كيلو برنج ايراني را با قيمت هر كيلو 26هزار تومان 
خريده كه با گراني امروز، خريد خوبــي بوده. از او 
مي پرسم شيوع كرونا در ليست مخارجشان تأثيري 
داشته، مي گويد: چون همسرم در خانه كار مي كند و 
همچنين كالس هاي دخترم آنالين برگزار مي شود، 
هزينه اي كه براي اينترنــت پرداخت مي كنيم، باال 
رفته. ماهانه بيشتر از 100هزار تومان هزينه اينترنت 
به مخارج آنها اضافه شــده. هما مي گويد: امســال 
همچنين مجبور شديم براي دخترم گوشي موبايل 
بخريم تا از درسش عقب نماند. من پارسال موبايلم را 
به صورت قسطي، 3ميليون و 800هزار تومان خريدم 
و امسال براي گوشي دخترم كه دو مدل پايين تر از 
گوشــي خودم بود، 6ميليون تومان پول پرداخت 
كرديم. هما و همســرش روي هم 8ميليون تومان 
حقوق دريافت مي كنند كه 3ميليون تومان را ماهانه 

براي اجاره خانه مي دهند.

از پس كرايه تاكسي برنمي آيم
از رسول كه 2عدد نان سنگك خريده، هم مي پرسم 
كرونــا روي هزينه هاي روزمــره او تأثير داشــته، 
مي گويد: در اين تورم، كرونا قوز باال قوز شد. چند روز 
پيش 250هزار تومان براي خريد ماسك و 2بطري 
الكل هزينه كردم. هر بسته دستكش فريزري را هم 

كمتر مي خريم اما دوبرابر پول مي دهیم 
مشاهدات و برآوردها نشان مي دهد براي خريدهاي متوسط نمي توان با زير 80هزار تومان به 

ميوه فروشي، با زير 100هزار تومان به سوپرماركت  و با زير 800هزار تومان به قصابي رفت

درحالي كه تورم 
نقطه اي كل كشور 
از آبان 98 تا آبان 
سال جاري 46.4درصد 
اعالم شده، قيمت 
بعضي كاالهاي اساسي 
بيش از 200درصد 
رشد كرده است 

  سال99، سال گراني مواد غذايي بود. نیازي نیست حتما گزارش هاي مركز آمار يا سايت ها و خبرگزاري هاي اقتصادي را 
خوانده باشید تا بدانید شرايط چگونه است. فاكتور خريد میوه فروشي، سوپرماركت و قصابي دقیق تر از هر آمار ثبت شده اي 
نشان مي دهد كه نسبت به سال گذشته، قیمت همه اقالم مصرفي دو يا حتي چندبرابر شده است. مردم، امسال را زيربار كرونا 
و گراني به سختي گذراندند. دالر باال رفت و قیمت همه  چیز را با خود باال برد. خط فقر در تهران و ديگر كالنشهرها تا 10میلیون تومان افزايش يافته و حاال دهك هاي 
بیشتري از جامعه زير اين خط زندگي مي كنند. تفاوت، حاال میان فقر نسبي و فقر مطلق است. تیرماه سال جاري اعالم شد كه هزينه سبد معیشت خانوار در 
حداقلي ترين حالت به 6میلیون و 800هزار تومان رسیده. اين درحالي است كه كسب وكارهاي آزاد به دلیل كرونا و تعطیالت و قرنطینه بیشتر طول سال را با ضرر و 
زيان پشت سر گذاشتند و كارمندان هم افزايش حقوقي متناسب با رشد هزينه ها نداشته اند. در چنین شرايطي مردم چگونه از پس هزينه هاي زندگي برمي آيند؟

مرضیه ثمره حسیني
روزنامه نگار
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پول هايي كه پودر شدند
افزايش تقاضاي شوينده ها و ضدعفوني كننده ها در زمانه كرونا چقدر 

هزينه هاي خريد خانه را تغيير داده است؟ 

در ايران، مشابه ديگر كشورهاي جهان، با آغاز همه گيري 
كرونا ميزان تقاضا براي خريد و مصرف مواد شــوينده و 
بهداشتي افزايشي قابل توجه پيدا كرد و مواد شوينده، بخش 
بزرگ تري از سبد خريد خانوارها را به خود اختصاص داد. 

در شــرايطي كه اين افزايش تقاضاي بي سابقه منجر به 
افزايش غيررســمي و غيرقانوني مواد شوينده در بازارها 
شد، محصوالت شــوينده در اين دوران چندين بار هم 
افزايش قيمت رســمي را تجربه كــرد. در فروردين ماه 
سال99 وزير صمت اعالم كرد از اســفند سال98 تا  ماه 
اول ســال99 ميزان توليد مواد شــوينده 8برابر شــده 
است. همچنين مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي 

استان تهران از 100برابر شدن نياز كشور به شوينده ها 
خبــر داده و اعالم كرده بود افزايش تقاضــا به ويژه براي 
مايع  دستشويي، صابون و سفيد كننده ها بيشتر از مايع 
ظرفشويي و پودرهاي شوينده بوده است. براي مثال ميزان 
تقاضا براي مايع دستشويي در  ماه اول سال99 عالوه بر 
افزايش 50درصدي معمول ساالنه، 35درصد بيشتر رشد 
داشته اســت. نكته قابل توجه ديگر خارج شدن ژل هاي 
ضدعفوني كننده از فهرست محصوالت لوكس و افزوده 

شدن آن به فهرست محصوالت ضروري روزمره است.
در شرايطي كه مدت هاســت اقتصاد كشور تحت تأثير 
همه گيري، توقف داد و ســتد هاي تجــاري، تحريم ها و 
تنش هاي سياســي قرار دارد، رونــد افزايش قيمتي كه 
محصوالت بسياري را شامل شده بود، از  ماه خرداد به صورت 

تدريجي بر بازار مواد شوينده هم تأثيرگذاشت. مرور اخبار 
از ماه هاي آخر سال98 تا به امروز نشان مي دهد در خرداد 
ســال جاري، خبر احتمال افزايش 20 تــا 25درصدي 
مواد شوينده، به دليل افزايش قيمت نهاده هاي توليد و به 
درخواست توليدكنندگان مطرح شده است. گزارش هاي 
ميداني در شهريور ماه 99 از بازار مواد شوينده نشان داد 
بخشــي از اين مواد افزايش قيمت داشته اند و همزمان 
در همان ماه توليد كننده ها به فروشندگان خبر افزايش 
دوباره 20تا 25درصدي قيمت شوينده ها را داده بودند؛ 
براي مثال قيمت پودرهاي شــوينده از 7500تومان در 
تيرماه به 9تا 11هزار تومان رسيده بود. اين افزايش هاي 
تدريجي جدا از افزايش قيمت هايي بودند كه از ســوي 
سازمان ها و نهادها به صورت رسمي اعالم مي شدند. در 

آبان  ماه99 رئيس هيأت مديره انجمن صنايع شوينده و 
بهداشــتي ايران اعالم كرد قيمت خميردندان، صابون، 
مايع دستشــويي، مايع ظرفشــويي و شيشــه پاك كن 
40درصد و مابقي محصوالت شوينده 30درصد افزايش 
قيمت يافته است. به اين ترتيب مواد شوينده در سال99 
دوبار و به دليل افزايش نرخ دالر و باالرفتن هزينه مواداوليه 

توليد ، افزايش قيمت رسمي داشتند.
براي درك بهتر تغيير قيمت مواد شوينده، قيمت چند 
نمونه از اين محصوالت را كه در پايگاه سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و توليد كنندگان در مرداد98 اعالم 
شده است با نرخ روز مقايسه مي كنيم. در مرداد سال98 
قيمت صابون 130گرمي 2700تومان و قيمت بازار اين 
محصول 3100تومان اعالم شــده بود. قيمت رسمي 

روز اين محصول 3700تومان اســت اما قيمت باالي 
5000تومان را هم مي توان براي اين محصول در بازارها 
يافت. قيمت مايع ظرفشويي 3750گرمي در سال98 
حدود 30 تا 36هزار تومان و امروز 45500تومان است. 
قيمت ســال گذشته مايع ظرفشــويي يك ليتري 9 تا 
10500تومان، مايع دستشــويي 500گرمي 6500 تا 
11500تومــان و پودر ماشــيني 500گرمي 5400تا 
7500 تومان بوده اســت و قيمت روز اين محصوالت 
به ترتيب 13300تومان، 13000تومان و 9000تومان 
اعالم شده اســت. در اين شــرايط نبايد تأثير افزايش 
قيمت هاي قطره چكاني و غيررسمي توليد كنندگان را 
هم كه از ابتداي همه گيري كرونا، بازارها را تحت تأثير 

خود قرار داده اند، ناديده گرفت.

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

حدود 10هزار تومان مي خرم. كرايه تاكســي نيز به 
مخارج رسول اضافه شده؛ »من قباًل با مترو و اتوبوس 
رفت وآمد مي كردم اما االن بــراي اطمينان خاطر از 
اينكه به كرونا مبتال نشوم، ســوار تاكسي مي شوم. 
كرايه تاكسي به جز مبلغي كه هر سال اضافه مي شود، 
امسال به اين دليل كه 3 مسافر سوار مي شوند، دوبرابر 
شده.« او ادامه مي دهد: روزانه 20هزار تومان كرايه 
مي دهم. بعضي صبح ها، زودتر از خانه بيرون مي روم 
و حدود 45-40دقيقه پياده مي روم تا از پس هزينه 
كرايه برآيم. يك بسته لپه، يك شير پاكتي دوليتري 
و يك ســي دي فيلم در نايلون دســت رسول است. 
22هزار تومان براي شير، 40هزار تومان براي لپه و 

10هزار تومان براي فيلم پول داده است.

ديگر پس انداز نمي كنم
محبوبه به روال سابق همان نوع و به همان اندازه 
مواد غذايــي موردنيازش را خريــد مي كند اما با 
حقوق 3ميليون و 300هزار توماني كه مي گيرد، 
چيزي بــراي پس انداز برايــش نمي ماند؛ »همه 
حقوقم صرف خورد و خوراكم نمي شود بلكه ماهانه 
يك ميليون تومان بابت قســط وامي كه از سر كار 
گرفته ام، مي پردازم.« او مهرماه با 6ميليون تومان 
پس انداز و 6ميليون تومان وام، يك يخچال ايراني 
خريده؛ »تصميم داشتم هر ماه يا هر چند ماه يك بار 
وسيله خانه بخرم اما امسال فقط توانستم يخچال 
بخرم.« از ليست خريدهاي ماهانه محبوبه، كتاب 
حذف شده؛ »عادت داشتم كه كتاب هاي تخصصي 
و كتاب هاي موردعالقه ام را بخــرم. براي همين 
پيش تر هر مــاه حداقل 2جلد كتــاب مي خريدم 
اما امســال تا كنون فقط يك جلد كتاب خريدم.« 
وقتي درباره تأثير كرونا بر هزينه هايش مي پرسم، 
مي خنــدد و مي گويد: بگذاريد مــن از خير كرونا 
بگويم. با شــيوع كرونا، من از خانــه كارم را انجام 
مي دهم و در اين روزهاي سرد كمتر بيرون مي روم. 
پارسال تصميم داشتم آخر فصل لباس گرم بخرم 
اما پشت گوش انداختم. قيمت كاپشني كه سال 
گذشــته 700هزار تومان بود، االن يك ميليون و 
200هزار تومان شده! اميدوارم آخر فصل قيمت ها 

پايين بيايد و بتوانم براي سال بعد خريد كنم. 

نمي شود میوه نخورد
قرار بود كه با عرضه ميوه هــاي پاييزي قيمت ها 
كاهش پيدا كنــد اما با اينكــه دو ماه و نيم از پاييز 
گذشته، ميوه هاي پاييزي و زمستاني هنوز گرانند. 
محمد كه از ميوه فروشي بيرون مي آيد، در پاسخ 
به اين ســؤال كه هزينه خريد ميوه چقدر نسبت 
به پارســال تغيير كرده، مي گويد: ميوه نسبت به 
سال گذشته 60-50درصد گران شده. اما نمي شود 
ميوه هم نخوريم. ما در هر شرايطي سعي مي كنيم 
ميوه بخريم. البتــه االن دانه اي خريد مي كنيم نه 
كيلويي. او تقريبا هــر دو روز يك بار براي خريد به 
ميوه فروشي مي آيد؛ »هر دفعه 60-50هزار تومان 
خريد مي كنم. البته اين در شرايطي است كه فقط 
به اندازه 2نفر خريد كنم. اگر مهمان داشته باشيم 
يا هوس ميوه هايي مانند انار، گالبي و موز را كنيم، 

بايد بيشتر از اين هزينه كنيم.« 

90درصد درآمدمان صرف خورد و خوراك مي شود
با اعظم كه دو نايلون ميوه در دست گرفته، هم قدم 
مي شوم. او بعد از شيوع كرونا، كمتر به بازار ميوه 
و تره بار مي رود و هم اكنون بيشــتر از مغازه، ميوه 
مي خرد. مي گويد: سال گذشته با 100هزار تومان 
براي يك هفته ميوه مي خريــدم. االن 200هزار 
تومان هزينه خريد هفتگي ميوه مي شــود. اعظم 
خانه دار است و يك دختر دوساله دارد. همسرش 
ماهانه 3ميليون و 800هزار تومان درآمد دارد كه 
به گفته او، 90-80درصــد آن صرف هزينه هاي 
خورد و خــوراك مي شــود. خريدهايش را زمين 
مي گذارد و ادامه مي دهد: هفته پيش براي خريد 
به هايپرماركت رفتيم. 600هــزار تومان را براي 
خريد كنار گذاشــته بوديم. 3بســته 900گرمي 
سينه مرغ، يك ماست 2كيلويي، يك قالب پنير، 
چند عدد كلوچه، 4بسته پوشك 10عددي، يك 
كيســه 4 كيلويي برنج، 3عدد روغن سرخ كردني، 
البته برندي كه قبال  مي خريديم، موجود نبود، 2 
عدد شامپو بچه، 10عدد دســتمال كاغذي، يك 
رب گوجه فرنگي، يك شــانه تخم مرغ و 3بســته 
دستكش فريزري خريد كرديم و وقتي صندوقدار 
گفت كه 900هزار تومان مجموع خريدمان شده، 
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ميان دو آبان
درحالي كه تورم نقطه اي كل كشور از آبان 98 تا آبان سال جاري 46.4درصد 

اعالم شده، قيمت برخي كاالهاي اساسي بيش از 200درصد رشد كرده است 

آبان كه تمام شد، موج گراني هاي تازه از راه رسيد. تورم ماهانه آبان امسال، هرچند 
نسبت به ماه قبل، 1.8درصد كاهش پيدا كرده اما همچنان با قرار داشتن در سطوح 
باالي 5درصد نشســته و جزو 10تورم ماهانه باال در دهه 90محسوب مي شود. 
از 53قلم خوراكي منتخب، تعداد 32قلم، درصد تغيير ســاالنه باالتر از نرخ تورم نقطه اي كل كشور كه 46.4درصد بوده را 
تجربه كرده اند. اگر آمارهاي منتشرشده از مركز آمار ايران را معيار سنجش قرار دهيم در حوزه اقالم خوراكي، گوجه  فرنگي، 
فلفل دلمه اي، عدس، لپه، برنج خارجي، روغن و گوشت مرغ بيشترين تورم نقطه اي را تجربه كرده اند. مركز آمار ايران مي گويد در 
آبان امسال گروه خوراكي ها 13.4درصد گران تر قيمت گذاري شده اند و ركورد تازه اي در سبد خوراكي خانوار رقم خورده است. 
البته گراني هاي مهار گسيخته فقط مربوط به كاالهاي خوراكي نيست و مواد بهداشتي،  شوينده ها و حتي لوازم برقي ضروري 
مثل المپ هم در فاصله دو آبان، تا 200درصد گران تر از آبان سال گذشته در آبان سال جاري قيمت گذاري شده اند؛ كاالهايي 
كه بسياري از واردكنندگان نهاده هاي اوليه آنها، دالر 4200توماني دريافت كرده بودند تا قيمت نهايي محصول، پابه پاي تورم 
موجود در كشور باال نرود و حاال امروز شتاب رشد نرخ آنها از نرخ تورم موجود پيشي گرفته است. گران شدن بنزين، شيوع 
ويروس كرونا، كاهش قيمت جهاني نفت و جهش دوباره دالر از مهم ترين داليلي هستند كه براساس داده هاي مركز آمار ايران، 
سفره ايراني ها را 5.4درصد كوچك تر كرده اند و اين خبر آنجايي گزنده تر مي شود كه حدود نيمي از هزينه هاي دهك هاي پايين 

درآمدي مربوط به خوراكي هاست كه اين رقم براي دهك هاي باالي درآمدي تنها 16درصد برآورد مي شود.
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بیش از  200  درصد افزایش قیمت 

گران شدن بنزين، شيوع ويروس كرونا، كاهش 
قيمت جهاني نفت و جهش دوبــاره دالر از 
مهم ترين داليلي هستند كه براساس داده هاي 
مركز آمار ايران، سفره ايراني ها را 5.4درصد 

كوچك تر كرده اند

مركز آمار ايران مي گويد در آبان امســال 
گــروه خوراكي ها 13.4درصــد گران تر 
قيمت گذاري شده اند و ركورد تازه اي در 

سبد خوراكي خانوار رقم خورده است
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 چرا بعضي كاالها 
ركورد زدند؟ 

روند تغييــرات قيمتي كاالهــاي خوراكي در 
مناطق شــهري ايران طي آبان ماه هم نشــان 
مي دهد كــه خيارشــور ركــورددار گراني ها 
بوده اســت. صفــر فرهمند، رئيــس اتحاديه 
خواربارفروشــان درباره علــت افزايش قيمت 
خيارشور گفته است كه افزايش قيمت درهاي 
آهني كنســروها و همچنيــن افزايش قيمت 
تمام شــده بســته بندي و ميزان تورم عمومي 
جامعه قيمت خيارشور را هم گران كرده است. 
بعد از اين كاال در سبد خوراكي ها، گوجه فرنگي 
با 208درصــد ركورددار رشــد قيمت ها بوده 
است كه البته عمده جهش قيمت آن در پاييز 
امسال رقم خورده؛ چرا كه تغييرات فصلي در 
برداشت اين محصول و تأخير در ارسال آن به 
خط مصرف، بازار اين كاال را دچار كمبود عرضه 
كرده اســت. اين در حالي اســت كه در مدت 
مورد بحث، قيمت رب گوجه فرنگي 1.7-درصد 
پايين تر آمده است. به نظر مي رسد تأثيرپذيري 
قيمت رب گوجه فرنگي از نوســان هاي قيمت 

گوجه در ماه هاي آينده مشهود خواهد بود.
اگر المپ  ال اي دي و گراني سرسام آور در اين 
حوزه را كنار بگذاريم، به حبوبات مي رســيم. 
افزايش قيمت در گروه حبوب در فاصله ميان 
دو آبان قابل توجه است تا جايي كه براي مثال 
هر كيلوگرم عدس،  156درصد گران تر شــده 
است. بررسي هاي همشــهري نشان مي دهد 
كه يكــي از عوامل اين گراني، كاهش ســطح 
زيركشت حبوبات اســت كه به واسطه كم آبي 
رقم خورده. از سوي ديگر، سخت تر شدن شرايط 
اقتصــادي منجر به كاهش مصرف گوشــت و 
هدايت تقاضاها به ســوي گروه حبوبات شده 
است. البته ممنوعيت واردات حبوبات و افزايش 
نرخ حمل ونقل آنها به واســطه افزايش قيمت 

بنزين هم از عوامل مؤثر ديگر بوده است.
درباره برنج خارجي هم تقريبا ماجرا از همين 
قرار است. واردات برنج خارجي نصف شده و اين 
در حالي است كه نرخ باالي برنج ايراني، تقاضاي 
برنج خارجي را بيشتر كرده اســت؛ در واقع از 
سويي عرضه به واســطه محدوديت در واردات 
كم شده و از ســوي ديگر حجم تقاضا به علت 
تغيير ســفره غذايي دهك هاي پايين جامعه، 
بيشتر شده اســت. دبير انجمن برنج شهريور 
امســال گفته اســت كه 200تا 300هزار تن 
برنج در گمركات رسوب كرده است و بخشي از 
برنج هايي كه امسال آمده است با توجه به كندي 
روند تخصيص ارز در مرحله تأمين و تخصيص 
ارز قرار دارد. بررســي هاي همشــهري نشان 
مي دهد كه سال قبل 910هزار تن برنج تا مدت 
مشابه سال جاري )پنج ماهه ابتدايي سال( وارد 
شده بود كه اين رقم در سال جاري به 430هزار 

تن كاهش يافته است.

سرمايه هاي بر بادرفته
يكــي از تمهيداتي كــه براي كنتــرل قيمت 
كاالهاي اساســي درنظر گرفته شد، تخصيص 
دالر 4200توماني به وارد كنندگان نهاده هاي 
اوليه اين كاالها بود؛ طرحي كــه از همان روز 
اول، نوزادي مــرده بود كه به دنيــا مي آمد* 
چرا كــه نه تنها كمكي به كنتــرل نرخ ها نكرد 
بلكه سرمايه هاي هنگفتي را بر باد داد و جيب 
مفســدان در كار را پر كرد تا از مابه التفاوت ارز 
آزاد و دولتي براي خود نمدهايي از جنس طال 
ببافند. ميثم هاشم خاني، اقتصاددان، در اين باره 
به همشهري مي گويد: به واســطه توزيع دالر 
دولتي از ســال 97 و با فرض تداوم آن تا پايان 
امســال، مجموعا حدود 14 برابر يارانه نقدي 
ساالنه ايراني ها، رانت بين افرادي خاص توزيع 
مي شــود كه اين رقم تقريبا معادل 460 هزار 

ميليارد تومان است.
* تركيب »به دنيا آمدن نوزاد مرده« از احمدرضا 

احمدي است.
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ت
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بین 50 تا 100 درصد افزای

افزايش قيمت در گروه حبوب در فاصله ميان 
دو آبان قابل توجه است تا جايي كه براي مثال 
هر كيلوگرم عدس،  156درصد گران تر شده 

است

از 53قلــم خوراكي منتخــب، تعداد 
32قلم، درصد تغيير ساالنه باالتر از نرخ 
تورم نقطه اي كل كشور كه 46.4درصد 

بوده را تجربه كرده اند



وضعهمينباشد،لبنياتگرانترميشود

هم اكنون قيمت گذاري 10قلم محصول پرمصرف 
لبني، مشــمول قيمت گذاري دولتي شــده اند 
و جزو ســبد خانوار هســتند. بر اســاس اصالح 
قيمت، قرار بود كه شــير خام 4هزار و150تومان 
باشــد و بر اســاس اين قيمت، 10قلم محصول 
پر مصرف قيمت گذاري شوند اما زماني كه مصوبه 
اعالم شــد ما شــاهد بوديم كه قيمت شير خام 
4هزار و500تومان اعالم شــد.  اين ما به التفاوت 
350توماني هم اكنون منجر به اين شده است كه 
10قلم كاالي پرمصرف با 3درصد زيان كارخانه ها 

وارد بازار شوند.
نكته دوم اين اســت كه افزايــش قيمت همواره 
منجر به كاهش مصرف شده است و در واقع ميان 
گراني يك محصول و كاهش مصرف يك محصول 
رابطه مستقيم وجود دارد اما هم اكنون بارقه هايي 
از اميد در جامعه ايجاد شــده اســت و بسياري 
اميدوار هستند كه با ايجاد گشايش هايي در روابط 
خارجي، ميزاني از فشار ايجاد شده بر سبدخانوار 
كاهش پيدا كند. به عنــوان مثال اگر قيمت دالر 
كاهش پيدا كند، ما مي توانيم در قيمت محصوالت 
بســته بندي و تأمين نهاده براي توليد شير خام، 
انتظار كاهش قيمت داشته باشــيم اما تمام اين 
اتفاقات به شرط اين است كه گشايشي در روابط 

خارجي و درآمدهاي ارزي دولت، ايجاد شود.
اگر هم ســناريو اين باشــد كه گشايشي ايجاد 
نشود، بايد بدانيم كه هزينه هاي توليد همان روند 
گذشته را در پي خواهند گرفت. مردم نمي دانند 
كه 65درصد از تأثير قيمت تمام شده محصوالت 
لبني وابسته به قيمت شــير خام است. واقعيت 
اين اســت كه شير خام از ســال گذشته تا كنون 
نزديك به 88درصد افزايش قيمت داشته است. 
اين تغييــر قيمت در حالــی رخ داده  كه قيمت 
محصوالت لبني طبق گزارش مركز آمار، حداكثر 
47درصد رشد داشته است. اين آمار به ما مي گويد 
كه تناسبي ميان هزينه هاي توليد كارخانه هاي 
لبني با محصوالتي كه اين كارخانه ها تحت عنوان 
كاالهاي مشــمول قيمت گــذاري دولتي عرضه 
مي كنند، وجود ندارد. ايــن روند منجر به حذف 
جذابيت براي ســرمايه گذاري در اين صنعت و 
در نهايت فرســايش صنعــت و كمبود محصول 

خواهد شد.
از نظر ما بهترين كار در هر شرايطي و بدون توجه 

به تغييــرات در روابط 
خارجي اين اســت كه 
دولــت تــالش كند تا 
حمايت هايي كه در اول 
زنجيره به يارانه ســياه 
تبديل مي شــود را به 
مصرف كننده و دهك هاي محروم نيازمند حمايت 
انتقال دهد. در ابتداي زنجيــره، يارانه اي تحت 
عنوان نهاده هاي دامي در حال هزينه است و اين 
يارانه در سال گذشته با ارز 4200توماني به رقمي 
نزديك به 900ميليون دالر براي دام هاي شيري 
رســيده بود. ما مي دانيم كه يك گرم نهاده های 
دامــي بــدون ارز  4200تومانــی وارد كشــور 
نشده اســت اما وقتي به بازار مي رويم، مشاهده 
مي شود كه اين نهاده ها به 2نرخ بازار آزاد و دولتي 
فروخته مي شــوند. اين اتفاق، يعني فسادي رخ 
داده است، بنابراين بهتر اســت كه اين يارانه به 
مصرف كننده در دهك ها محروم- از طريق اجراي 
طرح هايي مانند شير مدارس- اختصاص پيدا كند. 
از سوي ديگر اختصاص حمايت ها به مصرف كننده 
نيازمند موجب مي شــود تا توليدكننده نيز با در 
اختيار گرفتن ابزار قيمت گذاري، بتواند توســعه 
بازار بدهــي داده و از دهك هاي محروم حمايت 

كند و در مقابل سهم بازار بگيرد.
بنابراين درصورتي كه دولت دست از قيمت گذاري 
دســتوري بردارد و حمايت هايي كــه در ابتداي 
زنجيره توليد به يارانه ســياه تبديل شده است را 
به خود مصرف كننده منتقل كنــد، صنايع لبني 
آمادگي دارند كه يك ســوم شــير خام دريافتي 
ساالنه را به شير پاســتوريزه، پنير UF و ماست 
ست تبديل كنند و با 3درصد سود -حتي رايگان- 
به دولت اختصاص دهند تا دولت بين دهك هاي 

محروم توزيع كند.
خبرهايي از اليحــه بودجه به گوش مي رســد، 
مبني بر اينكه نظام سياستگذاري اعم از دولت و 
مجلس در حال حركت به سمت اين نوع حمايت 
هستند و اين اتفاق مي تواند به سود مصرف كننده 

و دهك هاي محروم تمام شود.
اما در نهايت بايد گفت كه اگر وضع همين باشد 
و هيچ كدام از اين پيشــنهادها اجرايي نشــوند، 
بايد انتظار داشــت كه با توجه بــه روند افزايش 
هزينه هــاي توليد -كــه در صنعت مــا متوقف 
نشده است - و اينكه كاالهاي لبني با ضرر 3درصد 
وارد بازار مي شــوند ما چاره اي جز اصالح مجدد 

قيمت ها تا آخر سال نخواهيم داشت.
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این شماره

محمدرضابنيطبا
سخنگوي انجمن صنفي صنايع لبني ايران

خريدهاي روزمره تا پايان سال99 گران تر مي شوند؟

بازگشت سبدهاي خالي  خريد به خانه
مسئوالن اتحاديه مرغ تخم گذار و لبنيات معتقد هستند كه تا پايان سال بايد انتظار افزايش قيمت اين محصوالت را داشت

بازگشتازخريدبهيكنبردبرايغلبهبرغمعظيم
گرانيتبديلشدهاست.هرايرانيياشايدبهترباشد
بگوييمبيشترايرانيهاميدانندكهديگرقرارنيست
باچندصدهزارتومانپول،باخيالراحتدربقاليياميوهفروشــيمحلپايبگذارندو
روبهرويهرآنچهدرفهرستخريدثبتشدهاست،باخيالراحتتيكبزنند،چراكههر
روزاسكناسهايماايرانيهاآبميرودودرمقابل،غولگرانيبيشازپيشقدعلمميكند.
افزايشقيمتدرمحصوالتمختلفيكهدرسبدخريدروزانهمردمجايميگيرند،سرعت
باالييبهخودگرفتهاستتاجاييكهبراساسگزارشمركزآمار،ازابتدايسال1۳۹6تاپايان
آبان1۳۹۹،دربينموادغذاييپرمصرف،موزبا۳۳۲درصدركورددارگرانياستوپسازآن
برنجخارجيبا۳۲۵درصد،چايخارجيبا۳1۷درصدوپيازبا۳1۷درصدقراردارند.قيمت
موادغذاييپرمصرفخانوارهايكشورطياينمدتبين۲تا۴برابرگرانشدهاست.قيمت
موزدرفروردين1۳۹6هركيلو۵۵۰۰تومانبودكهدرآبانامسالبههركيلو۲۴۰۰۰تومان
رسيد.درمياناينافزايشقيمتهابســيارييكسؤالمشتركرامطرحميكنند:»اين
افزايشقيمتهاتاپايانســالبهكجاميرسد؟«،برايپاســخبهاينسؤالباچندتناز
مسئوالناتحاديهمحصوالتغذاييگفتوگوكرديم.براساسپيشبينيمحمدرضابنيطبا،
ســخنگويانجمنصنفيصنايعلبنيايرانوهمچنينناصرنبيپور،رئيسهيأتمديره
اتحاديهمرغتخمگذار،بايدانتظارداشتهباشيمكهتاپايانسالقيمتتخممرغولبنيات
گرانترشود.دراينمياناسداهللكارگر،رئيساتحاديهفروشندگانميوهوسبزياميدوار

استكهمحصوالتاينبازارتاپايانسالدوبارهگراننشوند.

