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بحران عقالنیت در اقتصاد
با تعیین قیمت دســتوری برای ارز مخالفم چراکه اساســاً اقتصاد دســتور و 
فرمان نمی پذیرد. موضوع این است که با  مسائل اقتصادی برخورد علمی 
و کارشناسی نداریم که یکی از مصادیق بارز آن، همین بودجه سال جاری 
است. در  بودجه، مخارج دولت بی حد و حساب افزایش یافته و به طور قطع، 
بر روی نقدینگی اثر می گذارد و زمانی که نقدینگی  رشد پیدا می کند، اثر آن 
را در تورم می بینیم. به همین دلیل است که امروز توده های مردم افزایش 

نرخ تورم را لمس  می کنند.
اساساً اولین مقدمات برای انجام جراحی یک بیمار داشتن اتاق عمل با شرایط تثبیت شده است و باید 
برای جراحی موفق  یک جراح حاذقی کار را بر عهده بگیرد که متاسفانه در جراحی اقتصادی کشور، 

جراحان حاذقی کار را بر عهده  ندارند.
 درواقع مشاوران اقتصادی دولت جزو اقتصاددان های رده دو و سه کشور هستند، این در حالی است 
که بهترین  کارشناســان و اقتصاددان های کشــور به دلیل اینکه به منافع ملی می اندیشــند و بر این 
باور هستند که باید با دنیا تعامل داشته  باشیم، مجرم شناخته می شوند. به جای اینکه در این شرایط 
فعلی کشور، از نظرها و راهکارهای این کارشناسان استفاده  شود، روزنامه وابسته دولت و جناح تندرو 
و نهاد قدرت عماًل این افراد را تهدید می کند. در کجای دنیا کارشــناس  اقتصادی اجازه اظهار نظر 
و ارائه راهکار را ندارد؟در حال حاضر با بحران عقالنیت در کشــور مواجه هســتیم چراکه در شــرایط 
تورم 60 الی 70 درصدی و تورم  فزاینده چه کسی دست به اصالحات اقتصادی می زند؟ در ابتدا باید 
تورم کنترل می شد و اقتصاد به یک ثبات می رسید،  بعد از آن مسئوالن دست به اجرای تصمیمات 
منطقی اقتصادی می زدند. در این شــرایط دیگر نیازی به افزایش 57  درصدی حقوق و دســتمزدها 
نبود که همین عامل هم خود به طور مجدد باعث افزایش نرخ تورم شــود. معتقدم وزیر  ســابق کار 
بســیار عملکردی ضعیفی در این باره داشــت و نه تنها عاملی برای افزایش نرخ تورم ایجاد کرد بلکه 
به افزایش  نرخ بیکاری دامن زد و هزینه های دولت را باال برد. همان موقع نســبت به الیحه بودجه 
1401 هشدار دادیم چراکه  معتقد بودیم الیحه تورم زا طراحی و تدوین شده و امروز نتیجه آن را در 
افزایش نرخ تورم می بینیم، حجم بودجه دولت  روز به روز در حال افزایش است و اگر دولت خواهان 
اصالحات اقتصادی است باید سه راهکار اصالحی را انجام دهد  که اولین آن اصالحات مالی یعنی 
اصالح در سند بودجه و کاهش مخارج غیر ضروری است. مجلس اصالحات را باید  از خودش شروع 
کند، بودجه مجلس نســبت به ســال 97 بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده در حالی که مگر تعداد  
نمایندگان مجلس افزایش یافته است؟ یا اینکه اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند اما با این حال 
بودجه مجموعه  شورای نگهبان هر سال به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده به طوریکه نسبت به 
سال 64 که بودجه شورای نگهبان  حدود 5 میلیون تومان بوده تا چند هزار برابر افزایش یافته است.

وی گفت: شــورای نگهبان حزب سیاســی نیســت و قرار نیســت در هر استان دفتر داشته باشد و این 
شورا باید به وظیفه  اصلی خود برگردد و وظایف تعریف شده این شورا نیاز به چنین بودجه ای ندارد. 
یا اینکه بودجه مجمع تشخیص  مصلحت بیش از یک وزارتخانه است یا بودجه در نظر گرفته شده 
برای ســازمان تبلیغات اســالمی ارقام قابل توجهی اســت  و این به معنای بی انضباطی در سند بودجه 
و افزایش فزاینده حجم بودجه اســت که در نهایت به دلیل عدم وصول  درآمدها، همین موضوعات 
باعث افزایش کسری بودجه می شود، در نقدینگی و تورم اثر می گذارد و قدرت خرید مردم  را کاهش 
می دهد.موضوع بعدی اصالح سیســتم بانکی و انضباط پولی اســت. حجم بدهی های معوق بخش 
خصوصی به  و حجم بدهی های دولت به سیســتم بانکی افزایش پیدا کرده و شــرکت های دولتی به 
دلیل عدم کســب درآمد از سیســتم بانکی  وام گرفتند و آن را هم پرداخت نکردند. افزایش بدهی ها 
هم باعث افزایش نقدینگی می شود و در نهایت نرخ تورم را  افزایش می دهد.سومین موضوع اصالح 
بی انضباطی اداری و سیستم اداری است، در همه کجای دنیا بهترین نیروی  انسانی را جذب دولت 
می کنند اما دولت کشــورمان هر چه نیروی ضعیف از دانشــگاه های درجه چهار و پنج بوده با  روابط 
جذب کرده و این افراد پست مدیریتی گرفته اند. اساساً تیم اقتصادی دولت فعلی نسبت به دولت های 
اوایل انقالب  از نظر سواد و تجربه بسیار کاهش یافته است. برای مثال عملکرد مرحوم نوربخش در 
ریاست بانک مرکزی اصاًل قابل  مقایسه با مدیر فعلی نیست یا عملکرد نمازی در وزارت اقتصاد را 
نمی توان با وزیر فعلی دولت مقایسه کرد و همچنین  نمی توان اقدامات آقای بانکی در سازمان برنامه 
بودجه را با عملکرد اقای میرکاظمی مقایسه کرد. در واقع در این مدت  دولت مدیران و نیروی انسانی 

بی کفایت را جذب کرده وبه کار گرفته است.
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 آمریــکا مایل به خروج ایران از زیر بار تحریم ها 
و بازگشــت کشــورمان به اقتصــاد بین المللی 
اســت؛ البته این موضوع نه  به این علت اســت 
که دلســوز مردم ایران باشــند، وجود یک ایران 
ثروتمند خیال آمریکا را از لحاظ تنوع بخشــیدن 
به بازار  انرژی بین المللی و بازار مصرف مطمئن 
و خوب آسوده تر می کند. به خصوص بعد از جنگ 
اوکراین و نمایش زشــتی که  روســیه در اتکا به 
قدرت خودش نشان داده و وابستگی شدید غرب 
به گاز و نفت روسیه، موقعیتی را ایجاد کرده که 
آن ها  متمایل باشند ایران به بازار گازی که امروز 
سهمش نصیب عراق و عربستان شده وارد شده 
و تنوع بازار به نفع همه  مشــتری ها خواهد بود.

امروز شاهدیم که روسیه شیرهای گاز خودش را 
یکی یکی به روی کشــورهای اروپایی می بندد. 
مســکو علیرغم اینکه  خلوص نفتش را کاهش 
داده امــا این نفت را بــا قیمت باال در بازارهایی 
که پیش تر سهم ایران بود، می فروشد تا صدمات  
جنگ را جبران کند. غرب از اینکه در غیاب روسیه 
کل صنــدوق بازار خرید انرژی در کشــورهای 
عربی متمرکز باشد  راضی نیست و ایران به عنوان 

یک کشور تولید و مصرف کننده انرژی می تواند 
در این بازار تمام عربی تنوع ایجاد کند.  از سوی 
دیگر نداشــتن یک دشمن در منطقه خاورمیانه 

برای آن ها دستاورد تلقی می شود.
در این بین صدا و ســیمای ما از شکســت کمپین 
فشــار حداکثری آمریکا از زبان خودشــان خبر 
می دهد؛ درســت اســت که  ایاالت متحده در 
اعمال فشــار برای فلج کــردن اقتصاد ایران به 
دلیل وجود همســایگان متعدد و وجود شــرایط 
دور زدن  تحریم ها توانسته به زندگی خود ادامه 
دهد اما این شکســت بــه معنای پیروزی ما هم 
نیســت. بایــد بدانیم اگر آمریــکا موفق به  زانو 
درآوردن ایران نشــده اما کشــور ما چه به دست 
آورده اســت؟ درست است که ما به زندگی ادامه 
دادیــم و با تــورم به  فقر خودمان اضافه کردیم. 
آیا این فقر پیروزی ماســت؟ ما باید در جایگاهی 
باالتر از کشــورهای عرب حاشــیه خلیج  فارس 
قرار می داشــتیم. بنابراین ایران هم باید قاعدتًا 
با تصمیم عقالنی، خواســتار بازگشــت به بازار 
جهانی، عرصه  بین المللی و انزوا باشد و استقالل 

اقتصادی مخدوش شــده خود را ترمیم کند.

تمایلی دوجانبه از سوی تهران و واشنگتن برای 
احیای برجام وجود دارد. برخی در داخل کشــور 
بــا هرگونــه روند  دیپلماتیــک و تعامل با جهان 
مخالفت می کنند و امروز هم شــاهد هستیم که 
ســخن از خروج از NPT را به میان  آورده اند و 
البته برخی دیگر از ابتکاراتی ســخن می گویند 
که باید پاســخ دهند آیا این ابتکارات با جایگاه 
بین المللی ایران و  شرایط میز مذاکرات سازگاری 
دارد یا نه چراکه دنیا زیر بار ســخنان یک طرفه 

نمی رود.
در برجام راه دیپلماسی را پیش گرفتیم و با تبادل 
امتیاز توانســتیم یک توافــق بین المللی مهم را 
کســب کنیــم و اینکه آقــای  ترامپ به صورت 
یکجانبه از این توافق خارج شــد کار احمقانه و 
بی حاصلی بود که هیچ کشــوری با او همراهی 
نکرد و  امروز هم آمریکا بر اشتباه بودن این اقدام 
تاکید دارد و ارزش برجام هم همین است. باید بر 
این نکته هم واقف باشــیم که  آمریکا عالقمند 
اســت که این تحریم ها برداشــته شود اما نیازی 

به برداشته شدن تحریم ندارد.
*تحلیل گر مسائل بین الملل
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بازی در زمین خاورمیانه

شــاید مهمترین دســتاورد تاریخ بشر بویژه بعد از 
تجربه جنگ های ویرانگر قرن گذشته، پی بردن به 
ضرورت و اهمیت همکاری است. بی تردید منظور 
همکاری بین قدرت های درجه دوم و ســوم نیست 
بلکــه همکاری ابرقدرت هــا و قدرت های بزرگ 
اســت. همکاری اقتصادی متقابــل و چندجانبه، 
تأسیس سازمان های بین المللی و احترام به مصالح 
مشترک بشری و موضوعات کالسیک روابط بین 
الملل مانند امنیت، غذا، بهداشت، تروریسم، حقوق 
بشــر، صرفًا با همزیســتی مسالمت آمیز امکانپذیر 
اســت، وضعیتی که در حال قربانی شــدن در پای 
گسترش گرایی های ذاتی کاپیتالیسم و طرح های 
حفظ تفوق حوزه آتالنتیک و همچنین تبدیل شدن 

به همزیســتی رقابت آمیز و خصومت آمیز است.
به نظر می رســد بسیاری از اقدامات ایاالت متحده 
آمریکا و دیگر قدرت های شــمالی از سال 2001، 
نگرش ها را بیشــتر قطبی کرده است. این در حالی 
است که کاهش امریکا ناشی از گسترش بیش از حد، 
موجب تعارض اصول فکری و رفتاری این ابرقدرت 
شــده اســت؛ تعارضاتی مانند تبلیغ خودپسندی به 
عنوان تعریف زندگی خوب و غرق شــدن در لذت 
گرایــی فرهنگی که به قول زبیگنیو برژینســکی 
می توانــد برتری آن را به عنوان یک قدرت جهانی 
به خطر اندازد بویژه با تسلط روزافزون رقبای بالقوه 

بر »مدرنیته قرن بیســت و یکم«.
کاهش سطح عقالنیت راهبردی رهبران و افزایش 
تنش در روابط بین الملل، محیط جهانی را مستعد 
بازگشــت موضوعــات نظامی می کنــد. مدیریت 
اقتضایــی در برخورد با موضوعات حســاس نظام 
بین الملل توسط رهبران جدید در حال اشاعه است 
که نتیجه گسســت رابطه مدیریت اســتراتژیک با 
مدیریت بحران اســت. مدیریت استراتژیک شامل 
شیوه ها و ابزارها و رویکردهایی است که می توانیم 

از آنها در مدیریت بحران هم استفاده کنیم اما این 
طور نیســت که مدیریت بحران یکی از روش های 
مدیریت اســتراتژیک باشد. امروزه بحران ها پشت 
سر هم ظهور می کنند و جهان وارد دوره پر بحرانی 
شــده است. میزان آرامش کمتر از دوره قبل است 
و ثبــات محیطــی از آن هم کمتر. در این بی نظمی 
منظم، استراتژیســت ها الزم اســت همانطور که 
نســبت به ماهیت پویای فرآیند تدوین اســتراتژی 
واقف هســتند، نه تنها به پیش بینی حرکات طرف 
مقابــل، بلکه به ســایر تغییــرات در محیط امنیتی 
نیــز توجه کنند تا همواره بن بســت ها قابل چاره 
اندیشــی باشــند و تالش کنند دنیا را از انفجار دور 
نگه داشــته و معضالت امنیتی بین المللی خوش 

خیم باقی بمانند.
شاید در ادبیات علمی هیچ واژه ای به اندازه استراتژی 
نادرست بکار نرفته باشد. لذا بسیاری از بحث های 
اســتراتژیک بی ربط، انتزاعی و بی معنی هســتند، 
زیــرا به تعریف منســجم و منطقی که کالوزویتز 
ارائه کرده اســت، پایبند نیســتند. به طور دقیق تر، 
انجام یک بحث اســتراتژیک معنادار با کســی که 
به کالوزویتس آشــنایی کافی ندارد دشــوار است، 
فقط به این دلیل که چنین مجموعه های منسجمی 
از نظریه اســتراتژیک وجود دارد. عدم پایبندی به 
ساختارهای بسیار ساده ای که کالوزویتز ارائه کرده 
است منجر به درک ضعیف از مشکالت می شود و 
بنابرایــن هرگونه تالش برای راه حل را مخدوش 
می کند. خطوط جداکننده اهمیت سیاست از اقتصاد 
و نیز جداکننده سیاســت، اســتراتژی و جنگ باید 
مجدداً پررنگ شــوند. به عنوان نمونه، تاکتیک ها 
حکم می کند که آمریکا هرگونه تهاجم روســیه به 
اوکراین را در خط رود دنیپر شکست دهد، در حالی 
که سیاســت خواستار توقف آن در شمال اروپاست 
زیرا اواًل خط قرمز آمریکا به هیچ وجه اروپای شرقی 
و از جمله اوکراین نیست بلکه اروپای غربی و بطور 
مشــخص مدار کنترلی نژاد آنگلوساکسون است و 
ثانیًا زیرا دفاع متحرک برای حفظ ســرزمین کافی 
نیست و باید تمام خط تدارکاتی هزاران کیلومتری 
بصورت مطمئن و مســتمر کارکرد داشــته باشد. 
همیــن امر در مورد دفاع اســرائیل از بلندی های 

جوالن نیز صدق می کند.
وانگهی اگر از سیاســتگذاران انتظار نداشته باشیم 
که تاریخدان باشند و به ما نگویند که پس چگونه 
تخصص الزم برای سیاســتگذاری حرفه ای دارند 
اما تشــکیل کادری از استراتژیســت ها ضروری 
اســت کــه باید کار قانع کننــده ای انجام داده، به 
حساسیت های تاریخی اهمیت دهند، شکاف های 
موجود در بینش رهبران و مورخان را به هم آورند 
و عدم انسجام مفاهیم را کنار بزنند و استعاره های 
مرتبط تری را پیشنهاد کنند. از جمله باید متغیرهای 
مســتقل و وابســته و نیز متغیرهای مداخله گر را 
به خوبی بشناســند و ارزش گذاری کنند. اگر این 
فرایند از نظر فنی بدرســتی اتفاق بیفتد، پوشــیده 
نیســت که خاورمیانه هیچگاه با ســلیقه بازیگران 
منطقه مدیریت نشــده و همیشــه متغیر مداخله گر 
قدرت های بزرگ بر روابط کشورهای منطقه سایه 

سنگین داشته و خواهد داشت.
در یک تحلیل استراتژیک، در خاورمیانه ائتالف ها 
و اتحادهــای نظامــی از ســر گرفته می شــوند؛ 
ائتالف هایی که با شــکاف های مذهبی )شــیعه و 
ســنی(، سیاسی )محور مقاومت و جبهه موافقت(، 
و تناقض فلســفی و ایدئولوژیک ایران و اســرائیل 
و تعارضــات خورد و کالن بســیار دیگر تکمیل و 

تشدید می شود.
خاورمیانه کنونی در حال ســبزه آرایی با حلقه های 
چنــد منظوره مکمل ناتو بــا ابتکار ایاالت متحده 
امریکاست. گسترش ناتو به شرق مهمترین تهدید 
ترکیبی حقوقی، نظامی، سیاســی و ژئواستراتیک 
و هیدروپالیتیــک فــرا روی منافــع ملی طیفی از 
کشــورهای مخالف نظم بیــن الملل لیبرال، مانند 

ایران، روسیه و چین است.
تهدیدهای ترکیبی با سنتزهای جدید؛ از »پیوستن 
به نسل پپسی« و »دموکراسی مصرف کننده« که 
به عنوان جایگزینی برای دموکراسی سیاسی برای 
تغییر اجتماعی در سراســر جهان اســت گرفته، تا 
ناتوئیســم و ایجاد پیمان هــای امنیتی که یاد آور 
»سیاســت اتفاق نظر اســتراتژیک« رونالد ریگان 
است و این بار از اسرائیل همانند یکی از ایالت های 

50 گانــه آمریکا دفاع خواهد کرد.

حسن فتاحی
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روابط سیاسی، فرهنگی، دینی و اجتماعی ایران 
و آذربایجــان، همواره دســتخوش تحوالت و 
تغییــرات بــوده و فراز و  نشــیب های زیادی را 

داشته است.
از بدو تشــکیل نخستین جمهوری دموکراتیک 
در شــرق اسالمی به رهبری محمد امین رسول 
زاده، موثرتریــن متفکر  اســالمی و نخســتین 
طراح منشــور و اساســنامه حاکمیت مسلمانان 
در قفقاز و روســیه، روابط دو کشــور در هاله ای 
از ابهــام  بوده، به طــوری که با نامگذاری این 
جمهــوری به نام آذربایجان، ســوء تفاهمات و 
اختــالف دیدگاه هــا در دو کشــور باال  گرفت. 
علی رغم اندیشــه ورزی های محمد امین زاده 
این اقدام از سوی برخی از فعاالن مدنی و ادبی 
وقــت ایــران از  قبیل ملک الشــعرای بهار نیز 
ســخت مورد اعتراض قــرار گرفت. هر چند در 
نهایت، رسول زاده توانست حمایت دولت  ایران 
را جلب و جذب کند، لیکن ســبب شــد دشمنان 
توســعه روابط دو کشــور از این امر برای ایجاد 
تنــش اســتفاده کنند و هــر  از گاهی به عنوان 
اهــرم دخالت تفرقــه افکنانه بهره جویند. فارغ 
از درســتی و نادرســتی موضوع، درباره چیستی 
و ماهیت  این نام گذاری باید خاطرنشــان کرد 
که ریشــه بســیاری از سوء تفاهمات کنونی نیز 
بــه همــان مقوله تاریخی و همان جریان  تفرقه 
افکــن برمی گــردد، به طوری که در جنگ قره 
بــاغ نیز همان مقوله به طور واضح و روشــن و 
در ســطحی وســیع و  حاد خود را نشان داد و اگر 
حکمــت، تدبیر، اراده و روشــنگری مقام معظم 
رهبــری حضرت آیت اهلل خامنه ای نبود و بدین  
طریق بر جریان امور اشراف حاکمیتی مستولی 
نمی شــد، امروزه شاهد شــکاف های عمیق و 
خســارات جبران ناپذیری  می شدیم؛ و چه بسا 

که از این طریق دشمنان دو کشور به هدف خود 
نائل می شــدند.به رغم عقاید آن دسته از قلم به 
دســتان  مخالف در ایجاد اختالف و دشــمنی 
بیــن دو کشــور به ویژه در حــوزه مطبوعات و 
رســانه های گروهی دو کشور، مسئوالن  مدبر 
تاکنون توانســته اند بــا درایت و عقالنیت، امور 
را هدایت کنند و توســعه روابط را در راســتای 
منافع دو کشــور در  صدر برنامه ها داشته باشند.

بــا این حال، علی رغــم وجود اراده و انگیزه در 
توســعه روابط فی مابین، مســائل و مشکالت  
عدیــده ای در ســال های اخیــر گاه خودنمایی 
کــرده و با به چالش کشــیدن دیپلمات های دو 
کشــور، موجب کندی در توســعه  روابط شــده 
است.رجزخوانی های فولکلوریک مآبانه رئیس 
جمهوری ترکیه در مراســم جشن پیروزی قره 
بــاغ، ابهامــات  موجود در باب حضور نمایندگی 
دفتر مقام معظم رهبری در باکو، ســوتفاهمات 
در موضوع میراث فرهنگی مشــترک  همچون 
نظامــی گنجوی و اعتراض هــای جامعه ادبی 
کشــور به برخی تحریفــات در این خصوص و 

همچنیــن اتهام زنــی های  مکــرر مطبوعات 
آذربایجــان مبنی بــر ناراحتی ایران از پیروزی 
آذربایجان در جنگ قره باغ، موضوع روابط ایران 
و  ارمنستان، آذربایجان و اسرائیل، اختالف نظر 
در خصــوص تعییــن رژیم حقوقی دریای خزر و 
ده ها مســاله دیگر، از  مواردی اســت که سبب 
ســردی روابط و یا مانع توســعه روابط دو کشور 
بوده اســت.گفتنی است، در دوره جدید ریاست  
جمهوری اسالمی ایران با توجه به اندیشه های 
اســالمی و ملی و نگاه رئالیســتی جناب آقای 
ســید ابراهیم رئیســی بر مبنای  منظومه فکری 
و رهنمودهای مقام معظم رهبری، خوشــبختانه 
علــی رغم تالش های برخــی صاحب نفوذان 
ناسیونالیســت  باســتان گرا و سلطنت طلب ها 
و مخالفان توســعه روابط دو کشــور، مجموعه 
دیپلماســی سیاســی و فرهنگی کشور همواره  
درصــدد رفع ســوء تفاهمات و موانع توســعه 
ارتباطات بوده و هســت. سفر مقامات دو کشور 
در حوزه هــای مختلف، نتیجه  همین طرز تفکر 
می تواند باشد.ســفر وزیر فرهنگ آذربایجان به 
ایران و حضورش در بارگاه رهبر فقید جمهوری 
اسالمی  ایران حضرت امام خمینی )ره( با اهدای 
دسته گل در فضای معنوی و دیدارهای مختلف 
فرهنگی و همچنین در این  ارتباط، ایفای نقش 
دیپلماســی فرهنگی توسط سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اســالمی برای نخستین بار به عنوان 
تنهــا متولی  فعالیت هــای فرهنگی در خارج از 
کشور از ابتکارات و دورنگری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی قلمداد می شود که در  نهایت، این 
حرکت حکایت از آن دارد که اواًل انگیزه و اراده 
نســبت به توسعه روابط فرهنگی و تحّرک زایی 
در حوزه  دیپلماسی فرهنگی افزایش یافته است 
و در ثانــی نهادهای فرهنگی به ویژه ســازمان 

این همه فراز و نشیب در روابط ایران و آذربایجان؟!

تنش زدایی با دیپلماسی فرهنگی

نخســتین جمهــوری  تشــکیل  بــدو  از 
بــه  اســالمی  شــرق  در  دموکراتیــک 
زاده،  رســول  امیــن  محمــد  رهبــری 
موثرترین متفکر  اســالمی و نخســتین 
طــراح منشــور و اساســنامه حاکمیــت 
مســلمانان در قفقاز و روســیه، روابط 
دو کشــور در هالــه ای از ابهــام  بــوده 

است.

رسول اسماعیل زاده 
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فرهنگ و ارتباطات اسالمی می توانند با  استفاده 
از نظر کارشناسان مجرب با توجه به سابقه سی 
ســاله در دیپلماســی فرهنگی در حیطه وظائف 
خود نقش بســیار  موثری را ایفا کنند تا شــاهد 
تحوالت اساسی و پیشرو در دیپلماسی فرهنگی 

در این زمینه باشیم.
ســفر وزیــر فرهنگ آذربایجــان به جمهوری 
اسالمی ایران و استقبال رئیس سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اســالمی و میزبانی  وزارت فرهنگ 
کشورمان که با سعه صدر توام بود و با ابتکارات 
ویژه ای که در اجرای برنامه های متنوع به عمل 
آمــد،  در حالی صورت گرفت که به زعم برخی، 
اعتصــاب غذای روحانــی آذربایجانی در زندان 
در اعتــراض به اهانت مأمور  زندان به ســاحت 
باریتعالی و پیامبر عظیم الشأن و حمایت تعدادی 
از روحانیــون و همچنیــن بــه دنبال این حادثه 
واکنش هــای  برخــی از نهادهــا و روحانیون و 
ائمــه جمعه کشــورمان می تواند از جهاتی این 
ســفر فرهنگی را تحت تأثیر قرار دهد. اما  علی 
رغم وجود این مســائل حاشــیه ای، با توجه به 
گزارش هــای مطبوعاتــی ســفر و برنامه های 
فرهنگــی و دیدارهــا و  مالقات هــا و احتمااًل 
امضــای برنامه مبــادالت فرهنگی، می توان با 
قاطعیت اذعان داشــت که دو کشــور علی رغم 
برخــی  ســوءتفاهم ها و اختالف هــا همچنان 

مصمم به گســترش روابط فرهنگی و سیاســی 
هســتند. به ویژه با افتتاح و گشــایش احتمالی  
نمایندگی فرهنگی کشــور آذربایجان در ایران، 
فعالیت های فرهنگی دو کشــور بر مبنای موازنه 
و همسان سازی به انجام  خواهد رسید. بنابر این 
با توجه به رویکرد جدید و مســائل خرد و کالن 
فرهنگی و ضرورت توســعه و تعمیق و تحکیم  
روابط و همکاری ها و همچنین ضرورت اجرای 
برنامه های مشــترک ادبی، تاریخی، فرهنگی و 
دینی بر مبنای  رهنمودهای اخیر رهبری و اتخاذ 
تدبیــر ابتکاری معظــم له در خصوص میراث و 
مفاخر فرهنگی مشترک با کشورهای  همسایه، 
ضروری است دو کشور از ظرفیت های نخبگان 
فرهنگی و کارشناســان تاثیرگذار در راســتای 
همکاری هــا و  مطالعــات و اجرای برنامه های 
مشــترک بهــره جویند. حضور کارشناســان با 
تجربه، خیرخواه، دلســوز و حامی توسعه  روابط 
فــی مابیــن و همچنین حضور عناصر تاثیرگذار 
فرهنگی در بدنه دیپلماسی فرهنگی و نیروهای 
اعزامی خواهد  توانست تصمیم های کالن، مفید 
و سازنده رهبران و مسئوالن کشور را در راستای 
منافع دو طرف به منصه ظهور و  اجرا برســاند، 
و همچنیــن در گشــایش فضاهای جدید برای 
توســعه روابط فرهنگی و حل ســوءتفاهم ها و 
تحکیــم همکاری های  همه جانبه بســیار مؤثر 

واقع شود.اجرای برنامه های مشترک فرهنگی از 
قبیل ساخت فیلم و سریال شاه اسماعیل صفوی 
به عنوان مهمترین مفخر مشــترک  و زیر بنای 
دولتــی، توجه به ادبیات مرثیه و تعزیه خوانی با 
توجــه به پایگاه تاریخی ایــن ادبیات در قفقاز، 
تشــکیل کارگروه  مطالعــات تاریخی فرهنگی 
بــه منظور راه اندازی باب گفت وگوهای علمی 
و فرهنگی برای تقریب اندیشــه ها در این حوزه  
و توجه به موســیقی آیینی و سنتی برای حضور 
مشــترک در میدان موســیقی جهان می تواند از 
برنامه های اولویت دار و  تأثیر گذار و کارگشا تلقی 
شود.با توجه به کلیت امر و مجموعه برنامه ها از 
حیث سیرت و صورت و همچنین با در  نظرداشت 
جنبه ماهوی و شکلی و تشریفاتی برنامه ها باید 
این ســفر فرهنگی را تا به اینک مفید و موفق 
ارزیابی کرد و به  مســئوالن و دســت اندرکاران 
به ویژه به مســئوالن وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
و  همه دســت اندرکاران دیپلماســی فرهنگی 
این موفقیــت را تبریک گفت.البته ارزیابی این 
ســفر فرهنگی و سنجش میزان  تاثیرگذاری آن 
در روابط فرهنگی به طور مســتقیم و در روابط 
سیاسی به طور غیر مستقیم امری است که پس 
از پایان  سفر با مالحظه همه برنامه های انجام 

شده قابل ارائه است.
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ایران در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین 
شرکای تجاری روسیه است. در این میان، این 
دو کشــور در بازار نفت و گاز رقیب یکدیگر 
هســتند که به ویژه، در شــرایطی از اعمال 
تحریم هــای غرب، شــدت بیشــتری یافته 
اســت. در تهران روی حل و فصل اختالفات 
با واشــنگتن در خصوص برنامه هســته ای 
حســاب می کنند. امــا، در این زمینه، موضع 

مسکو مبهم است.
در اواخــر ماه مه، الکســاندر نوواک با محمد 
مخبــر و نماینــدگان محافــل تجاری ایران 
دیدار کرد. در خصوص ادغان سیســتم های 
پرداخــت شــتاب و میر توافق حاصل شــد. 
نوواک همچنین، از نیت روسیه برای استفاده 
حداکثری از ارزهای ملی و مبادله در تجارت 
متقابل خبر داد. حجم مبادالت تجاری روسیه 
و ایران به 4 میلیارد دالر می رسد. به گزارش 
رســانه های گروهی ایران، در ســال جاری 
تهران قصد دارد این شاخص را ده برابر کند.

در وهله نخســت، در این مذاکرات، موضوع 
انرژی بحث و بررســی شد. جزئیات آن فاش 
نشــده و هیچ بیانیه ای نیز صادر نشــده است. 
اما، به اعتقاد تحلیلگران از یک توافق سیاسی 
مهم ســخن در میان است: تهران از افزایش 
صــادرات نفتی خود به بــازار جهانی امتناع 
می کند و مســکو در ازای آن، پروژه های زیر 
ســاختی مختلف ایران را تأمین مالی می کند. 
از این رو، در اوایل ســال جاری روســیه برای 
احداث نیروگاه حرارتی سیریک در جنوب این 
کشــور وام 1.4 میلیارد یورویی را اختصاص 

داد.
بــه گفته نوواک، در حال حاضر، از هاب نفت 
و گاز ســخن در میان است: منابع انرژی زای 
روســیه وارد شــمال ایران می شوند و منابع 
انرژی زای ایران به منطقه آســیا – اقیانوسیه 

صادر می شــود. معاون نخســت وزیر روسیه 
معتقد است که به زودی، قراردادهای مربوطه 
منعقد خواهند شــد. عالقه مسکو قابل درک 
اســت: بسته ششم تحریم های اتحادیه اروپا 
علیه نفت روســیه اســت. در چنین شرایطی، 
ایران می تواند به یک رقیب جدی تبدیل شود.
ذخایر نفتی کشــف شــده ایران 12 درصد از 
کل ذخایر جهان را شــامل می شود. ایران بعد 
از روســیه، از لحاظ ذخایر گازی، مقاوم دوم 
را دارد. تهــران بــه خاطر اعمــال تحریم ها، 
داده های صادرات نفتی خود را فاش نمی کند. 
امــا، تحلیلگران غربــی تصریح می کنند که 
مــواد خام ایران به چین فروخته می شــوند.

بر اســاس ارزیابی های رابین میلز از موسسه 

عربی حاشــیه خلیج فارس در واشنگتن، اگر 
ایران بخواهــد، می تواند روزانه یک میلیون 
بشــکه نفت وارد بازار کند. به گفته شــرکت 
ملی نفت ایران، در صورتی که طی ده ســال 
آینده 90 میلیارد دالر ســرمایه گذاری شود، 
رساندن این حجم به پنج میلیون بشکه ممکن 
خواهد شــد.در رابطه با گاز باید گفت که یک 

سوم تولید گازی ایران به ترکیه صادر می شود. 
در صــورت افزایش عرضه، آنکارا قادر خواهد 
بود مازاد ســوخت را به اروپا ارســال کند و 
بخشــی از سوخت روســیه را جایگزین کند.
ایــران همچنین، گاز طبیعی مایع )آالن جی( 
را صــادر می کنــد. در اینجا نیــز تضاد منافع 
مطرح است: تحریم ها مسکو را ناگزیر می کند 
تا به دنبال خریداران جدید باشــد و گاز آالن 
جی روســیه با تخفیف عرضه شــود. این بازار 
شکنی باعث می شود تا طرف مقابل در آسیای 
مرکزی سازگاری کمتری نشان دهد. به گفته 
سید حمید حسینی، افغانستان و پاکستان گاز 
آالن جــی را بــه قیمت 600 الی 700 دالر در 
ازای هــر تن خریــداری می کردند، اما اخیراً، 
افغان ها اعالم کرده اند که حاضرند فقط 450 

دالر بپردازند.
در این میان، اروپایی ها و امریکایی ها که بدون 
منابع انرژی زای روســیه مانده اند، می توانند 
بــه صورت رســمی و یا مخفیانــه با تهران 
همــکاری کنند. آن ها همچنین به این دلیل 
که کشــورهای عربی همســایه آماده توسعه 
منابع انرژی زای خود برای غرب نیســتند، به 
این سمت ســوق داده می شوند. برای دولت 
جــو بایدن، تنش زدایی میان امریکا و ایران، 
فرصتی برای مبارزه علیه روســیه بدون خطر 

آغاز بحران اقتصادی خواهد بود.
در زمینه ای از چنین نوســاناتی، حفظ تعادل 
نرخ و ســهم در بازار نفت و گاز آســیا برای 
روسیه بسیار مهم است. مذاکرات در خصوص 
مشارکت شرکت »لوک اویل« در میدان نفتی 
در جنوب ایران از سر گرفته شده است. گفت 
وگوهــا پیرامون عرضه گاز روســیه از طریق 
آذربایجان برای صادرات بعدی از بنادر ایران 
ادامه دارد. در زمینه پتروشیمی نیز همکاری ها 

در حال توسعه است.

ایران شریک بزرگ روسیه می شود؟
دو کشور در شرایطی مشابه

در مســکو، از ضــرورت توجــه بــه منافــع 
ملی روسیه سخن می گویند. میخائیل 
اولیانوف از نزدیکی تهران و واشــنگتن 
ابــراز نارضایتــی کــرده اســت. در ایــن 
میــان، روســیه گام هایــی را برمــی دارد 
تــا برنامــه اتمــی ایــران صلــح آمیــز باقی 
بمانــد. مســکو بــرای کمــک در احــداث 
نیروگاه هسته ای بوشهر آمادگی دارد.

دمی تری ارماکوف
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لغو تحریم های تجاری در نتیجه توافق تهران 
با غرب برسر برنامه صلح آمیز هسته ای ایران 
امکان پذیر اســت. در اوایل ســال 2022 در 
وین، مذاکرات جدید پیرامون برجام آغاز شد. 
کارشناســان معتقدنــد که در نهایت، این امر 
بازگشــت میلیون ها بشکه نفت ایران به بازار 

را به همراه خواهد داشت.
در مســکو، از ضرورت توجه بــه منافع ملی 
روسیه ســخن می گویند. میخائیل اولیانوف 
از نزدیکی تهران و واشــنگتن ابراز نارضایتی 
کرده اســت. در این میان، روسیه گام هایی را 
برمــی دارد تا برنامه اتمــی ایران صلح آمیز 
باقی بماند. مســکو بــرای کمک در احداث 
نیروگاه هســته ای بوشهر آمادگی دارد. پیش 
از ایــن تواق شــده بود که ایــران مازاد مواد 
هســته ای خود را به روســیه ارسال کند. اما، 
به گفته یکی از مقامات رســمی ایران، مسکو 
این مواد را نمی پذیرد. همین امر دشــواری ها 
برای دســتیابی به توافق در وین را تشــدید 
می کند.در این میان، تهران رقابت با مســکو 
را رد می کنند. محمد مرندی تصریح کرده که 
از مدت هــا پیش، ایران خریداران ثابتی برای 
نفتش داشــته و اکنــون نیز در حال صادرات 
مواد خام خود اســت. امــا، مانع اصلی برای 
امضا توافق هسته ای، ارتباطی با روسیه ندارد. 

نفتالی بنت، نخســت وزیر ســابق اسرائیل از 
قدرت های جهانی می خواهد تا موضع سختی 

را در قبــال تهران اتخاذ کنند.
در هر صورت، روسیه اجازه تقابل اقتصادی با 
ایران را نخواهد داد. با حمایت مسکو، تهران 
به طور رســمی عضو سازمان همکاری های 
شانگهای شد. مقابله با تحریم های غرب نیز 
این دو کشور را به یکدیگر نزدیک تر می کند. 
مشارکت جدید در عرصه انرژی نیز فقط باعث 

تحکیم روابط تجاری خواهد شد.
البتــه، باید خاطر نشــان کرد کــه برخی از 
دیدگاه های سیاســی ایران به غرب نزدیک 
اســت. در حقیقت، ایران پیوســتن کریمه به 
روســیه و اســتقالل دو جمهوری دیگر را به 
رســمیت نشناخته اســت. افزون بر آن، آیت 
اهلل علــی خامنه ای، رهبــر ایران از برقراری 
آتــش بس در اوکراین حمایت می کند. اما، او 
معتقد اســت که سیاست امریکا، مقصر اصلی 
در آغــاز بحران در اوکراین اســت و کی یف 
قربانــی آن است.ستانیســالف تاراســوف، 
مدیــر مرکــز تحقیقات خاورمیانــه و قفقاز، 
معتقد اســت: »مســکو از لحاظ تاریخی، در 
خاورمیانه شایســته تر از واشنگتن رفتار کرده 
اســت. با این وجود، باید پذیرفت که روســیه 
هنــوز از لحاظ اقتصادی، در منطقه، به اندازه 

کافی قوی نیســت که بــا امریکا رقابت کند. 
کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران به سوی 
غــرب گرایش دارند و می خواهند از منابع آن 

برای حفظ منافع خود اســتفاده کنند.«
به گفته ستانیســالف تاراســوف، واشنگتن 
دیگر همان واشــنگتن ســابق نیست. تسلط 
آن به ویژه، پس از خروج از افغانستان در حال 
تضعیف است. امریکا به اشتباه تاکتیکی خود 
ادامه می دهد. از یک سو، وعده لغو تحریم ها 
را می دهد و از سوی دیگر، تهدید می کند. اما، 
در تهران می دانند که بایدن خیلی بیشــتر از 
خود ایرانی ها به توافق بر سر برجام نیاز دارد.

ایران پیوسته، با همسایگان عربی خود از جمله 
در خصوص بازار نفت در حال مذاکره اســت. 
اگر ایرانی ها، کشورهای عربی و امریکایی ها 
در خصوص یک سیاســت مشترک انرژی به 
توافق برسند، در آن صورت نقشه نفتی جهان 
تغییر خواهد کرد. اما، روســیه نیز سود خواهد 
برد. مســکو به طور فعال، با تهران در سوریه 
تعامل دارد، اما در رویارویی ایران با اسرائیل 
و عربســتان ســعودی دخالتی نمی کند. این 
موضوع برای ایران قابل احترام است. توسعه 
روابــط تجاری با تهران، یکی از شــاخه های 

اصلی سیاســت روسیه در خاورمیانه است.
منبع: ریانووستی )روسیه(  �
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چرا عربستان به ترکیه نزدیک شد؟

رسول علیپور



11 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریورماه1401 / شماره70

The first bilingual economic monthly

 روابط بین ترکیه و عربســتان سعودی 
در چنــد نقطه دچار تنش شــده بود که 
مــورد آخر همان مســاله تــرور جمال  
خاشــقچی بــود که در کنســولگری 
عربســتان در استانبول به قتل رسید و 
آقای اردوغان رســمًا اعالم کرد که بن 
سلمان،  ملیعهد عربستان شخصًا در این 
ترور نقش داشــته است. رئیس جمهور 
ترکیه در آن مقطع تالش کرد تا با این 

اقدام  مناقشاتی که میان دو کشور مانند 
سوریه، لیبی و موضوع اخوان المسلمین 
در جریان بود را با برگ برنده ترور جمال  
خاشــقچی پایان داده و به مشــروعیت 
بن ســلمان ضربه بزند. این تحوالت در 
زمان ریاســت جمهوری دونالد ترامپ 
رخ داد و رئیــس جمهــور آمریکا در آن 
مقطع از عربســتان بــه  عنوان بازوی 
خــود در منطقــه خاورمیانــه و خلیج 

فارس اســتفاده می کرد و تالش داشت 
تا دالرهای نفتی سعودی را جذب  کند 
و ایــن معامله خوبــی بین ترامپ و بن 
سلمان بود. با روی کار آمدن جو بایدن 
در ایاالت متحده سیاســت های آمریکا 
در  خاورمیانــه اگرچــه براســاس یک 
سیاست اصلی و کلی دنبال می شود اما 
رویکرد دموکرات ها با جمهوی خواهان 

در این  حوزه متفاوت اســت.

علــت ایــن چرخــش ترکیــه ایــن بــود کــه 
ایــن کشــور در شــرایط بــدی قــرار گرفــت و 
جنــگ اقتصــادی بزرگــی علیــه کاالهــای 
ترکیــه  در عربســتان و امــارات آغــاز شــده 
بــود کــه هرچنــد مقامــات رســمی ریــاض 
ایــن موضــوع را تکذیــب کــرده بودنــد اما به  
بهانه های مختلف کاالهای ترکیه در گمرک 
می ماندنــد. ترکیــه بــه دالیــل مختلف وارد 

بحران اقتصادی شده بود

 رئیس جمهــور جدید آمریــکا در ارتباط با ریاض 
بــر موضوعات حقوق بشــری تاکید کرد و همین  
مســاله باعث منزوی شدن عربستان و شخص بن 

سلمان شد.
در رابطه با ترکیه نیز فشارهایی متوجه آنکارا شد؛ 
در ارتبــاط با موضوعــات منطقه ای، موضوع اس 
400 برجسته تر شد  و حتی خریدی که ترکیه امید 
داشت در رابطه با اف 16 داشته باشد هم منتفی شد. 
حتی پرونده اف ۳5 که ترکیه در  پروژه ســاختش 
مشارکت داشت با بهانه اینکه ترکیه اس 400 را از 
روسیه خریداری کرده اف ۳5 تهدید ناتو محسوب  
می شود. با این حال دونالد ترامپ تا حدی با اردوغان 
کنار آمد و تنها به تحریمی سطحی بسنده کرد. در 
نتیجــه جو بایدن  به هیچ عنوان مطلوب اردوغان 
نیست و این مخرج مشترک عربستان و ترکیه بود.
نگرانی مشــترک دو کشور در خصوص جو بایدن 
منجر به این تصمیم شد که ریاض و آنکارا با یکدیگر 

همگرایی داشته  باشند. همچنین از طرفی ترکیه و 
عربستان به دنبال نزدیکی عمیق با اسرائیل است 
و همه این ها پازلی اســت که با هدف  اســتفاده از 
البی اسرائیل در آمریکا صورت می گیرد. بسیاری 
از عوامل در شرایط کنونی در همگرایی منطقه ای 
ترکیه و  عربســتان نقش داشته اند. مشروعیت بن 
سلمان به دلیل موضوع قتل جمال خاشقچی دچار 
چالش شده بود و در مذاکرات  مخفی بارها مطرح 
می شد که بن سلمان بستن پرونده قتل روزنامه نگار 
عربســتانی را پیش شــرط سفر اردوغان به ریاض  
مطــرح کــرده بود که البته ضربه بــدی به اعتبار 

ترکیه زد.
علت این چرخش ترکیه این بود که این کشــور در 
شــرایط بدی قرار گرفت و جنگ اقتصادی بزرگی 
علیه کاالهای ترکیه  در عربستان و امارات آغاز شده 
بود که هرچند مقامات رســمی ریاض این موضوع 
را تکذیــب کرده بودند امــا به  بهانه های مختلف 
کاالهــای ترکیه در گمــرک می ماندند. ترکیه به 
دالیــل مختلف وارد بحران اقتصادی شــده بود و 
نیاز داشــت  با هدف خروج از این بحران به جذب 
ســرمایه بپردازد. خود ترکیه با کشورهای اروپایی 
در مقطع کنونی اختالفات زیادی  پیدا کرده که از 
آن جمله می توان به اکتشافات گازی این کشور در 
شرق مدیترانه اشاره کرد. ترکیه در دریای مدیترانه 
بــا  مصر دچــار تنش بود که روی کار آمدن ژنرال 
سیسی که مخالف اخوان المسلمین است باعث شد 
تا قاهره نیز در صف  مخالفان ترکیه قرار گرفت. حاال 
آنکارا به این نتیجه رســیده که باید اختالفات خود 
را با بسیاری از کشورها رفع کند  چراکه مشکالت 
اقتصادی پاشــنه آشیل اردوغان در انتخابات آینده 

اســت. به نظر می رســد عربستان سعودی به علت 
اینکه  نشان داده اراده مستقلی در مسائل مختلف 
بین المللــی ندارد و در دوره بایدن برخالف ترامپ 
که در تالش بود تا ناتوی  عربی را ایجاد کند و در 
موضوع یمن وارد باتالق شده است؛ امروز علیرغم 
اینکه میل دارد ایران هراسی را افزایش  دهد اما به 
دلیل نداشتن ابزار کافی چاره را در این می بیند که در 
شرایط کنونی دست از شیطنت ها علیه ایران بردارد.  
امروز عربســتان برای حفظ تاج و تخت چشــم به 
حمایت اسرائیل دوخته است. خود ترکیه هم امروز 
در شــرایطی نیست که  بدون چون و چرا گوش به 
فرمان عربستان سعودی آن هم در موضوع مقابله 
با ایران باشــد. با این حال اســرائیل  پروژه هایی را 
در منطقه آغاز کرده که بن ســلمان و اردوغان هم 
یکی از بازوهای این پروژه ها در منطقه علیه ایران  
هستند اما با توجه به مشکالت داخلی و منطقه ای 

قطعًا بازوهای قدرتمندی نخواهند بود.