شايدباكمبودتخممرغمواجهشويم

ما براي توليد تخم مرغ مشكل نداريم بلكه مسئله اصلي 
در مديريت نهاده هاســت. مرغداري ها نزديك به 9 ماه 
اســت كه براي تأمين نهاده ها دچار مشــكل شده اند. 
بايد بدانيد كه نهاده ها با اين شــرايط به  دست مرغدار 

نمي رسد.
از سوي ديگر ما با قيمت دســتوري مواجه هستيم. با 
قيمت دستوري، توليدكننده نزديك به 3هزار تومان زير 
قيمت ضرر مي كند، در اين شرايط مرغدار تحمل ضرر 
ندارد و به همين دليل مرغ را به كشتارگاه مي فرستد. 
مرغدار چون نمي توانــد دان مرغ را تأميــن كند و از 
سوي ديگر توان خريد ســوياي 17هزار توماني را هم 

ندارد، تصميم به كشــتن 
مرغ هايش مي گيــرد. اين 
نكات به ما مي گويد كه نبايد 
آينده خوبي براي تخم مرغ 
متصور باشيم و تا پايان سال 
اين روند افزايش قيمت ادامه 
خواهد داشت. استان تهران 14ميليون ظرفيت توليد 
دارد اما هم اكنون 5ميليون مرغ تخم گذار دارد و براي 
مرغدارها اين كار به صرفه نيست و حتي ممكن است اگر 
مشكل نهاده ها حل نشود تا پايان سال با كمبود تخم مرغ 
مواجه شويم. اما از نظر من افزايش قيمت تخم مرغ تأثير 
چنداني بر زندگي مردم ندارد؛ چرا كه مصرف ســرانه 
كشور ما 11كيلو است و مردم آنقدر مصرف نمي كنند 

كه افزايش قيمت به مردم فشار اقتصادي وارد كند.

ناصرنبيپور
رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار

اميدواريمميوهگراننشود

به دليل چهارفصل بودن كشور ايران امكان تأمين اين 
محصوالت را در تمام فصول داريم و مشــكل زماني 
ايجاد مي شــود كه ما با افزايش تقاضــا در يك برهه 
زماني خاص مواجه مي شــويم؛ ماننــد خريد انار در 

شب يلدا يا عيد.
از ســوي ديگر در رابطه با برخي محصوالت به دليل 
تغيير فصل، بازار دچار نوســان مي شود مانند گوجه 
و پياز كه به دليــل تغيير فصل گرما به ســرما، دچار 
 نوسان قيمت شدند اما بعد از چند هفته اين مشكل 

حل شد. 
ميوه ها براي اين دوره های خاص انبار مي شــوند اما 

تقاضاي باال يك مقدار كار 
را دشــوار مي كند. با وجود 
اين من اميدوار هســتم كه 
تا پايان سال هيچ مشكلي 
در تأميــن بــازار ميــوه و 

سبزيجات نداشته باشيم.
بايد دليــل گراني برخــي محصوالت به رغــم توليد 
مناسب را افزايش هزينه تمام شده توليد بدانيم. تمام 
مولفه هاي توليد از كود، سم، دستمزد كارگر و... افزايش 
قابل توجهي داشته است و اين اتفاق تأثير مستقيم بر 
هزينه تمام شده توليد داشــته اما ما اميدوار هستيم 
به دليل محدود شدن فعاليت تاالرها، مجالس و ادارات 
كه منجر به كاهش ميزان تقاضاي عمده ميوه شد، تا 

پايان سال شاهد افزايش قيمت نباشيم.

اسداهللكارگر
رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي 

تبقارمرشحلاموي
رادكرتفدطساوا
السنواندادشف
ننفتدايرفهوا

زغارچبشيتفم
يفارشانفكلاقب
سرنيبگارژايلا
تولدكيهمرتمز
ويكيارزيرفهري
رداقنهايندروخ
ههلاغادالاط
متشايكهديتشر
ليزيمميگزلون
نلويويقبامسرا
گروبسفلوزرواشك
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افقي:
 1- خواهــش و تقاضــا- از 

فرقه هاي مسيحيت
2- جايز- بزرگ ايل و طايفه- 

پيش نويس
3- دســتبند زينتــي زنانه- 

پسران عرب- يوغ
4- خوش انــدام- الســتيك 
رويــي چرخ خــودرو- نوعي 

آچار سركج
5- دويــدن- دســتور زبان 

خارجي- ترقي
6- ظرفيت شــيميايي- رد يا 
نشانه از چيزي- تكيه بر پشتي
7- عملــي در وضــو- گازي 
خفه كننــده- اســتواري و 

استحكام
8- نوعـــــي انـــــــرژي- 
هدايت شدن- نوشته حاشيه 

سند
9- زيردست- صداي افتادن 

اشياي فلزي- مراقب
10- دل آزار كهنه- داســتان 

بلند- كوچك
11- رايانه كيفي- پرهيزكار- 

برهنه
12- كامل- رجوليت- واحدي 

براي طول معادل 36 اينچ
13- زشــت- در كبد توليد 
مي شود- شكستنش افتخار 

است

14- شهرستاني در هرمزگان- 
خبرگزاري جمهوري اسالمي 

ايران- بازداشتن
15- فيلم نقاشــي متحرك- 

پايدار و بادوام
  

عمودي:
1- دانش و آگاهي- پناهگاه- 

مستمندان
2- قرقــره كاغذ- پزشــك 
و جامعه شــناس فرانسوي و 
صاحب كتــاب تاريخ تمدن 

اسالم و عرب
3- منــزل- از نام هاي پيامبر 

اسالم)ص(- ناپاكي
4- موتــور جســت وجوگر 
اينترنتي- منزل آذري- پسر 

حضرت نوح)ع(
5- از القــاب امام علــي)ع(- 

سخن چين- گياه تاالب
6- سيخونك- خباز- نمايش 

با ساز و آواز
7- از حروف يوناني- زشت و 

مبتذل- در حال دويدن
8- ناقص- داروي بيهوشي- از 

داليل پوكي استخوان
9- غريبه نيســت- اتحاديه 

صنفي- شكلي هندسي
10- پنجمين ماه ســرياني- 
شاعر ايراني قرن ششم- رمق 

آخر
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  تخليه اجباري صندوق امانات در بانك پارسيان
شعبه مركزي بانك پارسيان واقع در بلوار فرحزادي شهرك غرب اقدام 
به تخليه اجباري صندوق امانات مي كند به اين صورت كه اين بانك 
داراي 2 سالن 4هزارتايي صندوق امانات است، اما عنوان مي كند براي 
تمديد صندوق بايد تراكنش باالي 18ميليون تومان داشته باشيد در 
غيراين صورت صندوق را تخليه كنيد تا به فرد ديگري واگذار شود. اين 
در حالي است كه به گفته خود پرسنل بانك، سالن دوم صندوق امانات 
هنوز خالي است. بديهي است كه اين كار راهي براي كسب درآمد و 
سودجويي است و سؤال بعدي هم اين است كه در اين شرايط بحران 
اقتصادي فراگير، چند نفر هستند كه تراكنش ماهانه باالي رقم اعالمي 

اين بانك براي بهره مندي از صندوق امانات را دارند.
از دارندگان صندوق امانات بانك پارسيان

  مديران ناكارآمد عامل برنامه هاي بي كيفيت صدا و سيما هستند
درحالي كه بودجه تخصيصي به صدا و سيما طبق آنچه در خبرها آمده 
معادل 20 استان كشور است، چرا مديران كارآمد در اين سازمان به 
كارگيري نمي شوند كه برنامه هاي مناسب و بامحتوا براي خانواده هاي 
ايراني بسازند. بديهي است كه مديران ناكارآمد از عوامل عدم محبوبيت 

صدا و سيما در بين مردم هستند.
داوودپور از اصفهان 

  چه كسي پاسخگوي 2دهه سيل است
همه ساله در فصل بهار و پاييز در شهرهاي مختلف ايران سيل مي آيد 
و آنچه من در خاطرم هســت بيش از2دهه اســت كه اين وضعيت 
پابرجاست! آيا در اين سال ها مديران و كارشناسان علت اين امر را پيدا 
نكرده اند كه براي آن راهكاري بينديشند تا اين همه خسارت به مردم 

و جامعه وارد نشود؟
علوي از تهران

  دريافت حق بيمه از دانش آموزاني كه مدرسه نمي روند
مدرسه اهلل اكبر شهرك توحيد در اسالمشهر هر روز در كانال مدرسه به 
نمايندگي از مدير اعالم مي كند كه حق بيمه فرزندان خود را بپردازيد. 
وقتي بچه ها در خانه هستند چرا بايد پول بيمه بدهيم. سال هاي قبل 
كه فرزندان ما به مدرسه مي رفتند بيمه دانش آموزي كارآمد نبود تا 
چه رسد به اينكه اكنون بچه ها اصال به مدرسه نمي روند. شايد رقم اين 
بيمه قابل توجه نباشــد ولي در ابعاد تعداد دانش آموزان حتما رقمي 

قابل توجه مي شود.
محرمي از اسالمشهر

  تعطيلي 2هفته اي كافي نبود
تعطيلي 2هفته اي با همه نقايصي كه داشت و نيز رعايت نكردن كسبه 
كه اغلب كركره مغازه شان نيمه باز بود،  به هرحال اثرات مطلوبي داشت 
ولي به محض ظاهر شدن نخستين اثرات مسئوالن آن را لغو كردند و از 
اول هفته شاهد بازگشت شهر به شرايط عادي هستيم. درحالي كه آمار 
مرگ ومير و ابتالهاي جديد نشان از شرايط غيرعادي دارد. از مسئوالن 
تقاضا داريم به رغم همه مسائل و اما و اگرها دوباره اقدام به محدودسازي 

و تعطيلي كنند تا هر چه زودتر از شر ويروس كرونا راحت شويم.
حسين پور از تبريز

  فروش مواد مخدر در آرياشهر بيداد مي كند
در محدوده آرياشهر فروش مواد مخدر بيداد مي كند و در كمتر از چند 
دقيقه مي توان هر ماده مخدري را كه اراده كنيد پيدا كرد! آيا مسئوالن 
نيروي انتظامي و شهري اين موضوع را نمي دانند؟ تقاضا مي كنم بر 
اين موضوع نگران كننده نظارت دقيق و با خاطيان برخورد جدي شود.
كفايتي از آرياشهر

  خدمات ضعيف بيمه شدگان دادگستري
در بيمارستان دادگستري قبال از ما بيمه شدگان طرف قرارداد ويزيت 
نمي گرفتند، اكنون براي همه پزشــكان بايد ويزيت بپردازيم و اين 
ويزيت ها گران است و از توان ما بازنشستگان دادگستري خارج است. 
از سويي خدمات دندانپزشكي براي بازنشستگان ارائه نمي دهند، آيا 
بازنشستگان همه بي دندان هســتند؟ با يك حقوق ناچيز چرا نبايد 

حداقل درمان ما رايگان باشد؟
بازنشسته دادگستري

  پرسنل كم كار و بيكار ادارات حذف شوند
بيشــترين هزينه دولت صرف پرداخت حقوق به كاركنان مي شود 
درحالي كه كافي است سري به ادارات دولتي بزنيد تا با انبوه كاركناني 
روبه رو شويد كه حتي در روزهاي كار با يك سوم ظرفيت كار اصلي شان 
حرف زدن با همكاران يا سر بردن در كامپيوتر و گوشي است و گاهي 
به سختي سرشــان را به روي مراجعين بلند مي كنند. البته كه منكر 
زحمات كارمندان خدوم و پاســخگو نيســتيم اما كافي است دولت 
كارمنداني از اين دست را كه كار راه انداز نيستند از خدمت رساني معاف 
كند تا هم كلي صرفه جويي صورت گيرد و هم كارمندان خدمتگزار 

بيشتر مورد توجه قرار گيرند.
رئيسي كارمند يك اداره دولتي از تبريز

  نبود سرويس بهداشتي در مترو دردسرساز است
اينكه اغلب ايستگاه هاي مترو ســرويس بهداشتي ندارند واقعا جاي 
سؤال است و نشان مي دهد سالمت مردم اولويت مسئوالن نيست. براي 
دسترسي به سرويس بهداشتي كه برخي ايستگاه هاي بزرگ دارند هم 
بايد از مجموعه خارج شويم و هنگام بازگشت دوباره كارت بزنيم كه 
اين هم منصفانه نيست. ايجاد سرويس هاي بهداشتي در ايستگاه ها 

خواسته بسياري از شهروندان است.
مشتاق از تهران

  همسان سازي هاي حقوق ها عادالنه نيست
با پست معاونت توزيع برق نارمك با 30سال خدمت و 150هزار تومان 
حقوق 25سال قبل بازنشسته شدم. در تمام اين سال ها حداقل افزايش 
حقوق را براي ما درنظر گرفتند و اكنون بعد از 25ســال، 4ميليون 
و300هزارتومان دريافتي دارم درحالي كه اگر امروز فردي با پست من 
بازنشسته شود حدود 9تا 10ميليون تومان دريافتي خواهد داشت. از 
سوي ديگر دولت هم اعالم كرده كه همسان سازي ها به گونه اي است 
كه فرد بازنشسته، حقوق نزديك به افراد شــاغل در پست مشابه را 
خواهد گرفت. با همين مقايسه متوجه مي شويد كه همسان سازي ها 
درحد ســرهم بندي انجام شده و هيچ ســنخيتي با آنچه در خبرها 

مي گويند، ندارد.
قنبرعلي كياسري از تهران

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

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

با مردم

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

براي قتل شيما نقشه كشيده بودي؟
نه اصال. من به او پناه داده بــودم. خانه ام را در 
اختيارش قرار دادم، چون معلــوم نبود اگر در 
خيابان مي مانــد، چه باليي ســرش مي آمد. 
نمي خواســتم او را بكشــم اما در يك لحظه 
به شــدت عصباني شدم و نتوانســتم خودم را 

كنترل كنم.
چرا عصباني شدي؟

در حال تماشاي تلويزيون بوديم. ساعت حدودا 
11شــب بود. فكر مي كنم فيلم مي ديديم كه 
شيما گفت قرص هاي اعصابش تمام شده است. 
از من خواســت كه به داروخانه بروم و برايش 
قرص بخــرم. مي گفت مدتي اســت كه قرص 
اعصاب مي خورد. من رفتم امــا پيدا نكردم و 
خيلي زود به خانه برگشتم. گفت قرص چه شد؟ 
گفتم پيدا نكردم. همين باعث شد كه عصباني 
شود. شروع كرد به فحاشي و بي احترامي كردن 
به خانواده ام. مي گفت معلوم نيســت همسر و 
فرزندانت در تركيه چه كار مي كنند. تو را رها 
كرده اند و... گفت و گفت. عصباني شــدم و به 
ســمتش هجوم بردم. نمي دانم چه شد كه با 
شالي كه دور گردن شيما بود، خفه اش كردم. 
او معموال پيش مــن حجابش را حفظ مي كرد 
و من هم هيچ وقت نيت شومي نسبت به او در 

سر نداشتم. من بي آنكه قصد قبلي داشته باشم، 
جان شيما را گرفته بودم و خيلي پشيمان شدم. 

خانواده ات ايران نيستند؟
نه. همسر و فرزندانم از من جدا شده و در تركيه 

زندگي مي كنند.
چند روز بود كه شيما در خانه ات بود؟

40 يا 50روز.
قبال گفته بودي 2هفته؟

نه. حدود 2ماهي مي شد كه شيما را به خانه ام 
آورده بودم.

چه شد كه او را به خانه ات آوردي؟
در ترمينال بيهقي، شيما ســوار ماشينم شد. 
حالش خوب نبود و مي گفت با خانواده اش درگير 
شده و با آنها قهر كرده است. از من اجازه گرفت 
كه در ماشينم سيگار بكشد. من هم گفتم آزادي 
هركاري انجام بدهي. بعد به او پيشنهاد دادم كه 
اگر با خانواده اش مشكل دارد و كسي نيست كه 
به خانه اش برود، مي تواند به خانه من بيايد و او 

هم قبول كرد.
در مدت 2ماهي كه در خانه ات بود، 

اجازه بيرون رفتن داشت؟
اجازه كه داشت اما خودش نمي رفت.

چرا؟ چون در خانه ات حبسش كرده 
بودي؟

حبس كه نه. صبح كه به سركار مي رفتم در را 
به رويش قفل مي كردم اما خودش با اين قضيه 
مشكلي نداشت. بيشــتر به خاطر همسايه ها 
مي گفت در را قفل كنــم و در مدتي كه خانه ام 

بود، پايش را بيرون نگذاشت.
گفتي شيشــه مي كشي؟ شيما را 

مجبور كردي كه شيشه مصرف كند؟
گاهي از او مي خواستم مرا همراهي كند.

شب حادثه، پس از اينكه شيما را به 
قتل رساندي، چه كردي؟

بايد جســد را پنهان مي كردم. به همين دليل 
آن را داخل مانتوي بزرگي گذاشــتم. راستش 
دوست من لباس دخترانه و زنانه برايم مي آورد 
كه آن را بفروشــم. يك مانتوي سايز بزرگ تن 
شــيما كردم. بعد او را داخــل نايلوني كه دور 
قاليچه هاســت، گذاشــتم. ملحفه اي دورش 
كشيدم و آن را به صندلي عقب ماشينم انتقال 
دادم. تصميم گرفتم جسد را داخل باغچه خانه 
صاحبخانه ام دفن كنــم. صاحبخانه ام پيرزني 
بود كه در نزديكي خانه مــن زندگي مي كرد. 
4سالي مي شد كه مستأجرش بودم و كليد خانه 
او را داشتم. چون در حياط آنجا انباري كوچكي 
بود كه صاحبخانه ام اجازه داده بود وســايلم را 
داخل آنجا بگذارم. بــه همين دليل كليد خانه 
او را داشتم. آن شــب راه افتادم به سمت خانه 
او. ماشــين را يك كوچه باالتر پــارك كردم و 
با كليدي كه داشــتم وارد خانه پيرزن شــدم. 
مي دانستم كه خودش در خانه نيست. با خيال 
راحت وارد شدم و با بيل شروع كردم به كندن 
باغچه. وقتي گودال عميقي كندم برگشتم به 

سمت ماشين و آن را سركوچه آوردم. بعد جسد 
را روي كولم گذاشتم و آن را داخل گودالي كه 

حفر كرده بودم، دفن كردم.
فكر نكردي كه خانواده شيما نگران او 

هستند و در اين مدت عذاب وجدان نداشتي؟
اوايل عذاب وجدان خيلي اذيتم مي كرد اما به 

مرور سعي كردم آن را فراموش كنم.
چرا بعد از دستگيري دروغ  گفتي و 
آن ادعاها را درباره دفن جسد شيما در كنار 
رود ارس و بعد هم جاده چالوس بيان كردي؟

راســتش در اين مدت پدرخوانده شيما خيلي 
مرا اذيت كرد. او فهميده بود كه من از سرنوشت 
شيما خبر دارم. مي دانســت كه باليي سرش 
آورده ام و همه اش دنبالم بــود. براي اينكه مرا 
تهديد كند شيشه هاي ماشينم را شكست. مدام 
مي گفت بايد راز قتل دختر خوانده اش را فاش 
كنم. من هم كه از او كينــه به دل گرفته بودم، 
براي اينكه او را اذيت كنم و انتقام بگيرم، تصميم 
گرفتم دروغ بگويم تا او و همسرش چشم انتظار 

بمانند و ندانند چه باليي سر شيما آمده است. 
پس خبر داشــتي كه شيما دختر 

واقعي او نيست.
شيما برايم تعريف كرد. در مدتي كه خانه من 
بود، راز زندگي اش را فاش كرد و گفت به تازگي 

فهميده كه دختر اصلي خانواده اش نيست.
درباره مانتو و كفش هاي زنانه اي كه 

در خانه ات كشف شده چه مي گويي؟ 
من قاتل سريالي نيستم. همانطور كه گفتم آنها 
را دوســتم داده بود تا برايش بفروشم. در اداره 
آگاهي هم مدام از اين جور سؤال ها مي پرسند 
و طوري بــا من رفتار مي كنند كــه انگار قاتل 
سريالي هســتم. اما من فقط شــيما را به قتل 

رساندم، آن هم از روي عصبانيت.

پليس در جست وجوي عامالن 2جنايت در مشهد
به دنبال قتل 2مــرد در جريان 2حادثه 

مختلــف در مشــهد، تحقيقــات براي داخلي
دستگيري قاتالن آغاز شده است.

به گزارش همشهري، نخستين حادثه حدود ساعت يك 
بامداد ديروز به قاضي علي اكبر احمدي نژاد، كشــيك 
جنايي مشهد گزارش شــد. كارگران شهرداري زماني 
كه سرگرم كار در خيابان ســامانيه17 مشهد بودند در 
يك زمين خالي كه مجاور آپارتماني 4طبقه بود با جسد 
مردي روبه رو شــدند كه كنار ديوار آپارتمان افتاده بود 
و ماجرا را به پليس خبر دادنــد. با حضور قاضي جنايي 
و كارآگاهان آگاهي مشخص شــد كه جسد متعلق به 
مردي حدودا 45ساله است و به نظر مي رسيد از پشت بام 
ساختمان مجاور ســقوط كرده اســت. طولي نكشيد 
كه معلوم شــد اين مرد ســاكن آپارتمان مجاور است. 
او همراه همســر و 2فرزندش در اين ساختمان زندگي 
مي كرد و مأموران در نخستين اقدام به تحقيق از همسر 
او پرداختند. اين زن گفت: حدود ساعت5:30 بعدازظهر، 
درحالي كه شوهرم در خانه بود، من و بچه هايم براي انجام 
كاري از خانه خارج شديم و 2ساعت بعد كه برگشتيم، 
اثري از شــوهرم نبود. او خيلي از شب ها براي سر زدن 

به همسر دومش به خانه آنها مي رفت و شب را در آنجا 
مي ماند. آن شــب هم وقتي ديديم كه در خانه نيست، 
تعجب نكرديم و گفتيم كه حتما صبح برمي گردد تا اينكه 
ساعتي پس از نيمه شب با شنيدن سر و صدايي از داخل 
كوچه، متوجه شدم كه جسد شوهرم در زمين خالي كنار 

خانه مان پيدا شده است.
در ادامــه، قاضي جنايــي و مأموران راهي پشــت بام 
ساختمان شــدند و در آنجا آثاري از خون پيدا شد كه 
تا لبه پشت بام ادامه داشت. شواهد نشان مي داد مقتول 
روي پشت بام با فرد ديگري درگير شده است و احتماال 
پس از مجروح شدن، توسط آن فرد به پايين پرتاب شده 
و به قتل رسيده است. اما همسايه ها نه متوجه درگيري 
مقتول با فرد ناشناس شده بودند و نه در جريان سقوط او 
از پشت بام قرار گرفته بودند. در اين شرايط جسد مقتول 
به پزشــكي قانوني منتقل شــد و تيمي از كارآگاهان 

تحقيقات براي كشف راز اين جنايت را آغاز كردند.

دعواي مرگبار 
دومين فردي كه گزارش قتــل او به قاضي احمدي نژاد 
مخابره شد، پسر جواني بود كه در يكي از بيمارستان هاي 

مشهد جانش را از دست داده بود. او روز جمعه درحالي كه 
بر اثر اصابت ضربات چاقو مجروح شده بود به بيمارستان 
منتقل شده اما تالش پزشــكان براي نجات جانش به 

نتيجه نرسيده و وي صبح ديروز به كام مرگ رفته بود.
تيم جنايي براي كشــف راز قتل پسر جوان راهي محل 
زندگــي اش در منطقه خواجه ربيع شــدند. در جريان 
بررسي ها معلوم شد كه پسر جوان در جريان درگيري 
با دو برادر به قتل رسيده و در اين درگيري هر دو برادر 
نيز مجروح شــده بودند كه يكي از آنها در بيمارستان و 
ديگري كه جراحت كمتري داشت در خانه بود. او تحت 
بازجويي قرار گرفت و گفت: مــن و برادرم روز جمعه و 
بر سر كل كل كردن با يكي از بچه هاي محل درگير شديم. 
پس از اين درگيري، حدود 5نفر از دوستان آن جوان به 
سراغ ما آمدند و درگيري مان شدت گرفت. در جريان اين 
درگيري من و برادرم چاقو خورديم و مجروح شديم اما 
نمي دانيم كه چه كسي به مقتول كه يكي از افراد طرف 

مقابل بود چاقو زد. 
با اظهارات پســر جوان، قاضي جنايي دستور بازداشت 
او را صادر كرد و تحقيقات براي شناسايي عامل جنايت 

ادامه دارد.

7كشته در سيل جنوب

اعترافات تازه بهلول 
در دادسراي جنايي:

بارش بــاران در مناطق جنوبي كشــور كه از 
روزهاي گذشــته آغاز شــده موجب سيل و 
آبگرفتگي در برخي شهرهاي جنوبي شده و 
تاكنون در استان هاي هرمزگان و بوشهر جان 

دست كم 7نفر را گرفته است.
به گزارش همشــهري، در روزهاي گذشــته 
ســيالب مناطــق وســيعي از اســتان هاي 
خوزستان، بوشــهر و هرمزگان را در برگرفت 
و خسارت هاي زيادي به بار آورد. اما تازه ترين 
خبرها از بوشهر و هرمزگان از مرگ دست كم 

7نفر بر اثر سيالب حكايت دارد.

2قرباني در بوشهر
يكي از قربانيان ســيل بوشــهر زني است كه 
بر اثر ســقوط در دره گرفتار ســيالب شد و 
جان خود را از دست داد. غالمرضا حاجياني، 
مديرعامل هالل احمر استان بوشهر در اين باره 
مي گويد: ظهر يكشــنبه 16آذرمــاه، در پي 
بارندگي شــديد در مناطق مختلف اســتان 
بوشهر، باخبر شديم كه در شهر برازجان و در 
نزديكي يكي از كارخانه ها، خانمي 35ساله در 
سيل غرق شده است. از همان زمان گروه هاي 
جست وجو به منطقه اعزام شدند و پس از چند 
ساعت جست وجو، پيكر زن غرق شده كشف 
و مشخص شــد كه بر اثر ســقوط در يكي از 

دره هاي فصلي جان  باخته است.

دومين قرباني سيل اســتان بوشهر هم زني 
جوان بود كه در روستاي ســوك در منطقه 
تنگ ارم جان خود را از دست داد. بنا بر اعالم 
اورژانس115 دشتستان، اين زن 34ساله كه 
از عشاير و دامداران روســتاي سوك بود روز 
يكشنبه به دليل ريزش كوه ناشي از بارندگي و 

سيل زير آوار گرفتار شد و جان  باخت.