در رابطه با ترکیه نیز فشارهایی متوجه آنکارا 
شد؛ در ارتباط با موضوعات منطقه ای، 
موضوع اس ۴۰۰ برجسته تر شد  و حتی 

خریدی که ترکیه امید داشت در رابطه با اف 
۱۶ داشته باشد هم منتفی شد. حتی پرونده 
اف ۳۵ که ترکیه در  پروژه ساختش مشارکت 

داشت با بهانه اینکه ترکیه 
اس ۴۰۰ را از روسیه خریداری کرده
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چندی اســت کــه از آغاز طرح آزاد ســازی 
قیمت هــا می گــذرد، طرحی که در پی حذف 
ارز ترجیحــی و افزایــش یارانه هــای  نقدی 
بنــا دارد نظام پرداخــت یارانه ای را اصالح و 
جلوی فساد و سوءاستفاده سوداگران را بگیرد. 
درابتدای این طرح بنا  بود تنها قیمت چهار قلم 
کاال )مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات( افزایش 
پیدا کند اما متاســفانه این افزایش قیمت به 
مانند  یک غده ســرطانی به متاستاز تبدیل و 
قیمت بسیاری از کاالهای اساسی را افزایش 
داده اســت.این افزایش قیمت موجب  شکل 
گیــری اعتراضاتی در صنوف مختلف از جمله 
دامداران شــد، در این مدت مطالبات مردم در 
غالب اعتراض و  انتقاد مطرح شــده تا حدی 
که هفته گذشــته یکی از نمایندگان مجلس 
از شــنیدن »ناســزا« در حوزه انتخابیه خود 
ســخن  گفته و بر ضــرورت اصالح وضعیت 

تاکید کرده بود.
شــش نماینده مجلس از استان های مختلف، 
ســه سؤال درباره میزان تأثیر گذاری جراحی 
اقتصادی بر معیشــت مردم، لحن  و محتوای 
انتقــال نظر مردم به نماینــدگان؛ اعتراض، 
انتقــاد یا توهیــن؟ و نیز ارزیابی نمایندگان از 
میزان امید مردم به حل  چالش های معیشتی 

موجود را پاســخ دادند در ادامه می خوانید:
میــزان تأثیــر گذاری جراحــی اقتصادی بر 

معیشت مردم
 علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز با انتقاد از 
عملکرد دولت در نحوه اطالع رسانی در مورد 
آزاد کردن قیمت ها، این  جراحی اقتصادی را 
الزم دانست و گفت: باید از همین االن به فکر 
یک سال آینده باشیم. وی اقناع سازی مردم را  
اصلی ترین راه همراهی آن ها با دولت بر شمرد 
و ادامه داد: اگر دولت با اطالع رسانی درست 

و انجام میزگرد تلویزیونی  مردم را اقناع کند، 
آن هــا نیز از این طرح حمایت خواهند کرد.

 فاطمه رحمانی نماینده مشهد با اشاره به این 
که در این جراحی اقتصادی به اقشــار ضعیف 
جامعه فشــار بیشتری آمده  و گرفتاری آن ها 
قابل انکار نیســت اظهار کرد: آن ها مشکالت 
عدیــده دارند و بحث اجــاره بها هم مزید بر 
همه آن ها شــده  اســت. وی ادامه داد: دولت 
مبلغی را به صورت دســتوری اعالم می کند 
ولی موجرین به صرف گرانی ها هرمبلغی که  

می خواهند می گویند.
 جــالل محمــود زاده نماینــده مهاباد ضمن 
انتقاد ازاینکه دولت زیرساخت ها جهت اجرای 
جراحی اقتصادی را از قبل  آماده نکرده بود با 
گله مندی از دولت در عدم کنترل قیمت ها، از 
نداشتن طرح جایگزین توسط دولت خبر داد. 
وی معتقد  است هر کسی هر طور که دوست 
دارد محصول را قیمت گذاری می کند و کنترل 
بازار به شدت پایین است. وی از  تعطیلی برخی 
کارگاه هــا و بیکاری عده ای در حوزه انتخابیه 
خــود گفت و اظهار کــرد: برخی کارگاه ها به 
خاطر نداشتن  توان مالی مناسب بیشتراز 50 
درصــد بودجه ریــزی نکرده اند ضمن اینکه 
تســهیالت هم در اختیار آن ها قرار داده نشده 
و  تعــداد زیــادی از کارگاه های تولیدی علی 
الخصوص صنایع تبدیلی بخش کشــاورزی 
بخاطر نداشــتن نهاده ها و مــواد اولیه  نیمه 
تعطیل شده و کارگران خود را نصف کرده اند، 
این ها همه مشــکالتی است که بابت اجرای 
جراحــی اقتصادی غیر  کارشناســی و بدون 
برنامه و تأمین زیر ســاخت انجام شــده و کل 

کشور را درگیر کرده است.
 محمود عباس زاده مشکینی نماینده مشکین 
شهر با بیان این که اقتصاد علم است و مشکل 

آن با دستور و زور حل  نمی شود، برنامه اقتصاد 
کشور را از محیط جهانی تأثیر پذیر و بر محیط 
داخلــی تأثیــر گذار دانســت و ادامه داد: باید 
تجربه  کشــورهای توســعه یافته را بررسی 
کرد و هوشــمندانه تصمیم گرفت. وی دولت 
را به خاطر انجام کار بزرگ مورد تحسین  قرار 
داد و با انتقاد از آماده نبودن زیر ســاخت های 
اینکار گفت: پزشکان قبل از هر جراحی الزم 
است نبض و فشار خون  و عفونت و ... مریض 
را بررســی می کنند و در شــرایط ثبات دست 
بــه جراحی می زنند. در جراحی اقتصادی هم 
ابتدا باید  زیر ساخت ها آماده شوند. بطور مثال 
وقتــی می خواهیم یارانه نــان را حذف کنیم 
و یارانــه مســتقیم به مــردم دهیم تا با کارت  
نان بگیرند، نانوایی باید دســتگاه پوز داشــته 
باشــد تا مردم کارت بکشند. در شهرستان ما 
از حدود ۳00 نانوایی 200  نانوایی دســتگاه 
پوز نداشــت. شب خوابیدیم و صبح گفتند نان 
گران شــده و طبیعتًا نانوا باید سوبسید بگیرد 
و نان را با  دستگاه پوز به مردم بفروشد. ُخب 
حساب و کتاب اینکار باید در دستگاه پوز ثبت 
شود که نشده است. در مورد نهاده های  دامی 
هم همینطور است. دامدار به جهاد کشاورزی 
مــی رود و می گویند نهاده نداریم، برو از بازار 
آزاد تهیه کن، آیا  قیمت در جایی که نهاده ها 
را آزاد می فروشــند، کنترل شــده است؟ این 
گرانی ها در ســامانه تولید هم مشــکل ایجاد 
می کند.  اگر دامدار و مرغدار، نهاده های دامی 
پیــدا نکنند، به طور طبیعی ممکن اســت دو 
مــاه دیگــر قیمت مرغ و گوشــت به  صورت 
نامتعارفــی باال برود. برای جراحی اقتصادی 
باید ابزارهای ســخت افزاری و نرم افزاری و 
هم چنین شــرایط  روانی آماده باشــد، در غیر 

این صورت نتیجه نمی دهد.

بهارستان نشینان پاسخ دادند
تاثیرگذاری جراحی اقتصادی بر معیشت مردم

جواد مرشدی



13 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریورماه1401 / شماره70

The first bilingual economic monthly

 رحمــت اهلل فیــروزی پوربادی نماینده نطنز 
معتقد اســت این جراحــی اقتصادی تاثیرات 
زیادی بر زندگی مردم نداشته و  مردم نگران 
شــرایط و وضعیت خود هســتند. وی ز اظهار 
امیدواری کرد که این جراحی اقتصادی بتواند 
تاثیــرات خود را  در کنتــرل و مهار قیمت ها 

وحوزه فرآورده های دامی بگذارد.
 غالمرضا نوری قزلجه نماینده مردم بســتان 
آباد، بد ســلیقگی در اجرای جراحی اقتصادی 
را علت اصلی مشــکالت  معیشــتی دانست و 
گفــت: مردم نه تنها در حــوزه انتخابیه بنده 
بلکه در کل کشورمشــکل جدی دارند و این 
از تبعات همان  آزاد سازی قیمت هاست. وی 
ادامــه داد: مردم قبــول دارند وقتی رانت ها و 
تفاوت قیمت ها حذف شــود اقتصاد شفاف تر،  
فعالیت ها روشــن تر و امورات به ســمت بهره 
وری و رقابت های سالم اقتصادی می رود. ولی 
چگونگی عبور از این ایام و  اجرای کم آسیب 
طرح بسیار مهم است. هنر کار چگونه مدیریت 

جراحی اقتصادی و کاهش آســیب آن است.
 علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز اعتراضات 
در حوزه انتخابیه خود را بیشــتر صنفی عنوان 
کرد و گفت: این  اعتراض ها به صورت کتبی 
و حضوری انجام می شود. وی ادامه داد: مردم 
به استناد دستورالعمل ها و قوانین به دنبال  حق 
خودشــان هستند، ما هم برابر قانون و همان 
مصوبات مجلس به آن ها پاســخ می دهیم و 
از پیگیری هــا و درخواســت های  آن ها دفاع 
می کنیم و آن را به مســئوالن اجرایی کشــور 
منعکــس می کنیم. فاطمــه رحمانی نماینده 
مشهد علت عمده مراجعات مردم را مشکالت 
و تنگناهای اقتصادی بیان کرد و گفت: مردم 
هم  اعتراض دارند و هم انتقاد. وی افزود: چون 
من خانم هســتم مردم مالحظه می کنند ولی 
باالخره به مسئولین چیزهایی می  گویند ولی 

نه اینکه مشــخصًا خطاب قرار دهند.
 جــالل محمود زاده نماینده مهاباد مراجعات 
حــوزه انتخابیــه خود را به دو بخش تقســیم 
کــرد و گفــت: دامداران به خاطــر  گرانی و 
تأمیــن نهاده ها و اصناف بــه خاطر افزایش 
مالیــات و گرانــی که البته در همه شــهرها 

وجــود دارد مراجعــه می کنند.  وی با اشــاره 
بــه اینکه تا کنــون توهین ندیده ام ادامه داد: 
اعتراض مردم به گرانی و عدم تأمین کاالهای 
اساسی، نهاده های  دامی و دارو در کل کشور 

مشهود است.
 محمود عباس زاده مشکینی نماینده مشکین 
شهر مردم حوزه انتخابیه خود را دارای معرفت 
سیاسی معرفی کرد و  افزود: اگر اعتراضی هم 
داشته باشند از راه های معقول مثل رسانه ها و 
مناظره و دانشگاه مطرح می کنند. وی با بیان  
اینکه ممکن اســت کسی داغ کند و عصبانی 
شــود ونتواند خــود را کنترل کند و چیزی به 
زبــان بیاورد گفت: ما بــه آنها  کاری نداریم 
ولــی در مجمــوع کل ملت ایران با معرفت و 
به ادبیات، شــعر و هنر معروف هستند ما نباید 

این اســتثناها را  در نظر بگیریم.
 رحمــت اهلل فیروزی پوربادی نماینده نطنز با 
بیــان اینکه اعتراض وجود دارد گفت: تاکنون 
شــاهد توهین نبوده ایم. وی  روند مراجعات 
مردم در بحث تسهیالت، و ارائه کمک و ایجاد 
اشتغال را نشان دهنده این دانست که بخشی 

از مردم در  شــرایط سخت زندگی می کنند.
 غالمرضا نوری قزلجه نماینده مردم بســتان 
آباد، درخواســت و اعتــراض به نمایندگان را 
امری بدیهی دانســت وگفــت:  احتمال دارد 
نحوه درخواســت متفاوت باشــد. از آنجا که 
در مــورد جراحی اقتصادی موضع من از قبل 

مشــخص بود و از  آبان ماه گذشــته نســبت 
بــه تبعات آن هشــدار داده بودم، مردم حوزه 
انتخابیــه ام به نحو دیگری برخورد و مطالب 
را منعکــس  کننــد. وی ادامه داد: من همنظر 

و هم رأی با آن ها هســتم.
میزان امید مردم به حل چالش های معیشــتی 

موجود
 فاطمه رحمانی نماینده مشــهد با اشــاره به 
ایــن که مردم امید دارنــد که ادامه می دهند 
گفت: اگر امید نداشته باشند که  دچار مشکل 
می شــوند. وی افزود: البته شرایط برای مردم 
خیلی ســخت است و نگرانی هایشان بیشتر از 

امیدواری شان  است.
 جالل محمود زاده نماینده مهاباد با بیان این 
کــه مردم به علت عدم توان تأمین معیشــت 
خود کاماًل نگران هســتند و  اســترس زیادی 
دارند، میزان امیدواری مردم را زیر 10 درصد 

عنوان کرد.
نماینــده مهاباد علت ایــن کاهش امیدواری 
مــردم را افزایش شــدید قیمت ها بر خالف 
وعــده دولــت عنوان کرد و گفت: مردم  اصاًل 

امیدی به جراحی اقتصادی ندارند.
 محمود عباس زاده مشکینی نماینده مشکین 
شهراز مردم خواست تا به دولت در اجرای این 
طرح کمک کنند. وی با  اشاره به این که روی 
امید مردم حســاب شده افزود: اماهمان طور 
که قباًل گفته شــد ســرعت اجرای هر طرحی 
باید نهایتًا  با وضعیت و توان اقتصادی موجود 

مردم تناسب داشته باشد.
 رحمــت اهلل فیــروزی پوربادی نماینده نطنز 
گفت: مردم به صداقت آقای رئیســی اعتقاد 
دارنــد. نماینده نطنز ادامه داد:  امیدواریم که 
برنامه های آقای رئیســی محقق شود و بتواند 

نتیجــه ای از این برنامه ها بگیرند.
 غالمرضا نوری قزلجه نماینده مردم بســتان 
آباد، با بیان اینکه مردم خیلی با مزایای حذف 
ارز ترجیحی و اینکه در آینده  چه اتفاقی خواهد 
افتاد آشنا نیستند، گفت: مردم با یک آشفتگی 
و گرانــی در بــازار مواجه اند. این را باید دولت 
مدیریت کند  و برای رفع شرایطی که حقیقتًا 

مردم را اذیت می کند، چاره اندیشــی کند.

چنــدی اســت کــه از آغــاز طــرح آزاد ســازی 
قیمت ها می گذرد، طرحی که در پی حذف 
ارز ترجیحــی و افزایــش یارانه هــای  نقــدی 
بنــا دارد نظــام پرداخــت یارانــه ای را اصالح 
و جلوی فســاد و سوءاســتفاده ســوداگران 
را بگیــرد. درابتــدای ایــن طــرح بنــا  بــود تنها 
قیمــت چهــار قلــم کاال )مــرغ، تخــم مــرغ، 

روغن و لبنیات( افزایش پیدا کند.
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ماجراجویی "بایدن" در خاورمیانه 

رئیس جمهــوری ایاالت متحده آمریکا 
روزهــای 1۳ تا 16 ژوئیه در ســفری به 
خاورمیانه با مقامات اســرائیل، عربستان 
و  رئیس تشکیالت خودگردان فلسطینی 
دیدار خواهد کرد. همزمان با این ســفر 
روندهای جدیدی در مناسبات و ائتالف ها  
میان بازیگران منطقه به خصوص روابط 
اعراب و اسرائیل جریان دارد که نیازمند 

توجه ویژه است.
دیدار از سرزمین های اشغالی در شرایطی 
انجام می شــود که اسرائیل از روندهای 

منطقه در شــرایط کنونی بسیار خشنود  
اســت. تحــوالت منطقه عماًل در جهت 
خواســت و اراده اســرائیل و بــه مثابه 
بــازی دو ســر برد برای ایــن رژیم در 
جریان  اســت. از یــک طرف مذاکرات 
احیــای برجــام به بن بســت رســیده، 
بایدن از خروج ســپاه پاسداران از لیست 
تروریســتی آمریکا  خــودداری کرده و 
برجام را با ســایر حوزه های مورد مناقشه 
در تصویر بزرگ تر اختالفات میان تهران 
و واشنگتن پیوند  زده است و از سوی دیگر 

اســرائیل عماًل بدون واگذاری امتیازی 
به اعراب در مناقشــه تاریخی فلسطین 
و بدون تن دادن  به راه حل تشــکیل دو 
دولت که اعراب آن را شرط عادی سازی 
روابط با اســرائیل می دانستند با برجسته 
کردن خطر ایران  به عنوان تهدید اصلی 
برای اعراب به عادی سازی روابط با آنها 
توفیق یافته اســت. روند عادی ســازی 
رسمی روابط با  بحرین، امارات، مراکش 
و سودان و روابط غیررسمی با عربستان 

و عمان.

 رضا مرادی
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این توفیقات در شــرایطی است که این 
روزها تشــکیل ناتوی عربی – اسرائیلی 
برای مقابله با ایران در ادبیات  رسانه های 
منطقــه واژه ای پرتکرار اســت. در کنار 
آن منابع خبری از اســتقرار سامانه های 
راداری اسرائیل در کشورهای  امارات و 

بحرین خبر می دهند.
درباره عربســتان نیز نوعی تغییر مســیر 
در سیاســت های جو بایدن نســبت به 
ریــاض قابل مشــاهده اســت. روابط 
واشــنگتن و  ریــاض در دوره ترامــپ 
بســیار نزدیک بود، عربســتان سرمایه 
گذاری های گسترده ای در آمریکا انجام 
داد و قراردادهای  تسلیحاتی متعددی با 
دولت ترامپ امضا کرد. در مقابل ترامپ 
از قتل جمال خاشــقچی به دست عوامل 
حکومت سعودی  در ترکیه چشم پوشی 
کرد و جنگ عربستان علیه یمن را مورد 
حمایــت همه جانبــه قرار داد. همچنین 
خروج ترامپ از  برجام و اعمال سیاست 
فشار حداکثری در رابطه با ایران موجبات 
خشــنودی ریاض را فراهم آورد. پس از 
پیــروزی جو  بایدن در انتخابات آمریکا 
مناســبات ریاض و واشنگتن دستخوش 
دگرگونی های زیادی شد. بایدن حکومت 
عربســتان را  یاغی نامید، انصاراهلل یمن 
را از فهرست ســازمان های تروریستی 
امریکا خارج کرد، بخش هایی از گزارش 
محرمانــه  اطالعاتی درباره قتل جمال 
خاشــقجی را منتشــر کرد، اطرافیان بن 
سلمان را تحریم و از تماس با او خودداری 
کرد و  فشار بر عربستان برای پایان جنگ 
فاجعه بار یمن را شدت بخشید. برخالف 
رقص شمشــیر ترامپ با سران سعودی 
در  اولیــن ســفر خود بــه ریاض به نظر 
می رســید بایدن در همان ابتدا شمشیر 
را برای ســران سعودی از رو بسته است.
امــا بــا وقوع جنگ اوکراین و روســیه، 
افزایــش شــدید قیمت مــواد غذایی و 

سوخت در سراسر جهان و افزایش تورم 
در  امریــکا )باالتریــن میزان در چهل 
ســال گذشته( آسیبی جدی به محبوبیت 
دموکرات ها با توجــه اهمیت انتخابات 
میــان  دوره ای کنگره آمریکا وارد آمد. 
به همین دلیل بایدن قصد دارد با راضی 
کردن عربستان به عنوان بازیگر کلیدی 
اوپک با  افزایش تولید نفت از یک ســو 
قیمت ها در امریکا را مهار کند و از سوی 
دیگر با کاهش درآمدهای مســکو اثرات 
ضربه  نظام تحریم ها بر اقتصاد روسیه را 
شدت بخشد. در کنار مسئله نفت او سعی 
خواهد کرد مهمترین کشــور عربی را به  

عادی ســازی رســمی روابط با اسرائیل 
ترغیب کند. مســئله مهمتر اما در آستانه 
ســفر بایدن به منطقه، ائتالف عربستان،  
اســرائیل و امریکا برای محاصره و مهار 
قــدرت ایران و کســب امتیازات بزرگتر 
اســت. شروع این پروژه به دوره ریاست  
جمهــوری ترامپ باز می گردد زمانی که 
آمریکای ترامپ با خروج از برجام )توافقی 
که با ابتکار شــخص باراک اوباما  آغاز و 
به انجام رســید( با اعمال سیاست فشار 
حداکثری تالش کرد ایران را به واگذاری 
امتیــازات بزرگتر در حوزه  موشــکی و 

منطقه ای وادار کند. در واقع دولت بایدن 
اســتراتژی ترامپ را با راهبردی متفاوت 
ادامه داد. پس از به بن  بســت رســیدن 
مذاکرات تالش برای فشار بر ایران وارد 
مرحله تازه ای شده است که در این مرحله 
جدید اسرائیل با  آسودگی خاطر بیشتری 
به اقدامات مخرب خود چه در منطقه )به 
طور خاص سوریه( و چه در داخل ایران 
ادامــه خواهد  داد و از اســتراتژی جدید 
برای مقابله با ایران سخن می گوید. این 
پــروژه از حمایت و همکاری اطالعاتی 
بحریــن، امارات  و عربســتان برخوردار 
اســت. همچنین نقــش ایران به عنوان 
کشــوری در آستانه دســتیابی به سالح 
اتمــی و تهدیدی علیــه  صلح و امنیت 
جهانی بیش از بیش مطلق سازی خواهد 
شد.پس از اجماع سازی جهانی تالش ها 
معطوف بــه ارجاع  دوباره پرونده ایران 
به شــورای امنیت )ذیــل فصل هفتم( 
خواهد بود و همزمان آمریکا فشــارهای 
اقتصادی و تهدیدهای  نظامی نسبت به 
ایران را افزایش خواهد داد. هدف نهایی 
پروژه ائتالف سازی در منطقه محاصره 
و برخــورد بــا تنها  بازیگری اســت که 
همچنان در مقابل پروژه کلنگی شــدن 

منطقه مقاومت کرده است.
برنامه هــای قدرت هــای بــزرگ در 
خاورمیانه با هدف دولت - ملت ســازی، 
ترویج دموکراســی، تأمین امنیت چرخه  
انــرژی و ایجاد تــوازن قوای منطقه ای 
از نظــم ســایکس - پیکــو گرفتــه تا 
حمله نومحافظه کاران به افغانســتان و 
عــراق  عماًل به کلنگی شــدن منطقه، 
دولت های شکســت خورده و ملت های 
درمانده منتهی شــده است. پروژه هایی 
که خاورمیانه را  به تکرار ابدی آشــوب، 
بحران و آشــفتگی های سیاسی محکوم 
کرده است. روندهایی که بی تردید برنده 

اصلی آن اســرائیل  بوده است.

برنامه هــای قدرت هــای بــزرگ در خاورمیانه 
ترویــج  ملــت ســازی،   - دولــت  هــدف  بــا 
دموکراســی، تأمیــن امنیــت چرخــه  انــرژی 
و ایجــاد تــوازن قــوای منطقــه ای از نظــم 
ســایکس - پیکو گرفته تا حمله نومحافظه 
کاران به افغانستان و عراق  عمالً به کلنگی 
شــدن منطقه، دولت های شکســت خورده 

و ملت های درمانده منتهی شده است. 
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"نگرانی هــای آمریــکا در مــورد 
ایران نه قابل درک اســت و نه قابل 
توجیه. این بسیار ناشایست است که 
مقامــات در  واشــنگتن تالش کنند 
پشت اسراییل پنهان شوند و در برابر 
هــر ضربه ای به ایــران، ما را مقصر 

بدانند."
این بخشــی از مقاله ای است که " 

ایال زیســر" استاد تاریخ خاورمیانه 
در دانشگاه تل آویو با تیتر" یکی در 
واشنگتن از  ایران می ترسد"، در وب 
ســایت روزنامه" اسراییل هایوم" 
اســراییل منتشــر کرده و مقامات 
واشــنگتن را به تــرس و بزدلی در  

برابر ایران متهم کرده است.
این اســتاد دانشگاه اسراییلی نوشته 

است:
مشــخص نیســت که چــرا هر بار 
کــه انفجاری در یکی از تاسیســات 
هســته ای ایران گزارش می شود یا 
وقتی زندگی یکی از  مقامات ارشــد 
ســپاه پاسداران در ورودی خانه اش 
در قلــب تهران به پایان می رســد، 
مقامات ارشــد ناشناس در واشنگتن  

"یکی در واشــنگتن از ایران می ترســد"

ایال زیسر*
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اعالم می کنند که آمریکا مســئول 
این عمل نبوده و احتمااًل مســئولیت 
این ماجرا بر عهده اســراییل اســت 
و اقــدام انتقــام  جویانه )ایران( باید 

متوجه اسراییل شود.
این اتفاق در سال های اخیر بارها رخ 
داده اســت که شبه نظامیان طرفدار 
ایران که به جمهوری اسالمی ایران 
در مبارزه  برای کنترل کشور و ایجاد 
یــک پل زمینــی از تهران به دریای 
مدیترانه کمــک می کنند، در عراق 

هدف قرار گرفتند.
مقامات ارشــد آمریکایی که نگران 
بودند کسی در عراق یا ایران حساب 
این اقدام را از آنها تســویه کند و به 
نیروهای  آمریکایی مستقر در عراق 
حمله کند - کاری که ایرانی ها صرف 
نظر از اینکه دلیلی داشــته باشــند یا 
نداشــته باشــند انجام  می دهند – با 
عجلــه فــاش کردند که اســراییل 
پشــت ایــن حمالت بوده اســت. 
هفته گذشــته نیز همین اتفاق افتاد، 
زمانی که  مقامات ناشناس پنتاگون 
گفتند که اســراییل فعالیت های خود 
را علیه ایران تشــدید کرده اســت و 
بدون درخواســت مجــوز از  آمریکا 
یــا اطــالع واشــنگتن از اقدامات 
خــود، علیه اهــداف ایرانی تا حدی 

غیرعادی عمل می کند.
تنها یــک مورد بود که آمریکایی ها 
عادت خود را ترک کردند و آن زمانی 
بود که خودشــان فرمانده وقت سپاه 
قدس )سردار  شهید قاسم سلیمانی( 
و مردی که پشت سر پروژه گسترش 
ایــران در منطقه ما بــود، در ژانویه 

2020 از میان  برداشتند.
این ترور موفقیت آمیز تلقی شــد و 

واکنشــی جدی از سوی ایران در پی 
نداشت. ناگفته نماند که آمریکایی ها 
معمــواًل در  مقابــل ایران با تردید و 
ســازش رفتــار می کننــد. و به این 
ترتیب وقتی ایرانی ها در تابســتان 
2019 به تاسیســات نفتی  عربستان 
و امــارات حمله کردند، آمریکایی ها 
اصاًل پاســخی ندادند. آن ها با وجود 
اینکــه این دو کشــور )عربســتان 
ســعودی  و امارات( متحدان نزدیک 
آمریکا هستند، پاسخی ندادند. حتی 
زمانی که پایگاه های ایاالت متحده 
توســط فرستادگان ایران  در منطقه 
مورد حمله قرار گرفت، پاسخ ایاالت 

متحده ناچیز بود.
ایــاالت متحده مهم تریــن متحد 
اســراییل اســت و بــه چنــد مقام 
ناشــناس نباید اجازه داد دوســتی و 
تعهــد آمریکا به امنیت اســراییل  را 
زیر ســؤال ببرنــد. به هر حال، االن 
در ســال 1948 نیســتیم، زمانی که 
هــم پنتاگــون و هــم وزارت امور 
خارجــه  آمریکا بــه دلیل نگرانی از 
تبدیل شــدن اسراییل به یک کشور 
اقمــاری روســیه و ارزیابی مبنی بر 
اینکه اسراییل از جنگ با  اعراب جان 
ســالم به در نخواهد برد، در تالش 
بــرای جلوگیری از تشــکیل دولت 
اســراییل، آمریکایی ها را مجبور به 
مداخلــه  و اعــزام نیروهای خود به 
منطقه برای جلوگیری از هولوکاست 
دیگر کرد.با این وجود، چیزی مبهم 
و ناسالم در مورد این درزهای مکرر 
وجود دارد که القا می کند اســراییل 

پشت تنش های  منطقه ای است.
همانطــور که "مناخیــم بگین" 
نخســت وزیر سابق اسراییل گفت، 

اســراییل یک کشــور تابع آمریکا 
نیســت و برای هیچ اقدامی  نیازی 
بــه تأیید آمریکا ندارد. این کشــور 
منافــع خــود را دارد که همیشــه با 
منافع آمریکایی ها همســو نیست و 
باید بر اســاس این  منافع عمل کند.

عالوه بر این، نگرانی آمریکا در مورد 
ایران نه قابل درک اســت و نه قابل 
توجیه. ایران کشــور بزرگ و مهمی 
اســت و  نیازی به شــروع جنگ بی 
جهت با آن نیســت. اما در عین حال 
نیــازی به اغــراق در قدرت آن هم 
نیســت. به هر حــال، ایران  در یک 
وضعیت بحرانی اقتصادی جدی قرار 
دارد و ارتش آن به اندازه ای که تهران 

ادعا می کند، قدرتمند نیست.
اســراییل در دهه گذشته ثابت کرده 
است که می توان برای ایرانی ها خط 
قرمــز تعیین کــرد و فعالیت آنها را 
خنثــی کرد.  همچنیــن ثابت کرده 
اســت که توانایی تهــران در مقابله 
به مثل، محدود اســت و از درگیری 

می پرهیزد.
در حالی که این درک با توجه به آنچه 
که به عنوان افزایش فعالیت نســبت 
داده شده به اسراییل در خاک ایران 
در معرض  آزمون قرار گرفته اســت.

مــا در خاورمیانه زندگی می کنیم. در 
این منطقه، کســانی که از این اصل 
غفلــت کننــد، مطمئنًا یک بار دیگر 
ضربــه خواهند  خورد. ایرانی ها زبان 
زور را می فهمنــد و مــا نباید از اقدام 
دریغ کنیم. این ناشایســت است که 
مقامات در واشنگتن همواره  تالش 
کنند پشت اسراییل پنهان شوند و ما 

را مقصر بدانند.
*استاد دانشگاه تل آویو
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ایران و امریکا قرار است در دوحه قطر، مذاکرات جدید و البته غیرمستقیم 
داشته باشند.

این مذاکرات، در ادامه مذاکرات هســته ای احیای برجام در وین انجام 
می شــود. به گفته جوزپ بورل مســوول سیاست  خارجی اتحادیه اروپا 
مذاکرات از وین به دوحه منتقل می شــود زیرا این مذاکرات "در قالب 
برجام و گروه 1+4  نیست" و "به لطف این گفتگوها، در روزهای آینده 
دوباره تماس های نزدیک بین ایاالت متحده و ایرانی ها آغاز خواهد  شد".

نکته 1- تکرار تاریخ  �
به نظر می رسد در مذاکرات هسته ای، تاریخ در حال تکرار باشد.

قباًل برای به ســرانجام رســیدن مذاکرات هسته ای، ایران و امریکا در 
عمان مستقیم مذاکره وتوافق کردند و در نتیجه،  برجام متولد شد. هم 
اکنون نیز برای احیای برجام، ایران و امریکا باید در قطر مذاکره کنند.

در دهه 80 وقتی مذاکرات هسته ای در دولت احمدی نژاد و به مدیریت 
ســعید جلیلی و معاونت علی باقری کنی ) مســوول فعلی مذاکرات( بعد 
از چند سال بدون نتیجه و با بن بست مواجه شد مذاکرات موازی میان 
ایران وامریکا به  صورت مخفیانه و غیرعلنی در عمان آغاز شد. در این 
مرحله قطعنامه های متعدد تهدید و تحریم در آژانس و شورای  امنیت 
علیه ایران صادر شد تا پس از آن ایران و امریکا راهی مذاکرات مستقیم 
شــوند. وقتــی مذاکــرات مخفیانه ایران و  امریــکا در عمان نتیجه داد 
مذاکرات هســته ای ایران و 1+5 هم به توافق رســید یعنی برجام متولد 
شد.به نظر می رسد  حاال هم شاهد تکرار همین روند هستیم. مذاکرات 
احیای برجام با بن بســت روبه رو شــده و اختالف ایران وامریکا مانع از  
حل مشکل و توافق است. اولین قطعنامه هشدار در آژانس علیه ایران 
هم صادر شــد. راه چاره دوباره مذاکرات ایران و  امریکاســت اما این بار 
بــه جای عمــان، در قطر خواهد بود. این بار برخالف قبل که مذاکرات 
مخفیانه و غیرعلنی بود؛  مذاکرات اطالع رسانی شد. برخالف قبل که 
مذاکرات هسته ای و مذاکرات ایران - امریکا به صورت موازی برگزار  
شدند این باره مذاکرات هسته ای متوقف می ماند در انتظار نتیجه مذاکرات 
ایران - امریکا.عالوه بر این، مذاکرات  هسته ای در دوره سعید جلیلی، 
وقتی طرف ایرانی در نتیجه گیری ناکام ماند به بازی تغییر شــهرهای 
میزبان مذاکرات  پرداخت. مذاکرات میان آلماتی قزاقســتان و بغداد و 
اســتانبول و ژنو و ... در جابجایی بود و طرف ایرانی همین تغییر  شــهر 
مذاکــرات را به عنوان دســتاورد خــود عرضه می کرد. نکند این بار هم 

همین رویه تکرار شود.
 نکته 2- مذاکرات درباره هسته ای و غیرهسته ای  �

براساس خبرهای غیررسمی، مذاکرات هسته ای با مانع و اختالف ایران 

و امریکا روبه رو شــده اســت و یکی از این  اختالفات بزرگ، موضوع 
باقی ماندن یا خروج نام سپاه پاسداران از لیست سازمان های تروریستی 
وزارت خارجه  امریکاست. یعنی موفقیت مذاکرات هسته ای به موضوع 
غیرهسته ای و مرتبط با امریکا گره خورده است. در نتیجه  برای حل این 
مشکل، ایران و امریکا عالوه بر موضوع هسته ای، باید درباره موضوع یا 

موضوعات غیرهسته ای هم  مذاکره کنند.
همانگونه که قباًل درباره موضوعات متعدد مذاکره داشتند. از مذاکرات 
ایران -امریکا در الجزایر درباره مشکل  گروگانگیری در سفارت امریکا 
)در سال 1۳59 شمسی - 1981 میالدی( تا مذاکرات دو طرف درباره  
سرنگونی طالبان در سال 2001 و حمله به عراق و سرنگونی صدام در 
ســال 200۳ و البته مذاکرات مســتقیم  ایران و امریکا در بغداد )خرداد 
86(. طرفه اینکه در این مذاکرات، حســین امیرعبداللهیان وزیر خارجه 

فعلی ایران به  عنوان نفر دوم هیات ایرانی حضور داشت.
نکته 3 - اصولگرایان و مذاکره  �

این هم برای ثبت در تاریخ است اصولگرایان که بیشترین حمله را هم 
به مذاکره و هم به مذاکرات هسته ای و هم به برجام  و هم علیه امریکا 
و مذاکره با امریکا داشتند و روزی روزگاری از شماتت قدم زدن ظریف 
و جان کری هم نمی گذشتند  اما امروز هم مذاکره هسته ای می کنند هم 
برای احیای برجام تالش می کنند و هم با امریکا وارد مذاکره می شوند.
البته مذاکره چیز خوبی اســت. اصولگرایان هم اگر مخالفت می کردند 
برای کوبیدن رقیب بود که البته کوبیده شــد. هم  رقیب کوبیده شــد و 
هم زندگی و کسب و کار مردم اما مشکلی نیست مهم شکست رقیب 

سیاسی و پیروزی خودی هاست  که اتفاق افتاد.
نکته 4 - هشدار ظریف واقعیت بود  �

دولت رئیسی و اصولگرایان نتوانستند مذاکرات هسته ای را به سرانجام 
برســانند و مذاکرات با بن بســت روبه رو شــد. حاال  برای حل بن بست 
مجبور به مذاکره با امریکا هستند. پیش بینی ظریف درباره آینده درست 
بود. او هشــدار داده بود: " شــرایطی که امروز هســت 6 ماه دیگر تکرار 
نمی شــود. یک اشتباهی که دوستان می کنند و خیال می کنند اگر مانع 
شوید  این دولت عمل کند 6 ماه دیگر شرایط سرجایش است آنها می 
آینده و افتخار حل و فصل مشــکل ر به خودشــان  اختصاص می دهند. 
دوستان ما حالی شان نیست. واقعاً حالی شان نیست که 6 ماه دیگر دنیا، 
دنیای دیگری اســت ... دنیا  متحرک اســت".او به اصولگرایان تحذیر 
داده بود فکر نکنند می توانند جلوی موفقیت مذاکرات احیای برجام در 
دولت روحانی را بگیرند  و خود این مذاکرات را به ســرانجام برســانند و 
افتخار رفع تحریم ها و گشــایش اقتصادی را به نام خود بزنند چرا که 

تکرار تاریخ در مذاکرات ایران- آمریکا در قطر!؟
رضا غبیشاوی 
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شرایط  تغییر خواهد کرد. این پیش بینی ظریف تحقق یافت.
نکته 5- قطر  �

قطر میزبان جدید مذاکرات ایران و امریکاســت. دوحه روابط خوبی با هر 
دو طــرف دارد و میــان تهران و واشــنگتن  میانجیگری می کند. به لحاظ 
مســاحت، قطر بعد از بحرین، کوچک ترین کشــور منطقه است با این حال 
این کشــور تالش  کرده وزن قدرت نرم خود را افزایش دهد. قدرت نرم در 
چند حوزه از جمله رسانه، حمل و نقل، ارتباطات، ورزش،  ارتباطات خارجی، 
گفتگوها و فعالیت های بین المللی و البته سیاست خارجی شکل می گیرد. 
پذیرش میزبانی و  میانجیگری دوحه از ســوی ایران و امریکا، ثبت امتیاز 

جدید برای قطر است.
نکته 6- مذاکره با امریکا در دولت اصولگرایان  �

مذاکــرات ایــران و امریکا اتفاق خوبی اســت. چنیــن مذاکراتی در دولت 
اصولگرایان خوب تر. چرا؟ چون عالوه بر اینکه  پوشــالی بودن شــعارهای 
اصولگرایان نمایان می شود )به ویژه برای تعدادی از هواداران نوجوان و جوان 
که شعار  سیاسی را واقعیت می پندارند(؛ دولت اصولگرایان نسبت به دولت 
اصالح طلبان و اعتدالگرایان، هم از اختیارات بیشتری  برخوردار است و هم 
در زمینه تعهدات بین المللی می تواند بیش از دیگران تعهدات و مسوولیت 
هــای خــود را عملــی کند و  هم با مراکز قدرت خارج از دولت، از هماهنگی 
و همســویی بیشــتری برخوردار است. عالوه بر این دولت اصولگرایان  اگر 
تعهدی را قبول کند بیش از دیگران می تواند این تعهد را عملی کند. دولت 
اصولگرایان بیش از دیگر دولت ها،  نماینده کل حکومت اســت. در نتیجه، 

مذاکره با این دولت، واقعی تر و تاثیرگذارتر است.
نکته 7- مذاکره ایران و امریکا  �

مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 دوباره نیازمند مذاکرات تهران – واشنگتن 
شد چه دولت احمدی نژاد باشد چه  روحانی یا رئیسی. چه مسوول مذاکرات 
ســعید جلیلی باشــد، ظریف باشد یا علی باقری کنی. آیا بهتر نیست حاال که 
ایران  و امریکا قرار است دوباره باهم مذاکره کنند عالوه بر هسته ای، درباره 
دیگر موضوعات و مشکالت هم گفتگو کنند.  مذاکراتی برای عادی سازی 
روابط ایران و امریکا و افتتاح کانال ارتباط دیپلماتیک دائمی.مذاکرات مفصل 
و جامع و  صریح و مستقیم میان ایران و امریکا برگزار شود تا هم از ارتباط از 
طریق میانجیگری خالص شویم و هم اینکه در هر  موضوعی مجبور نباشیم 
تحت فشار، برای حل مشکالت و مسائل و در نهایت، وارد مذاکرات محدود با 
امریکا شویم.  دو طرف می توانند دوباره درباره برقراری رابطه دیپلماتیک به 
توافق برسند. در قالب این توافق سفارتخانه های ایران و  امریکا در واشنگتن 
و تهران بازگشایی شوند تا کانال ارتباط میان دو طرف ایجاد شود.در واشنگتن 
ساختمان تاریخی  سفارت ایران دوباره فعال می شود و در تهران هم نیازی به 
پس دادن ساختمان بزرگ سفارت امریکا در خیابان طالقانی  نیست. همان دفتر 
حفاظت از منافع آمریکا در شمال تهران که زیرنظر سفارت سوئیس فعالیت 
می کند همان دفتر  می تواند به ســفارت و کنســولگری تبدیل شود. حداقل 
فایده این کار غیر از بازگشایی کانال ارتباط مستقیم میان ایران و  امریکا این 
اســت که شهروندان ایرانی برای دریافت ویزا راهی دیگر کشورها نخواهند 

شد. در سطح باالتر آن روابط  ایران و امریکا می تواند شبیه روابط پرتنش با 
برخی کشورهای اروپایی باشد.در مقابل می توان تعهد داد شعار مرگ بر امریکا 
همچنان در نمازجمعه و سایر برنامه های دینی - سیاسی حفظ شود و  مردم 
با حرارت بیش از گذشته و مشت های گره کرده علیه امریکا و ... شعار دهند. 
عالوه بر این، در بودجه ســاالنه  کشــور هم مبلغی به عنوان بودجه پرداخت 
یارانه مرگ بر امریکا در نظر گرفت تا هر فرد و سازمانی که درآمدش در اثر  
این تغییر در روابط خارجی کاهش یافته، یارانه دریافت کند. ایران و امریکا در 
منطقه درباره برخی موضوعات دارای  اشتراک نظر، در برخی دیگر، اختالف 
و در بعضی دیگر، بی ارتباط هســتند. مثاًل درباره برقراری ثبات و امنیت در  
افغانســتان و عراق و یمن دارای اشــتراک نظر هستند. درباره اسرائیل دارای 
اختالف نظر هســتند و درباره اختالف ترکیه  و یونان در جزیره قبرس، بی 
ارتباط اند. با بازگشایی کانال ارتباطی مستقیم میان ایران و امریکا همانگونه 
که در دوره  حضور امریکا در برجام وجود داشت می توان از اختالفات کاست 
و درباره آنها شفاف سازی کرد تا به برخورد و تنش  منجر نشود. و همزمان 
اشــتراکات را تقویت و افزایش داد. حال که ایران و امریکا دوباره به مذاکره 
شــبه مســتقیم  رسیده اند بهتر است عالوه بر هسته ای، راهی هم برای حل 
مشکل ارتباطی دو طرف هم بیابند که این به سود دو طرف  است. سیدعطاهلل 
مهاجرانی وقتی معاون پارلمانی رئیس جمهور در دولت هاشمی رفسنجانی 
بود در ســال 69 با  انتشــار مقاله ای در روزنامه اطالعات، خواستار مذاکرات 
مستقیم ایران و امریکا شد. این مقاله جنجالی به پا کرد با  مخالفت و حمله 
و هجمه بســیاری روبه رو شــد. از آن سال تاکنون ۳2 سال می گذرد. آیا نیاز 

است ۳2 سال دیگر هم  بگذرد تا به نتیجه مشابه برسیم؟ 
مهاجرانی دهها سال بعد، درباره این مقاله، یادداشتی نوشت که بخش های 

از ان اینگونه است:
»ســال ها پیش! در خردادماه ســال 1۳69 مقاله ای در روزنامه اطالعات منتشر 
کردم، عنوانش »مذاکره مستقیم«  بود. محشر کبری شد. هر دو جناح و برخی 
شــخصیت ها با صراحت تمام هر چه خواســتند گفتند و تا هر جا می توانســتند  
تاختنــد ... تبریــز رفتــه بودم. قرار بود در مســجد طوبی - با همان گنبد زیبای 
خاطره انگیزش - صحبت کنم. از ماشــین که  پیاده شــدم، با موجی از جوانان 
حزب اهلل روبه رو شدم. با شعار مرگ بر ضد والیت فقیه به استقبال آمده بودند. 
با آن  چنان شوری شعار می دادند که به نظرم رسید لحظاتی دیگر مرا به عنوان 
دشمن والیت فقیه از صحنه زمین و زمان بر  می اندازند. وارد شدیم. هنوز هم 
باور دارم که بایست با این جوانان و یا همان کسانی که برای این جوانان فکر 
و نظریه  می سازند سخن گفت ... کسانی هم هستند که دشمنی با آمریکا، کار 
و کسب آنان است ... منظورم این است که عده ای  هستند که کار و کسبشان 
تیره کردن رابطه و بر هم زدن فضای تفاهم است. ... رحمت و مغفرت خداوند 
بر "ابوایاد" که  سی سال پیش در الجزایر به ما گفت: »ما افراطی ها را آزمودیم، 
یا خائن بودند و یا ابله ...« با این دو گروه  دشوار می شود سخن گفت اما بایست 
جوانانی را دریافت که رگ های گردنشــان در تصویرها درشــت شده است و بر  
پالکارد جلوی فرودگاه نوشــته بودند: آمریکا آمریکا مرگ به نیرگ تو!باید به 

همان جوانان و نویسندگان گفت: نیرنگ  درست است و نه نیرگ«
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 از این داروخانه به آن داروخانه، جست وجویی خسته کننده برای 
تهیه دارو، یک بار بیماران مبتال به دیابت درپی دارو  ســرگردان 
خیابان های شــهر می شوند، باری دیگر افراد مبتال به تاالسمی، 
امــا هرچه هســت یک معنای ســاده دارد، کمبــود  دارو از این 
بیماری به آن بیماری تغییر وضعیت می دهد. این درحالی ســت 
که شــنیده ها حکایت از این دارد که کمبود دارو  ممکن اســت پا 
را فراتــر از داروهای بیماران خــاص بگذارد، زمزمه های نگران 
کننده ای که نایب رئیس اول سندیکای  صاحبان صنایع داروهای 
انســانی ایران، درباره ی آن به خبرآنالین می گوید: »متاســفانه 
کمبودهایی که برای آینده  پیش بینی می شــود زیاد خواهد بود 
و این یعنی هم صنعت دارو متضرر می شــود و هم مردم از این 

شرایط متضرر خواهند  شد.«
 تحریم؛ بزرگترین مشــکل برای تهیه و تولید دارو  �

هشــدارها درباره کمبود دارو اتفاق تازه ای نیست، این روزها بعید 
نیســت که بیماری در مراجعه به داروخانه با پاســخ  کوتاهی مانند 
»این دارو را نداریم.« یا »فقط نمونه داخلی آن را داریم« مواجه 
شود، شاید یکی از مهمترین  دلیل چنین وضعیتی تحریم ها باشد، 
اگرچه گفته می شــود دارو جزو تحریم های کشــورمان نیست اما 
دشــواری های نقــل و  انتقال ارز، حتی بــرای واردات مواد اولیه 

دارو، تبدیــل به مانع بزرگی برای تهیه دارو شــده 
اســت. دراین باره مهــدی  پیرصالحی، نایب رئیس 
اول ســندیکای صاحبان صنایع داروهای انســانی 
ایران بیان می کند: »قطعًا بزرگترین مشــکل  برای 
تهیه و تولید دارو تحریم اســت، اگر تحریم ها نبود 
مشکالت ارز این مقدار سخت گیرانه نمی شد، االن 
هم در تامین  ارز و هم در ارسال ارز مشکل داریم، 
در تحریم ها شاید مواد اولیه دارو شامل تحریم نشود 
امــا در نقــل و انتقال و تامین  ارز مشــکل داریم، تا 
زمانی که تحریم وجود دارد متاسفانه تامین دارو هم 
مشکالت خود را دارد، همه این موارد سبب  کمبود 
دارویی و مشــکالت تهیه مواد اولیه شده است.« او 
ادامه می دهد: »در کنار مشــکالت تحریم ما توقع 
داریم  دولت چابک تر عمل کند و ایرادات داخلی را 

کمتر کند تا حداقل عوارض تحریم ها برای تولید دارو کمتر شود.«
 کمبــود احتمالی 300 تا 400 قلم دارو در ماه های آینده  �

اما جدا از تحریم ها این ایرادات داخلی چیســت؟ چه مســائل و 
مشــکالتی وجود دارد که تولید کنندگان داخلی دارو با نوشــتن  
نامه ای هشــدار آمیز به رئیس جمهور از پیش بینی تعطیلی خطوط 
تولیــد دارو خبــر دادند، آن  هم در ماه جاری یا حداکثر در  ماه های 
آینده، پیش بینی که به نظر می رســد اگر درســت باشــد می تواند 
مشــکالت بیمــاران را چندیــن برابر کنــد. پیرصالحی در  ادامه 
گفت وگــو بــا خبرآنالین می گوید: »همین امروز برخی از خطوط 
دارویی شرکت های تولید کننده نیمه فعال هستند  و اگر به تعطیلی 
کامل برســند قابلیت جبران دارو از روش های دیگر مانند واردات 
هم نخواهیم داشــت و این وضعیت  خیلی بد اســت.« او توضیح 
می دهد: »براســاس آمارها و گزارش های موجود در سازمان غذا 
و دارو مــا پیش بینــی  می کنیم اگر برخی اصالحات صورت نگیرد 
کمبودهای دارویی در تیرماه و ماه های آینده به حد نگران کننده 
خواهد  رســید. البته کمبود دارو به شــدت متغیر است، شاید امروز 
۳0 قلم دارو کم باشــد اما فردا افزایش پیدا کند، اما اگر شــرایط  
با وضعیت موجود ادامه پیدا کند، متاســفانه طبق پیش بینی ها در 
ماه های آینده به کمبودهای ســابق یعنی ۳00 تا 400 قلم  دارو 
می رســد، ولی امیدواریم با تصمیم گیری سریع از 