5 قرباني در هرمزگان
حادثه دلخراش ديگري كــه از تبعات وقوع 
ســيل در اســتان هرمزگان بود به مرگ 5 
سرنشين 2 خودرو در شهرســتان پارسيان 
برمي گردد. مهــرداد حســن زاده، مديركل 
مديريت بحران استانداري هرمزگان مي گويد: 
بر اثر بارندگي عصر يكشــنبه 16آذرماه در 
شهرســتان پارسيان، 2 دســتگاه خودروي 
پژو پارس و وانت پرايد با 5سرنشــين دچار 

سانحه شدند.
وي درباره جزئيات ايــن حادثه مي گويد: اين 
خودروها و سرنشينان آنها  به علت جاري شدن 
سيالب و ريزش كوه، مفقود شده بودند كه با 
تالش هاي بســيار  خودروها و مفقود شدگان 
پيدا شدند و معلوم شــد در اين سانحه 4 نفر 
جان خود را از دســت داده اند و يك نفر هم با 
حال وخيم به مراكز درماني پارسيان اعزام شد 

كه ساعتي بعد جان خود را از دست داد

   شيما، فرزندخوانده بود
با دستگيري بهلول به عنوان قاتل شيما، هر روز ابعاد تازه تري از 
اين پرونده برمال مي شود. پس از كشف جسد و جزئيات ارتكاب 
قتل، حاال پدر شيما، همان مردي كه پيگيري هايش باعث كشف 
اين معماي جنايي شد در مصاحبه به همشهري مي گويد كه پدر 
واقعي شيما نيست و وقتي شيما نوزاد بوده او را به فرزندخواندگي 
قبول كرده است. اين مرد كه تلخ ترين روزهاي عمرش را سپري 
مي كند، در اين باره به همشــهري مي گويد: »من و همســرم 
نمي توانستيم صاحب فرزند شويم. همسرم چندبار باردار شد، 
اما به دليل فشارخون باال فرزندان مان را از دست داديم. به همين 
دليل تصميم گرفتيم فرزند يكي از اقوام مان را به فرزندخواندگي 
قبول كنيم.«  او ادامه مي دهد: »شيما فرزند يكي از اقوام دورمان 
بود. وقتي شيما 3 ماهه بود، ما او را به خانه مان آورديم و برايش به 
نام خودمان شناسنامه گرفتيم و در اين 15سال او از اينكه ما پدر 
و مادر واقعي اش نيستيم خبر نداشت و حتي مشاور هم گفته بود 
او فعال نبايد بداند تا اينكه چند ماه قبل از حادثه يكي از اقوام مان 
به خاطر خصومت، اين ماجرا را به شيما گفته بود. از آن زمان بود 
كه شيما كمي تغيير كرد و از نظر روحي صدمه خورد.« پدرخوانده 
شيما مي گويد: »در اين ســال ها هر كاري كه از دستم برمي آمد 
براي خوشبختي شــيما انجام دادم. او دختر مهربان و باهوشي 
بود و من و همسرم را دوست داشت، اما افسوس كه اين حادثه 
تلخ، او را از ما گرفت. حاال با اينكه نام شيما در شناسنامه من و 
همسرم ثبت شده است، اما ظاهرا ما ولي دم محسوب نمي شويم. 
با وجود اين، من اطالعات مادر واقعي شيما را دارم. حتي مي دانم 
كه شيما يك برادر بزرگ تر هم داشت.« وي ادامه مي دهد: »من 
همانطور كه از روز گم شدن شيما پيگير بودم، تا آخر اين پرونده 
را پيگيري مي كنم و اميدوارم زودتر قاتل محاكمه و مجازات شود. 
روز گذشته از پزشكي قانوني با من تماس گرفتند تا براي تحويل 
گرفتن پيكر شــيما مراجعه كنم و فعال مشغول انجام مقدمات 
براي مراسم تدفين هستيم، اما شيما مثل دختر واقعي ام بود و 

نمي گذارم كه حقش پايمال شود.« 

   اولياي دم شيما چه كساني هستند؟
تازه ترين يافته ها درخصوص پرونده 
شيما نشان مي دهد كه زن و مردي 
كه او با آنهــا زندگي مي كرد پدر و 
مادر اصلي او نيستند. حاال در اين 
شرايط، يكي از مهم ترين پرسش ها 
اين اســت كه چه كسي اولياي دم 
شيماست و حق قصاص دارد؟ سيد 

مجتبي حسين پور، بازپرس سابق دادســراي امور جنايي در 
اين باره به همشهري مي گويد: »اولياي دم قطعا پدر و مادر اصلي 
و خوني شيما هستند و پدرخوانده و مادرخوانده اش هرچند براي 
او به نام خودشان شناسنامه گرفته باشند اولياي دم محسوب 
نمي شوند.« او ادامه مي دهد: »براي تعيين تكليف پرونده بايد 
پدر و مادر اصلي شيما شناسايي شوند و اگر آنها شناسايي نشوند 
يا در قيد حيات نباشند وراث آنها اولياي دم محسوب مي شوند 
كه اين طبقه بندي به ترتيب شامل فرزندان، خواهر و برادر و عمه 
و عمو و دايي و خاله مي شوند و درصورتي كه هيچ كدام از اين افراد 
شناسايي نشوند ولي دم، ولي فقيه است كه اين اختيار از سوي 
ايشان به رئيس قوه قضاييه تفويض شده است.« حسين پور در 
ادامه مي گويد: »باوجود اينكه پدرخوانده و مادرخوانده مقتول 
او را بزرگ كرده اند و در اين مدت به دنبال يافتن او و روشن شدن 
سرنوشت اش بوده اند و... اما در مطالبه قصاص حقي ندارند و فقط 

مي توانند اعالم جرم و شكايت كنند.«

شيما به خانواده ام 
فحاشي كرد

»شيما در حال تماشاي تلويزيون بود كه با هم درگير شديم؛ او به خانواده ام فحاشي و 
بي احترامي كرد و همين باعث شد كه خشمگين شــوم و او را به قتل برسانم.« اين پيگيري

تازه ترين اعترافات بهلول درباره انگيزه اش از قتل شيما ست؛ دختر 15ساله اي كه مرداد 
سال گذشته به طرز مرموزي ناپديد شد و صبح شنبه گذشته و پس از ماه ها بي خبري معلوم شد كه 
بهلول 62ســاله كه تنها مظنون اين پرونده بود، او را به قتل رســانده و جســدش را در باغچه 
صاحبخانه اش دفن كرده است. به گزارش همشهري، با كشف بقاياي جسد شيما و اعتراف بهلول به 
قتل او، مرد جنايتكار ديروز از بازداشــتگاه اداره دهم پليس آگاهي براي تحقيق به شعبه هفتم 
دادسراي جنايي تهران انتقال يافت و پيش روي قاضي رستمي، بازپرس شعبه هفتم دادسرا قرار 
گرفت. او كامال عصبي به نظر مي رسيد و خودش مي گفت كه شيشه، او را خشن كرده است. گاهي آنقدر 
عصبي مي شد كه مي گفت دلش مي خواهد صندلي را به سرش بكوبد و جان خودش را بگيرد. بهلول 
در حالي جزئيات قتل شيما را شرح داد كه آثار پشيماني در رفتارش احساس نمي شد اما گاهي البه الي 

صحبت هايش ادعا مي كرد كه بعضي وقت ها دچار عذاب وجدان مي شود. گفت وگو با او را بخوانيد.
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   توانايي انتقاد از خود مهارت خوبي است. اغلب وقتي 
فيلمي اكران شده است، مي پرسم: »اشتباهي مرتكب 
شده ام؟« وقتي »باشگاه پنبه« را در سال1984 ساختم، 
مردم به من مي گفتنــد: تعداد زيادي سياهپوســت 
و مقدار زيــادي تپ دنس )نوعي رقــص( در اين فيلم 
وجود دارد. من هم مي گفتم: »چون اين فيلمي درباره 
سياهپوستاني است كه تپ دنس مي رقصند.« سال ها 
بعد، فهميدم نيمي از عقبه داســتان را درآورده بودم. 
خوب شد كه برگشــتيم و درستش كرديم. ]كاپوال در 
ســال2015 نســخه تدوين كارگردان اين فيلم را كه 

25دقيقه از نسخه قبلي طوالني تر است، عرضه كرد.[
   زندگي فيلمنامه نويس بزرگي است. به بازي دخترم، 
ســوفيا، در »پدرخوانده3« نقدهاي بد و نامنصفانه اي 

شد. 18ســالش بود و به او مي گفتند كه فيلم پدرش 
را نابود كرده است. اين زخم عميقي براي بچه بيچاره 
بود. كساني كه اين حرف را مي زدند، داشتند روي من 
اسلحه مي كشــيدند، اما گلوله ها به سوفيا مي خورد. 
حاال او كارگردان مشــهورتري از من است. دست آخر 

او حقش را گرفت.
   دلم نمي خواهد دائما با فيلم ها سروكله بزنم؛ مگر 
وقتي كه راضي نبوده ام. من آن قدر خوش اقبال بوده ام 
كه بعضي از فيلم هايي كه ســاخته ام متعلق به خودم 

است. پس چرا با آنها سروكله نزنم؟
  كار من و »پدرخوانده« ديگر تمام شــده اســت. 
چيزهاي زيادي بود كه ماريو پــزو )فيلمنامه نويس( 
نوشت كه هرگز از آنها استفاده نشد، ولي من صاحب 

پدرخوانده نيستم، كمپاني پارامونت صاحبش است و 
ممكن اســت آنها تصميم بگيرند فيلم هاي ديگري از 
پدرخوانده بسازند. احساس مي كنم من سه گانه خودم 

را ساخته ام و كارهاي ديگري براي انجام دادن دارم.
  اكران يك فيلم مثل طرفداري از يك تيم ورزشي 
است. هميشه آه مي كشيد. هميشه اكران يك فيلم با 
آرامش همراه است؛ حتي اگر توأم با احساس نااميدي 

و يأس باشد.
  فيلم توهم است. تماشــاگر فقط سايه هاي زيادي 
روي پرده مي بيند. احساسات و عواطف درون تماشاگر 
اســت. كلِك كار، دادن چيزي به تماشاگران است تا 
عنان از احساساتشان بردارند و ناگهان عواطفشان را 
به تصاوير نسبت دهند. وقتي مردم مي گويند فيلمي 

زيباست، تئوري من اين است تا وقتي كه زيبايي درون 
تماشاگر نباشد، فيلم نمي تواند زيبا باشد.

   مسائلي هست كه صرفا درباره محيط زيست نيست. 
ما بايد زمين را نجات دهيم، اما مســئله آب وهوا فقط 
درباره زمين نيست. زمين نجات پيدا مي كند؛ زمين 
عصرهاي يخبندان زيادي را پشت سر گذاشته است. 
موضوع درباره نجات زمين است. فكر مي كنم ما ارزش 

داريم نجات پيدا كنيم.
  ما بايد به همديگر به چشــم خانواده نگاه كنيم. 
من و شما قوم وخويش  هستيم. مادربزرِگ اوِل من 
و شما يك نفر است. تمام آدم هايي كه امروز زندگي 
مي كننــد قوم وخويش خوني انــد؛ بنابراين ما بايد 
يكديگر را بپذيريم و با هــم كار كنيم و همديگر را 

باال بكشــيم؛ چون ما خانواده هســتيم. ما خانواده 
بشري هستيم.

  مي خواهم فيلمي درباره آينده بســازم. نقل قول 
آلفرد لرد تنيســون را مي دانيــد؟ »از اين رو در آينده 
غوطه ور شدم، تا دوردســتي كه چشم انسان مي ديد، 
چشم انداز جهان را ديدم، و همه شگفتي اي كه خواهد 
بود...« اين همان فيلمي است كه من مي خواهم بسازم. 
نامش »مگاپوليس« خواهد بود. من 81ســالم است 
و اميدوارم به اندازه كافي  براي ســاختنش عمر كنم. 
مي خواهم به بچه هاي جهان چشــم اندازي از آينده 
بدهم كه زيبا باشــد، مثبت باشد و بهشت روي زمين 
باشد؛ چون واقعا باور دارم مي توانيم چنين جايي روي 

زمين داشته باشيم.

جيمزمكماهون،گاردين
محمدناصر احدي/ مترجم

يادداشت

ياوريگانه
روزنامه نگار

ندازندي
روزنامه نگار

صنعت نشر، همچون ساير عرصه هاي فرهنگ، از كرونا آسيب زيادي 
ديد و با توجه به اينكه فعال چشم انداز روشني از پايان عصر كرونا در 
آينده نزديك وجود ندارد، مي توان حدس زد كه دست اندركاران كار 
كتاب در روزهاي آتي نيز متحمل زيان هاي ديگري خواهند شد. در 
روزهاي محدوديت هاي كرونايي، كتابفروشي ها در كنار سينماها 
و تئاترها در صف مقدم تعطيلي ها قرار داشــتند )و دارند( و حتي 
در طرح پاييزه كتابـ  كه به عيد كتابفروشــان مشهور استـ  اين 
فرصت به آنها داده نشد تا بيشتر از ساعت18 فعاليت كنند و بتوانند 
با تخفيف هايي كه در اين طرح به خريداران تعلق مي گيرد، رونقي 

به كسب وكار از رونق افتاده شان بدهند.
 

كتابفروشان و ناشران مختلف از ابتداي شيوع كرونا نسبت به حال 
و روز وخيم فعاالن اين حرفه هشــدار داده اند و بارها از مسئوالن 
درخواســت كرده اند با اتخاذ سياست هاي حمايتي، فكري به حال 
آنها كنند تا شايد قدري از ضرر و زيان هايشان جبران شود. در اين 
وضعيت، شايد اينطور به نظر برســد كه كار در عرصه نشر خواهان 
زيادي نداشته باشد، اما شــنبه اين هفته خبرگزاري كتاب ايران 
خبري منتشر كرد مبني بر اينكه از ابتداي امسال تا اول آذر ماه 25 
پروانه كسب جديد از سوي اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران در 
رسته هاي مختلف صادر شده است. از ميان پروانه هاي صادرشده 
14 مورد به حوزه نشر مكتوب، 4مورد به پروانه كتابفروشي، 6 مورد 
به ناشر و كتابفروش و يك پروانه به حوزه نشر الكترونيك اختصاص 
داشته است. هم اكنون، اين اتحاديه در رســته هاي مختلف مانند 
نشر مكتوب، كتابفروش، ناشر و كتابفروش، نشر الكترونيك، كافه 
كتاب، دفتر پخش كتاب و كارت و پوستر بيش از 1200 عضو دارد. 
از سوي ديگر، در ماه هاي گذشــته نيز چند كتابفروشي جديد در 
نقاط مختلف تهران شــروع به كار كرده اند؛ يعني در همين دوران 
ســياه كرونا، برخي ها با تخميني كه از وضعيت اقتصادي بازار نشر 
ايران داشته اند، ريسك بازگشايي كتابفروشي را به جان خريده  و پا 

در ميدان گذاشته اند.
 البته مسلم است كه تعداد كتابفروشــي ها در مقايسه با وسعت و 
جمعيت كشــور، ابدا، رقم بزرگي نيســت و گاه حتي اهالي برخي 
شهرها، به دليل نبود كتابفروشــي مناسب در شهرشان، براي تهيه 
كتاب مورد نظرشان مجبورند به شهرها و استان هاي همجوار سفر 
كنند. اما درخواست پروانه كسب براي شــروع كار كتاب در سال 
ركود بازار، به طرح اين پرسش مجال مي دهد كه چطور با وجود همه 
نارضايتي ها و گاليه هايي كه فعاالن عرصه نشر از وضعيت اين صنف 
دارند، همچنان برخي ها به دنبال كار در اين حرفه و متعاقبا ارتزاق 
از آن هستند؟ مگر اغلب ناشران و كتابفروشان همواره از وضعيت 
بد كار كتاب شــكايت ندارند و فعاليت در ايــن حرفه را بي عاقبت 
نمي دانند؟ چه حاال و چه در روزهاي پيش از كرونا، تقريبا ناشــر 
يا كتابفروشي نيست كه وقتي از وضعيت بد بازار كتاب داد سخن 
سرداده، با منت اين نكته را نگفته باشــد كه اگر سرمايه اش را در 
شغل و پيشه ديگري مثل رستوران داري به كار مي انداخت، اكنون 
وضع مالي اش بسيار بهتر بود. مگر اين نوآمدگان كه براي فعاليت 
در شاخه هاي مختلف كار كتاب درخواست پروانه مي دهند نصايح و 
تجارب قدما و بزرگان اين حرفه را نشنيده اند كه مي خواهند در اين 
وادي پرخطر گام بگذارند؟ شايد هم بايد ِشكوه ها و نارضايتي هاي 
جماعت ناشر و كتابفروش را به حساب رفتار و ترفند آشناي بازاريان 
گذاشــت كه هميشــه و در همه حال از وضعيت بد بازار مي نالند 
و درباره متناســب نبودن مداخل و مخارجشــان داستان سرايي 
مي كنند. شايد هم دليل نارضايتي هميشگي ناشران و كتابفروشان 
را بايد در فرهنگ دولتي و يارانه اي جست وجو كرد كه هر كسي را 
كه در عرصه فرهنگ فعاليت مي كند به عــادت بد و مضر دريافت 
حمايت هاي دولتي مبتال كرده است. هرچند، در اين فقره نمي توان 
خرده اي به فعاالن كسب وكارهاي فرهنگي گرفت چراكه اگر آزادي 
عمل بيشتري برايشــان فراهم بود، آنهايي كه راه و رسم كار را بلد 
بودند، مي توانستند محصولي را كه مي خواهند توليد كنند و روي 
پاي خودشان بايستند و از درآويختن به گردن دولت بي نياز شوند. 
پس، بايد پذيرفت بخشي از ناله هاي هميشگي درباره ضرر و زيان 
كار نشــر و كتابفروشي غيرواقعي اســت و آن را بايد به پاي شگرد 
ديرينه و مألوف ابراز نارضايتي هميشگي از وضعيت بازار گذاشت. 
اما گويا اين چاره ديگر براي جلوگيري از ورود رقباي جديد به بازار 
اثربخش نيست و هر روز تازه نفســاني از راه مي رسند كه باور دارند 
مي توان در بازار نشــر كار كرد و نه تنها متضرر نشــد، بلكه به سود 

هم رسيد. 

كتــاب»منطــقيــافن
انديشــيدن«ممكناستبا
كتابهاييكهدرســالهاي
اخيردربــارهتفكرانتقاديو
شيوههايكشفمغالطهمنتشر
شده،اشتباهشود؛درحاليكه
اينكتابنوشته2فيلسوفويزدانشناسقرنهفدهمي
استواثريكالسيكبهشمارميرودواحتماالخواندنش
بهراحتيآنكتابهاييكهگفتمنيســت.برايشروع

بفرماييداينكتابدربارهچيستومخاطبشكيست؟
بله. دقيقا همينطور اســت. اين اثــر گرچــه در ابتدا براي 
دانش آموزان مدرســه مذهبي پوررويال فرانسه نوشته شده 
اســت، اما هرگز يك اثر عمومي محســوب نمي شود؛ البته 
درصورتي كــه خوانندگان غيرمتخصــص بخواهند آن را به 
قصد آموختِن منطق )و يا حتي فلسفه مدرن( مطالعه كنند، 
اثري مغلق به حساب نمي آيد و از پس آن برخواهند آمد، اما 
نمي توان تضمين كرد متوجه آن جهاتي شوند كه اين اثر را 
متمايز و ماندگار كرده اســت. به همين منظور در پيشگفتار 
سعي شده اســت )از همين جهت( كمكي به خواننده شود، 
ولي ناگزير پيشگفتار هم يك متن نسبتا فني از آب درآمده 
اســت. اين كتاب گرچه عنوان »منطق« را بر خود دارد، اما 
درواقع )همانطور كه مولفان تذكر داده اند( به جاي تبعيت از 
سرفصل هاي مرسوم در تدوين آثار منطقي، به هر چيزي كه 
براي درست انديشيدن در پژوهش علمي و زندگي روزمره الزم 
بوده است، پرداخته  و چون اين كار را در راستاي ايده تازه اي 
از »انديشــه« )يعني ايده »پدر فلسفه مدرن« از »انديشه«( 
انجام داده ، اين اثر در عداد آثار كالسيك و دوران ساز منطقي 

- فلسفي قرار گرفته است.
از نظر من در وهله اول مخاطبان اين اثر دانشــجويان رشته 
فلسفه هســتند و معتقدم اين كتاب مكمل خوبي براي آثار 
دكارت، اليب نيتس، اســپينوزا و مالبرانــش )و به طور كلي 
فلسفه اوايل دوران مدرن( محسوب مي شود. در وهله دوم نيز 
تمام پژوهشگران فلسفي مي توانند با مطالعه اثري كه به نظر 
يك حلقه مفقوده براي  گذار از دوران مدرسي به دوران مدرن 
مي آيد از آن بهره ببرند؛ هرچند به اعتقاد من هنوز متن فارسي 
درخوري از فيلسوفاني كه قرار است با اثر حاضر به استقبال 

آنها برويم، وجود ندارد.
خيليهافكرميكنندانديشــيدنمثلغذا
خوردن،راهرفتنيانفسكشيدنامريمعمولاستو
اينكهبهكسييادبدهندچطورميتواندبينديشدامري

غريباست.آشناييبامنطقچهضرورتيدارد؟
يك تبيين ســاده و در عين حال كامال درست اين است كه 
به تعبير ســقراط، فرق دانا و نادان در اين اســت كه دانا در 
دام »جهل مركب« گرفتار نمي شــود. )يعني مي داند كه چه 
چيزهايي را نمي داند يا امكان ندارد كــه بداند( بنابراين هر 
كس بپذيرد كه ممكن است انسان فكر كند چيزي را مي داند 
درحالي كه در حقيقت از آن آگاه نيست، ناگزير بايد چاره اي 
براي رهايي از اين مشــكل )= فريب( بيابد. »منطق« يك راه 
چاره مجرب و حقيقتا قدرتمند است. تمايز كسي كه از قوانين 
منطق پيروي مي كند با كسي كه اين كار را نمي كند در »امكان 
انديشيدن« نيست، بلكه در »امكان درست انديشيدن« است. 
مسئله مهم درخصوص اين اثر اين است كه چون جست وجوي 
راهي براي »درست انديشيدن« همواره ايده اي از جست وجوي 
»حقيقت« )= درستي( را مفروض مي دارد، بايد ارتباط اين دو 
به خوبي روشن شود تا قواعد منطقي از يك سري »دستورات 
تصنعي و حفظي« به »قواعد فهميدني برآمده از ذات حقيقت« 
بدل شــوند. اين اثر )با توجه به توضيحــات مفصلي كه در 
پيشگفتار آمده اســت( به خوبي )و برخالف قريب به اتفاق 
آثار منطقي( به اين ارتباِط حياتي توجه نشــان داده است. 
اين ارتباط از اين جهت حياتي اســت كه بدون درك چنين 
ارتباطي، همواره ميان »آگاهي« از قواعد منطقي و »التزام« 
به آنها فاصله اي باقي مي ماند كه تسلط بر دانش منطق را در 

عمل بي فايده مي سازد.
آنچهجامعهكتابخوانواهلفنايرانيتنهااز

طريقاينكتابميتواندباآنآشناشود،چيست؟
جسارت زيادي الزم است تا باور خودم را در اين مورد ابراز كنم، 
اما تا اينجاي كار فكر مي كنم بدون بهره مندي از دركي كه در 
اين اثر )با كمك پيشگفتاري كه هنوز در حد يك صورتبندي 
اوليه باقي مانده( ارائه شده است، فهم عمق تحوالت و ميزان 
اســتواري بنياد فلســفه اوايل دوران مدرن، دشوار خواهد 
بود. شــايد بعد از مطالعه دقيق اين اثر بيشتر به ظرافت ها و 
حساســيت هاي مواجهه با متون كالسيك فيلسوفاني چون 
دكارت، اســپينوزا و اليب نيتس پي  ببريم و در اين فكر خود 
كه مدت هاست دكارت يا اســپينوزا را پشت سر گذاشته ايم، 
ترديد كنيم. تنها وقتي مي توان فيلسوفي را پشت سر گذاشت 
كه فهم متقني از معقوليت نظام فلسفي او وجود داشته باشد. 
فلسفه مانند علوم تجربي نيست كه در آن تحقيقات به روزتر 
معموال به واسطه دسترسي به شواهد بيشتر از احتمال صحت 
بيشتري برخوردار باشند. وقتي فيلسوف بزرگي را از نزديك 
لمس كنيم، خواهيم ديد كه چگونه تمام راه و رخنه هاي نظام 

فلسفي خود را پوشش داده است و براي تكميل يا بهبود فهم 
فلسفي خود تا چه اندازه بايد انديشــه ورزي را تمرين كرده 
باشيم. در اين اثر در حساس ترين نقطه فهم سنتي از »دانش 
منطق« چون و چرا مي شود و همين ترديد در ارزش »منطق« 
سنتي، مبناي معرفي فهم تازه اي از منطق قرار مي گيرد. به 
اعتقاد من، حتي مترجم انگليسي كمبريج نيز به حساسيت 
اين موضوع توجه نشــان نداده و دليل ديگري نمي توان در 
پيشگفتار وي يافت كه از درك اين موضوع حكايت كند. درك 
اين موضوع اساسا ارتباطي به سطح معلومات ندارد، بلكه توجه 
و التزام به اين اصــل را از جانب ما مي طلبد كه »لزومي ندارد 

ژرف ترين حقايق دشوارتريِن آنها باشند«. 
كتابيكهدرسال1۶۶2نوشتهشده،چطورميتواندبه
دردپيچيدگيهايجهانامروزكهتوييتر،اينستاگرام،

تيكتاك،ترامپوپوتيندارد،بخورد؟
فلسفه و منطق از علوم تجربي نيستند كه با گذر زمان كهنه و 
منسوخ شوند. موتور محرك اين رشته ها ضرورت هاي بنيادين 
عقلي اســت، اما براي صورتبندي روشــني از همين سؤالي 
كه شــما مطرح كرده ايد بايد در باشــگاه درست انديشيدن 
تمرين هاي زيادي كرده باشيم تا بتوانيم گارد درستي براي 
پاسخ به آن بگيريم؛ مثال »آيا لزوما كتابي كه قديم ها نوشته 
شده اســت نبايد نسبت روشــني با امروز داشــته باشد؟«، 
»در چه صورت يك اثر با مســائل امروزين ما در نسبت قرار 
مي گيرد؟«، »آيا دركي كه ما از مسائل امروزين داريم دقيقا 
به شرايط زيست معاصر مربوط مي شــود يا از جاي ديگري 
)مثال آشفتگي هاي عمومي انديشه متعارف( مايه مي گيرد؟«، 
»اگر بناست هر كتابي به دردي بخورد، آيا يافتن راهي براي 
فهم درســت موقعيت حاضر، نوعي از اين به دردبخور بودن 
نيســت؟«، »آيا جهاني كه ما خودمان ســاخته ايم مي تواند 
پيچيده تر از خودمان باشد؟ و آيا منطق براي شناخت خودمان 
كمكي به ما نخواهد كرد؟«، »آيا همواره مسائل معاصر نسبت 
به مســائل ديرينه آدمي از اولويت برخوردارند؟« و »اولويت 
مسائل معاصر فقط به خاطر محدوديت زماني ناشي از روزمرگي 
ماست يا به خاطر اهميت ذاتي اين مسائل؟«. باور كنيد »فقط 
و فقط براي روشن تر كردن ســؤالي كه داريم« مي توان اين 
سلسله پرســش ها را تا چندين برابر اين مجموعه پرسش ها 
ادامه داد. اين كار براي پيچيده كردن موضوع نيســت، بلكه 
دقيقا براي واضح ساختن و ساده كردن آن است. متأسفانه ما 
اغلب استعداد كمي در تمايز گذاشتن ميان »پيچيدگي« و 
»آشفتگي« داريم و به نظر من دليل اصلي آن »كم حوصلگي« 

است.

 This much I(»روزنامه»گاردين«ستونيباعنوان»آنقدريكهمنميدانم
know(داردكهدرآنچهرههايسرشناسدرنهايتسادگيافكارشانرادرباره
موضوعاتمختلفمطرحميكنند.نكتهجالبدربارهاينستونايناستكه
سؤاالتازمتنمصاحبههاحذفميشوندوتنهاجوابهاباقيميمانندكهحالتيواگويهمانندبهصحبتهايمصاحبهشوندگانميدهند
وآنهاراقادرميسازندكهدرقالبيشبيهسيالذهندربارهموضوعاتمتفاوتاظهارنظركنند.بهتازگيفرانسيسفوردكاپوال،كارگردان

ناميسينمادراينستوندربارهموضوعاتمختلفسخنگفتهاستكهترجمهآندرپيآمدهاست.

كار در صنعت نشر واقعا از لحاظ مالي به صرفه نيست؟

صحبت هاي فرانسيس فورد كاپوال درباره سينما، زندگي و زمين
شگردگاليه

وقتيزندگيباانواعواقساممشكالتهمراهباشد،منطقيانديشيدندشوارترازهميشه
اســتوحاالكهيكيازدشوارترينمقاطعزندگيبشريراازســرميگذرانيم،بيشتراز
هميشهبهآشنايياصوليبامنطقنيازداريم.نشرققنوسمدتياستكهكتاب»منطقيا
فنانديشيدن«نوشتهآنتوانآرنووپييرنيكولراكهنخستينمتناستانداردروشفلسفيمدرنبهشمارميرود،باترجمهعليرضااسدي
منتشركردهاست.درزمانهايكهبازاركتابازانواعواقسامكتابهايشيوههايمنطقيانديشيدناشباعشده،انتشارچنينمتنكالسيكي
راميتوانبهفالنيكگرفت؛خصوصاكهمقدمهمفصلمترجممطالعهاينكتابراحتيبرايكسانيكهممكناستبرخيمفاهيمآنراغامض
بيابند،تسهيلكردهاست.عليرضااسديدراينگفتوگو،همچونمقدمهروشنگرشبركتاب،بهدقتپاسخپرسشهايمارادادهاست.

منطق،امكاندرستانديشيدناست »شامايرانی«سوخت

گفت وگو با مترجم كتاب كالسيك »منطق يا فن انديشيدن«
حذف قسمت پرحاشيه به دستور ساترا

چند روزي اســت كه صحبت هاي بهاره 
رهنمــا در مجموعــه »شــام ايراني« به 
كارگرداني سعيد ابوطالب به سوژه كاربران 
فضاي مجازي و رســانه ها تبديل شده و 
انتقادهاي زيادي را به ســوي اين بازيگر 
معموال پرحاشيه روانه كرده است. رهنما 
در جايي از قسمت آخر شام ايراني گفت: 
»ماشاءاهلل دختراي امروزي سر و وضع شان 
نيكول كيدمنه و طرز فكرشــون لر.« اين 
صحبت رهنما با واكنش هاي بســياري 
همراه شد و عده اي اين سخنان را توهيني 
قوميتي تعبير كردند و بــه رهنما خرده 
گرفتند كــه در جايگاه ســلبريتي اي كه 
دنبال كنندگان بسياري در فضاي مجازي 
دارد، بايد دقت بيشتري در رفتار و كردارش 
داشته باشد. بعد از اين انتقادات، رهنما در 
متني كه در فضاي مجازي منتشــر كرد 
نوشت: »در شام ايراني من به قدمت فيلم 
»دختر لر« نخستين فيلم ايراني ناطق در 
قياس با فيلم هاي بازيگران امروزي اشاره 
كردم آن هم در بخش نمايشــي كار و در 
نقش يك خواهر شوهر عصبي! و اگر اسم 
اين قديمي ترين فيلــم ايراني هر چيزي 
بود مالك من همان اســم بود و خداوند 
را شــاهد مي گيرم كه هيچ اشــاره اي به 
قوميت نداشتم. شما عزيزان هم اگر عجول 
نبوديد و شــام ايراني ما را تا قسمت آخر 
مي ديديد متوجه مي شــديد كه من اصال 
به بهانه حمايت از يك بانوي لر كه قرباني 
سوختگي در يك نزاع فاميلي شده بود در 
اين برنامه شركت كردم!« سخنان رهنما 
حتي واكنش مهدي روشــنفكر، نماينده 
بويراحمد و دنا در مجلس شوراي اسالمي 
را به دنبال داشت كه در پيام اينستاگرامي 
نوشت: »اگر امروز تاريخ، زبان به تحسين 
قوم لر مي گشــايد به اين دليل است كه 
مردمان اين قوم، آرزوهايشان را آگاهانه در 
طول تاريخ، بدون توجه به نژادها و زبان ها و 
كوچك ترين چشمداشتي قرباني كرده اند 
تا آرزوهاي بهاره ها و بهار اين ســرزمين 
تداوم داشته باشد. پس خواهري كه فردا 

روزي در اثر تهاجم بيگانه اي، براي آرامش و 
آسايش ايشان، مجدد بايد دوشادوش ديگر 
اقوام و نژادها با وحدت و همدلي جان داد و 
هزاران آرزو را قرباني كرد، بايد اشتباهش را 
به قلم ها و زبان، نه!! بلكه به قلب هاي بزرگ 
و بخشنده قوم لر سپرد.« اما ماجرا به اينجا 
ختم نشد. حاال »ساترا« )سازمان تنظيم 
مقررات صوت و تصوير فراگير( نسبت به 
بخشي از مجموعه »شــام ايراني« كه در 
آن توسط يكي از بازيگران به يكي از اقوام 
ايراني توهين شده بود واكنش نشان داد. به 
گزارش همشهري به نقل از روابط عمومي 
ساترا، پيرو انتشــار قسمت جديد سريال 
»شام ايراني« در رسانه هاي صوت و تصوير 
كه در آن بــه يكي از اقــوام اصيل ايراني 
توهين شده بود، ساترا به محض دريافت 
گزارش مردمي از سوي كاربران نسبت به 
بررسي مورد مذكور اقدام كرد. با بررسي 
صورت گرفته، مشخص شد مورد ذكرشده 
در تضاد آشكار با »فصل احترام به فرهنگ 
و اقوام كشور« در ضوابط محتوايي است به 
همين جهت با دستور ساترا، اين بخش از 
همه رسانه هاي رسمي منتشركننده حذف 
شد. حاال بايد ديد ضرر و زيان ناشي از اين 
حذف چه تبعاتي بــراي رهنما به عنوان 

مسبب اين قضيه خواهد داشت.