این کمبودها جلوگیری شود.«
 تولیــد کنندگان دارو دنبال کدام اصالحات   �

هستند؟
نایــب رئیس اول ســندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انسانی ایران در پاسخ به این پرسش 
کــه کــدام اصالحات مد نظــر تولید  کندگان 
دارو اســت بیــان می کند: »ایــن اصالحات 
یعنــی اصالح قانــون مالیات بر ارزش افزوده، 
هزینه هــای گمرگــی،  اصــالح قیمت دارو 
براســاس تــورم.«  پیرصالحی ادامه می دهد: 
»دارو مانند همه فرآورده ها و کاالهای تولیدی 
در  کشور شامل تورم و گرانی می شود، هرچند 
که ما معتقدیم هنوز حقوق کارگر با تورم جامعه 

احتمال کمبود 3۰۰ تا 4۰۰ قلم دارو در تیرماه وجود دارد

 هشدار؛ زمزمه کمبود دارو در کشور
مظاهر گودرزی

براساس آمارها و گزارش های موجود 
در سازمان غذا و دارو ما پیش بینی  
می کنیم اگر برخی اصالحات صورت 
نگیرد کمبودهای دارویی در تیرماه 
و ماه های آینده به حد نگران کننده 

خواهد  رسید. البته کمبود دارو به شدت 
متغیر است، شاید امروز ۳۰ قلم دارو 

کم باشد اما فردا افزایش پیدا کند
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متناســب نیســت ولی همین  افزایش حقوق ها تاثیر خودش را بر 
تولید کنندگان دارو می گذارد، در کنار این مســئله تورم عمومی 
در جامعه مانند  افزایش قیمت ها در وســایلی که تولید کنندگان 
دارو از آن هــا اســتفاده می کننــد از قبیل مقوا، شیشــه، فویل و 
پی وی ســی علت  مضاعف بر مشــکالت تولیــد کنندگان دارو 

است، افزایش قیمت مصرف انرژی از دیگر عوامل 
تاثیرگذار اســت، هزینه  مصرف گاز برای صنعت 
دارو چیزی حدود 10 برابر شده است، ضمن این که 
قوانین مربوط به مالیات بر ارزش  افزوده هم وجود 
دارد.« این تولید کننده دارو می گوید: »از اسفند سال 
گذشته هیچ افزایش قیمتی برای دارو وجود  نداشته 
است، بنابراین صنعت دارو مانند بقیه صنایع شامل 
گرانی ها شــده اما پول خودش را با تاخیر زیادی از 
دولت  می گیــرد، طوری که دوره وصول مطالبات 
صنعــت داروی چیــزی حدود 400 روز اســت، در 
چنیــن وضعیتی فشــارهای  زیادی به این صنعت 
وارد می شود، طوری که این صنعت نمی تواند ماده 
اولیه تهیه کند تا تولید ادامه داشته باشد،  متاسفانه 
کمبودهایی که برای آینده پیش بینی می شود زیاد 

خواهــد بــود و این یعنی هم صنعت دارو متضرر می شــود و هم  
متاســفانه مردم از این شرایط متضرر خواهند شد.«

 پرداخــت افزایش هزینه های تولید دارو از جیب مردم؟  �
اگرچــه یکی از مطالبات شــرکت های تولید کننده دارو افزایش 
قیمــت  داروها متناســب با تورم اســت تا چــرخ تولید همچنان  
بچرخد، اما این مســئله سبب نگرانی بیشتری شده 
اســت، طوری که اگر قرار باشــد افزایش هزینه ها 
برای تولید دارو از  جیب مردم پرداخت شــود قطعًا 
در شــرایط بد اقتصادی فشــار مضاعقی بر دوش 
مــردم خواهــد بود. با این وجود عضو  هیأت مدیره 
ســندیکای صاحبان صنایع دارو می گوید: »صنعت 
دارو هم در این شــرایط نگــران افزایش پرداختی 
مردم  اســت، ما خودمان هم جزو مردم هســتیم 
و تمایــل نداریم افزایش قیمت ها ســبب افزایش 
پرداختی از جیب مردم شــود، اما این  مســئله جزو 
وظایف دولت است، فکر می کنم مجلس بودجه ای 
برای این مسئله پیش بینی کرده است و باید بودجه 
پیش بینی  شده به شرکت های بیمه پرداخت شود تا 
با حمایت بیمه ای پرداختی مردم افزایش پیدا نکند. 

اگرچه یکی از مطالبات شــرکت های تولید 
کننده دارو افزایش قیمت  داروها متناسب 
با تورم است تا چرخ تولید همچنان  بچرخد، 
اما این مسئله سبب نگرانی بیشتری شده 
اســت، طوری کــه اگــر قــرار باشــد افزایــش 
هزینه هــا بــرای تولیــد دارو از  جیــب مــردم 
پرداخت شود قطعاً در شرایط بد اقتصادی 
فشار مضاعقی بر دوش مردم خواهد بود. 
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ســال 2009 در روز پایانی کنفرانس 
ســازه فــوالدی STESSA قرار 
بــر ایــن بود که شــرکت کنندگان را 
به بازدید  از دفتر مهندســین مشــاور 
»لِس رابرتســون« و کارگاه برجهای 
تجارت جهانی در نیویورک ببرند )آن 
زمــان کارگاه در  تــراز صفر بود و بتن 
ریزی فونداسیون تازه تمام شده بود(. 
زمانی که در ســالن جلســات در دفتر 
کارگاه مستقر شــدیم،  آقای ریچارد 
گارالک شــروع کرد تا درباره »سازه« 
برج جدیدی که پس از 11 ســپتامبر 
طراحی شده توضیح بدهد.  صحبتش را 
با این جمله شروع کرد:»این کارگاهی 
است که قدرتهای زیادی در آن حضور 
دارند. قدرِت شهردار  نیویورک، قدرت 
ســرمایه گذران طرح، قدرت فرماندار 
ایالت و… مواردی را که در ذهن داشت 
بر شــمرد...« شاید  انتظار این بود که 
در یک کنفرانس سازه فوالدی، آقای 
گارالک بحث را با »مسائل سازه ای« 
شــروع کند، اما  مشــخص بود که به 
عنواِن نماینده مشــاور، ذهنش درگیر 
مسائل غیر سازه ای پروژه است. هشت 
ســال از آن روز گذشــت  و برج جدید 
تجارت جهانی افتتاح شد و در مراسمی 
از زحمات مشــاور پروژه تقدیر شــد و 
گارالک بــه نمایندگی از  همکارانش 

در شــرکت لس رابرتسون، لوح تقدیر 
را دریافــت کرد. شــاید باید ســالها 
می گذشت تا می فهمیدم که مهمتر از  
»مباحث فنِی طراحی سازه« و مهمتر 
از نکات اجرایی، »قدرت« هایی که در 
یک پروژه حضور دارند را باید  درست 
شناخت و درک کرد. پروژه های بزرگ، 
بدون حضور/مشارکت قدرتهای بزرگ 
اجرا نمی شــوند. اما سرنوشــت همهٔ  
این قدرتهــا، در یک نقطه بهم پیوند 
می خورد و آن »مشــاور طرح« است. 
هنوز برای اظهار نظر درباره »مکانیسم  
خرابی پیشــرونده« در برج عبدالباقی 
زود اســت ولی »مهندسین مشاور« 

نقطهٔ گمشده در صنعت ساخت و ساز  
کشــور ایران محسوب می شود. شاید 
گفته شود: ما »مهندس به قدر کافی« 
داریم. این گزاره صحیح اســت. شاید  
گفته شود: ما »شرکت های مهندسین 
مشاور« هم زیاد داریم. این گزاره هم 
صحیح است. اما آنچه که وجود ندارد  
درِک صحیــح از ســاختار »خدمات 
مهندســی« و »هویت مشاور« است. 
دربــاره هــر دو باید توضیــح داد. در  
یادداشت قبل )از برج چمپلین فلوریدا 
تــا برج متروپل آبادان( گفته شــد که 
دستمزد »طراحی« در کشور ما حدوداً 
یک  بیستم استاندارد بین المللی است. 
وقتی برای خدمات طراحی به »اندازهٔ 
پراید« پول می دهیم نمی توانیم انتظاِر  
نقشه های با کیفیت BMW را داشته 

باشیم.
اما مشکل مشــاور/طراحی در ایران 
فقط دستمزد نیست. »ساختار« مشاور 
در کشــور ما هنوز تعریف نشده است.  
ساختار مشاور در ایران به شکلی است 
که هیچ مشــاوری »باقی« نمی شود 
و همه مشــاورین »ناباقی« اند. قبل  
از اینکــه ســازه فرو بریزد، ســاختاِر 
مدیریت مشــاور فــرو می ریزد، میان 
هیات مدیره کودتا می شود و دادگاه و 
دادگاه ِکشــی  بین بنیانگذاراِن مشاور، 

ســاختار معیوب مشــاور و حادثه متروپول

محمدرضا اسالمی*

امــا مشــکل مشــاور/طراحی در ایــران فقــط 
نیســت. »ســاختار« مشــاور در  دســتمزد 
کشور ما هنوز تعریف نشده است.  ساختار 
مشــاور در ایــران بــه شــکلی اســت کــه هیــچ 
مشاوری »باقی« نمی شود و همه مشاورین 
»ناباقی« اند. قبل  از اینکه سازه فرو بریزد، 
ســاختارِ مدیریت مشــاور فرو می ریزد، میان 

هیات مدیره کودتا می شود.
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اتفاق می افتاد. نگاهی به شــرکتهای 
مهندس مشــاور مطرح بین_المللی 
داشــته باشــیم و ببینیم ماجرا  چگونه 
است؟»ســاختار« مشاور یعنی اینکه 
یــک شــرکت معمــواًل )در ابتدا( با 
مشارکت سه نفر شروع بکار می کند و  
اســم شرکت معمواًل حرِف اوِل نام آن 
سه نفر است، مثاًل این سه نفر چند دهه 
با هم کار می کنند و وقتی که به ســن  
بازنشستگی می رسند، تعدادی نیروی 
زبده در ســاختار خود »رشد« داده اند 
که آنها »مدیر و ســهامدار شــرکت«  
می شــوند. دقت کنید: آن نسل جدید 
ادامهٔ »هویت« مشــاور خواهند بود.
هیچ شرکت مهندسی مشاور در ایران 
نیســت  که ۳ نسل خدمات مهندسی 
داده باشد. یا حتی دو نسل.بازگردیم به 
پروژه عبدالباقی و مشاوریِن »ناباقی« 
)بــا  عمرهای کوتــاه(. نگاِه جاری به 

خدمات مهندسی چنین است که آقای 
عبدالباقی در خوزســتان یا آقای الری 
در شیراز  می روند و به اولین مجموعهٔ 
مهندســِی »دِم دست« پول می دهند 
تــا ســازه را طراحی کنــد. به محض 
اینکه مشــاور  حــرف گوش نکرد )!( 
عوضش می کنند و مشــاور بعدی، با 
خوشــحالی با قیمت کمتر )!( می آید 
و کار می کند.خدمات  مهندســی یک 
امر »جدی« نیست در ایران. در دبی، 
امثاِل عبدالباقی به شــرکتهای مشاور 
بین المللی پول می دهند  برای طراحی. 
در ایران ما می خواهیم خودمان انجام 
دهیــم ولــی خدمات مهندســی به 
»تحقیرشــده ترین شــکل ممکن«  
است.ممکن است گفته شود که عامل 
اصلِی این خرابی پیشــرونده ساختار 
غلط پروژه فیمابین شهرداری و مالک 
)و  اضافه کردن طبقه( بوده است. این 

گزاره صحیح است ولی حضور مشاور 
قوی در یک پروژه، مســیر پروژه را از  
بســیاری آسیبها واکسینه خواهد کرد.

در بــرج خلیفه دبی، ســازه ابتدا برای 
560 متــر طراحی شــده بود ولی »در  
2008« مالــک تصمیم گرفت که برج 
808 متر شــود! و نهایتًا در 2010 این 
سازه با 829.8 متر  افتتاح شد. و بدون 
آســیب. چرا؟ چون آقای ولیام بیکر و 
تیمش مشــاور طرح بودند. شرکتی با 
90 ســال ســابقه خدمات  مهندسی.

امروز این ســؤال اساسی مطرح است 
که بــرای قوام بخشــی به »کیفیت 
خدمات مهندســی« در ایراِن فردا چه  
باید کرد؟ مشــاوِر کم تجربه در پروژهٔ 
بزرگ، همان بوریا باِف سعدی است در 
کارگاِه حریر. مهندسین مشاور قاتل.

* پژوهشگر دانشگاه برکلی کالیفرنیا
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 رئیس جمهور 2۳ اسفندماه این مصوبه را به وزارت آموزش و 
پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی 
کشــور ابالغ کرد و دولت مکلف شــد ظرف مدت یک ماه از 
ابــالغ قانــون، آئین نامه اجرایی را تدوین و به تصویب هیئت 
وزیران برساند. این آیین نامه با 19 روز تأخیر سرانجام در 12 
تیرماه ابالغ شــد.اما آیین نامٔه اجرای رتبه بندِی معلمان مورد 
نقدهای بسیاری قرار گرفته است، به طوریکه علیرضا منادی 
ســفیدان )رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس( در 
یک الیو اینســتاگرامی که از ســوی جامعه فرهنگیان برگزار 
شد، ضمن تائیِد برخی از اشکاالت در این آیین نامه گفت: »ما 
در نوشتِن قانوِن رتبه بندی حساسیِت بسیاری به خرج دادیم، 
اما بعد از اینکه آیین نامه از ســوی دولت ابالغ شــد ما افسوس 
خوردیم که چرا اجازٔه نوشتِن این آیین نامه را به دولت دادیم. 
ما باید خودمان این آیین نامه را می نوشتیم تا دسِت دوستانی 
که در کمیسیون آموزش در طول این مدت شرکت می کردند 
و نظراِت غیرکارشناسی می دادند به آیین نامه نمی رسید. به نظر 
می رســد آن ها در نوشتِن آیین نامه بی مهری کردند.« منادی 
رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه قانون رتبه بندِی 
معلمان مخالفاِن بسیاری داشت، در خصوص آیین نامٔه کنونی 
گفــت: »در این آیین نامه چنــد بند وجود دارد که با مرِّ قانون 
مجلس مغایر است. برای جایگاه برخی از گروه ها در این آیین 
نامه مشکل به وجود آمده که ما تک تک این موارد را پیگیری 
می کنیم تا مرِّ قانون برای آن ها اجرایی شــود.« منادی تأکید 
کرد: »اگر هر کدام از بندهای آیین نامه مغایر با قانونی باشــد 
که در مجلس تصویب شده، کمیسیون تطبیق قوانین مجلس 

آن را بررسی و رد می کند.«
  معلمان چــه ایراداتی به آیین نامه رتبه بندی معلمان   �

می گیرند؟
از بین ایرادات و مغایرت هایی که آیین نامٔه رتبه بندی با قانون 
رتبه بندِی مجلس دارد، چند نمونه بیشتر مورد توجه معلمان قرار 
گرفته که در ادامه به آن اشاره می کنیم: اولین ایراد به تبصره سه 
ماده سه این آیین نامه برمی گردد؛ طبق این تبصره، نیروهای 
فاقِد کد شناسٔه استخداِم مورد تایید سازمان اداری و استخدامی 
کشور، مشمول این آیین نامه نمی شوند. این موضوع بسیاری 
از معلمانی که فاقد این کد اســتخدامی هســتند و به صورِت 
پیمانی جذب شده اند را نگران کرده است. مورد دیگر مربوط 
به ماده 5 آیین نامه رتبه بندی معلمان است؛ در این ماده آمده: 
»مشــموالنی که پس از ارزیابی نخســت، حداقل امتیاز الزم 
برای احراز رتبه آموزشیار معلم را کسب ننمایند، از تاریخ عدم 
احراز رتبه، برای مدت یکسال به آن ها فوق العاده رتبه آموزشیار 
معلمی پرداخت خواهد شد. این دسته از مشموالن می توانند در 

فرصت یکســاله با کسب امتیاز الزم و ارزیابی مجدد در یکی 
از رتبه ها قرار گیرند.« معلمان می گویند: این شــرط و شروط 
گذاشتن برای معلمان با روح قانون در تضاد است. همچنین 
طبق تبصره 5 ماده 4 این آیین نامه »در مواردی که بر اساس 
قوانین مربوط، بازنشســتگی افراد شــاغل مشمول در اختیار 
وزارت می باشــد، اجرای رتبه بندی منوط به حداقل دو ســال 
خدمــت در آموزش و پــرورش از تاریخ اجرای این آیین نامه 
است.« با این اوصاف بسیاری از افرادی که شرِف بازنشستگی 
هستند یا مجبورند دو سال بازنشستگِی خود را به تعویق بیندازند 
و یــا از قیــِد رتبه بندی بگذرند! در بخش جدوِل امتیازات الزم 
برای کســب رتبه های 5 گانه، ســختگیری در کسب رتبٔه 4 
و 5 مورد دیگری اســت که معلمان به آن معترض هســتند. 
آن هــا می گوینــد بیش از 90 درصد از معلمان با این آیین نامه 
نمی توانند به رتبٔه 5 برســند. آن ها می گویند این سختگیری 
باعث می شود معلمان برای رسیدن به سطح دانش یار معلمی 
و استادمعلمی ناامید شوند و تالش چندانی نکنند و این مغایر 
با هدِف اجرای قانون رتبه بندی برای ارتقای ســطح آموزش 
است. مورد دیگری اعتراِض معلمان به اظهارات وزیر آموزش 
و پرورش در مورد اجرای رتبه بندی برای فرهنگیانی اســت 
که بیش از دو ســال ســابقه دارند؛ با این اوصاف معلمانی که 
تازه به اســتخدام آموزش و پرورش درآمده اند مشمول قانون 

رتبه بندی نمی شوند.
 پاســِخ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس   �

به نگرانِی معلم ها
رئیس کمیسیوِن آموزش و تحقیقاِت مجلس در مورد نیروهای 
فاقِد کد شناســٔه اســتخدام، اطمینان می دهد که این موضوع 
به زودی رفع شود. وی همچنین درمورد مشکالتی که آیین 
نامه برای بازنشستگان و معلمانی که تازه به استخدام آموزش 
و پــرورش درآمده انــد، می گوید: »این موارد و مواردی از این 
دســت که مغایر با قانوِن رتبه بندی اســت حتما در کمیسیون 

تطبیق قوانین کنار گذاشته می شود.«
 معلمان: رتبه بندی هنوز نمی تواند معیشت معلمان را   �

ارتقا دهد
اگرچه بعد از 11 سال قانون رتبه بندِی معلمان باالخره به مرحلٔه 
اجرا نزدیک می شود، اما هنوز با آنچه مورد نظِر معلمان است 
فاصله دارد. معلمان می گویند برخالِف تصور، حقوق معلمان 
بســیار کمتر از دریافتِی کارمندان اســت و با احتساِب اصالِح 
آیین نامــٔه رتبه بندی معلمــان، این رتبه بندی هنوز نمی تواند 
منزلت و معیشت معلمان را آنطور که باید ارتقا دهد. به گفتٔه 
آن ها، فاصلٔه دریافتِی معلمان با سایر کارمندان دولت حتی با 

اجرای این قانون رتبه بندی، باز هم زیاد است.

 ایراداتی که به آیین نامه 
رتبه بندِی معلمان

وارد شد 

 نگرانِی 
 معلمان

پابرجاست
زهرا معرفت

دوازدهــم تیرماه، دولــت باالخره آیین نامٔه 
اجرایــی نظام رتبه بنــدی معلمان را ابالغ 
کرد. طرح رتبه بندی معلمان از ســال 90 و 
در پِی تصویِب ســند تحول بنیادین وزارت 
آموزش و پرورش از ســوی شــورای عالی 
انقالب فرهنگی مطرح شــد. در فصل هفتم 
این ســند »ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه 
منابع انسانی از طریق استقرار نظام سنجش 
صالحیتهای عمومی، تخصصی و حرفه ای، 
تعیین مالک هــای ارزیابی و ارتقای مرتبٔه 
)نظــام رتبه بندی( علمی و تربیتی معلمان و 
تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آن ها« یکی 
از راهــکاری عملیاتی برای تحول بنیادین 
وزارت آموزش و پرورش اعالم شــد. از آن 
زمان تا به امروز نزدیک به 11 سال گذشته 
تــا اینکه بعد از کش و قوس های بســیار و 
مخالفت هــای پی درپــی، قانون رتبه بندِی 
معلمان تصویب و در مســیِر اجرایی شــدن 
قرار گرفــت. الیحه رتبه بندیی معلمان 25 
اســفند ســال 99، در آخرین روزهای دولت 
دوزادهم، تحویل مجلس داده شــد. کلیات 
این الیحه هجدهم خردادماه سال 1400 به 
تصویب رســید. این الیحه یکبار به شورای 
نگهبان ارسال و برگشت خورد. سرانجام بعد 
از تغییرات بســیار، ابتدای اسفندماه 1400 
شــورای نگهبان با رتبه بندی موافقت کرد و 
شانزدهم اســفندماه نیز رئیس مجلس این 

مصوبه را برای اجرا به دولت فرســتاد.
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فرســایش خاک، فرونشست زمین، 
خشکســالی، آلودگی هوا، ســوختن 
جنگل هــا، راه افتادن شــیرابه ها از 
محل دپوی زباله ها،  آلودگی آب های 
ســطحی، خشک شــدن دریاچه ها و 
تاالب ها و کاهش بارندگی ها. روزی 
نیســت که ایــن فجایع بخشــی از  
خبرهای رسانه های کشور ما را به خود 
اختصاص ندهند. بقای ایران و خوِد ما 
که در این ســرزمین اقامت داریم به  
معنای واقعی به خطر افتاده اســت اما 
بیشــتر ما ایرانی ها برای مقابله با این 
بالی ویرانگر، تنها به کامنت نویسی و  
هشتگ زنی در فضای مجازی بسنده 
کرده ایم. همه چشــم امید به طرح ها 
و لوایــح مجلس و دولت دوخته ایم و 
منتظریم کســاِن  دیگری از داخل یا 
خارج ایران، ســرزمین ما را از شر این 
فجایع زیســت محیطی نجات بدهند. 
ناگفته پیداست که ادامه این  روند چه 

حاصلی در پی خواهد داشت.
هــر چند تورم و بیکاری، به مشــکل 
اصلی در معیشت ما مردم ایران تبدیل 
شده اســت، اما اگر غافل شویم، این 
بحــران  زیســت محیطی اســت که 
حیات همــه ما را در بلندمدت تهدید 
می کنــد. آن گاه دیگر آینده ای نداریم 
که بخواهیم نگران  سروسامان دادن 
به آن باشیم. وقت آن رسیده که همه 
مردم ایــران حالت انفعالی خود را به 
کنــاری نهــاده و با اراده و  پشــتکار، 
آســتین ها را باالزده و در عمل، دست 
بــه کاِر نجات دادِن اقلیم رو به زوال 

ســرزمین خود بشوند. تنها با پذیرش  
این مسئولیت حیاتی از سوی تک تک 
شــهروندان اســت که ممکن است 
بتوانیم روند تخریب محیط زیســت 
در ایــران را متوقــف  کنیم. کارهایی 
که می توان به صورت فردی یا جمعی 
انجام داد را بارها از رســانه ها دیده و 
شنیده ایم اما یک بار دیگر برای  تاکید 

در ادامه به آن ها اشــاره می کنم.
نخســت بایــد مصــرف خــود را 
کاهــش دهیم. تــا می توانیم باید از 
دورریختنی هــا بکاهیــم و بر کاربرد 
دوباره و چندباره و  بازیافت پســماند 
خــود تکیه کنیم. در کارهای گروهی 
و جمعــی مانند گــردآوری زباله ها و 
ته ســیگارها در طبیعــت، داوطلبانه  
شــرکت کنیم. به آگاهی خود درباره 
ارزش منابــع طبیعــی ژرفا بدهیم و 
دانسته های خود را با دیگران شریک 
شــویم. ما نسلی  هستیم که به خوبی 
به تأثیــر مخرِب فعالیت های خود بر 
محیط زیســت پی برده ایم اما ممکن 
است آخرین نسلی باشیم که  فرصت 
دارد کار موثــری بــرای جلوگیری از 
نابــودی ایران انجــام بدهد. هنگام 
مصــرف آب، بیشــترین میزان دقت 
و احتیــاط  را بــرای جلوگیــری از به 
هدررفتــن آن بــه کار بگیریــم. با 
وسواس خرید روزانه را انجام دهیم. از 
کیسه های پالستیکی  استفاده نکنیم 
و کیسه های پارچه ای در هنگام خریِد 
میوه و خواروبار همراه داشته باشیم. با 
خرید محصوالت دوســت داِر  محیط 

زیست به حرکت منابع مالی به سمت 
درست کمک می کنیم. برای روشنایی 
از المپ هایــی که عمر طوالنی تری 
دارند  استفاده کنیم و در روشن کردن 
آن ها نیز وسواس به خرج بدهیم. اگر 
امکان داریم به درختکاری بپردازیم. 
درخت ها  عالوه برای تولید اکســیژن 
و بــارآوری، به تصفیه هــوا و مقابله 
با تغییــرات اقلیمی کمک شــایانی 
می کننــد اما درآبیاری آن ها  نیز باید 
دقــت عمل به خرج داد. برای نظافت 
در منــزل و محل کار تا میزان ممکن 
از شوینده های غیرشیمیایی استفاده  
کنیم. در انتخاب مواد غذایی آگاهانه 
عمل کنیم و هرچه کمتر از گوشــت 
و لبنیات اســتفاده کنیم. یک چهارم 
گازهــای  گلخانــه ای در جهــان از 
پــرورش حیوانــات اهلــی نشــأت 
می گیــرد. اگر توان مالِی خوبی دارید 
از کمک به خیریه ها و نهادهای  محیط 
زیســتی دریغ نورزید. در آمدوشــد 
روزانــه مســیرهایی را برگزینید که 
برای پیاده روی یا دوچرخه ســواری 
مناســب  باشند و تا آنجا که می توانید 
از خودروی شــخصی خود اســتفاده 
نکنید. دورکاری و خرید آنالین به این 
منظور کمک قابل  توجهی می کند. به 
خاطر بسپارید که ممکن است فرصت 
کوتاهی برای نجات اقلیمی که در آن 
زندگی می کنیم داشــته  باشیم، پس 
مســئولیت حفــظ آن را خودمان باید 
همین امروز بر عهده بگیریم. شــاید 

فردا دیر باشد.

مخاطرات  زیست محیطی
»افق تازه« از چالش های پیش روی  ایران گزارش می دهد 

نعیم نوربخش



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریورماه1401 / شماره2670

The first bilingual economic monthly

دولت اولویت های خود را به درستی انتخاب کند  �
مرتضی افقه )استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز( در پاسخ به این سؤال 
می گوید: دولت در دو سطح باید اقدام  اساسی برای عبور از این بحران انجام 
دهد تا کمترین آســیب به مردم به خصوص اقشــار ضعیف جامعه وارد شــود.  
اولین سطح، مربوط به سیاستهای توزیع عادالنٔه کاالها در داخل کشور است. 
دولت باید برنامه هایی برای اقشــار ضعیف  جامعه ترتیب دهد تا دچار بحران 
نشوند و دوم در زمینٔه تجارت خارجی باید مسیری پیش بگیرد که دچار کمبود 
مواد  غذایی نشویم. در واقع دولت باید ارز کافی برای تأمین نیازهای اساسی 

مردم داشته باشد و این از مهم ترین وظایف  دولتهاست.

این اســتاد دانشــگاه به افزایش قیمِت مواد غذایی در جریان این بحران اشاره 
کرد و گفت: در این شرایط اقشار ضعیف  جامعه آسیب می بینند و دولت باید 
وجوهی کافی برای تأمین این کاالها برای 5 دهک پایین جامعه در نظر بگیرد.

افقه می گوید: سیاسِت غلط حذف ارز ترجیحی سبب افزایش قیمت ها شده و 
در کنار این بحران غذایی ســبب کمبود مواد  غذایی می شــود در نتیجه دولت 
باید به طور مســتقیم ورود کند و اولویت خود را تأمین معاش گروه های کم 

درآمد با  برنامه های مختلف قرار دهد.
به گفتٔه این اســتاد دانشــگاه؛ در شــعارها همواره این گروه مورد خطاب قرار 
می گیرند اما در طول این سال ها آنچه اتفاق  افتاده خالف شعارها بوده است. 

چگونــه باید از بحران جهانِی غذا عبور کرد؟

 بحران غذایی 
در کمین 

کم درآمدها

این روزها زیاد از بحران غذایی در جهان می شــنویم. دو ســال درگیرِی کشــورها با پاندمی کرونا، 
شروع جنگ اوکراین و  روسیه در شرایطی که تغییرات آب و هوایی خیلی به سود کشاورزی نیست 
و زنِگ خطِر خشکسالی خیلی وقت است که به  صدا درآمده و در این شرایط، کاهش ذخایر غذایی 
از جمله عواملی است که با استناد به آن، کارشناسان از حتمی بودِن  این بحران جهانی خبر می دهند.

اقتصاد ایران طی ســالهای گذشــته وضعیِت ناســالمی داشته و در این شرایط، اقشار ضعیف جامعه، 
بیشــترین آســیب  دیده اند. به اســتناد یکی از تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس، حدود 89 درصد 
از فقرای ایران کارگران و بازنشســتگان  هســتند، به طوریکه طی این ســال ها با پدیده ای به نام 
شــاغالن فقیر مواجه بوده ایم. دولت ســیزدهم برای گذر از این  وضعیت و مشــکالتی چون کمبود 
بودجه و کنترل تورم به دور جدیدی از هدفمندسازِی یارانه ها روی آورده است. حذف  ارز ترجیحی 
و تخصیص یارانه به مردم که البته به گفتٔه دولت قرار است این یارانٔه نقدی به کاالبرگ الکترونیک 
تبدیل  شــود، سیاســتی اســت که اکنون دولت در پیش گرفته است. حال سؤال این است که با توجه 
به اینکه سیاســت های اقتصادی  کشــور باعث افزایش قیمت کاالهای اساســی می شود و از طرفی 
به گفتٔه کارشناســان بحران جهانی غذا نزدیک اســت،  چطور می توان از این بحران عبور کرد و چه 

اقدامی برای اقشــار ضعیف جامعه باید انجام داد؟
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طی سه دهه گذشته سال به سال سفرٔه این 
اقشــار کوچکتر شده بنابراین گرچه دولت  
نمی تواند کمبودهای تمام این سی سال را 
یکباره جبران کند اما باید حداقل ها را حفظ 
کند تا اوضاع از این بدتر  نشود.افقه می گوید: 
یک بحث این است که دولت بودجٔه کافی 
برای اجرای سیاست ها داشته باشد و بحث 
دیگر این است که  دولت اولویتهای خود را 
به درســتی انتخاب کند. در این زمان بیش 
از هر زمــان دیگری اولویتهای دولت باید 
گروه هــای  کم درآمدی باشــد که در این 
ســه دهه کمتر مورد توجــه قرار گرفتند و 
در تخصیص بودجه باید به این قضیه توجه  
شــود.عضو هیئت علمی دانشــگاه شهید 
چمران اهواز در خصوص سیاســت دولت 
برای تخصیص یارانه یا کوپن  الکترونیک 
و… می گوید: در شرایطی که حداقل سی 
میلیون نفر دچار فقر مطلق هســتند اجرای 
این سیاســت ها به ناچار  الزم اســت. البته 
این نقطٔه مطلوبی نیست که به آن رسیدیم 
و نشان می دهد تا االن سیاست های درستی 
اجرا نشــده که به  اینجا رســیدیم. ما امروز 
به سیاســتهای دوران جنگ برگشته ایم و 
به اعتقاد من شــرایِط امروز از دوران جنگ 
نیز بحرانی تر  اســت.به گفتٔه افقه؛ دولت از 
طرق مختلفی که معمول و مرســوم است، 
یعنی هم پرداخِت یارانه و هم جیره بندی و 
هم  تخصیص کوپن باید به اقشــار ضعیف 
جامعــه کمک کند. مهم ترین کاری که در 
این زمینه باید انجام داد شناســایی گروه ها  
هدف اســت که دولت معمواًل در این زمینه 
ضعف دارد و ابزار الزم برای شناسایی کامل 
را ندارد. هر چند دولت معتقد  اســت آن ها 
که زیر نظر بهزیستی و کمیته امداد هستند 
شناسایی شده اند اما با توجه به اینکه امروز 
فقر گســترده شده،  پرداختِن صرف به این 
گروه های شناسایی شده، کافی نیست و باید 

حمایت گسترده تر شود.
به گفتٔه افقه؛ با توجه به سوءتدبیرهایی که تا 
به امروز داشته ایم، ساالنه به تعداد فقرا اضافه 
شده و خب چون این افراد  زیرمجموعٔه این 

دو دستگاه هم نیستند بنابراین شناسایی این 
افراد یکی از مهم ترین اقداماتی است که باید 

انجام شود.
افقه همچنین در مورد کمک به کشاورزان از 
طریق افزایش قیمت خرید تضمینی گفت: 
دولت می تواند با اجرای این  سیاســت های 
تشویقی برای کشاورزان بخشی از مشکل 
را در داخــل حل کند. باید کمکهای دولت 
به جای درســتش بــرود؛  کمک دولت به 
کشــاورزان باید به دســت خوِد کشاورزان 
برسد نه دالالن، که در اینصورت نه به نفع 

تولیدکننده و نه خریدار  است.
این اســتاد دانشــگاه بیان کرد: برای اینکه 
از ایــن وضعیــت عبور کنیم باید تولید ملی 
افزایش پیدا کند و اشــتغال زیاد شود.  یکی 
از مهم ترین کارهایی هم که دولت باید انجام 
دهد این است که تکلیف تحریم ها را به هر 
شکلی که می تواند مشخص  کند. در شرایط 
موجود تعداد فقرا روز به روز بیشــتر شــده و 
اندک افرادی ابرثروتمند شده اند، اگر دولت 
بتواند از طریق  ابزارهایی که در اختیار دارد 
از این افراد و گروه ها مالیات سنگین بگیرد 
و ایــن مالیات ها را صرف اقدامات حمایتی 
کنــد،  می توان امیدوار بود که پا در مســیر 
درستی گذاشــته است. هرچند این افراد با 
اتکا به ثروت و قدرت خود از زیر بار  مالیات 

فرار می کنند.
بایــد انگیــزٔه ماندن در روســتا و کار روی 

زمین های کشاورزی را افزایش داد
محسن احتشام )عضو کمیسیون کشاورزی 
اتاق بازرگانی ایران( نیز در خصوص بحران 
جهانی غذا و اینکه ایران  چگونه باید از این 
بحران بگذرد، گفت: توانمندِی کشور ما در 
زمینٔه کشــاورزی باالست و اگر از تولیدات 
این بخش به  درســتی حمایت شــود، این 

بحران خیلی دامن ما را نخواهد گرفت.
عضو کمیســیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
ایران تأکید کرد: اگر در بخش کشاورزی از 
تولیدکنندگان و صنعت  کشاورزی حمایت 
شــود با توجه به ظرفیتهایی که ما در ایران 
داریم می توانیم حتی کشورهای اطراف خود 

را نیز حمایت  کنیم.
احتشام بیان کرد: اینکه چقدر می توانیم در 
بخش کشــاورزی استراتژی درستی داشته 
باشیم و از روش های درستی استقاده  کنیم 
که در این بحران گرفتار نشــویم بســتگی 
به رویــه و برنامه ریزی های ما دارد.وی به 
بحران کم آبی نیز اشاره کرد و  گفت: بحراِن 
کــم آبی در ایران نیز بر بخش کشــاورزی 
تأثیــر می گذارد اما به هر حال می توانیم با 
برنامه ریزی بخشــی از  این مشکل را حل 

کنیم.
احتشــام در مــورد لــزوم اســتفاده از 
تکنولوژی هــای روز برای صرفه جویی در 
آب در تولیدات کشاورزی گفت: یک مسئله  
بهینه اســتفاده کردن از آب اســت. ما باید 
محصوالتی را بکاریم که در آن مزیت داریم 
و با کم آبی ما سازگار است. مبادلٔه  مزیت ها 
یعنی محصوالتی که می توانیم را تولید و آن 
را با محصوالتی که برایمان به صرفه نیست 
مبادله کنیم. آموزش  کشاورزان ما در بهینه 
کردِن مصرف آب و کاشت محصوالتی که 
خیلی به آب نیاز ندارند نیز مســئلٔه مهمی 
است. ضمن  اینکه در کنار این موضوع باید 
از تکنولوژِی روز استفاده کنیم تا مصرف آب 

کمتری داشته باشیم.
عضو کمیســیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
ایران در مورد حمایت دولت از محصوالت 
کشاورزی گفت: انگیزٔه کشت و  کار را بین 
کشاورزان باید باال ببریم. قیمت محصوالت 
کشاورزی ما با توجه به زحمتی که کشاورز 
می کشــد منصفانه  نیست. دالل ها از این 
محصوالت سود بیشتری به جیب می زنند 
درحالیکــه تولیدکنندٔه واقعی ضرر می کند. 
افزایــش قیمــت  تضمینــی محصوالت 
کشــاورزی این انگیزه را به تولیدکنندگان 

می دهد تا بیشتر تولید کنند.
احتشام می گوید: باید انگیزٔه ماندن در روستا 
و کار روی زمین های کشاورزی را افزایش 
داد تا کمتر به کشورهای دیگر  وابسته باشیم 
و اگــر چنین بحرانی روی داد بتوانیم از آن 

عبور کنیم.
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 »افق تازه« گزارش می دهد

مخدوش شدن 
سالمت روان جامعه 
با باالرفتن قیمت ها

هرچند تورم و گرانی سال هاســت که کام مردم ایران را تلخ کرده اســت، 
شعله ور شدن آن در سال های اخیر، روح و  روان همه ما را بیشتر از همیشه 
به بازی گرفته است. بسیاری از ما با حسرت به زندگی و رفاه مردم در سایر 
کشورها  می نگریم و آرزو می کنیم ایران عزیز ما نیز روزی از این بالی 
خانمان ســوز نجات یابد. اما امروز در پی وقوع  سلســله وار رخدادهایی در 
سطح جهانی مانند همه گیری کرونا و جنگ اوکراین، مردم در کشورهای 
دیگر نیز )هرچند نه به  شــدتی که ما گرفتار آن هســتیم( با این معضل 
یعنی تورم و گرانی روبرو شده اند. در ادامه مقاله ای را از مجله » بلومبرگ 
بیزنس ویک« به قلم »جیمز ای. آلیس« برای شما به فارسی برگردانده ایم 
که به موضوع تورم و تأثیر  روانی آن بر اذهان جامعه آمریکایی می پردازد.

»رابرت شــیلر« برنده جایزه نوبل و تیم همکارانش در مقاله ای با عنوان 
»چرا مردم عالقه ای به تورم ندارند؟«  که ســال 1997 در پژوهشــنامه 
اداره ملی اقتصاد به چاپ رسید، با صدها نفر از اتباع آمریکا، آلمان و برزیل 
به  مصاحبه پرداخت. در حالی که اکثر این افراد اطالعات دقیقی درباره 
این پدیده اقتصادی نداشتند، همه آن ها به طرز  هماهنگی با آن مخالف 
بودند. حتی زمانی که یکی از پژوهشگران به یکی از پاسخ دهندگان گفت 
که تورم می تواند به  افزایش دستمزد او بینجامد، وی با اراده ای راسخ بر 
موضع مخالفت خود با این پدیده پافشاری کرد. »هارواردان.  گریگوری 
مانکیو« در نقدی که بر پژوهش یادشده نوشته است می گوید: »من گمان 
دارم یکی از تفاوت های مهم  میان اقتصاددانان و عوام این اســت که ما 

تا اندازه ای به زبان هایی متفاوت سخن می گوییم«.
این مشــکلی اســت که شــامل حال تورم نیز می شود؛ واژه ای که طبق 
یافته های پژوهش شــیلر، پرکاربردترین اصطــالح  اقتصادی در اخبار 
منتشرشــده در پایگاه اطالعاتی Nexis می باشد )حتی از اصطالحات 
پرکاربردی مانند  بیکاری، بهره وری و فقر پیشی می گیرد(. این اصطالح 
تعریف اقتصادی روشنی ندارد و درباره آن چیزهایی می گویند  مانند سقوط 
قدرت خرید پول در گذر زمان یا عدم مطابقت افزایش اسمی درآمد با تغییر 
ســطح قیمت ها. اما تورم برای  آن دســته از ما که بیشــتر در حوزه اقتصاد 
خانگی و ُخرد تعلیم دیده ایم تا سیاست گذاری های کالن، مفهومی سیال 

و  منعطف می نماید. ما اطالع دقیقی نداریم که وقوع شــوک در عرضه 
چگونه بر سیاســت های پولی اثر می گذارد اما فطرتاً  درک می کنیم که 
هرچه باعث اضمحالِل اســتانداردهای معیشــتِی ما به طریقی غیرقابل 

کنترل شود، چیزی است که باید از  آن هراسید.
در حالی که نگرانی از روند افزایش قیمت ها در آمریکا به موضوع بحث های 
داغ دور میز شام تبدیل شده است )پدیده ای  که تقریباً به مدت چهار دهه 
در ایاالت متحده دیده نشــده بود(، این تنها تورم نیســت که مردم را آزار 
می دهد. آبشاری از  رویدادهای به هم پیوسته موجب بروز این هراس در 
افکار عمومی شده است ناظر بر این که ستون های زندگِی مدرِن  آمریکایی 
در حال فروریختن هســتند: همه گیری هایی که خیال دست برداشتن از 
سر مردم را ندارند، کمبود در همه نوع  کاال از خودروهای صفر گرفته تا 
شــیر خشــک، تیراندازی در اماکن عمومی و ناامن شدن مدارس، سقوط 
بازارهای  مالی، شــورش ششــم ژانویه با تحریک رییس جمهور پیشینی 
که به دروغ پراکنی درباره منصفانه نبودن انتخابات در آمریکا  می پردازد، 
یــک دیــوان عالی که قصد دارد حق انتخاب زنان در تولیدمثل را از آن ها 
ســلب کند و در نهایت جنگی در  اوکراین که می تواند به یک رویارویِی 
تمام عیار اتمی منتهی شود. تمام این آشوب ها مردم آمریکا را به یاد وحشت  
روزهایی در دوره ریاســت جمهوری »جیمی کارتر« می اندازد که آخرین 
نمونه از شــعله ور شــدن آتش تورم در این  کشور قلمداد می شود.»جورج 
اوِون آســتین« اســتاد اقتصاد و روانشناسی در دانشگاه »کارنِگی ملون« 
معتقد است: »در حال  حاضر مردم تحت تأثیر محرک ها به نقطه شکست 
رسیده اند. وقتی مردم در وضعیت ترس و وحشت به سر ببرند، نسبت به  
همه چیز نگرانی و تشویش پیدا می کنند. بنابراین مردم حق دارند بابت 
مسائل اقتصادی نگران باشند اما این وحشت به  واسطه تمامی مخاطراتی 
که در پس زمینٔه بحران های موجود در برابر مردم قد علم کرده اند، تقویت 
و پررنگ تر  می شــود«.ممکن اســت وسوســه بشویم که برای به دست 
آوردن سررشته ای از چگونگی پیش رفتن اوضاع فعلی، نگاهی به دوران  
ریاست جمهوری جیمی کارتر بیندازیم. همانند امروز، دهه هفتاد میالدی 
زیر بمباران شوک های نفتی، جهش های قیمتی،  تبعیض های نژادی و 

نعیم نوربخش



29 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریورماه1401 / شماره70

The first bilingual economic monthly

بحران های خارجی بود. اما اوضاع ســال 2022 از جنبه های بســیار مهمی متفاوت 
است. در  دهه هفتاد نرخ بیکارِی منتهی به پایان سال در ایاالت متحده در محدوده 
4.9 درصد تا 8.2 درصد در نوسان  بود اما امروز نرخ بیکاری ۳.6 درصدی در آمریکا 
از تک تک ماه های بیست سال گذشته پایین تر است. نرخ تورم در  دهه هفتاد تقریبًا 
ســه برابر شــد اما روند انفجار قیمت کنونی در آمریکا کمتر از دو ســال عمر دارد. در 
سال های  197۳ و 1979 با وقفه در عرضه نفت شاهد صف های طوالنی در پمپ 
بنزین های آمریکا بودیم اما امروز  برای کسانی که مایل باشند بیش از 5 دالر به ازای 
هر گالن بپردازند، بنزین به میزان نامحدود موجود است.پس چرا مصرف کنندگان 
تا این حد وحشت زده شده اند؟ شاید دلیلش این است که مردم آمریکا موهبت ثبات 
قیمت ها و  احساس آرامشی که با خود دارد را امری مسلم و حق خود می شمارند. 
از بحران مالی سال 2008 تاکنون  خزانه داری آمریکا نرخ بهره برای منابع خود را 
طی 10 ســال از 1۳ ســاِل سپری شــده، نزدیک به صفر نگه داشته  است و تا قبل از 
نوســانات عرضه ای که ناشــی از همه گیری در سال گذشته بود، آمریکا شاهد تورم 
ناچیزی بوده است.»ریچارد کورتین« که از سال 1976 تا سال جاری مسئول بخش 
تحقیقات احساس مصرف کنندگان در  دانشگاه میشیگان بوده است می گوید: »اغلب 
مصرف کنندگان امروزی، خاطره ای از شتاب گیری تورم در دهه هفتاد به  یاد ندارند. 
بیشتر مردم شخصاً شاهد تورم هایی ناچیز بوده اند و تنها جهش های کوتاه مدت نفتی 
را تجربه کرده اند. این  فقدان تجربه اســت که موجب برجســته شدن واکنش های 

احساسی میان آن ها نسبت به نرخ باالی تورم شده است«.
کبریتی که آتش به انبار بسیاری از معضالت کنونی انداخت، همه گیری کووید-19 
بود. همه گیری باعث ایجاد وقفه در  دادوستد بین المللی شد و زنجیره های عرضه ای 
را از بیــن بــرد کــه به آمریکا امکان می داد بخش بزرگــی از نیاز خود به  مواد خام 
را برون ســپاری کند و هزینه تولید را به واســطه انبوه سازی در سایر کشورها پایین 
بیاورد. مانعی که  کووید-19 در ســفرهای فرامرزی ایجاد کرد، تولید محصوالت 
جانبی و یدکی مانند تراشه ها را در کارخانه های آسیایی  مختل کرد و با زمین گیر 
شدن زنجیره تأمین جهانی، پدیده جهانی سازی به نقطه ضعف اقتصاد تبدیل شد. 
در همین  زمان جابجایی های عظیم در نیروی کار موجب بروز کمبود کارگر شــد 
که یکی از دالیل برنگشتن میزان تولید به اوضاع  عادی و یا برنگشتن قیمت ها به 
ســطوح قبلی به شــمار می رود. وقتی حمله روسیه به اوکران موجب افزایش بهای 
جهانی  انرژی شــد )که رکنی اساســی و تأثیرگذار بر قیمت هر نوع کاال و خدمت 
تلقی می شــود(، پدیده قیمت های فزاینده پای خود  را به گفت وگوهای خانوادگی 

دور میز شام باز کرد.
کورتیــن در مقالــه خود می گوید جهش های بزرگ و ناگهانی در قیمت ها می تواند 
اثری خطرناک و پایدار بر انتظارات  مصرف کنندگان داشته باشد. با باالرفتن قیمت ها 
در دهه هفتاد میالدی، کارگران به مطالبه دســتمزد باالتری رو آوردند تا  کاهش 
قدرت خرید خود را جبران کنند. این امر به نوبه خود موجب شد کسب وکارها بهای 
کاال یا خدمات خود را باال  ببرند که دوباره باعث می شد آتش درخواست حقوق های 
باالتر مشــتعل شــود. این گرداب قیمت-دستمزد بود که دولت های  فورد، کارتر و 

ریگان را به دردسر انداخت.
کورتین بر این باور است که تداوم روند فعلی در بازار یعنی باالرفتن قیمت، همزمان 