زندگي فيلمنامه نويس بزرگي است



19 2  سه شنبه 18 آذر 99  شماره 8105 جهان 3 0 2 3 6 4 0

   مسير متفاوت ياران ترامپ
همزمان با بستري شــدن رودي جولياني، 
وكيل وفادار دونالد ترامپ در بيمارســتان 
به خاطر ابتال به كرونا، رسانه هاي آمريكايي 
گزارش داده اند كه ويليام بار، دادســتان 
آمريكا هم مي خواهد پيش از پايان كار دولت، 
از آن جدا شود. بار و جولياني، ياران وفادار و 
نزديك ترامپ بودند كه سرنوشت متفاوتي 
هم پيــدا كرده اند؛ درحالي كــه جولياني 
همچنان به شــدت از وعده هــاي بي پايه 
رئيس جمهور درباره تقلب انتخاباتي دفاع 
مي كند، ويليام بار عمال به واسطه مخالفت 
با ادعاهاي ترامــپ در مقابل رئيس خود 
ايستاد و درحالي كه جولياني به خاطر كرونا 
از همراهي ترامپ دور مانــده، بار عامدانه 

مي خواهد از دولت كنار بكشد.
خبر ابتالي جولياني به كرونا را، ترامپ در 
توييتر خود اعالم و بــراي او آرزوي بهبود 
سريع كرد. جولياني ساعاتي بعد از اعالم 
اين خبر در توييتر ترامپ، شخصا ابتاليش 
به كرونا را تأييد كرد. خبر كناره گيري بار از 
دولت را يكي از نزديكانش كه از اين تصميم 
مطلع بوده به نيويورك تايمز داده و ديگر 
رسانه ها هم اين خبر را به نقل از منابع خود 
تأييد كرده اند. اطالعات زيادي درباره ابتالي 
جولياني به كرونا منتشر نشده است. او در 
بيمارستان دانشــگاه جورج تاون بستري 
شده، اما مشخص نيست كه چه زماني تست 
او مثبت اعالم شده است. ويليام بار، يكي 
از نزديك ترين و وفادارترين ياران ترامپ  
متهم بود كه جايگاه دادستان كل آمريكا 
را در راســتاي خدمت به ترامپ سياسي 
كرده اســت. با اين حال، گفت وگوي او با 
آسوشــيتدپرس درباره اينكه مجموعه 
زيرنظــرش، برخالف ادعاهــاي ترامپ و 
جولياني، شواهدي از تقلب گسترده پيدا 
نكرده، نزديكان ترامپ و خود رئيس جمهور 
را غافلگير كرد. سي ان ان گزارش داده كه 
ترامپ و بار هفته گذشته جلسه اي طوالني 
در كاخ سفيد داشته اند و ترامپ گفته است 
كه از اين صحبت هاي بار ناراحت شده است. 
او پنجشنبه گذشته از پاسخ به خبرنگاران 
درباره اينكه آيا همچنان به دادستان كل 
اعتماد دارد يا نه، طفره رفت. رســانه ها 
گــزارش داده اند ايــن كار ترامپ به اين 
معناست كه بار كامال از چشم او افتاده است.
به همان اندازه كه بار از چشم ترامپ افتاده، 
جولياني در هفته هاي اخير به واسطه تالش 
خســتگي ناپذيرش براي پيگيري حقوقي 
ادعاهاي ترامپ نزد رئيس جمهور آمريكا 
عزيز شده بود. اما حاال ترامپ به داليلي كامال 
متفاوت، نمي تواند از همراهي هيچ كدام از 

آنها بهره ببرد.

كيوسك

 دمكرات ها در كنگره همچنان مي خواهند 
بعد از رفتن دونالد ترامپ از كاخ سفيد به آمريكا

تحقيقات خود دربــاره او و دولتش ادامه 
دهنــد؛  اقدامي كه عــاوه بــر ترامپ، جــو بايدن، 
رئيس جمهور جديد آمريكا را به هم به دردسر خواهد 

انداخت.
به گزارش سي ان ان، يكي از تخلف هاي احتمالي مهمي 
كه نمايندگان درباره ترامپ پيگيري خواهند كرد، فرار 
مالياتي اوســت. اين اقدام نمايندگان دمكرات مانعي 
بزرگ بر ســر وعده دولت فراحزبي جو بايدن است و 

مي تواند كار او براي اداره امور را سخت كند.
برخي نمايندگان دمكرات به ســي ان ان گفته اند كه 
تمامي رسوايي هاي شخصي ترامپ را پيگيري خواهند 
كرد؛ اين در حالي است كه بايدن گفته است مي خواهد 
رو به جلو حركت كند و به گذشته برنگردد. نمايندگان 
مجلس اينگونه استدالل مي كنند كه اقدامات ترامپ 
و دولت او هنجارهاي قانون اساســي را زير پا گذاشته 
و اصل استقال قوا را نقض كرده است. آنها اميدوارند 
از پيگيري تحقيق دربــاره ترامپ درنهايت به قوانيني 
برسند كه قدرت روساي جمهوري آينده آمريكا را در 

بخش هاي خاصي محدود كند.
دمكرات ها همچنين چندين پرونده حقوقي باز عليه 
ترامپ در دادگاه هاي مختلف دارند كه مواردي مانند 

اسناد مالي ترامپ و سابقه مالياتي او را شامل مي شود.
جيمي راسكين، نماينده دمكرات مريلند در كميته هاي 
قضايي و نظارت مجلس در اين باره گفته اســت: »من 
مي خواهم درباره مواردي تحقيق كنيم كه به صورتي 
آشكار به سيستم حكمراني ما آسيب مي زند و ممكن 
است در آينده از سوي روساي جمهور بعدي تكرار شود. 

پرداخت پول به برخي زنان خاص يا مشاركت در تقلب 
در بخش اماك و مستغات در نيويورك چندان مهم 
نيست، اما ما اقداماتي از ترامپ و دولت او ديده ايم كه 

بنياد دولت را به لرزه درآورده است.«
اعضاي دمكرات مجلس هنوز درباره ادامه تحقيقات در 
سال آينده به اجماع نرسيده اند. با اين حال هر تصميمي 
از سوي آنها در اين زمينه با مخالفت جمهوريخواهان 
مواجه خواهد بود كه ادعاهاي دولت جديد آمريكا براي 

فعاليت فراحزبي را توخالي خواهند خواند.
افراد نزديك به تيم انتقالي دولــت بايدن گفته اند كه 
دولت جديد نمي خواهــد گرفتار تحقيقــات درباره 
ترامپ شود چون توجه ها را از دســتور كار اين دولت 
سلب مي كند. يكي از رهبران دمكرات ها گفته است كه 
رهبري مجلس نمايندگان از اعضاي مجلس خواسته 
كه تحقيقات بايد درباره مسائل مربوط به قانون اساسي 

و دولت باشد.
با وجود ايــن،  دولت جديــد اميدوار اســت مجلس 
نمايندگان به جاي صرف انرژي بــراي اين كار، روي 
تصويب قوانيــن مدنظر آن تمركز كنــد. كميته هاي 
مجلس نمايندگان بيش از 2ســال اســت از نزديك 
درگير فعاليت هاي جنجالي ترامپ هســتند و درباره 
تمامي جنبه هاي رياست جمهوري او تحقيق كرده اند؛ 
از سوابق مالي شخصي گرفته تا سياست هاي مهاجرتي 

دولت او.
رهبران كميته ها بعد از رفتن ترامپ، بايد انتخاب كنند 
كه كدام يك از اين تحقيقات همچنان بايد ادامه پيدا 
كند. چيزي كه انگيزه آنها را براي ادامه تحقيقاتشــان 
بيشتر مي كند، احتمال بازگشت دوباره ترامپ به كارزار 
انتخابات رياست جمهوري در سال2024 است. گري 

كانلي، دمكرات عضو كميته نظــارت در اين باره گفته 
اســت: »بخش زيادي از اين مسئله به بهبود صدماتي 
كه در طول 4ســال گذشــته بر قوه مقننه وارد شده، 
بازمي گردد. همه ما مي دانيم كه او چگونه رفتار مي كند 
و بدترين كابوس هر كسي مي تواند اين باشد كه ترامپ 
بخواهد دوباره 4ســال ديگر به كاخ ســفيد برگردد. 
اين براي مــن يعني اينكه بايد به تمامي اين مســائل 

رسيدگي شود.«
تداوم تحقيقات، به تصميم گيري نانســي پلوســي، 
رئيس مجلس نمايندگان و شخص جو بايدن بستگي 
دارد. دمكرات ها در كميته هاي كليدي، مانند كميته 
قضايي و كميته اطاعاتي در روزهاي اخير درباره اينكه 
اولويت كاري آنها در سال جديد چه بايد باشد، بحث 
كرده اند. ادامه تحقيقات هم يكــي از اين موارد مورد 

بحث بوده است.
با اين حال، درخواست بايدن يا فشار پلوسي مي تواند 
نقشي تعيين كننده داشته باشد. در سال2008، زماني 
كه باراك اوباما وارد كاخ ســفيد شــد،  پيامي واضح و 
روشــن به دمكرات هاي مجلس داد و از آنها خواست 
مشكات دولت جورج بوش را فراموش كنند. اما هرچند 
بايدن گفته كه مي خواهد مسائل مربوط به گذشته به 
فراموشي سپرده شود، هنوز پيام مستقيم مشابهي از 

تيم او به دمكرات هاي كنگره نرسيده است.
بايدن، براي پيشبرد برنامه هاي اقتصادي خود، به توجه 
تمام و كامل مجلس نمايندگان نياز دارد و احتمال دارد 
از آنها بخواهد نگاهي رو به آينده و در راستاي تصويب 
قوانين كليدي داشته باشند. عاوه بر آن، نقب زدن به 
چاه تخلفات ترامپ، برخاف وعده هاي او درباره فعاليت 

فراحزبي دولتش خواهد بود.

روزنامه يو اس اي تودي در مورد مشــكالت 
احتمالي براي واكسيناسيون مردم در مناطق 
روستايي آمريكا هشدار داده است. به نوشته 
اين روزنامه، تجربه واكسيناسيون آنفلوآنزا 
در اين مناطق نشــان مي دهد عده زيادي 
به دليل عدم دسترســي به مراكز درماني، 
احتماال براي دريافت واكسن كرونا مشكل 

خواهند داشت. 

روزنامه ژاپن تايمز ]ژاپن[

روزنامه يو اس اي تودي ]آمريكا[

انتقال نمونه خاك ريوگو به زمين

چالش واكسيناسيون در مناطق 
روستايي آمريكا

ژاپن تايمز خبر انتقال نمونه خاك سيارك 
ريوگو به زمين كه توسط فضاپيماي ژاپني 
هايابوسا-2 جمع آوری شده را منتشر كرده 
است. كپسول كوچكی كه حاوی نمونه های 
خام ريوگو اســت، در منطقه ممنوعه وومرا 
استراليا فرود آمده است. هايابوسا-2 سال 
1393 به فضا پرتاب شد و در سال 1397 به 
ريوگو رسيد. اين فضاپيما سال گذشته ريوگو 

را ترك كرد و راهي زمين شد. 

يادداشت

ايران و آينده روابط آذربايجان-ارمنستان

طي ســال هاي بعد اما بــراي حل و فصل بحران 
قره باغ هيچ اتفاق مثبتي در چارچوب اين گروه 
رخ نداد. سياســت جمهوري آذربايجــان در اين ســال ها مبتني بر 
پيگيري كانال هاي ديپلماتيك براي حل مناقشه قره باغ و بازگرداندن 
سرزمين هاي تصرف شده توسط نيروهاي نظامي ارمنستان بود. درواقع 
باكو از سال1994 تا ســال جاري يعني حدود 26سال فرصت خريد 
داشت تا بتواند در قامت يك كشــور قوي تر براي پايان دادن به بحران 
قره باغ وارد عمل شــود.  طي اين مدت دولت آذربايجان سعي كرد با 
جذب ســرمايه گذاري خارجي، وضعيت اقتصاد نابسامان اين كشور 
را ســامان دهد. بعد از ســال ها، جمهوري آذربايجان به لحاظ قدرت 
اقتصادي و نظامي به جايگاهي رســيد كه توانايــي جنگيدن در يك 

جنگ تازه و همچنين پيشروي در سرزمين هاي اشغال شده را داشت.
قره باغ به دليل كوهســتاني بودن داراي يك موقعيت ژئواستراتژيك 
ويژه اســت و نيروهاي آذربايجاني هميشــه در ادامه اين منطقه در 
دشت مســتقر بوده اند. به همين دليل اين نيروها نسبت به نيروهاي 
ارمني در موقعيت ضعف قرار داشتند. آذربايجان طي سال هاي اخير 
ضعف ژئواستراتژيك خود را با خريد ادوات نظامي پيشرفته، جت هاي 
جنگنده و به خصوص پهپادها جبران كرد تا در زمان مناسب بتواند براي 
بازپس گيري سرزمين خود اقدام كند. قدرت برتر نظامي آذربايجان با 
حمايت تركيه درنهايت باعث شد شهر شوشه كه طي 30سال گذشته 
در كنترل نيروهاي ارمني بوده، به دست نيروهاي آذربايجاني بيفتد. اين 
شهر در نزديكي استپاناكرت، مركز قره باغ، قرار دارد و ادامه پيشروي 
آذربايجاني ها ممكن بود به ســقوط كامل قره باغ منجر شود. همين 
مسئله باعث شد تا نخست وزير ارمنستان با ميانجيگري روسيه، پاي 

توافق صلح با همسايه خود را امضا كند.
در چارچوب توافقنامه صلح، نيروهاي ارمنســتان 7منطقه متعلق به 
آذربايجان را تخليــه كرده و كنترل آنها را پــس از 3دهه به نيروهاي 
آذربايجاني واگذار كردند. طبق اين توافقنامه همچنين يك كريدور 
5كيلومتري بين خاك ارمنســتان و منطقه قره باغ باز شــده است تا 
ارتباط ميان دو طرف برقرار شود. مالكيت و حاكميت اين كريدور كه 
به نام كريدور الچين شناخته مي شود، در اختيار آذربايجان خواهد بود 
اما كنترل امنيتي آن در دست نيروهاي روسيه است. همزمان براساس 
بند9 توافقنامه صلح، يك كريدور به طول 40كيلومتر در امتداد مرزهاي 
ايران با عبور از خاك ارمنســتان، جمهوري آذربايجان را به نخجوان 
متصل مي كند.  آنچه طي هفته هاي اخير به اشــتباه از سوي برخي 
مطرح شده، اين است كه اكنون با ايجاد كريدور ارتباطي ميان جمهوري 
آذربايجان و نخجوان، ارتباط ميان ايران و ارمنستان قطع شده است. 
عدم آگاهي از تعريف كريدورها باعث مطرح شدن چنين اظهارنظرهاي 
اشتباهي مي شود. ايران و ارمنستان، هر دو بر مرزهاي خود حاكميت 

دارند و اين حاكميت  را هيچ دولت ثالثي نمي تواند لغو كند.
طي تمام اين سال ها، به دليل وجود تخاصم ميان باكو و ايروان، ارتباط 
ميان جمهوري آذربايجان و جمهــوري خودمختار نخجوان از طريق 
خاك ايران انجام مي شده است. برخي مطرح كرده اند كه ايجاد كريدور 
جديد در آن ســوي رود ارس، مزيت ايران به عنوان مســير ترانزيتي 
ميان آذربايجان و نخجــوان را از بين خواهد برد. واقعيت هاي ميداني 
اما حكايت ديگري دارند. كاميون هاي نخجوان براي رسيدن به خاك 
آذربايجان بايد از مرز ارمنستان عبور كنند، چرا كه كريدور ايجاد شده 
به هر حال همچنان بخشي از خاك ارمنستان است و قوانين اين كشور 
در آن اجرا مي شود. بازرسي هاي گمركي در مرز ارمنستان كه احتماال 
با سختگيري هاي مضاعف همراه خواهد شــد، مسير كريدور را براي 
كاميون هاي آذربايجاني در مقايسه با مسير ايران، به يك مسير كند 
و نه چندان ايده آل تبديل خواهد كرد. فراموش نكنيم كه در آن سوي 
خاك ارمنستان، بازرسي هاي گمركي و امنيتي مضاعف هنگام خروج 
كاميون ها از مرز ارمنستان و ورود به مرز آذربايجان نيز انجام خواهد 
شد؛ پروسه اي كه بسيار زمان بر خواهد بود و مشكات زيادي را براي 
كاميون  داران ايجاد خواهد كرد. بنابراين دليلي ندارد كه آذربايجاني ها 
حتي با ايجاد كريدور جديد، مســير ايران را كه ســال ها بدون هيچ 
مشــكلي در آن تردد داشــته اند، ترك كنند. برخي معتقدند ايران با 
توجه به توافق صلح شكل گرفته، از معادالت قره باغ حذف شده و نقش 
خود را در معادالت اين منطقه از دست داده است. نگاهي به وضعيت 
منطقه نشان مي دهد كه ايران همچنان در آينده مسئله قره باغ و روابط 
ميان 2 همسايه شمالي خود جايگاه مهمي خواهد داشت. ايران از يك 
سو، مسير ترانزيتي امني را براي كاميون هاي جمهوري آذربايجان و 
جمهوري نخجوان فراهم كرده و از سوي ديگر با احداث پلي روي رود 
ارس، امكان دسترسي ارمنستان به آب هاي جنوب را فراهم كرده است. 
ارمنستان به خاطر احداث اين پل كه »پل دوستي« نام دارد و همچنين 
تامين مسير دسترسي به آب هاي جنوب، هميشه خود را مديون ايران 
دانسته  است. فارغ از اين ، ايران از سال2005 به ارمنستان گاز فروخته 
است. از سوي ديگر، ايران براي آذربايجان عمليات سوآپ گازي انجام 
داده است. از خاك آذربايجان گاز دريافت كرده و به همان ميزان، گاز را 
از طريق خط لوله به نخجوان تحويل داده است. بنابراين ايران هميشه 
در تعامل با همسايگان شمالي خود، نقش بارزي داشته و اين نقش را 
هرگز از دست نخواهد داد. در آينده منطقه حتي زمينه هاي جديدي 
براي بازيگري ايران فراهم شده است. سرزميني كه در شمال مرزهاي 
ايران به عرض حدود 90كيلومتر به تازگي از اشــغال نيروهاي نظامي 
ارمنستان خارج شــده و در اختيار جمهوري آذربايجان قرار گرفته، 
اكنون ويرانه اســت. نيروهاي ارمنســتان در واقع يك زمين سوخته 
تحويل جمهوري آذربايجان داده اند. آنها پس از تخليه مناطق متعلق به 
آذربايجان، هر آنچه توانسته  اند را سوزانده و ويران كرده اند. بازسازي اين 
مناطق بدون شك زمينه خوبي براي همكاري هاي اقتصادي ميان ايران 
و جمهوري آذربايجان به ويژه با حضور بخش خصوصي دو طرف خواهد 
بود. قبل از آغاز بازسازي، آنچه اهميت بسيار دارد، مين روبي مناطقي 
است كه به خاك جمهوري آذربايجان بازگشته است. نيروهاي نظامي 
ارمنستان به دليل شــرايط خاص منطقه، طي بيش از 2دهه گذشته 
بخش هاي وسيعي از ســرزمين هاي تحت كنترل خود را مين گذاري 
كرده اند و پاكسازي اين مناطق نيازمند صرف هزينه و زمان خواهد بود. 
ايران با توجه به تجربه بسيار خوبي كه در زمينه مين روبي مناطق جنگي 
دارد، مي تواند به جمهوري آذربايجان در اين زمينه كمك كند. امكان 
كشت مشترك نيز ميان ايران و آذربايجان وجود دارد. سد خداآفرين 
پروژه مشتركي است كه ميان 2 كشور انجام شده است. نيمي از اين 
سد به دليل قرار گرفتن در مناطقي كه سابقا در كنترل نيروهاي ارمني 
بوده، فعال نشده است. فعال شــدن اين بخش از سد مي تواند زمينه 
همكاري براي كشت مشترك ميان 2كشور را فراهم كند. ايران در زمينه 
راهسازي نيز تجربه بسيار خوبي دارد و شركت هاي ايراني پيش از اين در 
برخي كشورهاي آسياي ميانه تجربه ساخت جاده را دارند. جاده هاي 
مناطق آزاد شده كاما فرسوده است و آذربايجان نيازمند شركايي براي 
ترميم و توسعه اين جاده هاست. ايران در مقايسه با تركيه، با توجه به 
مجاورت و تجربه كاري، مي تواند پروژه هاي مهمي را در خاك جمهوري 

آذربايجان تعريف كند.

ايجاد شــبكه دفع آب هاي سطحي و 
تكميل شــبكه فاضالب چقدر اعتبار 

نياز دارد؟
هنوز عدد دقيقي براي اين ســؤال در شهرهاي مختلف اعام 
نشده است. اما »شوراي شهر اهواز عدد تقريبي و حداقل 
براي ايجاد شبكه دفع آب هاي سطحي را 8هزار ميليارد 
تومان، شوراي شهر بندر امام خميني 50ميليارد تومان و 
آبفاي خوزستان حل مشكل فاضالب اهواز را 500ميليون 
يورو برآورد كرده اند.« سال گذشــته با فرمان مقام معظم 
رهبري 150ميليون يورو از صندوق توسعه ملي براي بهسازي 
شبكه فاضاب اهواز اختصاص يافت. مديرعامل آبفاي خوزستان 
در اين باره به همشــهري مي گويد: »اين اعتبار در 2 بخش به 
آبفاي خوزســتان داده مي شــود. فعا از 100ميليون يورويي 

كه قرار بود امسال پرداخت شود، 12درصد به حساب آبفا آمده 
و حدود 3هفته پيش قرارداد عمليات اجرايي تكميل شــبكه 
فاضاب با قرارگاه خاتم االنبيا امضا شد و قرارگاه كار را از كارون 
آغاز كرد.« عليرضا حقيقي پور مي افزايد: »درخواســت كرديم 
بخشــي از اين اعتبار صرف شبكه جمع آوري آب هاي سطحي 
شود، اما سازمان برنامه و بودجه در نامه اباغ تأكيد كرده است 
اعتبار فقط بايد براي تكميل شبكه فاضاب اهواز هزينه شود.« 
او با بيان اينكه تكميل شبكه فاضاب اهواز 3 سال زمان نياز دارد، 
ادامه مي دهد: »براي تكميل صددرصدي شبكه 350ميليون 
يورو نياز است.« فرج اهلل كردزنگنه، رئيس شوراي شهر بندرامام 
نيز به همشهري مي گويد: »برآورد شوراي شهر نشان مي داد كه 
ما حدود 50ميليارد تومان اعتبار براي حل مشكل دفع آب هاي 
سطحي نياز داريم كه تا كنون هيچ اعتباري به اين منظور به ما 
داده نشده است. از مرداد امسال هم طي جلسه و نامه نگاري هاي 
مختلف براي آماده باش درخواست كمك كرديم كه متأسفانه 
طبق اسناد و مدارك موجود آبفا و فرمانداري ماهشهر و... هيچ 
كمكي به ما نكردند. شبكه فاضاب بندر بيش از 10سال است 

كه اليروبي نشــده و فرمانداري ماهشــهر هم تازه در روز سوم 
آبگرفتگي ماشين آالت و امكانات براي ما فرستاد.«

وام بانك جهاني براي بهسازي فاضالب اهواز 
چه شد؟

تكليف اين وام كه 15ســال پيش عاوه بر اهواز، به چند شهر 
ديگر هم اختصاص يافت، روشن است: »هدر رفت.« سال84 
بانك جهانــي وام 149ميليون دالري بــراي اصاح و تكميل 
آب و فاضاب شــهرهاي اهواز اختصاص داد. استاد دانشكده 
مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران اهواز هم در اين باره 
به همشهري توضيح مي دهد: »قرار بود با اين وام تصفيه خانه 
اهواز كه قبل از انقاب اسامي در حال ساخت است، تكميل 
شود. مسئوالن وقت آبفا بخش اول وام را گرفتند و ضلع غربي 
را تكميل كردند، اما كارشناســان بانك جهانــي در بازديد از 
پروژه آن را تأييد نكردند و به هميــن دليل بقيه وام پرداخت 
نشد.« مهدي قمشي مي افزايد:» اين تصفيه خانه فرسوده شد  
و تصفيه خانه جديدي هم كه در ضلع شــرقي آن ايجاد شده 

نيمه كاره مانده است.«

ادامه از 
صفحه 8

 6 پرسش اصلي 
درباره آبگرفتگي خوزستان

روز گذشته عبدالفتاح سيسي، رئيس جمهور مصر 
براي سفري 3روزه وارد پاريس، پايتخت فرانسه شد. اروپا

او در بدو ورود به اين كشور از سوي امانوئل مكرون 
مورد استقبالي گرم قرار گرفته و پس از آن رايزني هاي خود با ساير 
مقامات عالي رتبه فرانسوي را آغاز كرد. اين سفر كه از همان ابتدا 
با حواشي متعددي همراه بوده را مي توان معادله اي برد-برد براي 
رهبران 2كشور به شمار آورد. از يك سو، سيسي به عنوان رئيس 
دولت كودتايي مصر كه همواره با فشارها و اتهامات حقوق بشري 
مواجه بــوده از طريق چنين ماقات هايي مشــروعيت داخلي و 
خارجي خود را تحكيم مي كند و از ســوي ديگر، مكرون كه طي 
ماه هاي گذشته به نژادپرستي و خشــونت عليه مسلمانان متهم 
شــده نيز حاال روابط گرم خود با يكي از مهم ترين كشــورهاي 
عربي-اسامي جهان را در مقابل رســانه ها به نمايش مي گذارد. 
اگرچه دســتاوردهاي اين ســفر تنها محدود به مسائل سياسي 
نيست و شــامل تقويت پيوندهاي اقتصادي و البته نظامي ميان 

مصر و فرانسه نيز مي شود.

حمالت مشترك عليه تركيه و گروه هاي اسالم گرا
مكرون در جريان ماقات با رئيس جمهور مصر گفت: علت حضور 
فرانســه در مديترانه و خاورميانه، مقابله با تنش هايي است كه 
ناامني و بي ثباتي در سطح جهان را افزايش مي دهد. ما از رفتارهاي 
تركيه در شرق درياي مديترانه، ليبي، سوريه، عراق و منطقه قفقاز 
نگران هستيم و براي دستيابي به راه حلي سياسي به منظور پايان 
دادن به اين تنش ها تاش مي كنيم. مكرون همچنين در بخش 

ديگري از سخنان خود، از نقش دولت مصر براي رهبري »اسام 
ميانه رو« در منطقه خاورميانه تقدير كــرد. در مقابل عبدالفتاح 
سيسي نيز با تأييد نقش مثبت فرانسه در تحوالت ليبي، مديترانه 
و خاورميانه گفت: گروه هاي اسامي نظير اخوان المسليمن كه از 
سوي كشورهاي مشخصي در منطقه حمايت مي شوند به دنبال 
انتقال »اســام گرايان تندرو« بــه اروپا براي ايجــاد بي ثباتي و 
تنش زايي هستند. مصر و فرانسه طي سال هاي گذشته به 2متحد 
نظامي و امنيتــي در بحران هاي منطقه خاورميانــه و مديترانه 
تبديل شده اند. به نوشته پايگاه ميدل ايست آي، اين 2كشور نقشي 

اساسي در مقابله با نفوذ تركيه ايفا مي كنند.

سقفي براي فروش سالح به مصر وجود ندارد
يكي از جنجالي ترين بخش هاي اين سفر در روز گذشته، اظهارنظر 
مكرون درباره فروش ســاح به مصر بود. او در پاسخ به سؤاالت 
خبرنــگاران در اين مورد گفــت: از ديد من هيچ ســقفي براي 
فروش ساح به مصر وجود ندارد. سير صعودي فروش تسليحات 
فرانســوي به ارتش مصر طي 4سال گذشــته توجه بسياري از 
رســانه ها و تحليلگران را به خود جلب كرده است. فرانسه در اين 
مدت عاوه بر سامانه هاي ضد هوايي و پهپاد، 4ناو جنگي به مصر 
فروخته و براي فــروش جنگنده هاي رافال نيز با اين كشــور در 
حال مذاكره است. تمام اينها در حالي صورت مي گيرد كه ميزان 
حمايت هاي پنتاگون از ارتش مصر به داليل مختلفي ازجمله نقض 
حقوق بشر توســط نظاميان اين كشور رو به كاهش است. شبكه 
الجزيره در اين باره مي نويسد: اتحاد نظامي پاريس و قاهره عليه 

تركيه در مديترانه، تمام موانع را از مسير دستيابي ارتش مصر به 
پيشرفته ترين تسليحات فرانسوي، مخصوصا در حوزه نيروهاي 

دريايي و هوايي برداشته است.

اعتراضات بي فايده گروه هاي حقوق بشري
فرانسه يكي از اصلي ترين نقاط اســتقرار پناهندگان و نيروهاي 
سياسي عربي در اروپا به شــمار مي رود. به همين دليل نيز شهر 
پاريس طي سال هاي گذشته شاهد برپايي تظاهرات و تجمعات 

اعتراضي از سوي اين نيروها مقابل سفارت مصر به دليل كودتا و 
نقض گسترده حقوق بشر بوده است. همانطور كه انتظار مي رفت، 
ســفر عبدالفتاح سيســي به فرانســه نيز با موجي از انتقادات و 
اعتراضات از ســوي اين نيروها و همچنين ساير نهادهاي حقوق 
بشري، ازجمله ســازمان عفو بين الملل روبه رو شــد. در بيانيه 
اين سازمان آمده است: ماقات رئيس جمهور فرانسه با سيسي، 
درحالي كه هــزاران نفــر از قربانيان خشــونت هاي ارتش مصر 
همچنان در زندان هاي اين كشور زير فشار و شكنجه قرار دارند، 
پيام نگران كننده اي را به تمام ديكتاتوري ها در منطقه خاورميانه 
ارسال مي كند. با اين حال اما هيچ يك از اين اعتراضات در برنامه 
دولت فرانسه براي اســتقبال گرم از رئيس جمهور مصر تأثيري 

نداشت.
در مقابل، رئيس جمهور مصر نيز از اين فرصت كم نظير استفاده 
كرده و در حضور امانوئل مكرون به خبرنــگاران گفت: زمان آن 
رســيده كه پيشــفرض هاي خود درباره مصر را اصاح كنيد. ما 
كشوري استبدادي نيستيم. مقابله با گروه هاي اسامگراي افراطي 
كه امنيت مصر و جهان را به خطر انداخته اند نيز به معناي سركوب 

آزادي شهروندان نيست.

خط و نشان اردوغان براي اروپا
دقيقا در ساعاتي كه دولت فرانسه مشغول استقبال از سيسي در 
پاريس بود، رجب طيب اردوغان در سخنان تندي از سياست هاي 
رهبران اروپايي نسبت به شــرق مديترانه انتقاد كرد. او در جمع 
اعضاي حزب عدالت و توسعه گفت: از رهبران اروپايي مي خواهم 
دست از »نابينايي استراتژيك« بردارند. دوراني كه سياست هاي 
خود را به طور يكجانبه بر كشورهاي اين منطقه ديكته مي كرديد 
گذشته است. اين ســخنان اردوغان در حالي مطرح شد كه قرار 
است وزراي خارجه اتحاديه اروپا طي اين هفته به دعوت فرانسه، 
طرح اعمال تحريم هاي اقتصادي جديد عليه تركيه را بررســي 

كنند.

نمايندگان دمكرات كنگره آمريكا گفته اند تحقيقات درباره ترامپ بعد از پايان دوره او هم پيگيري خواهد شد 
دمكرات هاي كنگره در پي شكار ترامپ

ائتالف مكرون و سيسي عليه تركيه

نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان،  نقشي كليدي در تداوم يا توقف تحقيقات درباره ترامپ خواهد داشت.

ادامه از 
صفحه اول

 رسانه هاي منطقه اي، سفر رئيس جمهور مصر به فرانسه را قدرت نمايي مقابل تركيه 
و اخوان المسلمين توصيف كرده اند
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محيطبانيوعشقبهحياتوحش
»يــك محيط بــان« نام 
كاربري در توييتر است كه 
فعاليت هــاي محيط باني 
و همچنيــن تصاويــري 
ناب از حيات وحش ايران 
را در حســاب كاربري اش 
منتشر مي كند. اين بار او 
ويدئويي از گير افتادن يك 

ماده خرس و توله هايش در استخر خالي منتشر كرده است. او درباره اين ويدئو نوشته 
است: »اين خرس مادر و دو توله اش ديروز در يك استخر خالي در منطقه حفاظت شده 
بيستون كرمانشاه سقوط كرده بودند كه محيط بانان براي نجات آنها به محل آمدند و با 
گوني هاي كاه يك پله درست كردند تا خرس ها خودشان از استخر باال بيايند. خرس و 

توله هايش شب گذشته از استخر خارج شدند و به طبيعت بازگشتند.«

پاكسازيكانالهابرايپيشگيريازآبگرفتگي

كارگران خدمات شهری با وجود بارندگی های گسترده اخير، با پاكسازی كانال ها، جلوی 
آبگرفتگی معابر شهري را گرفتند.

پاييزانه
روزهاي زيــادی به پايان 
پاييــز نمانده اســت. اين 
فصــل رنگ هــا كم كــم 
جايــش را بــا زمســتان 
تعويض خواهــد كرد. در 
اين فصل چه عكس هايي 
كه خاطرات مــا را رنگي 
كرده اند و چــه قدم هايي 
كه روي برگ هاي ريخته 
كف خيابان هــا روزگار را 
سپري نكرده اند. اين عكس 
زيباي پاييزي را هم افشين 
اميرشاهي، روزنامه نگار در 

اينستاگرامش گذاشته و نوشته  اســت: »نه بهار با هيچ ارديبهشتي، نه تابستان با هيچ 
شهريوري و نه زمستان با هيچ اسفندي به اندازه پاييز، به مذاق خيابان ها خوش نمي آيد.«

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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من ذاتا آدم اميدواري هستم. يعني دوست 
دارم در هر وضعيتي، هميشــه بذرهاي 
اميد را كشف كنم و هميشــه خودم را 
اميدوار نگــه دارم. مي دانم كه خيلي ها 

هم مثل من هستند. بعضي هم كه 
زياده روي مي كننــد و مي گويند 
اميد، حتي دروغــش هم خوب 
اســت. نمي دانم حاال از كجا به 

چنين ايده اي رســيده اند و چطور مي توان اميد دروغين را، 
يك فضيلت دانست؟

اين روزها مــدام به اين فكر مي كنم كه چيزي به اســم اميد 
دروغين يا اميد پوشالي، به همان اندازه كه نااميدي مي تواند 
بد باشد، آسيب رسان خواهد بود. دقت كنيد به اين جمله: اميد 
دروغين و اميد غيرواقعي، به اندازه نااميدي مي تواند به شما 
و هركسي و هر گروهي و... آسيب برساند. اما چطور است كه 
اميد دروغين، به همان اندازه اي كه نااميدي آسيب مي رساند، 

مي تواند همه  چيز را خراب كند؟
پاسخ خيلي ســاده اســت: ما گاهي نياز به نااميدي، آن هم 
از نوع شــديدش داريم. همانطوري كه نياز به ترس و نياز به 
نگراني و... داشــته و داريم. چنين احساساتي باعث مي شوند 
تا حواس مان را بيشتر جمع كنيم. اما نكته مهم تر بعدي، آن 
است كه براي حركت كردن، نياز به حد مشخصي از نااميدي 
داشته و داريم. يعني نياز داريم كه حالت انزجاري ايجاد شود 
و وضع موجودمان را مناسب ندانيم و براي تغيير آن حركت 
كنيم. گاهي اين نااميدي در حد كم است و نمي تواند حركتي 
ايجاد كند. گاهي نيز به شدت شديد است، طوري كه درست 
مثل ترس شديد، مي تواند ما را فلج كند. پس حد متعادلي از 
نااميدي، طوري كه ما را وادار به حركت كند، الزم است؛ چرا 
كه بدون نياز به اين حد الزم، حركتي اتفاق نمي افتد و ما در 
همين موقعيت و نقطه اي كه هستيم، باقي مي مانيم. اينجاست 
كه اميد دروغين، درحالي كه ما نياز به نااميدي متعادل داريم، 
مي تواند همه  چيز را خراب كــرده و همه  چيز را به هم بريزد. 
به قول جيم ران، كارآفرين و نويسنده آمريكايي، گاهي نياز 
است كه آن يخچال لعنتي را باز كنيم و ببينيم كه چيزي براي 
خوردن نداريم، تا به غيرت مان بر بخــورد و برويم و تكاني به 
وضع مان بدهيم و طبيعي است كه در اينجا، اميد واهي و اميد 
دروغين داشتن به اينكه يخچال مان پر است، دردي از ما دوا 

نخواهد كرد و خودش، نوعي سم خواهد بود.
اين روزها با 2 طيف روبه رو هستيم كه مي توانند مخاطب اين 
كالم ما باشند: كساني كه بيش از حد نااميد هستند و كساني 
كه بيش از حد اميدوارند. بحث ما، هم مي تواند جنبه شخصي 
و فردي داشته باشد و هم جنبه سازماني و جمعي و گروهي و 
حتي جنبه ملي. طيف اول كه نمي توانند حركت كنند، درست 
مثل آدمي كه زياد ترسيده باشــد. طيف دوم هم نمي توانند 
حركت كنند، چون چيزي براي اصــالح وجود ندارد و چون 
انزجاري هم ايجاد نشده كه آدمي را وادار به حركت كند. اصل 
هم حركت كردن و رشد و پيشرفت است؛ اينكه وضع مان را 

بهتر از قبل كنيم، در همه رويكردها و ساحت هاي خودش.
و چنين اســت كه وقتي به اين برداشت مي رسيم، به راحتي 
مي توانيم از دست اين 2 گروه، گريخته و جان سالم به در ببريم 
و البته خودمان نيز حواس مان باشد كه در اين 2 حالت، حركت 
مثبتي كه بايد داشته باشيم، در نطفه خفه مي شود و در همين 

وضعيتي كه هستيم، دچار خواهيم بود و گرفتار.

عيسيمحمدينقد و نظر
روزنامه نگار

آندراپرادش:يك ايالت هند با استناد به چندين گزارش از 
خودكشي جواناني كه به واسطه بازي هاي آنالين مقروض 
شده بودند، قانوني در منع اين بازي ها وضع كرد. به گزارش 
اينديپندنت، دولت آندرا پرادش طي بيانيه اي اعالم كرد: 
»بسياري از تارنماهاي اينترنتي كه قماربازي آنالين ارائه 
مي كنند، معتبر نيســتند و نظارت قانوني بر فعاليت هاي 
آنها وجود ندارد.« اين قانون شامل 132تارنما و اپليكيشن 

گوشي تلفن همراه خواهد شد.

كاماراتا:شهري در ايتاليا براي احياي خانه هاي تاريخي 
و قديمي منطقه، آنها را به صورت رايگان در اختيار افراد 
قرار مي دهد؛ به شــرط آنكه اين ابنيه تاريخي را مطابق 
ضوابط خاصي مرمت كنند. به گزارش ديلي ميل، شــهر 
كاماراتا در سيســيل، تازه ترين شــهر در ايتالياست كه 
درپي متروكه ماندن بيش از 100بنــاي تاريخي اش، با 
وعده اســكان رايگان درصدد جلب مشتري و احياي آن 

خانه هاي قديمي است.

الهور: دختر افغاني كه سال1985 ميالدي تصويرش روي 
جلد نشنال جئوگرافيك رفته بود، براي چندمين بار به جرم 
جعل مدارك در پاكستان دستگير شد. به گزارش رويترز، 
عكاس آمريكايي )استيو مك كري( پس از 20سال دوباره 
او را در روستايي دورافتاده در افغانستان يافت و توانست 
عكس ديگري از او بگيرد. به گفته كاربر هاي شــبكه هاي 
مجازي اين 2عكس در كنار يكديگــر تأثير زندگي طي 

2دهه را در چهره او نشان مي دهد.

كرايستچرچ:حلقه ازدواج يكي از اهالي سافولك انگلستان 
كه سال2014 ميالدي در يك گردش خانوادگي از انگشتش 
افتاده و گم شده بود، توسط يك كارگر پيدا و به او تحويل داده 
شد. به گزارش ديلي ميل، اوايل هفته جاري يك كارگر كه در 
حال تعمير آبشكن هاي چوبي ساحل بود، اين حلقه پالتيني 
را پيدا كرد و آن را به شوراي شــهر تحويل داد. شوراي شهر 
كرايست چرچ هم تصويري از اين حلقه را در صفحه فيس بوك 

خود منتشر كرد و صاحبش پيدا شد.

يافتنحلقهگمشدهپساز6سالبازداشتدوبارهشربتگلزندگيرايگاندرخانههايتاريخيممنوعيتبازيهايآناليندرهند

خطراميدواهي،همساِننااميدي

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:صنائع المعروف تقي مصارع الهوان؛
انجام كارهاي نيك، انسان را از افتادن در پستي ها حفظ مي كند.

   اذان ظهر:  11:56    غروب آفتــاب: 16:51    اذان مغرب: 17:11 
   نيمه  شب  شرعي: 23:12    اذان صبح: 5:33    طلوع آفتاب: 7:03

زدردرآوشبستانمامنوركن
هوايمجلسروحانيانمعطركن

طمعبهقنِدوصاِلتوحّدمانُبَود
حوالتمبهلبلعلهمچوشكركن

قند، شكر و شيريني به قالب ريخته و سخت است كه در مجاز از لب، بوسه، وصال 
و اخالق و سخِن خوش آمده است. حافظ كه از قلم يا ني كلك او، همه قندوشكر 

مي بارد، سروده است:
شكر شكن شوند همه طوطيان هند
زين قند پارسي كه به بنگاله مي رود

او لعِل نوشين نگار را چشمه قند مي داند و قند آميخته با گل، عالج دلش نيست 
بلكه بوسه شــكرين مي خواهد؛ چرا كه لب چو قند نگار شيرازي، نبات مصر را از 

رواج و رونق مي اندازد.
خاقاني براي خون بها قندي ز لب مي خواهد و چنين شربتي را آب حيات مي شمارد. 
او همچون نظامي كه قند خوزستان را شيرين تر مي داند، دل در گرو قند بيضايي 

و عسكري دارد و مي سرايد:
ني همه يك رنگ دارد در نيستان ها وليك، 

از يكي ني، قند خيزد وز دگر ني، بوريا
موالنا مي گويد: »بگشاي لب كه قند فراوانم آرزوست« و براي سخن گفتن و »قل«، 

قاف قند و لب يار را پيوند مي زند:
تو قاف قندي و من الِم لب تلخ
ز قاف و الم ما ُقل مي توان كرد

سعدي خود مي گويد »سخن لطيف سعدي، نه ســخن، كه قند مصري« است و 
مي سرايد: از پيش تو راه رفتنم نيست/ همچون مگس از برابر قند

صائب بر آنست كه همنشــيني با همدالن، موجب شــيريني دو چندان سخن 
مي شود؛ همانگونه كه طوطي در برابر آينه بلبل زباني مي كند:

مكرر مي كند قند سخن را قرِب هم جنسان
از آن آيينه مي سازد شكرگفتار، طوطي را

خاُمشي،قنِدمكرردارد

فضاي مجازي

كتــاب  انتشــارات 
نيســتان به تازگي 4كتاب 

براي كودكان و نوجوانان منشــر كرده است. 
تاج دوســتي، بازي تموم! بــازي تموم!، يك 
شغل نان و آب دار و اتول خان و پهلوان پنبه 
عناوين اين 4 كتابند. »تاج دوستي« نوشته 
نرگس نيكويــي، روايتي شــيرين از زندگي 
3رفيق صميمي اســت. موشــي، خرگوشي 

و جوجه تيغــي بــا هم 
زندگي خوشي دارند. هر 
روز به خانه يكي مي روند 
و در كارها بــه او كمك 
مي كنند و خوش و خرم 
هستند. تا اينكه موشي 
زير بوته هاي توت فرنگي 

تاجي طاليي با نگين هاي 
آبي زيبا پيدا مي كند و برسر مي گذارد و وقتي 
پيش خرگوشي مي رود به او دستور مي دهد تا 

سريع برايش آبميوه بياورد و...
در كتاب »بازي تموم! بازي تموم!« نسيم عرب 
اميري همچون جلدهاي قبل اين مجموعه، 
از ويژگــي جاندارپنداري اشــيا در كودكان 

خردسال استفاده كرده 
و روايــت را پيش برده 
است. »بازي تموم! بازي 
تموم!« كتابي اســت پر 
از نكات جالــب كه در 
هر بار خواندن، مي توان 
نكات جديدي را در متن 

و تصاويرش كشــف كرد؛ 
كاري كه بچه ها از آن بســيار لذت مي برند. 
»يك شــغل نان و آب دار« نوشــته حميد 
گروگان هم داســتاني برگرفتــه از آرزوها و 
خيا ل هاست. پسر جوان قهرمان اثر، مزرعه  اي 
دارد و مرغ و خــروس و بز و گربه  و ســگي 
كه مراقب آن هاســت. ولي بعد از شــنيدن 

توصيف مردم از روستاي 
آن ســوي رودخانــه، در 
جســت وجوي »يــك 
شغل نان و آب دار« خانه و 
كاشانه  خود را رها مي كند 
و به جســت وجوي بخت 
و اقبال خــود بر مي آيد. 

در نهايــت » اتول خــان و 
پهلوان پنبه«، نوشته جمال اكرامي، دهمين 
جلد از ماجراهاي ماشين مشتي ممدلي است 
كه به سلســله قصه هايي طنز از تهران قديم 
مي پردازد. انتشارات كتاب نيستان به ترتيب 
دوكتاب  اول را با بهاي 19هزارو2كتاب دوم 
را به قيمت 18هزار تومان منتشر كرده است.

ويترين

4كتابازنيستان

هجدهم آذر، مصادف با درگذشت نويسنده اي 
از پيشــگامان ادبيات كودك ايران اســت كه 
ســاده نويســي و پرداختن به موضوعات ويژه 

كودكان جزو اصول كارش بود. فردوس وزيري، 
سال1308 در شهر كرمان به دنيا آمد. سال ها در 
كرمان و اهواز آموزگاري كرد و سپس به نوشتن 

يادداشت

فردوسوزيري؛نويسندهدلسوزكودكان

محمودبرآبادي
نويسنده كتاب  كودكان

براي كودكان روي آورد. او با آنكه تنها 50سال 
عمر كرد، اما توانســت فعاليت چشمگيري در 
رشد ادبيات كودكان داشته باشد و آثار پرشماري 
از خود برجاي گذارد. سردبيري چند نشريه ويژه 
كودكان ازجمله پيك نوآموز و پيك دانش آموز 
و نگارش نزديك به 500قصه، افسانه، داستان 
و مطالب خواندني براي كودكان، تنها بخشــي 
از آثار به جامانده از اوســت. كساني كه دهه40 
دانش آموز بوده انــد، داســتان ها و قصه هايي 

را كه با نام فردوس وزيري يا مينو دســتور در 
مجالت پيك چاپ مي شــد، به خاطــر دارند. 
بسياري از نويسندگان كودك امروز خوانندگان 
مجالت پيك بودند. فردوس وزيري، سال58 در 
بي خبري رسانه اي از دنيا رفت. در نخستين سال 
بعد از انقالب و حوادث پرشتاب آن سال ها كمتر 
كسي به مرگ نويسنده اي توجه كرد كه عمرش 
را در راه نوشــتن براي كودكان اين ســرزمين 

سپري كرده  بود.

رويدادهاي فرهنگي و هنري
برگزاريسلسلهوبينارهايمديريتدرعصركرونا

  سلسله وبينارهاي تخصصي مديريت در عصر كرونا و پساكرونا 
برگزار مي شود. به گزارش همشهري، در اين وبينار ها، پنل هاي 
متعددي در 28موضوع با 30سخنران برگزار مي شود. محور 
موضوعات شامل 5 پنل با عناوين: كرونا و مديريت منابع انساني، 
كرونا و رفتار سازماني، كرونا و نظريه سازمان، كرونا و مديريت 
كسب وكارها و كرونا و عملكرد دولت است. اين سلسله پنل ها از 
22 تا 26آذرماه از ساعت 17 تا 19:30 برگزار شود. لينك ورود 
به وبينار https://webinar.ihcs.ac.ir/b/rnv-cuc-thu و 
لينك ثبت نام www.modabberec.ir/covid-19 است.

انتشارفراخوانمسابقه»منبهيادحاجقاسم«
 

 جبهــه فرهنگي و اجتماعي انقالب اســالمي به مناســبت 
نخستين ســالگرد شهادت ســردار حاج قاسم ســليماني، 
مســابقه ايده هاي نوآورانه را با رويكــرد خدمات فرهنگي و 
اجتماعــي مردمي برگــزار مي كند. به گزارش همشــهري، 
فراخوان ايده هاي نوآورانه »من به ياد حاج قاســم« در سطح 
خانوادگي، محله اي، روستايي 
و شــهري تا نهم دي مــاه به 
جمع آوري ايده ها پرداخته و از 
ميان ايده هاي واصله به 10نفر 
از شــركت كنندگان جوايــز 
نفيسي اهدا مي شــود. براي 
ارتباط با فراخوان مي توان به 
 bahamvatan.ir وب سايت 

مراجعه كرد.

معرفيفيلمهايبخشويژهجشنوارهحقيقت

 اسامي فيلم هاي بخش »نمايش هاي ويژه« چهاردهمين 
دوره جشــنواره بين المللي »سينماحقيقت« اعالم شد. به 
گزارش همشــهري، در بخش نمايش هاي ويژه اين دوره  
جشنواره، اتودهاي قرنطينگي، كودتاي53، برف مي نامد، 
فراموشخانه، روزگار بلور، سينه ما ركس، قهرمان و ديوانگي 
8فيلم مستند هســتند كه به صورت غيررقابتي به نمايش 
گذاشته مي شوند. چهاردهمين دوره جشنواره بين المللي 
فيلم مستند ايران »سينماحقيقت« از 25آذر تا 2دي ماه99 
باتوجه به شيوع جهاني بيماري كوويد-19 به صورت مجازي 

و نمايش برخط )آنالين( برگزار خواهد شد.

وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمي، از مطبوعات به عنوان 
آيينه اي ياد كرد كه به دليــل نمايش واقعيت، نبايد آن را 
شكست. سيدعطاءاهلل مهاجراني در ضيافت افطار وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمي كه با شــركت مديران مسئول 
مطبوعات و نهادهاي مطبوعاتي و فرهنگي برگزار شــد 
گفت: مطبوعات زبان مردم و سخنگوي جامعه هستند.وي 
با بيان بخشي از وصيت نامه حضرت علي)ع( به مالك اشتر 
خواســتار توجه به داوري تاريخ و مردم از سوي افراد شد. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تصريح كرد: گروهي تصور 
مي كنند وقتي احساس تكليف كردند، بايد بدون توجه به 
داوري تاريخ و ديگران، عمل كنند، درحالي كه براســاس 
فرمايش حضرت اميرالمومنين علي)ع( نمي توان نسبت 

به داوري ديگران بي توجهي كرد.

20 سال پيش 

مطبوعاتزبانمردمند
همشهري 18آذر 1379
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موسس روزنامه 
سالم

 6خرداد 1363، حضورسيدمحمد 
موسوي خوئيني    ها، در مجلس اول 

تمام شد

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

اگرچه  كســي   كه او را عاليجناب 
خاكستري لقب داد و پدرخوانده 
جريان اصالح   طلبي دانست، حاال 
خودش رداي معاندت بر تن كرده، 
امــا نمي   توان نقش ســيدمحمد 
موسوي خوئيني    ها را در سال   هاي 
نخست پس از انقالب فراموش كرد 
و او را يكي از مؤثرترين   ها قلمداد 

نكرد�
 او چنان جايگاهي داشت كه    3تن 
از جوانان دانشــجويي كه قصد 
تصرف سفارت آمريكا را داشتند، 
از او اســتمزاج طلبيدند�»براي 
دانشــجويان كه پيرو امام بودند 
بسيار اهميت داشت كه اين حركت 
آنان از نظر امام چگونه تفســير 
مي   شود؛ آيا ايشــان موافقند يا 
مخالف؟« و البته او با طرح موضوع 
مخالفت كــرد؛ »در آن موقع فكر 
كردم امام به   عنــوان رهبر انقالب 
مســئول حوادث جاري كشــور 
هستند و طبعا با اين كار مخالفت 
مي   كردند، اگرچه درواقع اين كار 
، بنابراين به اين  را خوب بدانند���
نتيجه رســيدم كه امام را خيلي 
محدود نكنيم و مشورت با ايشان 
انجام نشــود« و »قرار بر اين شد 
كه در ســاعات اوليه حادثه، بنده 
موضوع را به حضــرت امام اطالع 
دهم«� او سال   هاي دهه60 در اوج 
بود؛ چنان   كــه در 19تير 1364، 
دادستان كل كشور شد و امام هم 
در معارفه   اش تأكيــد كرد: »آقاي 
موسوي را هم مي   شناسم، او مرد 
عالم و بســيار متعهدی  است«� او 
از همان ابتدا كوشيد رفتار شداد 
و غالظي داشته باشد و هفتم مهر 
همان سال در جلســه   اي گفت: 
»هشدار مي   دهم ســرمايه   داران 
دارند برمي گردند، اگر دير بجنبيم 
فردا انقالب را هم محاكمه مي   كنند« 
و اينكه »نبايد بــه يك   نفر اجازه 
بدهيم آنچنان ثروت   اندوزي كند 
كه با هر ريال اضافه، قدمي در گناه 
پيش برود و جامعــه   اي را در گناه 

فرو ببرد«� 
او كه در سال1356، از پايه   گذاران 
جامعه روحانيت مبارز بود، 10سال 
بعد، در ميان هيأت مؤسس مجمع 
روحانيــون مبارز قــرار گرفت و 
چون رسانه   اي همسو در كار نبود، 
روزنامه سالم را در 20بهمن 1369 
ايجاد كرد و جريان   ســاز شد� او 
اگرچه سال   هاســت از عرصه دور 
اســت، اما هنوز هم محل رجوع 

خيلي   هاست�

سياستمدار

حوادث

دفاعمقدس

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

جنگ تحميلي و فضاي سياســي داخلي پس از انقالب اسالمي زمينه بروز 
ناآرامي هاي متعددي در كشور را فراهم كرد� يكي از حوادث رايج در چند 
سال ابتداي دهه60 هواپيماربايي با مقاصد سياسي بود� سال1363 را مي توان 
اوج فعاليت هاي هواپيماربايان در ايران دانست� در اين سال9 هواپيماربايي 

در روزنامه   ها منعكس شده است�
 

 26خرداد 
هواپيماي نظامي اف-27  ايراني با 8سرنشين كه 4نفر از آنها ربايندگان بودند، نخستين 
هواپيماربايي در اين سال بود كه خواسته ربايندگان، پناهندگي به كشور مصر اعالم شد. 
با مخالفت دولت مصر، هواپيماي ربوده شده پس از 2روز به فرانسه رفت و در آنجا تقاضاي 
پناهندگي كرد. موافقت دولت فرانسه، اعتراض وزارت امور خارجه كشور را در پي داشت 
و دولت ايران خواستار استرداد مجرمين شد. درنهايت هواپيما با 4سرنشين ديگر آن 

در تاريخ 3تيرماه به تهران بازگردانده و ربايندگان اين هواپيما در فرانسه ساكن شدند.
 

 5تير 
هواپيماي بوئينگ727 خطوط هوايي ايران توسط 2نفر در مسير بوشهر ربوده و به سمت 
قطر برده شد. همه مسافران اين هواپيما در فرودگاه قطر آزاده شدند و سپس ربايندگان، 
هواپيما را به مقصد قاهره پرواز دادند تا در آنجا سوختگيري كنند. مقصد بعدي ربايندگان 
كشــور عراق بود و اين هواپيما در فرودگاه بغداد بر زمين نشست. ربايندگان از دولت 
عراق درخواست پناهندگي سياسي كردند كه با آن موافقت شد و درنهايت 3 خدمه اين 

هواپيما آزاد شدند و به ايران باز   گشتند.
 

 9مرداد 
يك فروند بوئينگ727 فرانسوي توسط 3تبعه كشورهاي عربي با 64سرنشين ربوده 
و راهي تهران شــد. روز 10مردادماه، ربايندگان تهديد كردند كه اگر ايراني   ها به آنها 
اجازه فرود ندهند، هواپيما را منفجر خواهند كرد. دولت وقت براي جلوگيري از كشتار 
مسافران بي گناه، اجازه فرود را صادر كرد و هواپيماي مذكور در فرودگاه مهرآباد فرود 
آمد. ربايندگان از دولت فرانسه خواستند تا دوستان دربندشان را آزاد كنند. مأموران 
ايراني خواستار آزادي كودكان و زنان از ربايندگان شدند كه آنها 9نفر را آزاد كردند. با 
گذشت 3روز و عملي نشدن خواسته ربايندگان توسط دولت فرانسه، وضعيت بحراني 
شد و ربايندگان براي اجراي تهديد خود پس از تخليه كامل هواپيما، كابين خلبان را 

منفجر كردند و تسليم نيروهاي امنيتي ايران شدند.
 

 17مردادماه 
يك فروند هواپيماي ايرباس كه از شيراز )در برخي منابع تهران( به مقصد جده عربستان 
از زمين برخاسته بود با 182سرنشين توسط افرادي   كه خود را طرفداران موسي خياباني 
معرفي كردند، ربوده شد. اين هواپيما ابتدا به قاهره رفت و سپس در ايتاليا و فرودگاه 
رم به زمين نشست. پليس ايتاليا پس از 3روز تالش موفق شد گروگان   ها را آزاد كند و 
با همان هواپيما به ايران بازگرداند. مأموران ايتاليايي با دستگيري ربايندگان، آنها را به 

2سال حبس محكوم كردند.
 

 6شهريور 
در بحبوبه جنگ تحميلي، يك فروند هواپيماي بوئينگ727 ايراني كه از مسير دبي به 
شيراز پرواز مي   كرد، با 206سرنشين توسط 2جنگنده عراقي در آسمان كويت ربوده و 
به بغداد برده شد. صليب سرخ جهاني در اين ماجرا دخالت كرد تا وضعيت مسافران اين 
پرواز را مشخص كند. در چند مرحله مسافران آزاد شدند و درنهايت آخرين مسافران 
اين پرواز، 18روز بعد به خاك ميهن بازگشتند. اين هواپيما پس از پايان جنگ تحميلي 

به ايران بازگردانده شد.
 

 18شهريور 
زماني   كه بوئينگ727 در مسير بندرعباس به تهران بود، فردي   كه با خانواده خود در اين 
پرواز حضور داشت، اقدام به ربودن هواپيما كرد. هواپيماي ربوده شده ابتدا به ابوظبي 
رفت كه اجازه فرود به آن داده نشد، ســپس به بحرين رفت و پس از سوختگيري به 
سمت قاهره پرواز كرد و در آنجا 52مسافر آزاد شدند. سپس مسير هواپيما به سمت 
عراق تغيير يافت و درنهايت فرودگاهي در نزديكي بصره، ميزبان هواپيما شد و با رايزني 

درباره پناهندگي ربايندگان، ساير مسافران اين پرواز آزاد شدند و به ميهن بازگشتند.
 

 21شهريور 
يك فروند ايرباس خطوط هوايي كشور كه به مقصد شيراز در حركت بود توسط چند 
عضو گروهك منافقين ربوده شد كه با هوشياري مأموران امنيتي داخل هواپيما و پس 
از درگيري و مجروح شدن ربايندگان، اجراي اين نقشه ناكام    ماند. هواپيما در فرودگاه 
اصفهان فرود آمد و با دستگيري ربايندگان، پرواز از سر گرفته و به   سمت مقصد قبلي 

رهسپار شد.

 14آبان 
يك فروند هواپيماي خطوط هوايي عربستان با 117مسافر و 14خدمه كه از فرودگاه 
جده به   سمت فرودگاه ملك خالد رياض در حركت بود، ربوده شد و ربايندگان مقصد را 
به تهران تغيير دادند. 2رباينده اين هواپيما كه مليت يمني داشتند خواستار 500هزار 
دالر وجه نقد و بهبود روابط ديپلماتيك بين 2كشور عربستان و يمن و چند درخواست 
ديگر شدند. با فرود هواپيما در فرودگاه مهرآباد تهران، يك مسافر از فرصت استفاده و 
يكي از ربايندگان را مجروح كرد. مأموران امنيتي هم موفق به ورود به هواپيما شدند و هر 
دو رباينده را دستگير كردند. دولت عربستان از جمهوري اسالمي براي نجات مسافران و 

خدمه اين پرواز مراتب قدرداني را به   جا    آورد.
 

 11آذرماه 
يك فروند هواپيماي ايرباس خطوط هواپيمايي كويت با 161مســافر و 8خدمه كه از 
فرودگاه دبي به مقصد فرودگاه جناح پاكستان در پرواز بود، توسط 4 فلسطيني ربوده 
شد و در فرودگاه مهرآباد تهران به زمين نشست. ربايندگان خواستار آزادي 17فلسطيني 
شدند كه در زندان   هاي كويت بودند. حضور 3مقام بلندپايه كويتي و 3ديپلمات    آمريكايي 
بين مســافران، ماجرا را جدي   تر كرد. نيروهاي ويژه ضربت ايراني وارد عمل شدند و 
با مرگ 3ديپلمات آمريكايي توســط ربايندگان، ماجرا ابعاد ديگري به   خود گرفت و 

درنهايت پس از 7روز، با عمليات ضربتي انجام   شده، غائله خاتمه يافت.