با شرایط بازار کار سبب می شود  مصرف کنندگان، طبق روانشانسی رایج در دوران 
تورمی رفتار کنند؛ یعنی همان راهبرد »بخر پیش از آن که گران تر  شــود«. وقتی 
این رفتار میان مصرف کنندگان جا بیفتد به دشواری می توان آن را تغییر داد. در واقع 
رییس وقت  خزانه داری آمریکا »پائول ُولِکر« ناچار شد نرخ بهره را تا 21 درصد باال 
ببرد تا این چرخه شوم را متوقف کند.  امری که اقتصاد را تا مرز به زانو درآمدن پیش 
برد. در طول رکود سال های 1980 تا 1982 نرخ بیکاری به  باالی 10 درصد رسید.
خاطرات به جا مانده از این دوره است که سبب شده تا بسیاری از فعاالن وال استریت 
نگران حرکت بعدی از سوی  رییس فعلی خزانه داری آمریکا یعنی »جرمی پاِول« 
باشند. همه می دانستند که نرخ بهره برای منابع خزانه داری  آمریکا نمی تواند تا ابد 
نزدیک به صفر باقی بماند اما این دوره طوالنی برای کســب آســان پول باعث شد 
که بسیاری برای  بازگشت به شرایط عادی از کسب آمادگی غفلت بورزند یا حتی 

خیال کنند شرایط عادی همان گونه است.
از لحاظ تاریخی نیز بشر نتوانسته است هنگام مواجهه با تردیدهای جمعی، 
واکنش مناسبی نشان بدهد. مثاًل گفته می شود  وقتی قوم باستانی اینکاها 
با پدیده خورشیدگرفتگی در آسمان برخورد کردند، بار دیگر به سنت قربانی 
کردن انسان ها رو  آوردند چرا که درکی از وضعیت موجود نداشتند. در شرایط 
جاری نیز فشــار ســنگینی روی دوش سیاست گذاران مالی و  سیاسی است 
تا شرایط ثبات اقتصادی را احیا کنند.انجام این وظیفه به طور خاص برای 
»جو بایدن« دشــوار خواهد  بود. رییس جمهوری که بســیاری با این امید به 
او رأی دادند تا پس از دوره ای از بی ثباتی تحت ریاســت »دونالد ترامپ«  
بتواند دولتی منضبط و پیش بینی پذیر را دوباره بر سر کار بیاورد. اما ناتونی در 
تبدیل ایده های کالن به قانون و پیش  آوردن تهدیدهایی مانند نوع برخورد 
با همه گیری، مخالفت با ماسک اجباری و اکنون نیز تورم فزاینده، باعث شده 
اســت تا  شایســتگی این رییس جمهور نیز زیر سؤال برود. نظرسنجی های 
اخیر نشان می دهد که بیش از 50 درصد آمریکایی ها  از عملکرد او خشنود 
نیســتند. خطری که اکنون بایدن را تهدید می کند این اســت که اگر مردم 
نتوانند او را به عنوان  بخشی از راه حل قلمداد کنند، بی تردید به او به عنوان 
بخشــی از مشــکل نگاه خواهند کرد. این درســی است که جیمی  کارتر در 
انتخابات مجدد سال 1980 به خوبی آن را فراگرفت.آیا هیچ سیاست مداری 
قادر خواهد بود در شرایطی  که باران مشکالت بر روح و روان مردم آمریکا 
فرو می ریزد، راه حلی برای شرایط فعلی ارائه کند؟ از آنجا که بسیاری  از این 
مشکالت تحت تأثیر روند تورمی، پیچیده تر و برجسته تر شده اند، چنین امری 
نامحتمل است. ممکن است دولت  راهی برای بازگرداندن شیرهای خشک 
به قفسه های فروشگاه های هدف پیدا کند اما تداوم تحریم روسیه به معنای 
باال  ماندن بهای بنزین خواهد بود. بازگشایی کارخانه های تراشه سازی در 
آسیا ممکن است تولید خودروسازی ها را احیا کند  اما کمبود نیروی کار به 
این معنی خواهد بود که مثاًل وقتی دیرهنگام نیاز دارید یک نسخه دارو را 
تهیه کنید، با تعطیلی  زودهنگام داروخانه محله خود مواجه شوید. متاسفانه 
ممکن است ناتوانی در بهبود واقعی چالش های تورم پایه در آمریکا  به نوعی 

در این کشور، جریان عادی امور به حساب آید.
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حدود چهار ماه از آغاز ســال جدید می گذرد، 
اما همچنان برخی گروه ها نســبت به افزایش 
حقوق های خود اعتراض  دارند؛ بازنشستگان 
از جملــه گروه هایی هســتند که همچنان در 
گوشــه و کنار کشــور به دلیــل نارضایتی از 
رقــم اضافه حقوق  خود دســت به اعتراضات 
خیابانــی می زنند، حاال پــس از اعالم میزان 
افزایش حقوق در ســال جدید، بازنشســتگان 
تأمیــن  اجتماعی به شــدت از ارقام افزایش 
اعالمی توسط دولت ناراضی هستند و همچنان 
نمی دانند که اعتراضات ایشان چه  سرانجامی 
خواهد داشــت و به نتیجه مــورد نظر خواهد 
رســید یا خیر؟ این قشــر که شــمار زیادی از 
بازنشســتگان کشــور را  تشکیل می دهند، از 
جمله اقشــار ضعیفی هســتند که بار سنگین 
تورم و فشــار اقتصادی در کشور شانه هایشان 
را از قبل  خمیده تر کرده و ضروری اســت، هر 
چه ســریعتر مسئوالن ذیربط در کشور به حل 
و فصل مشــکالت ایشــان بپردازند. به  گفته 
علی دهقانی کیا رئیس کانون بازنشســتگان 
تأمین اجتماعی شهر تهران، کمیسیون تطبیق 
قوانین نســبت به  خواسته های بازنشستگان 

اعــالم موضع کرده اســت و مصوبه دولت را 
غیــر قانونی اعالم کرده و در نهایت ریاســت 
محتــرم  مجلــس باید به دولت نامه ای بزند تا 
قانون را به درســتی اجرا کنند بدین شکل که 
مجدداً مصوبه جدیدی ابالغ و به عنوان  قانون 
قطعی الزم االجرا ابالغ شــود. رئیس جمهور 
هم روز چهارشــنبه هفته گذشــته تصمیمات 
جدی در این حوزه گرفته  و درخواســت کرده 
تا با وزارت تعاون صحبت شــود تا در نهایت 

امر مشکالت حل شوند.
دهقانی کیا در ادامه می افزاید: مشــکل ماده 
96 قانون تأمین اجتماعی اســت که سازمان 
موظــف اســت، کلیه مســتمری  بگیران به 
نســبت افزایش تورم زندگی که هیئت دولت 
به نســبت افزایــش هزینه های زندگی اعالم 
می کند، افزایش حقوق  داشــته باشــد و رقم 
اعالمی که ده درصد است خالف قانون است، 
دلیل اعتراضات نیز همین است. بنا به پیشنهاد 
ســازمان  تأمین اجتماعی مصوبه ای به دولت 
فرســتاده شده است. حدود 45 سال است که 
این رویه وجود دارد، این در حالی اســت  که 
متاسفانه امسال، این مسیر طوالنی شد و دو ماه 

 رئیــس کانون بازنشســتگان تأمین 

اجتماعی شهر تهران در 

گفت و گو با »افق تازه« مطرح کرد

خواسته های  تامین 

به حق بازنشســتگان 

در اولویت ماست

فرزانه تهرانی
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طول کشید، در نهایت هم موجبات نگرانی 
بازنشستگان را فراهم  آورد.

او در خصــوص مــوارد قانونــی در حوزه 
افزایــش حقــوق بازنشســتگان توضیح 
می دهد: بر اســاس قانون برای آن دسته 
از  افرادی که مشــمول قانون کار هستند، 
تورمی که مرکز آمار اعالم می کند، باید مبنا 
باشد و همچنین بر اساس مصوبه  شورای 
عالی کار، حداقل بگیران بازنشســته نباید 
از حداقل بگیران شــاغل دریافتی کمتری 
داشــته باشــند.او ادامه می دهد: پانزدهم 
خــرداد ماه مصوبه ای که از ســوی هیئت 
وزیــران تصویــب و به تأمیــن اجتماعی 
ابالغ شده مورد  قبول کانون بازنشستگان 
تأمین اجتماعی قرار نگرفته و بازنشستگان 
نســبت به اجرای نصفه و نیمه این مصوبه 
رضایت  ندارند زیرا خواســتار اجرای کامل 
قانون همان طور که ســال های قبل بوده، 
هســتند. خواسته کانون های بازنشستگی 
زیر  مجموعه تأمین اجتماعی تنها اجرای 
قانون است، با توجه به ابالغ مصوبه از سوی 
هیئت وزیران مشــخص شده این  قانون 
آن طور که باید اجرا نشــده و افزایشی که 
در قانــون تأمین اجتماعی در  ماده 111 و 
ماده 96 قید شده است،  رعایت نشده است. 
این اولین بار است که دولت قانون مصوب 

خود را اجرایی نمی کند.
دهقانی کیا با اشــاره بــه ماده 111 و 96 

ســازمان تأمین اجتماعــی برای افزایش 
حقوق بازنشستگان در ادامه  صحبت های 
خود می گویــد: هر آنچه که برای حداقل 
بگیران شــاغلین در نظر گرفته شده است 
باید برای حداقل بگیران  بازنشستگان هم 
اعمال شود. در ماده 96 آمده است، سازمان 
مکلف اســت میزان کلیه مستمری های 
بازنشستگی، از  کار افتادگی کلی و مجموع 
مستمری بازماندگان در فواصل زمانی که 
حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به  
افزایش هزینه های زندگی که همان تورم 
اســت، با تصویب هیئت وزیران به همان 
نســبت افزایش دهد.  با توجه به شــرایط  
کنونی کشور و افزایش قیمت کاال و تورم 
موجود در کشــور نمی توان با این حقوق ها 
روزگار گذرانــد. دولــت نباید این  افزایش 
57 درصــدی را بــا امــا و اگر برای برخی 

بازنشستگان اعمال کند.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی 
شــهر تهران بیان کرد: برای بازنشستگان 
اجرای قانون مهم اســت، یعنی تمام  آن 
مــواردی که هیئت مدیره تأمین اجتماعی 
تصویب کرده و برای تأیید به دولت ارسال 
کرده، باید اجرایی شود. این  قضیه در همه 
دولت ها صورت گرفته اما در ســال جاری، 
قانون اجرایی نشــده و در نظر داریم برای 
پیگیــری این امر به  دیوان عدالت اداری 
شــکایت کنیم. توقع بازنشستگان تأمین 
اجتماعی اجرای قانونی بود که هر ســاله 
تأییــد و اجرایی  می شــد، روزی که وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش 57 
درصدی حقوق ها در سال 1401 خبر داد،  
همه امیدوار شــدند تا باالخره از بار گرانی 
و تورمی که به ویژه بازنشستگان را تحت 
فشــار قرار می دهد، اندکی خالصی  یابند 
ولی در کمال ناباوری این امر محقق نشد 
و با مصوبه ای که تصویب و ابالغ شــد از 

واقعیت دور شدیم.
دهقانــی کیا می افزاید: ما مخالف افزایش 
حقوق حداقل بگیران نیســتیم و معتقدیم 
با حقوق های پنج و شــش میلیون تومانی  

نمی توان زندگی کرد و بدون شک و تردید 
افزایش حقوق ها شــامل حال این دسته از 
مستمری بگیران و بازنشستگان هم  بشود. 
حاال وقت آن نیســت که بازنشستگان در 
مقابل شاغالن قرار گیرند، زیرا این افراد ۳0 
سال خدمت کرده اند و به  نسبت حقوقشان 
هم به ســازمان تأمین اجتماعی، حق بیمه 
پرداخــت کرده اند. در این دوران باید وقت 
آن باشد که ثمره آن  سال ها را ببینند و از 
آن بهره مند شوند، دوران بازنشستگی نباید 
با این همه درد و رنج نداری و سختی های 
مکرر زندگی  همراه باشــد، سازمان تأمین 
اجتماعــی نهادی خصوصی اســت و این 
یعنــی هر فردی همان میزان آورده ای که 
با خود  داشته، در پایان باید باز پس بگیرد اما 
در کمال ناباوری، اجرای قانون به صورتی 
که گفته شــده، مورد قبول بازنشســتگان  
نیست و حق بسیاری از بازنشستگان نادیده 
گرفته شــده است. کانون باز نشستگان با 
جدیت پیگیر این مصوبه اســت تا  حقوق 
نادیده گرفته شــده را به اصحاب خود باز 
گرداند. امیدواریم در سیاســت های جدید 
وزارت کار، رفاه و تأمین  اجتماعی به زودی 
خواســته های به حق بازنشستگان تأمین 
اجتماعی نیز برآورده شود تا از بار سنگین 
تورم و گرانی روی  شــانه های سالمندان 
که ســال ها برای آبادانی کشــور زحمات 

بیشماری کشیده اند، کاسته شود.

 کانون باز نشستگان با جدیت پیگیر این 
مصوبه است تا  حقوق نادیده گرفته شده 
را به اصحاب خود باز گرداند. امیدواریم 
در سیاست های جدید وزارت کار، رفاه و 
تأمین  اجتماعی به زودی خواســته های 
به حق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز 

برآورده شود.

رای بازنشســتگان اجــرای قانــون مهــم 
است، یعنی تمام  آن مواردی که هیئت 
مدیــره تأمیــن اجتماعــی تصویــب کرده 
و بــرای تأییــد بــه دولــت ارســال کــرده، 
بایــد اجرایــی شــود. ایــن  قضیــه در همه 
دولت هــا صــورت گرفتــه امــا در ســال 

جاری، قانون اجرایی نشــده 
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۵۵۷ ســرای ناایمن و ۷ سرای بحرانی در بازار تهران شناسایی شدند

بـــــازار نا امن 
بعد از حادثه متروپل همه مســئوالن به تکاپو افتادند تا در 
مورد ســاختمان های ناایمن کــه می توانند متروپلی بالقوه 
باشــند،  چــاره اندیشــی کنند غافل از اینکــه تنها در قلب 
تهران در محدوده بیش از 100 هکتاری بازار، پاســاژهای 
فرســوده ای قرار  دارند که هرلحظه امکان فرو ریزش آنها 
وجــود دارد.  محدوده 112 هکتــاری بازار تهران را قطب 
اقتصادی کشور  می نامند، بازار بزرگی که در هسته مرکزی 
و تاریخی تهران قرار دارد که در روزهای عادی حدود یک 
میلیــون نفــر، در  آن تردد می کنند، بازار قدیمی که هر روز 
ممکن اســت در گوشــه و کنارش حادثه ای رخ دهد و جان 

فرد یا افرادی را به  خطر بیاندازد، نکته مهم این اســت که 
همگان از مردم، کســبه و مســئوالن از اهمیت بازار تهران 
و همچنان فرســودگی  شــدید بافت آن باخبر هســتند؛ اما 
اقدامات برای نوسازی و ایمن سازی بازار، به فراخور حجم 
تهدیدات نیست. چندی پیش  نیز تیمچه حاجب الدوله آتش 
گرفت، خبر تلخی که ســرتیتر خبرها شــد؛ اما گویی همه ما 
به اینگونه حوادث در بازار عادت  کردیم و هر ازچندگاهی 
با وقوع حادثه ای همچون حریق، مسئله ایمنی مورد توجه 
قرار می گیرد و بعد از گذشــت چند  روز باز به فراموشــی 

سپرده می شود تا حادثه بعدی....

قدیمی ترین بخش تهران در حالی از حجم باالیی از فرسودگی 
رنج می برد، که کسبه و مالکان آن، آنگونه که باید از  نوسازی و 
ایمن سازی استقبال نکردند به همین دلیل دادستانی وارد عمل 
شده و با ایجاد کمیته ای تک به تک مشکالت  بازار را بررسی و 

به عنوان مدعی العموم دستوراتی می دهد، 
دستوراتی که به گفته یزدی شهردار منطقه 
12 گره های  چندســاله بازار را باز می کند.

 سازمان اوقاف مالک 50 درصد بازار  �
امیر یزدی شهردار منطقه 12 در گفت وگو 
با ایسنا، در مورد وضعیت ایمنی بازار تهران 
با بیان این که بازار تهران به  عنوان هسته 
اصلی تشــکیل دهنده شهر تهران، یکی از 
قدیمی ترین قسمت های پایتخت است که 
متاســفانه به علت عمــر زیاد  و وجود آثار 
باســتانی و میراثی، همچنین محصوربودن 
این منطقه، بخش زیادی از بافت آن، دچار 
فرســودگی شــده،  می گوید: این در حالی 
است که به دلیل شرایط حاکم بر بازار تهران 
برای مالکان نوسازی صرفه و صالح ندارد؛ 
چراکه  مالک باید مثاًل دو طبقه یا یک طبقه 
خود را تخریب کند و به جای چند طبقه باز 

هم همان دو طبقه را به دلیل شــرایط میراثی  بســازد؛ حال آنکه 
نوســازی در هر جای دیگر به جز بازار می تواند با افزایش تراکم 
و ســوددهی همراه باشــد. یزدی این  مساله را سبب قطع شدن 
پروســه نوســازی بافت فرسوده بازار دانسته و می افزاید: هرچند 
ارزش افــزوده امالک در بــازار  روزافزون 
اســت و ملک داری در بــازار جذابیت های 
خــاص خود را دارد، امــا محدودیت های 
ساخت وســاز باعث دلسردی و  نبود تمایل 

مالکان برای ساخت وساز شده است.
 متروپل زاییده شهرداری »رانتی«  �

وی نــوع تملک ها در بــازار را عامل دیگر 
توقــف نوســازی در آن معرفــی کرده و 
می گویــد: امالکــی که به صــورت اجاره  
سرقفلی است، از آنجا که مالک، اجاره بهای 
کمی دریافت می کند، تمایلی به بازســازی 
ندارد؛ چراکه به صرفه نیست. از  سوی دیگر 
مالکان مایل هســتند ملک مخروبه شود تا 
بتوانند آن را بازسازی کنند و با ارزش جدید 
اجــاره دهند؛ حال آنکه بر  اســاس قوانین 
اجاره بهــا، ســرقفلی داران و مســتأجران 
نمی تواننــد ملک را بازســازی کنند؛ پس 

وی نوع تملک ها در بازار را عامل دیگر 

توقــف نوســازی در آن معرفــی کــرده و 

می گویــد: امالکــی کــه بــه صورت اجاره  

ســرقفلی اســت، از آنجــا کــه مالــک، 

می کنــد،  دریافــت  کمــی  اجاره بهــای 

نــدارد؛ چراکــه  بازســازی  بــه  تمایلــی 

به صرفه نیست. 

مژگان انصاری
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این قانون ســبب شــده ذی نفعان  امالک، وارد بحث ایمنی سازی 
نشوند و شرایط بازار به همین شیوه ادامه یابد. شهردار منطقه 12 با 
اشاره به سازمان  اوقاف به عنوان یکی از بزرگ ترین مالکان بازار 
ادامــه می دهــد: بخش زیادی از بازار یعنی حدود 50 درصد مربوط 

به  اوقاف است و سازمان اوقاف نیز امالک 
خود را اجاره داده و ســرقفلی داران در حال 
بهره برداری هســتند. این سازمان  نیز شاید 
به دلیل مشغله زیاد و قوانین خاص وقفی که 
براساس آن کاربری هر ملک، وقف موضوع 
خاصی شده، و یا  عدم وجود بودجه مناسب 
تمایلــی برای آن ندارد؛ به همین دلیل بازار 
تهران به یکی از فرســوده ترین بخش های 

تهران تبدیل  شده است.
 استفاده غیراصولی کپسول گاز توسط   �

رستوران های بازار
وی یــادآور می شــود: بعــد از حــوادث و 
حریق هــای اخیر در بازار تهران به دســتور 
زاکانی تیمی به ریاســت فرمانداری تهران  
و معاونت امور مناطق شــهرداری تهران با 
حضــور تمامی ذی نفعان از جمله ســازمان 
اوقاف، کسبه، انجمن و هیات های  اسالمی 

بازار و... تشــکیل شــد که این جلســات با نظارت دادستان تهران 
برگزار می شود و طی آن، تصمیم گیری های  کارشناسی و حکومتی 
با محوریت ایمن سازی بازار اتخاذ می شود؛ به عنوان مثال یکی از 
مشکالت ما بحث طوالنی بودن  استعالم های میراث فرهنگی بود 
که حتی یک تا شــش ماه اخذ پروانه را به 
تعویق می انداخت و این پروســه طوالنی، 
یکی از  دالیل نبود تمایل برای بازسازی 
است که در این جلسات این موضوع طرح 
شــد و دادســتان دستور داد که حداکثر در 
10  روز پاسخ استعالمات را بدهند. بدون 
شــک با این دستور و افزایش سرعت کار، 
افراد برای نوســازی ترغیب می شــوند.  
یــزدی همچنین تشــریح می کند: در این 
جلســات قرار شد که راســته های بازار با 
اولویت بازسازی شود. طی سال های اخیر  
عمده راســته های بازار از خطوط برقی که 
به صــورت تارهای درهــم تنیده بودند، 
پاکســازی شد؛ اما یکی از مسائل در بازار  
موضوع گاز اســت؛ چراکه محدوده بازار 
به غیر از کوچه غریبان و ارامنه )قســمت 
جنوبی( گاز ندارند و از سویی دیگر  تعداد 

طــی ســال های اخیــر  عمــده راســته های 
بــه صــورت  کــه  برقــی  از خطــوط  بــازار 
تارهــای درهــم تنیــده بودنــد، پاکســازی 
شد؛ اما یکی از مسائل در بازار  موضوع 
گاز است؛ چراکه محدوده بازار به غیر از 
کوچــه غریبــان و ارامنه )قســمت جنوبی( 

گاز ندارند.
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زیادی رستوران در محدوده بازار فعال اند که کپسول های گاز 
را به صورت غیراســتاندارد، غیراصولی و با  انشــعابات مختلف 
اســتفاده می کنند؛ همچنین برای تأمین گرمایش مغازه های 
بازار، کســبه مجبورند از کپســول استفاده کنند  و این در حالی 
اســت که انفجار و حریق ناشــی از گاز مایع به مراتب شدیدتر 

از حریق ناشــی از گاز شهری است.
 جلسات خاص برای امالک بحرانی بازار  �

شهردار منطقه 12 با بیان این که در این جلسات به طور خاص 
روی امــالک بحرانی گفت وگــو کردیم، اظهار می کند:  قرار 
شد به صورت خاص هر ملک بررسی شود و در حضور مالک 
یا ذی نفعان، امالک بحرانی تعیین تکلیف شــوند که در  این 

زمینه در مورد دو سرای »َکنی« و »اتفاق« 
تصمیم گیری شد که مالک سرای »کنی«، 
اداره اوقاف بود  و قرار شد ایمن سازی انجام 
دهد و مالک سرای اتفاق نیز که خوشبختانه 
مالک شــخصی بود، اعالم کرد در انتظار 
استعالم  سازمان میراث فرهنگی است که 
به دستور دادستان و فرمانداری در آن جلسه 
قرار شــد که نماینده میراث هرچه سریع تر  
پاسخ استعالمات را بدهد و سازمان اوقاف 
نیز مکلف شــد، کارهای ایمن سازی سرای 
»کنی« را انجام دهد. یزدی با  اشــاره به 
ســقف های چوبی بازار تهــران می گوید: 
یک حریق کوچک می تواند به ســرعت به 
کل بازار گســترش یابــد و باید برای  این 
موضــوع نیز تدبیــری صورت گیرد. وی با 
بیان این که قرار شــد هر ملکی که در بازار 
اخطاریه سازمان آتش نشانی  دریافت کرده 
براساس پیگیری های قضایی ملزم به رفع 

خطــر شــود، تصریح می کند: اگر مالــک اقدامی انجام نداد با 
دستور  قضایی وارد می شویم.