خطر در آسمان
در   سال   1363روزنامه ها   هر از   چندي   گزارشي از  يك   هواپيماربايي   منتشر   مي كردند
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فرماندهان ايراني جنگ، از حوادث جنگ آموختند كه اگر 
حمله نكنند بايد دفاع كنند، اما سال63 ديگر هيچ روزنه   اي 
براي حمله باقي نمانده بود. در جنوب، مســير حمله از 
شلمچه و زمين   هاي اطرافش به سمت بصره بود. در عمليات 
رمضان معلوم شد مثلثي   هايي آنجا هست كه نمي   شود از 
آنها گذشت. كمي باالتر، مسير هور سخت بود، اما در خيبر 
امتحانش را پس داد و پس از آن عراقي   ها كامال نســبت 
به هور هوشيار بودند و نمي   شــد از آن گذشت. باز باالتر، 
رمل   هاي فكه بود كه هرچند گذشتن از آن سخت مي   نمود، 
اما در والفجر مقدماتي و والفجر يك مــورد امتحان قرار 
گرفت و حاال عراقي   ها نسبت به آن هم كامال هوشيار بودند.
از فكه باالتر هم، جبهه    غرب محسوب مي شد كه فرماندهان 
ارشــد جنگ معتقد بودند ارزش جنگ بــزرگ را ندارد. 
از سال61 به بعد، مهم   ترين اســتراتژي ايران در جنگ، 
نبرد بزرگ براي گرفتن امتياز بزرگ جهت نشستن پاي 
قرارداد صلح عادالنه بود. براي نبرد بزرگ بايد به پيروزي 
استراتژيك مي   رسيديم، يعني بايد شهري مهم را تصرف 
يا تهديد مي   كرديم؛ شــهري مثل بصره يا بغداد. و همين 
مسئله محل اختالف فرماندهان بود كه آيا از غرب مي   شود 
به بغداد رسيد يا نه؟ با چنين رويكردي اگر گاهي در غرب 
عملياتي صورت مي گرفت، بيشتر براي اين بود كه تمركز 
عراق به هم بخورد تا آنها به ما حمله نكنند. با همين مبنا 
25مهر63 فرماندهان، عملياتي را در محور ايالم به ميمك 
با نام عمليات عاشــورا تدارك ديدند. گروهي از نيروها به 
اهداف مورد نظر رسيدند و گروهي محاصره شدند. پس از 
2روز در   گيري، باالخره فرماندهي توانست گروهي را براي 
نجات جان آنها بفرســتد كه به نتيجه نرسيدند. روزهاي 
سختي در قرارگاه بود. نمي توانستند براي نيروهاي خودي 

جامانده در محاصره كاري كنند. درنهايت، صبح اول آبان 
و پس از 6روز محاصره و تشــنگي و گرســنگي، گروهي 
هشت نفره از آنها تصميم گرفتند محاصره را بشكنند. پس 
از مدتي تبادل آتش، هر هشت نفر زخمي و دستگير شدند. 
اسيران را با طناب به قاطر بستند و روي زمين    كشيدند. بعد 
همه را با دست بسته روي زمين نشاندند و تيرباران  كردند. 
افسر بعثي شروع كرد به تير خالص زدن. 6نفر به شهادت 
رسيدند. مجيد اميدي هفتمين نفر بود. يك تير به شكمش 
خورده بود و تير خالص به دستش اصابت كرد. هشتمين 
نفر ميرمعيني بود كه قبل از تير خالص، فرمانده مقر عراقي 
از راه رسيد و با ديدن آن وضع فجيع، يك سيلي نثار افسر 
بعثي كرد. اميدي و ميرمعيني را براي اسارت سوار ماشين 

كردند. وسط راه مجيد اميدي به شهادت رسيد و عراقي ها 
پيكرش را وسط بيابان از ماشين بيرون انداختند. ميرمعيني 
سال   ها بعد كه از اسارت آزاد شد، اين خاطرات را بازگو كرد.

جنگ بزرگ براي صلح عادالنه
روزنه   اي براي حمله باقي نمانده بود

گزارشيك

 مرتضي بركتي  �����������������������������������������������������������������������������������������

پيكر فرمانده هيچ   گاه پيدا نشــد و تا امروز هم بچه   هاي لشگر31 عاشورا 
كــه او فرماندهي   اش مي   كرد چشــم به راه او هســتند. مهــدي باكري 
اسطوره اي اســت در جنگ تحميلي عراق به ايران. او را به صفات بسيار 
اخالقي مي   شناســند و يك الگو در ميان فرماندهــان. اگر پاي صحبت 
آذربايجاني هايي كه جمعي لشــگر31 عاشــورا بودند، بنشينيد وقتي از 

مهدي باكري سخن مي   گويند حتما يك دل سير هم گريه مي   كنند.
مهدي باكري در سال1333 در مياندوآب در استان آذربايجان   غربي متولد 
شد. در كودكي مادرش را از دست داد. خانواده آنها به   شدت سياسي بود. 
برادرش علي باكري، فارغ التحصيل رتبه يك مهندســي شيمي دانشگاه 
تهران، از اعضاي اوليه سازمان مجاهدين خلق ايران بود كه ارتباط زيادي 
با گروه   هاي مسلح عربي در لبنان داشت و اسلحه ميان چريك هاي ايران و 
كشورهاي عربي ردوبدل مي كرد. علي در ضربه اول سازمان در سال1350 
دستگير و يك سال بعد و در 29ســالگي اعدام شد. ديگر اعضاي خانواده 
نيز بر ضد رژيم    شــاه مبارزه مي   كردند. مهدي باكري بعد از گرفتن ديپلم 
به دانشگاه تبريز رفت و در رشــته مهندسي مكانيك مشغول به تحصيل 
شد. با سيديحيي رحيم صفوي و حسين عاليي در دانشگاه آشنا شد و در 
فعاليت   هاي انقالبي در تبريز نقش محوري داشت، به   صورتي كه ساواك 
بارها او را احضار و بازجويي كرد. در هنگامه پيروزي انقالب اســالمي او 
به سپاه پيوســت و در همان زمان به   عنوان شــهردار اروميه انتخاب شد. 
خاطره   اي از او نقل مي   شود كه در يكي از محله   هاي شهر اروميه آبگرفتگي 
شديدي رخ داده بود.  او به كمك مردم اين محله رفت و براي كمك وارد 
خانه پيرزني شد. حين كمك، پيرزن شــهردار اروميه را نفرين مي   كرد و 
باكري فقط با لبخند جواب او را مي داد. دوران شهرداري او هنوز براي اهالي 
اروميه خاطره انگيز است. با شروع جنگ تحميلي عراق به ايران، ازدواج كرد 
و فرداي عروسي، عازم جبهه شد. او در عمليات   هاي مختلف شركت داشت 
و يك بار از ناحيه چشم مجروح شــد. در عمليات والفجر با سازمان يافتن 
جديد يگان   هاي رزم سپاه، مهدي باكري به   عنوان فرمانده لشگر31 عاشورا 
كه مختص بچه   هاي آذربايجاني بود برگزيده شد. در معركه سخت عمليات 
خيبر كه در جزيره مجنون ميان ايران و عراق نبردي سخت در جريان بود، 
برادرش حميد به شهادت رسيد. پيكر او در ميدان روي زمين مانده بود. 
عده   اي از فرمانده اجازه خواستند كه براي آوردن پيكر شهيد بروند كه با 
عتاب مهدي باكري روبه   رو مي   شوند؛ »همه كساني كه در ميدان هستند 

برادرم هستند، اگر آنها را آورديد، حميد را هم بياوريد!« 
در عمليات بدر در شرايطي كه بســياري از فرماندهان يگان   های رزمي 
سپاه به شهادت رســيده بودند او در روستاي حربيه جزيره مجنون با تير 
مستقيم به شهادت رســيد. پيكر او نيز در ميدان نبرد ماند. تالش زيادي 
شد كه پيكرش را به عقب بازگردانند. درنهايت گروهي از همرزمانش براي 
اين كار رفتند و درحال انتقال پيكر مهدي باكري با قايق بودند كه با شليك 
آرپي جي، قايق واژگون شد و آنها نيز به شهادت رسيدند. گرچه پيكر باكري 

هيچ   گاه پيدا نشد، اما او به جاودانگي رسيد.
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عكس: ايرنا

جاودانگی
 مهدي باكري 25 اسفند 1363در 

جزيره مجنون به شهادت رسيد 

ورزش
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در ابتداي دهه60، همه در تهران مي   دانستند كه بازي پرسپوليس و پاس چقدر حساس است و بهتر 
است در ورزشگاه آزادي برگزار شود؛ همه جز مسئوالن برگزاري جام باشگاه   هاي تهران� هفدهم 
مهرماه63، اشتباه محاسباتي مسئوالن برگزاري رقابت   ها، ورزشگاه شيرودي را تبديل به صحنه 
اعتراض   هاي خشمگين هواداراني كرد كه انتظارشــان براي ديدن يكي از حساس   ترين بازي   های 
فصل، به   خاطر ندانم   كاري مسئوالن به هوا رفت� استقبال از اين بازي چنان زياد بود كه تعداد زيادي 
از هواداران در پيست كنار زمين نشستند� ازدحام بيش از حد، مقامات را ترساند و درحالي   كه مردم 
مشتاقانه منتظر شروع بازي بودند، از بلندگوها اعالم شد كه بازي لغو شده و بعدا به   صورت رايگان در 
ورزشگاه آزادي برگزار مي   شود� همين اعالميه كافي بود تا امجديه به آتش كشيده شود؛ هواداران 
خشــمگين به زمين ريختند، ديرك   هاي دروازه را كندند، شيشه   هاي ساختمان   ها را شكستند و 
تشك   هاي دو وميداني را آتش زدند� بيرون از ورزشگاه هم ترافيك و فضا ملتهب شد� فرداي آن روز، 
روزنامه   ها از بازداشت محمد جانفدا رئيس هيأت فوتبال تهران خبر دادند� اما جانفدا گفت كه تنها براي 
ارائه توضيحات فراخوانده شده� بعد از تكذيب او، دادستاني در بيانيه   اي او را مقصر آشوب امجديه 
خواند و خواستار بركناري او شد� آشوب امجديه، شوك بزرگي به مقامات بود و آنها را غافلگير كرد� 
آنها هم تصميم گرفتند آن فصل از جام باشگاه   هاي تهران را بعد از چند هفته برگزاري لغو كنند� دود 

آتش امجديه به چشم هواداراني رفت كه تنها دلخوشي   شان در آن سال   ها فوتبال بود�

امجديه در آتش
هواداران پرتعداد، خشمگين از لغو بازي پرسپوليس و پاس، شيرودي را به آتش كشيدند
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ادب، احتياط و تواضع را به   قدري رعايت مي   كرد كه وقتي از امام خميني )ره( درباره 
عدالت او سؤال كرده بودند، ايشان پاسخ داده بود: »درخصوص عصمت آقاي خوانساري 
از من بپرســيد چراكه عدالت وي محرز اســت«. بعد از وفات امام جماعت مسجد 
سيدعزيزاهلل بازار تهران، عده   اي از بازاري   ها از آيت   اهلل بروجردي خواستند كه شخص 
باكفايتي را به   عنوان امام جماعت مسجد معرفي كند. آيت   اهلل سيداحمد خوانساري 
نيز به توصيه آيت   اهلل بروجردي به تهران آمد و تا پايان عمر در اين مسجد به اقامه نماز 

و تدريس مشغول بود.
آيت   اهلل سيداحمد خوانساري يكي از كســاني بود كه بعد از وفات آيت   اهلل بروجردي 

به   عنوان مرجع تقليد معرفي شد. خودش ولي توصيه كرده بود كه كسي او را با عنوان 
آيت    اهلل خطاب نكند. شدت احتياط او سبب شد تا در بسياري از كنش   هاي سياسي 
دخالتي نداشته باشد. با اين   همه چهره   اي بود كه تمام گروه   ها او را محترم مي شمردند. 
آيت   اهلل خوانساري در زمان سلطنت پهلوي چندين مرتبه از طريق دامادش توانسته بود 
كمك   هاي محدودي به انقالبيون بكند؛ ازجمله خبر گرفتن از وضعيت امام خميني)ره( 
در تركيه. در دوران پــس از انقالب نيز طبق برخي نقل   ها با توصيه ايشــان بود كه 
حجت االسالم صادق خلخالي پيش از اتمام دوره   اش، از سمت حاكم شرع دادگاه هاي 

انقالب در اسفند 58 بركنار شد.
هرچند آيت   اهلل خوانساري در علوم عقلي بروز و ظهوري نداشت اما او مسلط بر فلسفه 
بود؛ مهدي حائري شرح اشارات را نزد او آموخته بود و آيت   اهلل منتظري نيز پاي درس 

شوارق االلهام او شاگردي كرده بود.
بيشترين نمود علمي آيت   اهلل خوانساري را بايد معطوف به فقه دانست. ديدگاه   هاي 
فقهي ايشــان كه در برخي موارد با فتواي مشهور علما نســبتي نداشت در كتاب 
»جامع المدارك« به قلم خود او نگاشته شده است. يكي از اين فتاواي غيرمشهور، 
قول به جواز شطرنج بود. امام خميني)ره( نيز در پاسخ به استفتای آيت   اهلل قديري 
درباره حليت شطرنج به فتواي آيت   اهلل خوانساري استناد كرد. پس از فوت آيت   اهلل 
خوانساري در 30دي سال1363، حوزه هاي علميه و بازار تعطيل شد و دولت يك 
هفته عزاي عمومي اعالم كرد؛ امام خميني)ره( و بســياري از علماي ديگر نيز در 
ابراز تسليت، بيانيه   هاي مفصلي داد   ند. محتواي آن بيانيه   ها نشان از عظمت علمي 

و عملي آيت   اهلل خوانساري دارد.

ادب، احتیاط و تواضع 
 در گذشت 

آيت   اهلل سيداحمد خوانساري

چهرهاول
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انفجار در راه آهن
 19شهروند در بمب گذاري به شهادت رسيدند 

تهران

اکباتان نشین ها
واحد   هاي ساخته شده در شهرك بزرگ غرب تهران به برندگان قرعه   كشي واگذار شد 

همشهری

جنگ نفتکش ها
صحنه نبرد به ميدان صادرات نفت ايران كشيده شد 

اقتصاد

نرخ
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با هويدا شدن نشانه   هاي تداوم جنگ در جبهه   ها، هر دو كشور با تدارك راهبردهايي به   دنبال 
شكست بن   بست موجود در صحنه نبرد بودند؛ ايران قصد داشت با طراحي يك عمليات بزرگ 
موفق به جنگ پايان دهد و زمينه    را براي سقوط حزب بعث و صدام مهيا كند و در طرف مقابل 
عراق با دريافت كمك   هاي روزافزون از قدرت   هاي بزرگ شرق و غرب، درصدد فشار آوردن 
به ايران به   ويژه در حوزه اقتصادي بود تا از شرايط بغرنج كنوني رهايي يابد. برهمين اساس 
صدام قصد داشت به موازات ممانعت از صدور نفت ازسوي ايران، با افزايش توليد و صادرات 
كشورهاي منطقه خليج   فارس، عرضه نفت كشور را در بازارهاي بين   المللي كاهش دهد تا از 
اين راه ايران توان الزم براي ادامه جنگ را نداشته باشد. اين راهبرد اگرچه زمينه   ساز كاهش 
متوسط قيمت نفت اوپك از 29/04دالر سال 1362به 28/20دالر در سال 1363شد، اما 
تغيير محسوسي در روند توليد نفت ايران ايجاد نكرد و توليد 2/44ميليون بشكه نفت در روز 
به 2/17ميليون بشكه رسيد. در بهار 1363موج تازه   اي از حمالت به تاسيسات نفتي ايران 
و نفتكش   ها آغاز شد؛ در نخستين روزهاي فروردين بالگردهاي عراقي به سكوي نفتي نوروز 
حمله كردند و در ارديبهشت   ماه نيز جنگنده   هاي اين كشور تاسيسات نفتي خارك را هدف 
قرار دادند. 29فروردين نفتكش رووراستار در 12مايلي خارك مورد هدف قرار گرفت و چند 
روز بعد به نفتكش178 هزارتني سفينه   العرب كه با پرچم عربستان سعودي پس از بارگيري 
نفت از پايانه خارك از اين جزيره دور مي   شد، حمله موشكي شد. اين روند در طول ارديبهشت 
و خرداد به   شدت ادامه داشــت، به   طوري كه طي 2 ماه به 6نفتكش حمله شد. اكنون ديگر 
عراقي   ها حوزه عملياتي خود براي قطع صادرات نفت ايران را تا شمال قطر گسترش و توان 
تهاجمي خود را با جنگنده   هاي اجاره   اي سوپراتاندارد فرانسوي و موشك   هاي اگزوست ارتقا 
داده    بودند. دراين ميان ايران با بهره   گيري از توان دريايي و هوايي ارتش و با جايگزيني سياست 
مقابله به   مثل به   جاي مســدود كردن تنگه   هرمز، در ارديبهشت   ماه با حمله به نفتكش   هاي 
دشمن، نخستين عمليات مقابله به   مثل را انجام داد. براساس آمارهاي موجود در سال1363 
به 71كشتي بازرگاني حمله شــد كه عراق به 53نفتكش مربوط به كشورمان حمله كرد، 

درحالي   كه واكنش ايران حمله به 18نفتكش دشمن بود. تقابل استراتژيك ايران و عراق در 
حوزه   هاي اقتصادي كه در جنگ نفتكش   ها نمود ويژه   اي داشت، در آخرين ماه سال1363 
وارد فاز جديدي شد؛ انجام عمليات بدر از 19تا 29 اسفند كه منطقه عملياتي آن از اهميت 
اقتصادي حياتي ای براي عراقي   ها برخوردار بود و عالوه بر ذخاير نفتي عراق و چاه   هاي نفت 
آن، دكل   هاي برق، دكل   هاي تقويتي راديو و تلويزيون، دكل   هاي استراق   ســمع و پارازيت، 
تأسيسات صنعتي و كارخانه   هاي كاغذسازي نيز در آنجا وجود داشت، سبب شد حمله   هاي 
گسترده   تري را به نفتكش   ها و تاسيسات نفتي ايران تدارك ببيند. اصالح قانون روابط مالك 
و مستأجر در فروردين، تصويب اليحه تأسيس وزارت معادن و فلزات كه قرار بود »عهده دار 
استقرار حاكميت دولت بر معادن كشور در چارچوب قانون معادن و فراهم آوردن موجبات 
توسعه    فعاليت   هاي زمين   شناسي و...« باشد در خردادماه، تصويب اساسنامه صندوق بيمه 
محصوالت كشاورزي در خردادماه، تأييد اليحه توافقنامه بازرگاني ميان ايران و الجزاير در 
مجلس در تيرماه و تأييد طرح قانوني تشكيل شوراهاي اسالمي كار ازسوي شوراي نگهبان در 

بهمن   ماه، از مهم   ترين اخبار اقتصادي سال1363 بود.
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در ســال 63 قرعه   كشــي   هاي ادواري براي واگذاري انواع 
خودرو صفركيلومتر، كامال عادي شده بود و به تناوب اجرا 
مي   شــد. اين قرعه   كشي امكان خريد مســتقيم خودرو از 
كارخانه را فراهم مي   كرد. سهميه   هايي هم تعيين شده بود 
تا به معلم   هايي كه در مناطق محروم خدمت كنند، خودرو و 
به كشاورزاني كه بازدهي محصول زياد داشته باشند، وانت 
و موتورسيكلت داده شــود. براي اين قرعه   كشي   ها مراحل 

طوالني ثبت نام و مشخصات و ارسال مدارك طي مي   شد.
روش توزيع مسكن نيز همين گونه بود. در مهر 63 واحد   هاي 
ساخته شده شهرك اكباتان به برندگان قرعه كشي واگذار 
شد و بعد از آن اسامي كساني كه در قرعه كشي خانه   هاي 
شهرك آپادانا برنده شــده بودند، اعالم شد. پروژه عظيم 
شهرك اكباتان در هنگام شروع در سال 1354، دو ويژگي 
مهم داشت؛ اول عمليات عمراني با تكيه بر معماري و دانش 
نوين و دوم خانه   دار كردن مردم بدون دخالت دولت و تنها با 
تكيه بر بخش خصوصي. قرار بود وام، پيش خريد و روش   هاي 
ديگري براي تملك اين خانه   ها مورد اســتفاده قرار گيرد. 
ظاهرا بخش كوچكي از شهرك در سال56 مسكوني شده بود 
اما با وقوع انقالب كار متوقف شد و در سال63 سرانجام بخش 
بزرگي از ساختمان    ها به بهره   برداري رسيدند. ادامه شهرك 
اكباتان در سال   هاي بعد ساخته شد و هنوز هم محل مناسبي 
براي سكونت در پايتخت است. با گذشت چند سال از انقالب، 
برخي از دستگاه   ها يا پروژه   هاي بزرگ صنعتي كه ديگر از 
طرف شركت   هاي ســازنده خارجي پشتيباني نمي   شدند، 
كارايي خود را از دست دادند. برخي اوقات نيز تكنسين   ها 
يا مهندسان مسئول نگهداري و بهره   برداري آن   ها ايران را 
ترك كرده بودند. از طرف ديگر افزايش جمعيت، مهاجرت 
و شــرايط ويژه جنگ تحميلي اجازه فعاليت و بازســازي 
نمي   داد. بي   برقي و بي   آبي   هاي طوالني در پايتخت يكي از 
مشكالت سال63 بود. در اواخر بهار اين سال، وزارت نيرو از 
افزايش مصرف آب و برق در تهران خبر داد. نيروگاه   ها توان 

تامين برق مصرفي شهر را نداشتند و خاموشي   هاي ممتد 
رخ مي   داد. قطعات نيروگاهي كه بايد از خارج تامين شود 

فرسوده شده و پيمانكاران خارجي كار را رها كرده بودند.
نيروگاه نكا كه ساخت آن در ســال1354 شروع شده 
بود از مدار خارج شــد تا گل و الي وارد شده به دستگاه 
سردكننده آن پاكسازي شود و اين باعث شد كه شايعه 
بمب   گذاري آن منتشر شود. اين نيروگاه بخش زيادي از 
برق مصرفي تهران را تامين مي   كرد. وزارت نيرو همچنين 
خبر داده بود كه مصرف آب تابستاني در تهران سه برابر 
زمستان است و اگرچه ذخيره سد   هاي الر، لتيان و كرج 
كافي هستند اما شــبكه توزيع نمي   تواند به تمام شهر 
تهران كه به شدت وسيع شده، آب برساند. در پاييز اين 
ســال رئيس راهنمايي و رانندگي تهران گفت كه طرح 
محدوديت تردد در تهران از 5ســال قبل مورد نظر بود 
و حاال به صورت طرح ترافيــك در 23كيلومترمربع در 
حال اجراست اما يكي از مشــكالت اين است كه معابر 

و خيابان   هاي بافت مركزي شهر به نسبت 40سال قبل 
هيچ تغييري نكرده و رفت وآمد خودرو   ها در آن همچنان 
با مشكل روبه   روســت. در بهمن1363 حجت   االسالم 
هاشمي رفسنجاني در بخش آخر خطبه   هاي نمازجمعه 
بر ضرورت ســاخت مترو تأكيد كرد و از عبارت »ايجاد 
مترو لوكس بازي نيست« و »مردم ما دارند سم تنفس 
مي   كنند« اســتفاده كرد. اين كار راه مخالفت با ساخت 
مترو را بســت و اقدامات عملي براي ساخت آن شروع 
شد. محمدنبي حبيبي در اين سال شهردار تهران بود. با 
گذر از روز   هاي ابتداي انقالب اسالمي و جنگ تحميلي، 
شهرداري تهران به دنبال پاك كردن ديوار   ها از تبليغات، 
اعالميه و نوشته   ها بود اما هنوز مركز مشخصي براي اين 
كار وجود نداشت. شهرداري ستادي با حضور چند ارگان 
براي نظافت و زيبايي شهر تشكيل داده بود اما اين ستاد 
به علت شركت نكردن ديگر اعضا تعطيل شد. حدود يك 

دهه بعد سازمان زيباسازي اين كار را بر  عهده گرفت.

  ترمه هوشیار   ������������������������������������������������������������
 

هيچ   كدام از آن    19نفري كه حدود ساعت 9صبح روز اول 
شهريور 1363راهشــان به ميدان راه آهن   تهران افتاد فكر 
نمي   كردند اين ميدان آخرين جايي باشد كه خواهند ديد؛ نه 
آن   ها و نه آن   هايي كه آن روز در ميدان راه آهن بودند و زنده 
ماندند، نمي   دانستند ميدان 46ساله راه آهن با بمبي چند 

كيلويي آن   ها را در خود فرو مي   برد.
در آن سال ها شــنيدن صداي انفجار زياد مردم شهرها را 
غافلگير نمي كرد؛ يا چند هواپيماي عراقي بودند كه بمب بر 
سر مردم بي گناه شهر مي انداختند يا گروهكي تروريستي 
و در رأس آنها مجاهدين خلق كه به منافقين مشهور شده 
بودند، ناجوانمردانه بمبي در گوشه اي پررفت وآمد از شهر 
را منفجر مي كردند. بمب هــاي منافقين مخرب تر بودند. 
عراقي ها چندان جرأت نمي كردند در شهرهايي مثل تهران 
بمب هايشان را به هدف بزنند و از فاصله اي دور و بي هدف آن 
را باالي شهر رها مي كردند. اما منافقين با برنامه ريزي، جايي 
از شهر را براي بمب گذاري انتخاب مي كردند كه خسارت و 

تلفات بيشتري داشته باشد. هنوز حفره ايجاد شده در اثر 
انفجاري قوي در ميدان امام خميني تهران، پر نشده بود كه 

اين بار بمبي قوي   تر ميدان راه آهن را زير و رو كرد.
ساعت حدود 9صبح اواسط تابســتان بود و ميدان راه آهن    
مثل هميشه شــلوغ و پر رفت وآمد. به گزارش خبرگزاري 
جمهوري اســالمي، بمب در بخش شــمال غربي ميدان 
راه آهن احتماال در يك كيوسك آبميوه فروشي كه آنجا قرار 
داشت جا سازي  شده بود. حجم زياد مواد انفجاري در اين 
بمب، بر شدت آن افزود. شدت انفجار به حدي بود كه صداي 
آن در شهر پيچيد و تا شعاع صد متري شيشه    ساختمان   ها 
را شكست؛ »به گفته مسئولين بيمارستان راه آهن ساعت 
10صبح حدود 200مجروح انفجار به بيمارستان و و عده   اي 
نيز به بيمارستان   هاي اطراف ازجمله بيمارستان لقمان الدوله 

منتقل شدند.« 
براثر اين انفجار 20باب مغازه از 80تا 100درصد آســيب 
ديده و ده   ها اتومبيل در حال تردد يا پارك شده در ميدان، با 

خسارت جزئي و كلي مواجه شدند.
در ادامه اين گزارش آمده تا ساعت 10شب آن روز، 17 نفر 

براثر جراحات وارد شده به شهادت رسيده و با شهادت 2نفر 
ديگر از مجروحين، آمار شهداي اين اقدام تروريستي كه در 
ميان قربانيان، كودكان و زنان و مردان سالخورده هم بودند 
به 19نفر رســيد. هرچند ميدان راه آهن فرداي آن روز به 
زندگي ادامه داد اما هيچ گاه اقدامات تروريستي منافقين از 

حافظه مردم اين سرزمين بيرون نرفت.

 علي عمادي �����������������������������������������������������������������������������������������������
تورم در سال1363با 4.4درصد كاهش نســبت به سال قبل به 10.4درصد رسيد و 
در آستانه يك رقمي   شــدن قرار گرفت. اين درحالي بود كه درآمدهاي نفتي نسبت 

به سال قبل حدود 20درصد كاهش داشت و به حدود 16.5ميليارد دالر می رسيد. 

ســكه طال پس از 3ســال ثبات قيمت، در اين ســال بــا 400تومــان افزايش با 
رقم 3900تومان بــه فروش مي   رســيد. نرخ دالر در بــازار آزاد هم بــا 13تومان 
 افزايــش مواجه شــد و هــر دالر آمريكا در اين ســال حــدود 58تومــان معامله

 مي   شد.

متوسط درآمد و هزينه خانوارهاي شهري در سال1363

 تورم ناپلئوني
دخل و خرج خانوار شهري در سال 1363

اصل فراموش شده
   شروان امیرزاده     ������������������������������������������������������������������������������������������������������

از مجموعه طرح هاي حسين خسروجردي در 1363 كه با عنوان »اصل فراموش شده« در هفته 
جنگ سال1364، توسط حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي منتشر شد.

فکاهی

مطبوعاتخارجی

خانوارهاي نمونه شهري به   طور ميانگين در اين سال 
حدود 8هزار و 618تومان در    ماه درآمد داشــتند و 
10هزار و 337تومان هزينه. نســبت هزينه   ها نيز 
نسبت به ســال قبل از آن تفاوت چنداني نداشت؛ 
ميانگين 61درصد اقــالم غيرخوراكي و 39درصد 
مواد خوراكــي و دخاني جمع هزينه   هــاي خانوار 
را تشــكيل مي   داد. بين هزينه   هاي خوراكي انواع 
گوشت با 31.5درصد باالترين ســهم را در هزينه 
داشت و پس از آن ميوه   ها و سبزي   ها با 23.5درصد، 
آرد و نان و برنج با 13.1درصد و لبنيات و تخم   مرغ 
با 10.9درصد قرار داشــتند. در اين سال دخانيات 
با 28.3درصد، بيشــترين افزايــش قيمت را بين 

هزينه   هاي خوراكي و دخاني داشت.
در بين هزينه   هــاي غيرخوراكي باز هم مســكن 
بيشــترين ســهم را دارا بود؛ 46.1درصد و پس از 
آن پوشــاك و كفش با 13.7درصد و حمل   ونقل و 
ارتباطات با 10.9درصد در جايگاه   هاي بعدي قرار 
داشتند. بيشــترين افزايش قيمت هم در ميان اين 
اقالم به بهداشت و درمان اختصاص داشت، آن هم 

با 28.3درصد.
دربين استان   ها، تهران، هرمزگان و ايالم بيشترين 
ميــزان هزينه را داشــته و در مقابل اســتان   هاي 
ســمنان، مركزي و يزد كمترين متوسط هزينه را 

در كشور داشتند.
متوســط هزينه   هاي خوراكي و دخاني ساالنه يك 
خانوار شــهري در اســتان كهگيلويه و بويراحمد 
با بيش از 75هــزار تومان، بيشــترين و در مقابل، 
استان ســمنان با كمتر از 30هزار تومان كمترين 
هزينه را داشــت. در بين هزينه   هاي غيرخوراكي 

خانوارهاي شهري، اســتان تهران با كمي بيش از 
109هزار تومان بيشترين و استان لرستان با اندكي 
بيش از 45هزار تومان، كمتريــن هزينه را در بين 
استان   ها داشــت. در بين هزينه   هاي غيرخوراكي، 
هزينه مسكن در استان   هاي مركزي 49/8درصد، 
باختران 47/2درصد و لرستان 46/9درصد به   ترتيب 
بيشــترين ســهم از كل هزينه   هاي غيرخوراكي را 

دارا بود.
43درصد خانوارهاي نمونه شــهري در اين ســال 
درآمدي بين 4تا 10هزار تومان در    ماه داشــتند، 
درآمد 33/5درصد بيش از 10هــزار تومان در ماه 
بود و 23/5درصد كمتــر از 4هزار تومــان در    ماه 
درآمد داشــتند. خانوارهايي كه سرپرست آنها در 

بخش خدمات مالي، بيمه، مســتغالت و كســب 
و كار، مشــغول به  كار بودند بيشــترين درآمد را 
داشتند و خانوارهاي شــهري كه سرپرست آنها در 
بخش كشاورزي به  كار اشــتغال داشت از كمترين 
ميزان درآمد برخوردار بودند. همچنين خانوارهايي 
كه سرپرســت آنها مزدبگيــر و حقوق   بگير بخش 
خصوصي بود، كمترين درآمد بــه ميزان 7هزار و 
300تومان در ماه را داشته و خانوارهايي كه داراي 
سرپرست كارفرما بودند بيشترين درآمد به ميزان 
14هزار و 800تومان در    ماه داشتند. بيشترين درآمد 
به   ترتيب مربوط به اســتان   هاي تهران، هرمزگان، 
ايالم و كمترين درآمد به   ترتيب مربوط به استان   هاي 

چهارمحال و بختياري، كردستان و لرستان بود.
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اسرا را فراموش نکنید 
درخواست ايران از سازمان ملل در زمينه بررسي وضعيت 

اسراي جنگي
 آرش نهاوندی �������������������������������������������������������������������������������

روزنامه نيويورك تايمز در روز سوم مارس 1985)12اسفند 1363( 
مطلبي را به گزارش   هاي پيرامون جنگ ايران و عراق اختصاص داد 
و تيتر زد: »نبرد در پشت خطوط جبهه ايران و عراق«. به نوشته اين 
روزنامه، سازمان ملل براي نخســتين بار در مسئله وضعيت اسراي 
جنگ ايران و عراق )جنگ تحميلي( ورود خواهد كرد. طارق عزيز، 
وزير امورخارجه عراق فردا وارد نيويورك خواهد شد تا شوراي امنيت 
سازمان ملل را به منظور ايجاد سازوكاري براي تبادل اسرا ميان ايران 

و عراق، تحت فشار بگذارد.
ايران نيز پيش تر و در  ماه ژانويه1985 )دي 1363( خواستار بازديد 
تيمي از ســازمان ملل از اردوگاه   هاي اسراي جنگي در عراق و ايران 
به منظور مشخص شدن سرنوشــت نيروهاي مفقوداالثر ايراني در 
جنگ شده بود. اين نخستين درخواستي بود كه در طول جنگ ايران 

و عراق براي بررسي وضعيت اسراي جنگي مطرح مي شد.
براساس برآوردها، حدود 60هزار اسير جنگي )براساس آمار ارائه شده 
تا نيمه دوم 1363( در اردوگاه   هايي در ايران و عراق، به سر مي   برند. 
در گزارش ســازمان ملل كه در  ماه فوريه )بهمن ماه( انتشار يافته، 
به جزئياتي درباره وضعيت اين اســرا در اردوگاه   هاي اسراي جنگي 
2كشور ايران و عراق اشاره شده است. روزنامه نيويورك تايمز ضمن 
ارائه شرحي از مفاد كنوانسيون ژنو، به جديد ترين گزارش سازمان 
ملل از وضعيت اسراي جنگي در ايران و عراق نيز استناد كرده و نوشته 
است: در اردوگاه   هاي اسيران جنگي مواردي از نقض كنوانسيون ژنو 
مشاهده شده است. روزنامه نيويورك تايمز همچنين براي اين گزارش 
خود عكسي از اسراي عراقي را در يكي از اردوگاه   هاي اسرا در ايران، 

انتخاب كرده است.

درصد تغييرسال 63سال 62هزينه و درآمد ساالنه  )تومان(
10/1+48/ 43015/ 597هزينه هاي خوراكي و دخاني

12/3+76/ 67033/ 715هزينه هاي غيرخوراكي
11/4+124/ 111048/ 312كل هزينه هاي خانوار
12/6+103/ 91417/ 837كل درآمدهاي خانوار



2و3صفحـــــــههاي گزارش ويژه

به احترام تئاتر ملي و اسطوره   هاي تئاتر ايران
سنگلج، باجي بود كه شركت بهساز  نو براي ساخت تاالر رودكي پرداخت

معماری 

چطور باور كنيم قهرمان نشديم؟
تيم ملي در يكي از عجيب   ترين جام ملت   هاي آسيا، از قهرماني دور ماند و حسرتي تاريخي براي فوتبال ايران رقم زد

ورزش 

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

 بيســت و يكم آبان ماه اين ســال، روز مرگ بيژن مفيد، كارگردان و 
نويسنده   اي است كه نام خود را با »شهر قصه« در ذهن   ها ماندگار كرده. 
همين را بهانه   اي كرديم تا نگاهي به معماري تماشاخانه سنگلج كنيم؛ 
تماشاخانه   اي مهم و استراتژيك در ســال هاي منتهي به انقالب كه 
فرصت اجراي تئاتر شهر قصه در آن فراهم شد. تصميم به ساخت اين 
بنا در حوالي سال1343 در زمين   هاي باغ سنگلج گرفته شد. مرحوم 
عباس جوانمرد روايتي از پشت پرده ساخت آن و انگيزه   هاي مهندس 
بابائيان، مديرعامل شركت بهساز نو )همان شركتي كه اين تماشاخانه را 
ساخت و به وزارت فرهنگ و هنر وقت اهدا كرد( دارد؛ »اين تماشاخانه 
به راستي يكي از بهترين و درست   ترين تماشاخانه   هاي ايران است كه 
از استانداردهاي الزم در ساخت و معماري بهره   مند است كه در ابتدا 
قطعه زميني بود كه براي ساخت پارك شهر توسط شهرداري خريداري 
شده بود اما به دليل قرار گرفتن ميان خيابان   هاي اطراف، قابل استفاده 
نبود. از سوي ديگر در آن دوره، سالن رودكي كه امروزه با عنوان تاالر 

وحدت شناخته مي   شود، در حال ساخت بود و گويا در شركت سازنده 
آن، هزينه   هاي اضافه   اي صرف شده بود كه باعث شد مقامات دستور 
متوقف كردن آن را بدهند.« اينجاست كه يكي از اعضاي اداره هنرهاي 
زيبا پيشنهاد مي   دهد شركت سازنده رودكي براي جبران هزينه   هاي 
خود، تماشاخانه سنگلچ را طراحي، ســاخته و تحويل دولت دهد تا 
مقامات با ادامه ســاخت تاالر رودكي موافقت كنند. خدا رحمت كند 
جوانمرد را كه البد با ذكر اين خاطره همان لبخند هميشــگي را زده 
و گفته: »در واقع تماشاخانه ســنگلج، باجي بود كه اهالي تئاتر از آن 

شركت دريافت كردند«. 
روز افتتاح كه مصــادف با افتتاحيه جشــنواره تئاتر ايراني اســت، 
شركت   كنندگان با يكي از منحصر به فردترين تماشاخانه   هاي تئاتر در 
دنيا آشنا مي   شوند؛ استحكام سالن   هاي نمايش، طراحي دايره   وار سن و 
سالن، امكانات به   روز نور و صدا، كاشي كاري منحصر به فرد سيما كوبان 
بر پيشاني تاالر و... همه در تماشاخانه 25شهريور جمع شده. اجراي 
تئاترهاي ملي در اين جشنواره نيز مضاعف شد و نام سنگلج به تئاتر ملي 
كشور و نام   هايي چون عباس جوانمرد، جعفر والي، علي نصيريان، داوود 

رشيدي، عزت   اهلل انتظامي، بهرام بيضايي، ركن   الدين خسروي، محمود 
استادمحمد، اكبر رادي، غالمحسين ساعدي، خليل موحد ديلمقاني 
و... گره    خورد تا جايي كه در ســال هاي منتهي به انقالب پهلبد، وزير 
فرهنگ و هنر، احساس مي   كند اينجا به پاشنه آشيل او و مكاني براي 
گردهمايي مخالفان حاكميت بدل شده است. برگرديم به شهر قصه و 
حضورش در سنگلج؛ در سال1347، مفيد موافقت كرد كه شهرقصه 
در اين تماشاخانه روي سن برود؛ يعني در سالي كه »ديكته و زاويه«، 
نوشته غالمحسين ساعدي  به كارگرداني داوود رشيدي، »حكومت 
زمان خان«، به كارگرداني ركن   الدين خســروي، »هفت كچلون«، به 
كارگرداني عباس مغفوريان و »سلطان مار« بهرام بيضايي هم در همين 
تماشاخانه در حال اجرا بودند. چراغ ســنگلج اما پس از انقالب رو به 
خاموشي گراييد تا جايي كه مثال در همين سال1363، فقط 3 نمايش 
با نام   هاي »اگر غم لشگر انگيزد«، »از خيز، آن خيزاب خون« و »خانه 
قايقران« روي صحنه بودند؛ گويي زمان الزم بود تا مسئوالن فرهنگي 
انقالب به جايگاه و اهميت اين تاالر در تئاتر ملي كشور پي ببرند و دست 

به احيا و مرمت ساختمان آن بزنند.

 جواد نصرتي      ����������������������������������������������������������������������������
 تيم ملي، پيــش از جام ملت   هاي1984 آنقدر حاشــيه داشــت كه 
مي   شــد پرونده   اش را پيش از شــروع بازي   ها مختومه كرد اما يكي از 
نوســتالژيك   ترين تيم   هاي تاريخ فوتبال ايران، طوفاني شروع كرد كه 
خودش را حذف كرد و يك نسل را به حسرت واداشت. هنوز ميليون   ها 
ايراني، وقتي صحبت از بازي   هاي سنگاپور مي   شود، حسرت مي   خورند 
كه چطور قهرماني، مفت از دست   مان پريد. براساس قواعد مديريتي، ما 
نمي   توانستيم حتي مدعي قهرماني اين جام باشيم؛ قانون من   درآوردي 
27ســاله   ها فوتبال كشــور را به هم ريخته بود، مديريت فدراسيون، 
عجيب   ترين تصميم   هاي تاريخ فوتبال را پيش از اين بازي   ها    گرفت و 
طي 2سال منتهي به جام، هدايت تيم ملي 3بار دست به   دست شد؛ بعد از 
بازي   هاي آسيايي، جالل چراغپور در اوج جواني هدايت تيم ملي را گرفت 
و كمي بعد جايش را به محمود ياوري باتجربه   تر داد. در سنگاپور اما ناصر 

ابراهيمي، دستيار ياوري، هدايت تيم ملي را به   عهده داشت.
ايران، با اين پيش   زمينه عجيب به سنگاپور رفت و كارش را با غافلگيري 
شروع كرد. تيم ملي كه بهروز سلطاني، شاهين بياني، اصغر حاجيلو، 
احمد سنجري، محمد پنجعلي، ضيا عربشــاهي، ناصر محمدخاني، 
شاهرخ بياني، حميد درخشان، حميد علي   دوستي، عبدالعلي چنگيز، 
محمدرضا شكورزاده، رضا احدي، رحيم ميرآخوري، جعفر مختاري   فر، 
غالم  رضا فتح   آبادي، ســعيد مراغه   چيان و حافظ طاحوني را در اختيار 
داشــت، در دو بازي اول امارات و چين را به راحتي مغلوب كرد، سپس 
نوبت غافلگيري بعدي بود؛ 2 تساوي با هند و سنگاپور صدرنشيني گروه 
را به چين داد. در نيمه نهايي، ايران برابر عربستان به ميدان رفت. گل 
شاهرخ بياني در دقيقه43، برتري را به ايران داد و ادامه بازي و كنترل 
ايران بر آن، آرزوي دوباره فينال آسيا را پيش چشم فوتبال ايران زنده 
كرد. همه    چيز مرتب به   نظر مي   رسيد تا اينكه برق ورزشگاه موقتا قطع 
شد. اين اتفاق، خبر از رويداد شوم   تري مي   داد كه متأسفانه محقق شد. 

سرمربي تيم، ناصر محمد   خاني، ستاره مسابقات را بيرون كشيد و رضا 
احدي را جاي او به زمين فرستاد. با بيرون رفتن محمدخاني، 2بازيكن 
عربستان كه مأمور مهار او بودند آزاد شدند و فشار روي دروازه تيم ما زياد 
شد تا اينكه ديگر بياني حاضر در زمين، شاهين، در دقيقه88توپي را كه 
به اوت مي   رفت به اشتباه وارد دروازه بهروز سلطاني كرد. اين تلخ   ترين 
گل به خودي تاريخ تيم ملي فوتبال ايران است. بازي به وقت اضافه رفت 
و سرمربي در دومين اشتباه مرگ   بار خود، در انتهاي نيمه دوم وقت اضافه، 
طاحوني را به جاي بهروز سلطاني به درون دروازه فرستاد تا مثال پنالتي 
بگيرد. او هيچ توپي نگرفت و پنالتي گل   نشده محمد پنجعلي، رؤياي 
ايران را نابود كرد. بعدها ابراهيمــي در گفت   وگو با دنياي ورزش گفت 

كه بيرون كشيدن محمدخاني و سلطاني بزرگ   ترين اشتباهش بوده 
است. او به اين مجله گفته بود: »من با اين شكست، زندگي   ام را باختم. به 
قول تختي طال توي مشت   مان بود اما انداختيم. من اشتباه كردم«.  بعد 
از بازي، تنش بين بازيكنان و سرمربي باال گرفت و هنوز كه هنوز است 
برخي بازيكنان مي   گويند كه سرمربي تيم به   خاطر رفيق   بازي و مسائل 
حاشيه   اي ارنج تيم را    چيد. هيچ   كس براي بازي با كويت رمق نداشت و 
بعد از آنكه بازي يك- يك مساوي شد، ايران دوباره در پنالتي   ها شكست 
خورد و بدون حتي يك باخت در جريان بازي   ها، چهارم شد. احتماال 
هيچ تيمي به اندازه اين تيم در جام ملت   ها حاشيه نداشته است و قطعا 

قهرمان نشدن هيچ تيمي به اندازه اين تيم حسرت   بار نبوده.

بهرام صادقی دوم آذرماه 1363 در تهران درگذشتپـزشک نـويسنده

روزگاري كه بسياري از مخاطبان داســتان، ادبيات را با آثار صادق هدايت 
آغاز مي   كردند، سخن از »ملكوت« بهرام صادقي به ميان آمد؛ داستاني كه 
نخستين   بار در جنگ ادبي اصفهان خوانده و در آستانه    دهه پرتالطم 1340، 
در شماره    نهم كتاب هفته منتشر شد. بسياري او را پايه   گذار داستان مدرن 
مي   دانند و بسياري ديگر اما او را نمي   شناسند. ســال1315 در نجف آباد 
اصفهان متولد شد و در 14سالگي به اصفهان مهاجرت كرد. 5سال بعد در 
كنكور پزشكي پذيرفته و راهي تهران شد. نخســتين داستان او »فردا در 
راه است« نام داشت و در سن 20ســالگي در نشريه    سخن به چاپ رسيد. 
غالمحسين ساعدي درباره    اين داستان مي   گويد: »داستاني به ظاهر تلخ، 
خشــك، با زبان نرم و عبوس ولي با توصيف   هاي ريز و دقيق. برانگيختن 
گيجي و حيرت خواننده، در نور مسجد و تابوت مرده   اي به ظاهر پيدا و ناپيدا 
و شك و ترديد كه آيا اين خود مرده است كه در مجلس ختم خويش حضور 
به هم رسانده يا نه؛ آن هم با يك ابهام ماليم و بي هيچ گرته   برداري از سبك و 
سياق معمول رايج در داستان   نويسي آن روزگار.« روزگار دهه    1330 بود و 
داستان   هاي او يكي پس از ديگري در نشريه   هاي معتبر به چاپ مي   رسيد. 
نخستين مجموعه   داستانش با نام »سنگر و قمقمه   هاي خالي« در 34سالگي 
منتشر شد. 18سال گذشت و نويســنده    مطرح همچنان در تالش براي 
پزشك شدن. سرانجام در 37سالگي از تحصيل پزشكي فارغ شد و درست 
يك سال بعد كتاب ملكوت منتشر شد. در ميانه   هاي پزشكي و نويسندگي، 
صادقي شعر هم مي   گفت. با نام مســتعار »صهبا مقداري«. ضياء موحد 
درباره    صادقي مي   گويد: »در دوره    اول، بهرام صادقي تحت   تأثير حزب   توده 
است. اين دوره    ايدئولوژي   زدگي اوست و آثار اين دوره   اش اصال شعر نيست 
و ارزشي هم ندارد. پس تحليلي هم از آن نمي   توان داشت. اما در دوره    دوم، 
بهرام صادقي كم   كم    متوجه مي   شود كه هنر، نوعي استقالل مي   طلبد و هنر 
اصيل با شعار دادن ميانه   اي ندارد. حاال بهرام صادقي در دوران ترديد ميان 
شعر و داستان است. شايد در همين دوره است كه متوجه مي   شود كه شاعر 

نيست«. صادقي نويسنده    مبهمي است؛ دست   كم براي عوام. تكه نوشته   ها 
و جمله   هايش و حتي آن شعرهايي كه مي   گفت امروز اين ور و آن ور منتشر 
نمي    شود. سينما هم در بيشتر ديده شدن و درك مهم   ترين اثر ادبي او موفق 
نبود. خسرو هريتاش در سال 1355 فيلم »ملكوت« را ساخت - فيلمي كه 
تنها در پنجمين جشنواره    جهاني فيلم تهران به نمايش درآمد - و هرگز اكران 
عمومي نشد؛ فيلمي كه ناياب   ترين فيلم تاريخ سينماي ايران است، نه در هيچ 
نهاد و سازمان سينمايي   اي و نه نزد بهمن فرمان   آرا، تهيه   كننده   اش يافت 
نمي   شود. بهرام صادقي در چند دهه    اخير روبه    بيشتر فراموش شدن بود، اما 
در سال   هاي اخير اوضاع كمي بهتر شد. ملكوت در خارج از ايران به چند زبان 
ترجمه شد و ظاهرا كارهايي نيز براساس داستان   هاي او درحال نوشته شدن 
است. نامه    هوشنگ گلشيري در مجلس ترحيم بهرام صادقي با اين جمله   ها 
به پايان رسيد: »من كه مطمئنم، همه مطمئنيم. تلفن كرديم به هرجا كه 
سراغ داشتيم. اصال چند سالي بود كه به ندرت پيدايش مي   شد. سراغي از 
كسي نمي   گرفت. حتي وعده هم نمي   گذاشت تا خلف وعده   اي بكند، كار 
داشت. مي   گفت: »دارم كار مي   كنم، اين بار ديگر جدي است.« خب، مگر 
نمي   شود اين يك بار ديگر جدي دست به كار شده باشد؟ مگر نمي   شود از پس 
چند سالي ممارست، قلب را براي چند ثانيه از كوبش بازداشت؛ به خصوص كه 
آدم پزشك هم باشد؟ تا بهشت زهرا هم كه برده باشندش از توي ماشين و در 
يك توقف كوتاه گريخته، يا حتي از خاك گريخته است. بهرام صادقي باز هم 
خلف وعده كرده است، نه با ما، كه با مرگ؛ سرش را بيخ طاق كوبيده. مي   آيد، 
همين حاال و از آن در، مي   ايستد، سيگاري الي دو انگشت دراز و باريك، با 
آن چشم   هاي مهربان و زهرخندي بر لب آن   جاست؛ بلند و باريك. نگاهمان 
مي   كند كه »ديديد كه باز... « نگاه كنيد: آمده است، زنده است. بهرام صادقي 
هميشه زنده است«. براي مطالعه    بيشتر درباره    زندگي و آثار بهرام صادقي، 
به شماره    135نشريه    بخارا )بهمن و اسفند 1398( و كتاب »بهرام صادقي: 

بازمانده   هاي غريبي آشنا« نوشته    محمدرضا اصالني مي   توان رجوع كرد.

دليران باشتين
 سربداران؛ نخستين سريال پرهزينه بعد از انقالب

پلدختر  بمباران شد

زنان 

وانكاوی معاصر ر

سريال

دور از مركز

عبور از هزارخان صنعت حمل   ونقل
بانوي كارآفرين برتر جهان اسالم

پاييز تيراژ هاي ميليوني
وقتي عناوين سخن مي   گويند

عيد مردم زير بمب هاي دشمن 

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

 سيده فاطمه مقيمي، نخستين زني است كه 
پس از انقالب در ايران موفق به تأســيس يك 
شركت حمل   ونقل بين   المللي شد. مقيمي متولد 
سال1337 است و با اينكه خودش به جراحي 
عالقه داشت، ولي به   خاطر پدرش از انگلستان 
ليسانس مهندسي عمران گرفت. بعد از انقالب 
به ايران بازگشت و شروع به   كار كرد. خودش در 
اين   باره گفته: »در آن سال   ها كاركردن در رشته 
عمران، آن هم براي يك زن، وضعيت نابساماني 
داشت. به   خاطر همين ترجيح دادم از تخصص 
ديگري اســتفاده كنم و آن هم زبان انگليسي 
بود. به   عنوان مترجم وارد شــركتي شدم كه 
به   رغم اينكه فكر مي كردم يك شركت بازرگاني 
است ولي يك شركت حمل   ونقل بود. همين 
سرآغازي شد براي شناخت و عالقه   مندشدن 
به اين رشته و ســپس 3سال و نيم كارمند آن 
شركت بودم تا اينكه تصميم گرفتم به   طور جدي 

وارد صنعت حمل   ونقل بشــوم«. مسير ورود 
مقيمي به صنعت حمل   ونقل مسير همواري 
نبوده و به گفته خودش در اين راه تالش و همت 
فراواني به خرج داده تــا در نهايت به موفقيت 
رسيده؛ »اواخر سال1361 كه وارد اين صنعت 
شدم هنوز هيچ زني قدم در اين عرصه نگذاشته 
بود. خيلي مكافات كشيدم تا توانستم موفق 
بشوم و شركتم را ثبت كنم. نخستين و مهم   ترين 
سختي   اش اين بود كه باور به حضور يك زن در 
اين شغل وجود نداشت.... پايداري و پيگيري 
من باعث شــد از هزار خان اين مسير پرپيچ 
و خم بگذرم و تأييديــه را از وزارت راه بگيرم. 
مثال مي   گفتند بايد بروي رشته مرتبط بخواني. 
گفتم مگر تمام اينهايي كه در اين زمينه فعاليت 
مي   كنند تحصيالت مرتبط دارند؛ يا راننده   اند يا 
گاراژ دارند. بعد مي   گفتند به آنها كاري نداشته 
باش؛ شــما زمينه تحصيالت ات به اين رشته 
نمي   خورد. اين بود كه همان سال رفتم دانشگاه 
آزاد و در رشته مديريت حمل   ونقل ثبت نام كردم 

و شاگرد سوم هم شدم.« مقيمي از سال1363 
كه موفق به ثبت شركتش شد، مدارج ترقي را 
طي كرده و در سال2012 از سوي بانك توسعه 
اسالمي عربستان به   عنوان كارآفرين برتر جهان 

اسالم انتخاب شد.

جمال رهنمايي    ������������������������������������������������������������������������������
 تعداد كتاب   هايي كه در چاپ مجدد بــا تيراژ   هاي چند ده هزار تايي در 
بازار كتاب سال   هاي پس از انقالب در ويترين   هاي كتابفروشي   ها به چشم 
مي   خوردند، كم نبود. چند روزنامه مطرح كشور نيز تيراژ   هاي ميليوني 
به   خود ديدند. وقتي مي   بينيم حدود 40درصد جمعيت 36ميليوني كشور 
در اين سال   ها شهرنشين بوده، متوجه مي   شويم كه بخش زيادي از مردم 
در اين سال   ها اهل خواندن و مطالعه كردن بوده   اند. اين شوق آموختن و 
دانستن با ورود به دهه60 و به   خصوص در سال1363 با افزايش تيراژ برخي 
از عناوين تغييرات معناداري به   خود ديد. كتاب هاي نظري و ايدئولوژيك 
با عناوين مبارزه و مقاومت از همه گروه   هاي فكري جامعه و گزارش   ها و 
تحليل   هاي روزانه، آهسته آهسته جايگاه برتر خود را به كتاب   ها و مقاالتي 
مي   دادند كه به بررســي رويدادها و تحوالت و تحليل   هاي دوران ثبات 
و عميق شدن در ريشه   هاي رويدادهاي اجتماعي وتبعات حاصل از آن 
پرداخته بودند. وقتي اين اعداد را صرف   نظر از گسترش دنياي ديجيتال و 
مديا با عددهاي امروزي تيراژ كتاب و روزنامه براي جمعيت 75درصدي 
شهرنشــين ايران 85ميليوني، مقايســه كنيم، تغييرات خيره   كننده 

خبر از تحوالت بسيار در سليقه، 
انتظارات و احــواالت اجتماعي 
مخاطب ايرانــي مي   دهند. آثار 
ادبي و رويكرد غالب مضمون   هاي 
آنهــا در قالــب كتــاب، قصه، 
نمايشنامه، فيلم و تئاتر و ميزان 

استقبال مخاطب از آنها يكي از مهم   ترين نشانه   هاي پارادايم فكري رايج 
جامعه است و ادبيات مي   تواند نشانگر خوبي براي درك و تحليل ميزان 
حساسيت مردم در موارد گوناگون باشد. هنگامي كه موضوعي در مجموعه 
فرم   هاي ادبي رايج زمانه پررنگ   تر و پرتعدادتر مي   شــود، نشان دهنده 
آن اســت كه اين موضوع بخش بزرگ   تري از مردم را به ميزان بيشتري 
تحت   تأثير قرار داده است. از اين نگاه، جريان   هاي ادبي نشان دهنده بخش 
غالب جريان زندگي هستند و به تعبيري آينه افكار زمانه خود به   حساب 
مي   آيند؛ گويي در اين ســال   ها مردم با آشناشــدن با بخش كم دانش 
وجود خود، به خواندن و ياد   گيري به   عنوان راه   حلي براي جبران آن، توجه 

بيشتري نشان داده   اند.

 محمدمسعود احدی    �������������������������������������������������������������������

 پس از 120سال تسخير ايران توسط قوم تاتار و مغول، جنبشي به نام 
سربداران در خراســان قيام كرد تا به اين ظلم و جور پايان دهد. شعار 
آنها اين بود: »ســر به دار مي    دهيم، تن به ذلــت نمي    دهيم«. مجموعه 
تلويزيوني »ســربداران« كه در سال1363 توســط محمدعلي نجفي 
ساخته شد، به روايت اين قيام مردمي مي   پردازد. اين سريال از نخستين 
سريال   هاي پس از انقالب است كه با پروداكشني بزرگ تهيه شد. بودجه 
60 ميليوني سربداران- كه تا آن زمان بي   سابقه بود- به باورپذيري هرچه 
بيشتر طراحي صحنه، دكور و گريم ســريال كمك زيادي كرد. ساخت 
لوكيشن   هاي شهر باشتين )روســتاي مبدا قيام( در شهرك سينمايي 
غزالي صورت گرفت كه اين لوكيشن بعدها براي ساخت دكور مجموعه 
»كاله پهلوي« تخريب شد. استفاده از كاله   گيس در گريم افسانه بايگان 
كه نقش تركان بانو را ايفا مي   كرد، از مواردي بود كه به   رغم داشتن مجوز 
اوليه، به جنجال كشيده    شد و مسئوالن وقت صداوسيما در بازبيني اثر، 
خواستار حذف نقش شدند. افسانه بايگان در مصاحبه   اي با محمدرضا 
شهيدي   فرد در برنامه تلويزيوني »چلچراغ« كه در سال1396 از شبكه 
سوم سيما پخش شد، مساعدت امام   خميني)ره( را راهگشاي حل اين 
مســئله دانســت و گفت: »فيلم    ها را به طريقي به حضرت امام رسانده 
بودند و ايشان پس از ديدن فيلم   ها گفته بودند كه چرا اينها بايد سانسور 
شود؟ اگر قرار باشد تركان بانو و فاطمه )با بازي سوسن تسليمي( شكل 

يكديگر باشند پس تفاوت و تضاد آنها در چيست؟« ازجمله شخصيت   هاي 
به   يادماندني سربداران، قاضي خودفروخته   اي به نام قاضي شارع )يا قاضي 
شارح( بود كه حكم   هايش را در راستاي اهداف مغول   ها صادر مي   كرد و 
ايفاي نقش او را علي نصيريان برعهده داشت. در بخشي از داستان، ايلخان 
در مورد موضوعي از قاضي شارع مي   پرسد: »شرع براي اين موضوع چه 
حكمي دارد؟« و قاضي پاسخ مي   دهد: تا شما را چه خوش آيد؟ شرعيات 
آنقدر فرعيات دارد كه هرآنچه ما بگوييــم عوام قبول مي   كنند. كيهان 
رهگذار كه نويسنده فيلمنامه و مشاور كارگردان سريال بود، نقش مهمي 
در تعيين چارچوب ســريال هاي تاريخي در ابتداي انقالب داشت و در 

سال1366سريال »بوعلي سينا« را ساخت.

مرضيه ثمره حسيني  ���������������������������������������������������������
 حمله به غيرنظاميان ايران با هدف تضعيف روحيه مردم از همان روزهاي 
ابتدايي جنگ تحميلي در دستور كار متجاوزان بعثي عراق قرار داشت. با 
مقاومت نيروهاي ايراني و شكست   هاي پي   در   پي عراقي   ها، هدف   قراردادن 
غيرنظاميان به سياست محوري متجاوزان تبديل شد. از شيوه   هاي رايج 
اين سياست وحشيانه، بمباران هوايي شهرها بود كه طي آن عراق بسياري 
از شهرهاي غربي، مركزي و جنوبي كشــور را هدف قرار داد. پلدختر از 
شهرهاي جنوبي استان لرستان از مناطقي بود كه طي هشت سال جنگ 
عراق عليه مردم ايران چندبار مورد هدف قرار گرفت. در يكي از اين موارد، 
درحالي   كه تنها يك هفته از نوروز سال1363 گذشته بود، هواپيماهاي 
عراقي اين شهر را بمباران و عيد مردم را به ماتم تبديل كردند. اين حادثه 
عصر روز سه   شنبه توسط 2فروند هواپيما صورت گرفت و به شهادت و 
زخمي   شدن 23نفر از مردم پلدختر منجر شد. براساس گزارش   ها، طي 
اين بمباران بيش از 10خانه به كلي ويــران و چندين خانه و مغازه نيز 

دچار خسارت شدند. همزمان روستاي چم   مهر پلدختر نيز مورد هدف 
هواپيماهاي بعثي قرار گرفت و به شهادت و زخمي   شدن 4تن انجاميد.

 معراج قنبري

سال کلیدر
محمود دولت   آبادي آخرين 

جلد بزرگ   ترين رمان فارسي، 
كليدر را منتشر كرد

داستان
حسنا مرادی   ������������������������������������������������������������������������������������������������������

سال1363، نهال رمان كه در ســال   هاي قبل كاشته شــده بود، باليد و تبديل به 
درختي ثمرده شد. محمود دولت   آبادي آخرين جلد رمان ده   جلدي خود، »كليدر« 
را منتشر كرد. نوشتن اين رمان حدود 15 سال طول كشيده بود و چند جلد اول آن 

در سال1357 منتشر شد. 
اين رمان اقليمي، با الهام از زندگي شخصيت قهرمان مردمي سبزوار، »گل    محمد« 
نوشته شده بود و در بستر روايت زندگي گل   محمد، داستان زندگي مردمان خراسان 
در سال   هاي پس از جنگ جهاني دوم را روايت مي   كرد. زبان خاص دولت   آبادي در 
اين رمان، خيال   انگيزي را به واقعيت گره زده و توصيفات بي   نظيري خلق كرده بود. 

اين رمان حدود 2800صفحه   اي، به عنوان طوالني   ترين رمان ادبيات فارسي، بيش 
از 100شخصيت داشت كه به خوبي در مســير داستان پرداخته شده بودند. برخي 
از منتقدين ادبي، نقدهايي به زبان داستان داشتند و از نظرشان نويسنده به گويش 
محلي و گفتار مردمان آن زمان به اندازه كافي وفادار نبود. كليدر، بر ادبيات داستاني 
ايران، اثري روشن داشت و پس از انتشــار آن، رمان   هاي ديگري تحت   تأثير كليدر 
مانند رمان »مرگ پلنگ« نوشته خسرو نســيمي نوشته شدند. سال1363، شاهد 
انتشار چندين اثر ادبيات انقالبي بود. »حوض سلطون« از محسن مخملباف داستان 
زن بيوه   اي را روايت مي   كرد كه سختي   هاي زندگي او را در مسير مبارزات انقالبي قرار 
داده بود. »دو منظره« از غزاله عليزاده هم ديگر اثر ادبيات انقالبي بود. عليزاده كه اين 
رمان را در سال1357 نوشته بود، در آن، زندگي خانواده   اي را از سال   هاي دور تا سال 

انقالب مرور مي   كرد. جمال ميرصادقي هم با نوشتن »آتش از آتش« اثري انقالبي و 
مبارزه   محور را در كارنامه خود ثبت كرد. اين رمان به خاطر ساختار ضعيفش توفيق 
چنداني پيدا نكرد. اما ميرصادقي در همين سال، موفق   ترين رمان خود يعني »بادها 
خبر از تغيير فصل مي   دادند« را هم منتشر كرد. اين اثر روايتي فقرنگارانه از زندگي 
مردم در دهه 1340 بود كه به خوبي ساخته و پرداخته شده بود. قهرمان داستان، 
در مسير داستان از نوجواني خام و بي   خبر به انساني بالغ و كنشگر تبديل مي   شد و به 
مبارزه با ظلم مي   پرداخت. سال1363، براي ادبيات جنگ هم سال پرباري بود. سيد 
مهدي شجاعي، دو مجموعه   داستان كوتاه »ضريح چشم   هاي تو« و »ضيافت« را در 
اين سال چاپ كرد. نگاه شــجاعي به جنگ تحميلي، نگاهي ارزشي و حماسي بود. 

نثر او، نثري روان و اديبانه بود.
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4صفحــه

با جاپايي ژرف   تر از شادي
انتشارات »ابتكار«؛ ناشر كارهاي متفاوت از پسند رسمي و عمومي

آقاي فوتو

موسيقی

تجسمی

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

زمانــي كه جعفــر همايي به پيشــنهاد 
يكي از دوســتانش همكاري با انتشارات 
اميركبير را آغاز كرد، از مصادره اين نشر 
مدتي مي گذشــت و كارها سروســامان 
درستي نداشت. پس عزمش را جزم كرد 
و با تجربياتي كــه در دوران فعاليت   هاي 
صنفيـ  دانشــجويي كســب كرده بود 
جريان چــاپ كتاب   ها را بــه راه انداخت 
و مديرتوليد »اميركبير« شــد اما ديري 
نپاييد كه مشكالت رخ عيان كرد و جعفر 
همايي استعفاكرد. حضور او در انتشارات 
روزنامه اطالعات نيز عمر كوتاهي داشت 
اما ثمره   اش آشــنايي با كســاني بود كه 
بعدها براي تاسيس انتشــاراتي مستقل 
گرد هم آمدند. در سال1363 جالل رفيع 
)سردبير اطالعات(، سيداحمد سام، احمد 

ســتاري، عبدالعلي رضايي )كه هرســه 
عضو شوراي ســردبيري اطالعات بودند( 
و منصور آســيم كه كار آزاد داشت و قبال 
در تحريريه روزنامه كيهان مشــغول بود، 
به همراه سيدمهدي مدرسي كه مديرمالي 
انتشــارات اميركبير بود، با همكاري هم 
نشر »ني« را بنيان نهادند.»حقايق    االخبار 
ناصري« به تصحيح خديو جم نخستين 
كتابي بود كه چــاپ كردند اما كتاب دوم 
اجازه چاپ نگرفت و فروش كتاب سوم نيز 
اوضاع را بهتر نكرد. تا اينكه در سال1365 
كتاب »اعترافات ژنرال« نوشــته ارتشبد 
عباس قره باغي با اســتقبال بسيار خوبي 
مواجه شد و حدود 10بار به چاپ مجدد 
رســيد و به اين ترتيب كارهاي انتشارات 
روي غلتك افتاد. در سال1370 نشر ني 
به   دليل بحران كاغذ و مشكالت اقتصادي 
تا مرز ورشكستگي پيش رفت اما با چاپ 

كتاب كودك و در ســال   هاي بعد با چاپ 
كتاب   هاي كمك آموزشي به راه خود ادامه 
داد. كم كم موانع پشــت سر گذاشته شد 
و امروز نشــر ني به   عنوان يكي از ناشران 
موفق در زمينه   هاي چاپ كتاب   هاي حوزه 
ادبيات، علوم اجتماعي، علوم سياســي، 
حقوق، اقتصاد، مديريت، دين، فلســفه، 
تاريخ، روانشناســي، علوم طبيعي و هنر 

شناخته مي   شود.

تساهل و تسامح »كيهان فرهنگي«
انتشار سلسله    مقاالت بحث   انگيز »قبض و بسط تئوريك شريعت« 

مطبوعات

محمدناصر احدي ��������������������������������������
 هر انقالبــي، پس از اينكه از مســائل اصلي و 
حياتي   اش فارغ شــود و بتواند عنان امور را در 
دســت بگيرد، در پي اين مي   رود كه انديشه، 
هنر و ادبيات خاص خود را بيافريند. در ايران 
هم، چند سالي كه از انقالب گذشت، عده   اي 
كه به تئوريزه كردن عرصه انديشــه و فرهنگ 
با مبادي اســالمي و انقالبي اعتقاد داشتند، 
درصدد انتشار نشرياتي براي تحقق اين هدف 
برآمدنــد. ازجمله اين نشــريات در دهه 60، 
ماهنامه »كيهان فرهنگي« از نشريات مؤسسه 
انتشــاراتي »كيهان« بود كه شماره نخست 
آن در فروردين 1363 منتشــر شــد. كيهان 
فرهنگي، به گواه شناســنامه   اش، »به همت« 
سيدكمال حاج ســيدجوادي، سيدمصطفي 
رخ   صفت و حسن منتظرقائم منتشر مي   شد، 
امــا واقعيت اين اســت كه رخ صفــت چهره 
اصلي اين نشريه بود و حتي پس از درگذشت 
منتظرقائم و عزيمت سيدجوادي به پاكستان 
به   عنوان رايزن فرهنگي، نام رخ   صفت در مقام 
مديرمســئول و ســردبير در شناسنامه درج 
مي   شد. در »طليعه« شماره نخست- كه حكم 
سرمقاله را داشت- هدف از انتشار اين نشريه 
در 5بند چنين بيان شده بود: 1. شكستن سد 
بدبيني اقشار وسيع مشتاق فرهنگ اسالمي 
نســبت به ادبيات و تحقيق و تاريخ و هنر؛ 2. 

معرفي شخصيت   هاي بسيار ارزشمند مسلمان 
و پرتوان و كم   نظيــر در عرصه   هاي گوناگون 
انديشه و ادب و تحقيق و تاريخ و شعر و هنر از 
طريق گفت   وگو با آنها؛ 3. الف( ايجاد دگرگوني 
و تحول در جان   ها و كشــاندن كساني غير از 
همراهان انقالب به صــف ارزش   ها و آرمان   ها؛ 
ب( استفاده از تجارب اســتاداني كه نقطه   اي 
ناروشن در گذشته   شان دارند به سود انقالب 
و به صالح خودشــان؛ ج( سعه صدر بيشتر در 
برخورد با هنرمندان و نويسندگان؛ د( شناسايي 
و سرمايه   گذاري روي جوانان مستعد و مؤمن و 
متعهد؛ 4.ارتباط با طيف وسيعي از مخاطبان، 
از اديب و دانشجو و روشــنفكر متعهد گرفته 
تا رزمنده و استاد و نمازگزار مسجد؛ 5.جلب 

همكاري كساني كه به ايجاد جرياني گسترده 
در باروري تفكر و تحقيــق و تاريخ و ادبيات و 
هنر پس از انقالب اسالمي معتقدند. در بطن 
اين هدف   گذاري، نوعي تســاهل و تسامح با 
افكار و آراي مخالف قابل بازشناســي است كه 
از تمايل به برقراري ديالوگ و ســود جستن 
از منطق در برخورد بــا پديده   هاي فرهنگي 
و فكري خبــر مي   دهد و جبهه تــازه   اي را در 
ميان فعاالن فرهنگي- كه گاه به برخوردهاي 
قهري فاتحانه با »عناصــر نامطلوب« گرايش 
داشــتند- مي   گشــايد. عبدالكريم سروش از 
جمله نويســندگان اين نشريه بود كه سلسله 
مقاالت مشهور و بحث   انگيزش با عنوان »قبض 
و بسط تئوريك شريعت« از ارديبهشت 1367 
تا خرداد 1369در كيهــان فرهنگي به چاپ 
رسيد و واكنش   هاي شديدي را برانگيخت. تا 
خرداد سال1369 گروهي از روشنفكران ديني 
و سكوالر در فراهم آمدن مقاالت و ترجمه   هاي 
كيهــان فرهنگي مشــاركت مي   كردند و اين 
ماهنامه با هدايت رخ   صفت توانســته بود نام 
خود را به   عنوان نشــريه    روشــنفكري مطرح 
سازد. اما با تغيير و تحوالت رخ داده در مؤسسه 
كيهان، رخ   صفت به همراه رضا تهراني و گروهي 
از نويســندگان كيهان فرهنگي از اين نشريه 
هجرت كردند و مجله »كيان« را بنياد نهادند 

كه اين حكايتي ديگر است.

دو راه حل برای يک مسئله

بت در فرهنگسرای نياوران
شورش عليه ظلم

سينما 

تئاتر 

سعيد مروتي ������������������������������������������������������������������������������������
  سينماي پس از انقالب چه مسيري را بايد طي كند؟ اين مهم ترين پرسش 
فعاالن سينما و مديران در سال63 بود. برگزاري جلسات متعدد كه يك 
طرف ســينماگران و در طرف ديگر مديران قرار داشــتند در نهايت اين 
خروجي را داشــت:1- فيلم خارجي همچنان مهم ترين رقيب سينماي 
ايران است. 2- سينماي ايران براي رونق توليد نيازمند حمايت دولت است.
راه حل اول با حمله به دفاتر و انبارهاي فيلم اجرايي شــد. كپي هايي كه 
مدت ها در حياط وزارت ارشــاد، خاك مي خــورد، فيلم هايي بودند كه يا 
پروانه نمايش نداشــتند، يا كپي هاي فيلم هاي قديمي فارسي بودند، يا 
صاحبانشان برايشان پروانه »جور كرده بودند« و البته تعدادي از كپي هاي 
جمع آوري شده مشكلي نداشتند ولي در اجراي طرح ضربتي ارشاد، خشك 
و تر با هم سوختند. تعدادي از فيلم ها بعدها به فيلمخانه ملي ايران منتقل 
شدند. داستان واردكنندگان فيلم خارجي هم تقريبا به پايان راهش نزديك 
شــد. هرچند با توجه به تعداد توليدات داخلي و نياز ســالن هاي سينما، 
نمي شــد پرونده اكران فيلم خارجي را به صورت تمام و كمال بست ولي 
از سال63 فضاي بيشتري در اختيار فيلم هاي ايراني قرار گرفت. برگزاري  
 جلسات متعدد در ارشاد و فارابي و بردن مسئله حمايت از فيلم ايراني به 
جلسات هيأت دولت، نقطه آغاز مسيري بود كه در سال هاي بعد ادامه يافت؛ 
اينكه سينماي ايران با نظارت و حمايت دولت بايد شكل بگيرد. سينمايي 
كه پس از انقالب، دچار بالتكليفي، گيجي و بي پناهي بود و تعدد نهادهاي 
تصميم گير، امنيت توليد و اكران را دچار مشكل كرده بود به تدريج با مديريت 
متمركز و مقتدر، تعداد توليداتش را افزايش مي داد. فيلم هاي اكران شده 
در سال63 تفاوت معناداري با محصوالت سال هاي قبل نداشتند. همچنان 
ســاخت فيلم هاي حادثه اي با مضمون مبارزه با رژيم پهلوي و فيلم هاي 
دهقاني و كاوش در تاريخ بــراي روايت عصيان، باب روز بود.»دادشــاه« 
)حبيب كاوش( فيلم پرهزينه اكران 63نمونه اين نوع فيلمسازي بود كه 
شيوه قهرمان پروري و احتماال لحن شــعاري اش مورد عالقه مديران تازه 
سينمايي نبود. انوار و بهشــتي بر خالف كلهر تعلق خاطري به فيلم هاي 
اين چنيني نداشتند ولي در سال هاي اول حضورشان در ارشاد با تعدادي 
از اين فيلم ها مواجه شدند كه يا محصول مديريت سابق بودند يا توليدات 
بي خطري محسوب مي شدند كه در دوره گذار مي شد با آنها كنار آمد. پس 
»ميرزا كوچك  خان«)امير قويدل(، »خاك و خون«)كامران قدكچيان(، 
»باالش«)اكبر صادقي(، »شيالت«)رضا ميرلوحي( و »ملخ زدگان«)ناصر 

محمدي( اكران شــدند تا تركيب اكران63  خيلي بــا اكران 62 متفاوت 
نباشد. اكران 2فيلم »نقطه ضعف«)محمد رضا اعالمي( و »بازجويي يك 
جنايت« )محمد علي ســجادي( پديده هاي دومين جشنواره فيلم فجر، 
مي توانست نقطه اتكايي باشد؛ نشانه اي از ظهور نسل تازه فيلمسازان كه 
نسبتي با سينماي قبل از انقالب نداشتند.»مترسك« )حسن محمد زاده( 
هم مقدمه اي بر ظهور ملودرام هاي دهه شــصتي بود. و حوزه هنري هم با 
»استعاذه« )محســن مخملباف( همچنان تئوري سينماي اسالمي را در 
دستور كار داشت. سال63  سال شكل گيري جدي تر تعاون  هاي فيلمسازي 
هم بود؛ تعاوني هايي كه قرار بود تصوير تازه بخش خصوصي را در سينماي 
پس از انقالب بسازد و پرحاصل ترين محصول اين سال »سناتور«)مهدي 
صباغ زاده( بود. داســتان اكشــن مواد مخدري به عنوان يكي از مهم ترين 
زيرگونه هاي سينماي تجاري پس از انقالب، با سناتور شروع شد. سال63 
سينماروها همه شيفته استوار حق گو )فرامرز قريبيان(، قهرمان هدفمند و 
عملگراي فيلم سناتور بودند. پرفروش ترين فيلم سال63 گرچه عايدي اي 
نصيب ســازندگانش نكرد )آنها چون فروش بااليي براي سناتور متصور 
نبودند حقوق فيلم را قبل از اكران به مهــدي احمدي واگذار كردند( ولي 
نقشه راهي مقابل سينماي تجاري گذاشــت كه در سال هاي بعد بارها از 
گيشه جواب مثبت گرفت. سال63 سال علي حاتمي هم بود كه در ميانه هاي 
توليد »هزار دستان«، سرانجام يكي از فيلم هاي سينمايي اش روانه اكران 
شــد.»كمال المك« با گفتار نويسي فاخر و تســلط و دقت سازنده اش در 
بازآفريني گذشته، طبق معمول منتقدان را در مقام مورخ به ميدان كرد تا 

داستان تكراري تحريف تاريخ را به علي حاتمي گوشزد كنند.

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

كامبيز صفري كه نمايش »سياه  بازي قوچ« را در 
ســال1362 به صحنه برده، در پاييز سال1363 
نمايش »بت« را در فرهنگسراي نياوران به صحنه 
مي برد كه اين نمايش هم يك نمايش تخت حوضي 
با مضموني تازه است. نمايش »بت« آنطور كه اين 
گروه تئاتر روايت مي كند، اقتباســي از »حكايت 
زندگي بت پرستان است و پيكرتراشان ايام جاهليت 
در امپراتوري رم« است. نقش سياه در اين نمايش 
را سيدمصطفي عرب زاده از سياه بازان قديمي در 
تئاتر پارس و از شــاگردان مهدي مصري بر عهده 
دارد. زمرد در اين نمايش پيكرتراشي است كه با 
يك جوان انقالبي به نام احمد آشــنا مي شود. او 
پس از آشنايي با احمد دست از كار به زعم خودش 
»ناپسند« پيكرتراشي برمي دارد و به سراغ شغل 

ديگري مي رود. احمد و زمرد كه حاال دو پير و جوان 
هم فكر و هم عقيده هستند، تصميم مي گيرند كه 
عليه ظلم حكومت شورش كنند. آنها در پايان با 
سرنگوني رژيم شاه پيروز مي شــوند. بازيگران و 
كارگردان نمايش در گفت وگو با مطبوعاتي كه از 
نمايش آنها استقبال كرده اند، درباره دليل انتخاب 
فرم تخت حوضــي براي ارائه چنين داســتاني از 
انقالب مي گويند كه سياه مظهر كسي است كه به 
او ظلم مي شود و سياه كسي است كه عليه ارباب 
ظالم قيام مي كند. بنابراين ســياه مظهر مبارزه با 
ظلم است و نبايد بهره گيري از تكنيك هاي نمايش 
سياه بازي براي نشــان دادن ظلم ستيزي را كاري 
ناپسند بدانيم. اين گروه سياه بازي، 2نمايش ديگر 
با چنين مضاميني را در سال هاي 1362 و 1363به 
صحنه مي برد كه يكي »سياه  بازي وجدان بيدار« و 

ديگري »سياه بازي قوچ« است.
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 »اعترافات ژنرال« به داد »ني« رسيد
آغاز به    كار »نشر ني« 

نشر

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

مؤسسه »ابتكار« در سال1363 و با انتشار آلبوم »قاصدك« )شعرخواني 
مهدي اخوان ثالث همراه با موسيقي مجيد درخشاني( رويه   اي را كه از 
سال1359 و با انتشار آلبوم »كاشــفان فروتن شوكران« آغاز كرده بود 
گسترش داد. ابراهيم زال   زاده جدا از ديگر فعاليت   هاي فرهنگي   اش، 
با توليد و انتشار آلبوم   هايي در زمينه »شــعرخواني«، »قصه    هاي 
كودكان«، »موســيقي بي   كالم« و »موسيقي نواحي«، در دهه اول 
پس از انقالب، كارنامه   اي براي مؤسســه »ابتــكار« فراهم كرد كه 
به رغم كم   شماري كارها، همچنان در گذر زمان و تغيير انديشه   ها 
و ســليقه   ها احترام   برانگيز و شــنيدني مي   نمايد؛ تــا جايي كه در 
نشانه   شناسي سليقه     شــنيداري مخاطبان، داشتن و شنيدن آنها، 
به نحوي مبناي تشخص شنونده   اش محسوب مي شود. محصوالت 
شاخص اين مؤسسه از مقطع توقف فعاليت، در اواسط دهه70 )به 
خاطر سرنوشت تراژيك مديريت آن( تا زمان بازنشر آنها در اواسط 
دهه90، در قالب كپي   هاي بي   اجازه، دست به دســت می شــدند و 

جلوه   داري مي   كردند.

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

مانند ديگر اعضاي خانواده   اش به سراغ طب رفت، اما در نهايت كسوت 
داروســازي را رها كرد تا عكاس شــود. به اين ترتيب زندگي هادي 
شفائيه با عكاســي پيوند خورد و اين رابطه تا پايان عمر طوالني   اش 
ادامه يافت. هادي شفائيه در ميانه    دهه   1330 با تأسيس يك آتليه    
عكاســي كار حرفه   اي به عنوان عكاس را آغاز كرد. در آن زمان و در 
مقايسه با داروسازي، عكاسي ارج و قربي نداشت، با اين   حال شفائيه 
به شكل خودآموز عكاسي را آموخت و طبيعتاً تحت   تأثير عكاساني 
قرار گرفت كه در آن زمان اســطوره   هاي عكاسي بودند؛ تأثير جوزف 

كارش را مي توان در تك   چهره   هايش ديد.
تا پيش از ســال1349 كه براي آموزش درس عكاسي در دانشكده    
هنرهاي زيبا اصول آكادميك اين درس را مــدون كرد، پرتره   هاي 
مهمي گرفته بود؛ از نيما يوشــيج گرفته تا احمد شاملو. پس شايد 
منطقي بود كه بعد از انقالب فرهنگي و بازبيني مجدد دروس دانشگاه، 
از او دعوت كنند تا رشته    عكاسي را به عنوان يك رشته    درسي مستقل 
تدوين و دوره    4ســاله   اش را برنامه   ريزي كنــد. مي    دانيم كه درس 
عكاسي عالوه بر دانشــكده    هنرهاي زيبا در مدرسه    عالي تلويزيون 
هم تدريس مي   شــد. ولي در ابتداي دهه    1360، عكاسان انقالب و 
جنگ نقش مهمي را ايفا كرده بودند و همين موضوع تأثير مهمي در 

گنجاندن درس عكاسي به عنوان يك رشته    مستقل گذاشت. نخستين 
دانشجويان عكاسي هم يادآوري مي   كنند كه در دهه1360    عكاسي 
مستند، مهم   ترين درس و اصلي   ترين ژانر عكاسي به حساب مي   آمد. 
كمتر از 2دهه بايد مي   گذشت كه همين شاگردان عكاسي هنري را 

آغاز كنند، در آن دوران ولي استاد از ايران رفته بود.

عكاسي به عنوان يك رشته    مستقل درسي وارد دروس دانشگاه شد

 كهنه رباطي 
به هشت طاق ُمقرنس

علي معلم دامغاني مهم   ترين احياگر سنت   هاي 
شعري در شعر پس از انقالب است� اما شعري كه او 
به   دست مي   دهد، دشوار است و عموم خوانندگان 

نمي   توانند مخاطبان او باشند

مرتضي كاردر�������������������������������������������������������������
ماند زين غربت چندي به دغا ياوه ز من

بيل و داس و تبر و چارق و پاتاوه ز من
يله گاو و شخ و شخم و رمه از من، هيهات

من غريب از همه ماندم، همه از من، هيهات
آيش سالزد از غربت من باير ماند

چمن از گل، شجر از چلچله بي   زاير ماند
اگر بازگشت به سنت و ارزش   هاي سنتي و كوشش 
براي ساختن نظامي تازه از آنها، درصورت و معنا، 
جلوه   اي در شعر انقالب اسالمي داشته باشد، شعر 

علي معلم دامغاني جلوه تام و تمام آن است�
او همــه اسطوره   ها،شــخصيت   ها و اتفاق   هاي 
تاريخــي را از يونان و بين   النهريــن تا حجاز و 
ايران، از يهوديت و مسيحيت تا اسالم و تشيع، 
از عهد عتيق و عهد جديد تــا قرآن و احاديث را 
احضار مي   كند و در هــم مي   آميزد و نظام تازه   اي 
در شعر به   دست مي   دهد كه ويژه خود او است و تا 

امروز بي   تكرار مانده�
علي معلم دامغاني احياگر مثنوي در شعر پس از 
انقالب است و درخشان   ترين شعرهاي خود را در 
قالب مثنوي   هايي، در وزن   هاي بلند عرضه مي كند� 
دايره گسترده واژگاني او از گذشته زبان فارسي 
مي   آيند و شاعر با اســتفاده بسيار از اختيارات 
شاعري، سكت   ها، تكرارها و قافيه   سازي   هاي بديع 
آهنگي خلق مي   كند كه از جمله ويژگي   هاي شعر 

او به شمار مي   رود�
اگر زبان   آوري را معيار شــاعري بدانم و شاعران 
بزرگ را بر اســاس قــدرت زبان   آوري   شــان 
ارزش گذاري كنيم، او مهم   ترين شاعر زبان   آوري 
است كه پس از انقالب اســالمي ظهور كرده و از 
جهت ميزان واژگاني كه احيا كرده اســت، تنها 

مي   توان او را با احمد شاملو مقايسه كرد�
با اين همه، شــعر علي معلم دامغاني ســخت 
دشوار است و جز شاعران و خوانندگان حرفه   اي 
شعر و كساني كه آشــنا به دشواري   هاي ادبيات 
گذشته    اند، عموم مخاطبان بيشتر سطرهاي شعر 
او را درنمي   يابند� خواننده شعر او بايد لغتنامه   اي 
همراه خود داشته باشد و يكي   يكي دشواري   هاي 
شــعر او را معني كند� عالوه بر اين، كمتر كسي، 
به   جز دوستداران خاص شعر معلم، حوصله مي   كند 

كه مثنوي   هاي بلند او را بخواند�
علي معلم دامغاني مجموعه شــعر رجعت سرخ 
ستاره را در سال1360 منتشر مي كند و از سال   هاي 
آغازين دهه60 تا ســال   هاي آغازين دهه70، به 
كمال ســبكي خود مي   رســد و درخشان   ترين 
شــعرهايش را ارائه مي   كند� مهم   ترين كسي كه 
در بسط و تبيين شــعر او مي   كوشد، يوسفعلي 

ميرشكاك است�
در سال   هاي مياني دهه70 معلم به رياست مركز 
موسيقي صدا و سيما مي   رسد و زماني كه سياست 
گسترش موسيقي پاپ در دستور كار قرار مي   گيرد، 
ترانه بسياري از آثار نســل تازه خوانندگان را 
مي   سرايد� ترانه   ها ســبب شهرت معلم در ميان 
عموم مردم مي   شود، اما بديهي است كه ترانه   ها 
نســبتي با مثنوي   هاي بلند دشــوار او ندارند و 
تصويري تازه از او در عرصه عمومي به   دســت 
مي   دهد� شعرهاي تازه   اي كه پس از دهه هفتاد تا 
امروز از علي معلم منتشر شده انگشت   شمار است� 
حاال يا كم شعر مي   گويد يا تمايلي به انتشار اشعار 
خود ندارد� البته او استعفاي خود را از شاعري نيز 

اعالم كرده است�

شعر 
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 در غياب بسياري از داستان   نويسان دهه   هاي قبل و در نياز 
به چهره   هاي نو، محسن مخملباف يكه   تاز دهه60 بود. در 
داستان و داستان كوتاه و فيلمنامه و در بسياري از چيزهاي 
ديگر چهره بود و خودش به اين چهره بودن واقف بود و كم 
نمي   گذاشت در هرچه مي   توانست. مخملباف عصيانگر بود 
و اين عصيان در نوشته   هايش نمون كامل دارد و نثر و زبانش 

هم طغيانگر است. رگه   هايي از راهي كه دهه   هاي قبل در 
نوگرايان زبان آغاز شده بود و راه ديگري كه ساختارشكنان 
زبان طي كرده بودند در كارهاي مخملباف ديده مي   شود، 
اما شلختگي و به هم   ريختگي نثر و زبانش آن اندازه است 
كه بعيد به   نظر مي   رسد پا بر شانه   هاي آنها گذاشته باشد. 
مخملباف زبان شورشــي داشــت و اين زبان با مضامين 
قصه   هايش هم   خون بود، اما زبانش هم مثل مضمون منطق 
و دليل عصيان را نمي   رســاند و عاصي و عاجز است. زبان 

مخملباف زبان كوچه و بازار نبود، زبان كوچك و بازاري بود.
»گل    هاي الله   عباسي باغچه   ها را پر كرده بود، آقا نيومده 
بود. محبوبه   هاي شب وا  شــده بود، آقا باز نيومده بود. 
پيچك ياس از هره ايوان باال رفته بود و بوش، هوش از سر 
آدم مي   برد، آقا بازم نيومده بود. خانوم پشت تلفن نشسته 
بود و هي پرس   وجو كه اين وقت شب آقا كجاست. منم 
از صبح هي طشت طال آوردم، دخترشونو بردم. از صبح 
هي آسيا بچرخ، چرخيدم. از صبح هي دختر دختر، قند 

عسل. تا خلقم تنگ شــد و زدم به كوچه. سوار ماشين 
شدم، يه سر رفتم تا بازار. يه روسري براي خودم خريدم، 
دو جفت جوراب براي عفت. يه خورده قاقالي كيشميش 
براي مليحه. بعد پياده رفتم تا مولوي. دلم هواي سيراب 
شــيردون كرد. رفتم جلو. يه نگاري گرفتم، يه هزارال. 
همه   رو يه نفري خوردم. جاي بچه   م خالي كه آبشــو سر 
بكشــه. بعدش يه پياله چايي داغ، سرپا هورت كشيدم، 

زبونم سوخت.« 

عصيانبيدليل
مخملباف عصيانگر بود و اين 
عصيان در نوشته   هايش نمون 

كامل دارد

نثر

كنترل اكران فيلم خارجي و  حمايت از توليد داخلي
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از راست به چپ:
و علی معلمحميد سبزواری ، استاد محمد تقي جعفری 
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