 60 هــزار مغازه فعال در بازار تهران  �
شــهردار منطقه 12 در پاســخ به این ســؤال که چه میزان از 
بافت بازار فرسوده و ناایمن است، اظهار می کند: کل  محدوده 
بازار تهران 112 هکتار اســت که حدود 60 هزار مغازه در آن 
فعال اســت که از این میزان طبق اخطارهایی که  ســازمان 
آتش نشانی صادر کرده، حدود 557 سرا ناایمن هستند و دقت 
داشــته باشــید که هر ســرا ممکن است ۳0، 60 و  حتی بیشتر 
از آن مغــازه داشــته باشــد؛ اما در کل بایــد بگویم که از این 
557 ســرا، حدود 100 ســرا پرخطر و هفت سرا نیز  در مرحله 
بحرانــی قــرار دارند؛ البته در بازار، امالکی نیز وجود دارند که 

ایمن سازی را انجام داده اند؛ اما دقت داشته  باشید که منظور 
ما از ایمن ســازی، ایمن ســازی ملک در برابر اطفای حریق 
اســت و ایمن ســازی سازه ای تاکنون جدی  بررسی نشده و در 
این خصوص از ظرفیت ســازمان نظام مهندســی و اداره سازه 
ســازمان میراث فرهنگی کمک خواســته  شده که با همکاری 
این ارگانها بررســی پایداری سازها در دست بررسی می باشد؛ 
بررسی وضعیت اسکلت سازه ها  می تواند تعداد امالک بحرانی 
محــدوده را افزایــش دهد، ذکر این نکته ضروری اســت که 
تشــخیص ایمن نبودن ســازه تا  زمانی که اثراتی در ساختمان 
مشــخص نگردد به عهده هیچ ارگانی نیســت و کارشناسان 
شهرداری یا آتش نشانی زمانی  می توانند در مورد ایمنی سازه 
نظــر و حکم بدهند که قابل رویت باشــد؛ 
اما این که چقدر ســتون یا دیوار یا ســقفی 
کــه ترک  ندارد، قابل تحمل اســت، فقط 
آزمایش های تخصصی مشــخص می کند 
و مــا فقط الیه رویــی را می بینیم و برای 
چک کردن  زیر گچ و اسکلت باید آزمایشات 
تخصصــی انجــام دهد. وی با بیان این که 
بررســی ایمنی سازه ها از لحاظ حفظ جان 
بهره  برداران آن برعهده مالکین می باشد، 
ادامه داد: بازاریان یا ذی نفعان بازار در حال 
حاضر تمایلی برای ایمن ســازی ندارند  و 
این مســاله چیزی نیست که بتوانیم بدون 
کمک و خواســته کسبه کاری کنیم و الزم 

است مراجع باالتر وارد شوند.
 پدیده »جرزخواری« در بازار  �

شــهردار منطقــه 12 در مــورد پدیــده 
»جرزخواری« در بازار توضیح داد: سازه ها 
در بــازار، دیوارهای باربر قدیمی  بودند؛ اما 
به دلیل ســودجویی برخی کســبه شاهد پدیده »جرزخواری« 
هســتیم. کســبه برای این که چندین سانت به  عرض و طول 
مغازه شان اضافه کنند، دیوارهای کلفت باربر قدیمی را تراشیده 
و جای آن ام دی اف کار گذاشتند، تا  ابعاد ملک شان افزایش 
یابد و بتوانند ملک شان را گران تر بفروشند و این اتفاقی است 
که باید دقیق بررســی شــود و با توجه  به این پدیده های جدید 
در بازار حتمًا باید آزمایشــات مختلفی صورت بگیرد تا اساســًا 
ببینیم ســازه ها در بازار تهران ایمن  هســتند یا نه. وی تاکید 
کرد: در چند ســال اخیر هر اتفاقی که در حوزه ایمن ســازی 
بازار رخ داده، تنها در راســتای اطفای  حریق بوده و در مورد 
ایمن ســازی ســازه ها کار خاصی صورت نگرفته؛ چراکه خأل 

قانونــی داریم و مالکان از این موضوع اطالع دارند.

 ســازه ها در بــازار، دیوارهــای باربــر قدیمــی  
بودند؛ اما به دلیل سودجویی برخی کسبه 
پدیــده »جرزخــواری« هســتیم.  شــاهد 
کسبه برای این که چندین سانت به  عرض 
و طول مغازه شــان اضافه کنند، دیوارهای 
کلفــت باربــر قدیمــی را تراشــیده و جای آن 
ام دی اف کار گذاشتند، تا  ابعاد ملک شان 

افزایش یابد.
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رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس در 
نظــر هیــات تطبــق مصوبــات  خصــوص 
مجلس پیرامون  مغایرت مصوبه دولت با 
مــاده ۹۶ قانــون تأمیــن اجتماعــی و فرآینــد 
ابطال این مصوبه، گفت: براساس قانون 
نظر هیات  تطبیق مصوبات مجلس مبنی 
بر مغایرت مصوبه هیات دولت با ماده ۹۶ 
قانــون تأمیــن اجتماعــی به صورت مکتوب 

به  دولت اعالم می شود.

 »افق تازه«  از آخرین 
موضع گیری ها درباره حقوق 
بازنشستگان گزارش می دهد

 افزایش حقوِق 
متفاوت

بازنشستگان کشورمان در حالی وارد چهارمین 
ماه از ســال 1401 می شــوند کــه همچنان 
وضعیت  حقوقی مشخصی ندارند و نمی دانند 
بــا وجــود این تورم و گرانی آخر ماه چه میزان 
حقوق دریافت می کنند. این در  شرایطی است 
کــه انتظار می رفت با توجــه به اعالم ابطال 
مصوبه افزایش مستمری های تأمین اجتماعی 
از سوی هیات  تطبیق مقررات مجلس شورای 
اسالمی، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان 
به ســود مســتمری بگیران ســازمان تأمین  
اجتماعــی تغییر کنــد. امیدواریــی که چند 
ســاعتی بیشتر دوام نیاورد و دبیر خانه شورای 
اطالع رسانی دولت رسمًا اعالم  کرد "هیات 

تطبیــق از جایگاهی برای ابطال مصوبات 
هیات وزیران برخوردار نیست."

با این توضیحات اگرچه بعید به نظر می رسد 
بازنگــری مصوبه افزایش حقوق کارگران 
بازنشســته قطعی باشد اما گویا  مجلسی ها 

همچنــان بر تغییر مصوبه تاکید دارند.
درهمیــن رابطــه ولی اســماعیلی رئیس 
کمیســیون اجتماعی مجلس در خصوص 
نظر هیات تطبق مصوبات مجلس پیرامون  
مغایــرت مصوبه دولــت با ماده 96 قانون 
تأمین اجتماعی و فرآیند ابطال این مصوبه، 
گفت: براســاس قانون نظر هیات  تطبیق 
مصوبــات مجلس مبنی بر مغایرت مصوبه 
هیــات دولت بــا ماده 96 قانــون تأمین 
اجتماعــی بــه صورت مکتــوب به  دولت 

اعالم می شود.

وی در پاســخ به سوالی پیرامون عدم پذیرش 
این نظر از سوی دولت، عنوان کرد: دولت طی 
یک هفته پس از دریافت نامه  مغایرت فرصت 
دارد و اگر مصوبه را اصالح نکند یا این نظر را 
نپذیرد در آن شــرایط مجلس براساس قانون 
ایــن اختیــار  را دارد که مصوبه دولت پیرامون 

حقوق بازنشستگان را ابطال کند.
رئیــس کمیســیون اجتماعــی درخصوص 
تعییــن تکلیــف حقوق های پرداخت شــده 
در صــورت اصــالح مصوبه از ســوی دولت،  
گفــت: بعــد از اصالح ایــن مصوبه و اجرایی 
شــدن آن مابه التفاوت ماه های گذشته حقوق 

بازنشستگان پرداخت خواهد  شد.
در همین حال مجتبی توانگر عضو کمیسیون 
اقتصــادی مجلس هم در حســاب توییتری 
خــود از ابطــال مصوبه افزایش  مســتمری 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی در جلسه هیات 

تطبیــق مقررات مجلس خبر داده بود.
ایــن اظهارات پــس از آن صورت گرفت که 
کمیســیون تطبیق مقررات مجلس شــورای 
اسالمی برای دومین بار  درخصوص رسیدگی 
به اختالف کارگران بازنشســته با هیات دولت 

تشکیل جلسه داد.
حقوق بازنشســتگان در ســه دســته   �

جداگانه افزایش می یابد

امــا وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
روزگذشــته در مورد چگونگی افزایش حقوق 
بازنشستگان در اطالعیه ای اعالم  کرد مصوبه 
هیات وزیــران در مــورد افزایش مســتمری 
بازنشستگان و سایر گروه های مستمری بگیر 
از سازمان  تأمین اجتماعی، افزایش سال جاری 
مســتمری این گروه از بازنشستگان را در سه 
دســته جداگانه در نظر گرفته و به  ســازمان 

تأمین اجتماعی ابالغ کرده است.
در دســته اول، مســتمری بازنشســتگان 
حداقل بگیــر، از افزایش 57.4 درصدی متأثر 
خواهد شد و تا رقم حداقل پنج میلیون  و 580 
هزار تومان ترمیم خواهد شــد. در دسته دوم، 
مســتمری بگیرانی که مستمری ماهانه آنان 
بیش از حداقل دستمزد  است و پس از اعمال 
افزایش ده درصدی ســال جاری، مســتمری 
آنــان کمتر از رقم ده میلیــون تومان خواهد 
بــود، مبلغ  ثابت 650 هــزار تومان به عنوان 
کمک معیشــتی، به مســتمری آنان )تا سقف 
مجموع مســتمری 10 میلیون تومان( افزوده  
می شــود. مستمری دسته سوم نیز که افرادی 
هســتند که مبلغ مســتمری ماهانه آنان بیش 
از ده میلیون تومان اســت، ده  درصد افزایش 

خواهد یافت.
در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان   �

در نهایت چه کسی تصمیم گیری می کند؟
مســعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و 
بودجه نیز در حاشــیه جلسه هیئت وزیران 
درپاســخ بــه این ســؤال کــه در رابطه با  
حقوق بازنشســتگان چه کســی باید نظر 
نهایــی را بدهــد، هیات وزیران یا مجلس؟ 
گفــت: طبق آن چیزی که ما اطالع داریم،  
قوانیــن می گوید، هیات دولت باید تصویب 
بکند که هیات دولت تصویب کرده و هیات 
تطبیــق باید به ریاســت محترم مجلس،  
نظر مشــورتی بدهــد. بین مجلس و دولت 
جلســاتی برگزار می شود و علی القاعده، بر 

اســاس مستندات تصمیم خواهند  گرفت.
میر کاظمی در پاســخ به این که اصالحی 
صــورت خواهد گرفت، گفت: بســتگی به 

قانون دارد.
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»افق تازه« از چالش های پیش روی وزارت صمت گزارش می دهد

وزارتخانه پرحاشیه 

آذرماه ســال گذشــته بود که استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، 
معدن، تجارت کلید خورد. این در حالی است که  عمر وزارت او حتی به 
شش ماه نمی رسید؛ استیضاحی که موافقان و مخالفان متعددی داشت 

و همچنان نیز دارد.
این طرح که با ۳6 امضا به کمیســیون صنایع و معادن مجلس ارســال 
شده است با حاشیه های مختلفی روبروست؛ به  طوری که برخی عنوان 
می کنند پای یک »سیاست کاری« در بهارستان در میان است و برخی 
از مخالفان اســتیضاح  نیز تأکید می کنند که این کار به صالح کشــور 
نیست و به همین دلیل، نباید پای وزیر صمت به استیضاح کشیده شود. 
زیرا  او مقصر تمام گرانی ها نیســت. به دنبال این موضوع، پرســش های 
متعددی، ذهن افراد را به خود مشــغول کرده اســت که  تالش کرده ایم 

تنها به چند مورد از آن ها پاسخ دهیم.
علی عصاری، کارشــناس بازارسرمایه، در خصوص تأثیر طرح استیضاح 
وزیر صمت روی ســهام شــرکت ها در بازار  سرمایه اظهار کرد: متأسفانه 
یا خوشــبختانه، ســهام خودرویی در بازار قلب تپنده بازار است؛ به طوری 
که حتی عده ای  معتقد هســتند خودرو می تواند لیدر اصلی بازار باشــد یا 
این که خودرویی ها، بازار را جا به جا می کنند. از اینرو، برخی بر  این باور 
هستند که پول از سهام خودرویی باید وارد شود تا به دیگر سهم ها سرایت 
کند. البته این ها فقط اعتقادهایی  درمورد بازار اســت و درمورد صحت و 
ســقم آن می توان مدت ها بحث کرد و در این میان، در دو روز گذشــته، 
خبر  استیضاح آقای فاطمی امین، وزیر صمت پخش شد و یک بازخورد 
نسبتاً خوبی در بازار داشت؛ به طوری که وقتی این  خبر به گوش رسید 

 فاطیماه میرزایی دخت 
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بالفاصله، بازار واکنش مثبتی نشان داد و خودرویی ها را تا سقف خرید آورد 
ولی متأسفانه، آن چنان  ُپر جان نبود و بدنبال آن، خبر دیگری هم مبنی بر 
نامه رئیس خصوصی سازی در رابطه با سهم دولت در سهام خودرو  بود که 
این دو گزینه باعث شدند شاهد جهش کلی بسیار کوتاه و مقطعی در سهام 
خودرویی باشیم. اما دلیل رشد نکردن  این سهام چه بود؟ تقریباً دو علت را 
می توان برای آن درنظر گرفت. اول این که بیشترین تأثیر در مثبت شدن 
بازار  خودرو را می توانیم در عرضه های بلوکی جستجو کنیم؛ عرضه هایی 
که اگرچه قرار بوده است برای گروه سایپا اتفاق  بیفتند ولی همچنان اندر 
خم تصمیم ها هســتند و به نظر من، این موضوع، بی ارتباط با اســتیضاح 
وزیر فعلی نیست.  دومین مورد مربوط به اخبار جسته گریخته ای مبنی بر 
این که قرار است سرمایه گذاری خارجی وارد بازار شود و  خارجی هایی که 
می خواهند خودروسازی ها را زیرپوشش بگیرند و قسمتی از آن را بخرند 
که در هر صورت، استیضاح  وزیر فعلی شاید مقدمه ای برای تغییر روند 
باشد و در این میان باید گفت که سهام خودرو، دیگر جایی برای ریزش  
ندارد. زیرا آن قدر ریزش کرده که تقریباً هر خبری که تحوالتی را برای 
این گروه به وجود آورد، مثبت است و قطعاً  این استیضاح می تواند مقدمه 
اخبار خوب برای بازار خودرویی باشد.او در پاسخ به این پرسش که »آیا 
امکان تکرار  اســتیضاح ها و برکناری های چندباره وزرای صمت در این 
دوره همانند دوره ریاست جمهوری قبلی وجود دارد یا  خیر؟« بیان کرد: 
این وزارتخانه، یکی از پرحاشــیه ترین وزارتخانه هاســت چراکه در آن، 
عده ای ادعای نفوذ مافیای  خودرو در تصمیم گیری های این وزارتخانه 
را دارند و با توجه به این که دولت فعلی، مبارزه با فســاد از نواحی باال را  
بنای کار خود قرار داده، به نظر من این اتفاق کمرنگ تر است کما این که 
در دولت قبل، چندین وزیر صمت عوض شد؛  از آقای نعمت زاده گرفته 

تا آقای رزم حســینی که آخرین گزینه انتخابی 
بودند و بدنبال آن، تقریباً چند سرپرست هم روی  
کار آمدند. با این حال، به نظر نمی رســد که در 
این دوره، با توجه به این که شعار دولت، مبارزه 
با فســاد اســت چنین  رویه ای پیش گرفته شود 
ولی باید همیشــه به این نکته توجه کنیم شاید 
در وزارتخانه، افرادی که به عنوان وزیر متصدی  
می شــوند کارایی الزم برای مبارزه با رانت و یا 
مافیای بزرگ را نداشــته باشند. زیرا مافیای این 
وزارتخانه، تقریباً  توانســته اند یک ربع مانده به 
عرضــٔه خودرو در بورس کاال، آن را لغو کنند. از 
اینرو، وزیر بودن در این وزارتخانه،  مسئولیت به 
شــدت سنگینی دارد که باید در این قسمت، به 
دولت حق داد.عصاری با اشاره به تأثیر استیضاح 
وزیر صمت  در عملکرد شرکت ها در صنعت گفت: 
با جا به جایی وزیر، نباید انتظار کلی و اساســی 
داشــته باشــیم؛ تغییراتی که درگیر  یک اقتصاد 

بیمار و روند ناصحیح اقتصادی است. اما شاید این موضوع، نقطه عطفی 
باشد و اتفاق های جدیدی رخ دهد.  بنابراین، امیدوارم، با ورود وزیر جدید 
صمت و یا تغییراتی که در بدنه دولت رقم می خورد، تغییرات مهم و قابل 
توجهی  حاصل شود. هرچند که به شخصه، انتظار آن چنان تغییری را در 
صنایع ندارم. مگر این که در سیاست های کلی،  تغییراتی صورت بگیرد.

او با بیان این که عملکرد تقریباً یک سالٔه وزیر صمت ضعیف بوده است، 
تصریح کرد: اگرچه  نمی توان تمام تقصیرها را گردن وزیر صمت انداخت 
ولی ما در این یک ســال، تقریباً باالترین حّد آشــفتگی را در بازار  خودرو 
داشتیم؛ به طوری که در این مدت، این بازار به شدت رشد کرد و می توان 
گفت در مقایسه با کلیه بازارها،  بهترین سفته بازی در بازار خودرو بوده 
اســت که این نشــان می دهد خودروهایی با وجود نداشتن ارزش باال، با 
قیمت های  گزاف در بازار به فروش رســیده اند و همچنان نیز به فروش 
می رسند و در این میان، سودشان به جیب واسطه های مالِی  بین کارخانه 
و مصرف کننده، رفته است و می رود.عالوه بر این، در بازارهای صادراتی 
به ویژه صادرات قطعات و  خودرو هم، عملکرد خوبی وجود نداشــته و 
تقریباً می توان گفت تمام جایگاه های صادراتی خودرو به رقبا داده شده 
اســت.  در نتیجه، همه این موارد حاکی از این هســتند که در این حوزه، 
شاهد عملکرد خوبی نبوده ایم و به همین دلیل، اگر وزیر  فعلی استیضاح 
شود و وزیر دیگری روی کار بیاید حتماً باید بتواند پاسخگوی این قضایا 
باشــد.این کارشــناس بازار  سرمایه، با اشــاره به وضعیت آشفته وزارت 
صمت و میزان نمره ای که به آن خواهد داد، افزود: در این خصوص، باید  
به یک مسئله ای توجه کنیم و آن هم این است که وزارتخانه، وضعیت 
آشــفته ای دارد و همچنان خواهد داشــت و در این چند  ســال هم شاهد 
ایــن واقعیــت بوده ایم؛ به طوری که افراد زیادی آمده و رفته اند و طبیعتًا 
اگر فردی به عنوان وزیر وارد این  وزارتخانه 
شود و بخواهد روال قبلی را ادامه دهد قطعًا 
موفــق نخواهد بود. چون هیچ یک از این 
سیاســت ها درست  نبوده اند و عامه مردم، 
هیــچ نفعــی از آن نبرده اند. از اینرو، بدون 
شک، فردی که بتواند به صورت مقتدرانه 
و اساسی، این  روال را تغییر دهد، می تواند 
نمره خوبی کسب کند. در نتیجه، با توجه به 
تمامی اتفاق های موجود در این وزارتخانه،  
نمره بنده به وزیر فعلی، نمره قبولی نخواهد 
بود چراکه تقریباً در این زمینه، بیشــترین 
آشفتگی و پس رفت را داشته ایم و  امیدوارم 
بــا تمهیــدات و تغییرات جدید، این قضایا 
بهتر شود. بنابراین، وزارت صمت به وزیری 
احتیاج دارد که بتواند  روال قبلی را بشکند 
و این صنعت را به ســمت و سوی دیگری 

سوق دهد.

ایــن وزارتخانــه، یکــی از پرحاشــیه تریــن 
وزارتخانه هاســت چراکــه در آن، عــده ای 
ادعــای نفــوذ مافیــای  خــودرو در تصمیــم 
گیری های این وزارتخانه را دارند و با توجه 
بــه ایــن کــه دولــت فعلــی، مبارزه با فســاد 
از نواحی باال را  بنای کار خود قرار داده، 

به نظر من این اتفاق کمرنگ تر اســت
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به شخصه الزاماتی که منجر به ارائه چنین طرحی 
شــده اســت را به ویژه در شرایط فعلی حاکم بر 
بازار سرمایه متوجه  نمی شوم. اّما ارائه کنندگان 
طرح توســعه و تولید پایــدار زنجیره فوالد، بر 
شــفافیت عرضه و تقاضای محصوالت و لزوم  
عرضــه همه تولید کننــدگان در بورس کاال و 

منوط کردن صادرات به عرضه محصوالت 
داخلــی در بورس کاال تأکید  کرده اند ولی با 
این وجود، جزئیات هنوز مشــخص نیست و 
در صورت تصویب این طرح، قرار شده است 
که  دستورالعمل اجرایی آن طی سه ماه ابالغ 
شود. نکته نگران کننده در این طرح این است 
که معافیت مالیاتی را برای  زنجیره فوالد از 
ســنگ آهن تا فوالد خام حذف نموده که به 
ویژه برای تولید کنندگان بزرگ بلوم و بیلت 
و اســلب در بین  فوالد سازان و برای سنگ 
آهنی های بورس به شدت نگران کننده است 
و همچنیــن تأکیدی که بر روی تنظیم بازار 
شــده  مبهم است و اگر این تنظیم به سمت 
قیمت گذاری دســتوری سوق داده شود، اثر 
منفی روی بازار سرمایه خواهد داشت.  با این 

حال، اگر تنظیم صرفاً به عرضه در بورس کاال به 
نرخ جهانی و تبدیل ارز و مشروط کردن صادرات 
به آن باشد  به نفع بازار سرمایه خواهد بود.مرکز 
پژوهش های مجلس مشروط به اصالحاتی در 
خصــوص ثبات در زمینه صادرات،  با این طرح 
موافقت کرده است. البته از این موضوع که این 

طرح تصویب خواهد شــد یا نه؟ اطالعی ندارم 
ولی مطمئن  هستم که به ضرر سرمایه گذاران 
در صنعت فوالد و سنگ آهن به ویژه سهامداران 

بورسی خواهد بود.
بنابراین، باید گفت که شــرکت های مختلف، از 
تولید کننده کنسانتره سنگ آهن تا شمش های 
فــوالدی بــه ویژه آن هایی کــه تا  حّدی 
صادرات داشته اند تحت تأثیر قرار خواهند 
گرفت. پیش از این هم شــاهد بودیم که 
وضع عوارض صادراتی پلکانی  برای صنایع 
معدنی باعث شــد که سهام این شرکت ها 
به زیر کشــیده شود و بدیهی است که اگر 
چنین طرحی تصویب شود  برای مدت ها، 
بازار سرمایه را به کما خواهد برد و با فرض 
وضع عوارض صادرات بر فوالدی ها، سود 
امســال  شرکت های فوالدی تا 40 درصد 
امکان افت خواهد داشــت. البته اگر قطع 

برق صنایع بحرانی نباشد. 
گفتنی است که با فرض صادرات 20 هزار 
میلیــارد تومانی در صنعت فوالد، تصویب 
چنیــن طرحــی می تواند تا 4 هزار  میلیارد 

»افق تازه« از تصویب طرح فوالدی  در مجلس گزارش می دهد

میخ آخر بر تابوت صنعت فوالد در بورس
 فاطیماه میرزایی دخت 

 ســال 99 بود که کمیســیون صنایع و معادن مجلس، طرحی تحت 
عنوان »طرح توســعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با  رویکرد اصالح 
سیاســت های تنظیم بازار« را به مجلس پیشــنهاد داد که پس از آن، 
این طرح به طور مداوم، بین صحن  علنی مجلس و کمیســیون در 
رفت و آمد بود تا این که در نهایت، به تصویب رسید. اّما برای بررسی 
و اصالحات هرچه  بیشــتر به کمیســیون بازگشــت تا پس از اِعمال 

اصالحــات به صحن علنی مجلس بازگردد.
اگرچه این طرح، پس از اِعمال برخی از اصالحات، در روز 29 خرداد، 
در دســتور کار مجلس قرار گرفت ولی زمان  به بررســی این طرح در 

صحن علنی نرسید.
 موضوع مهم این اســت که اگر این طرح به قانون تبدیل شــود، همه 
تولیدکننــدگان محصــوالت فوالدی باید از آن پیروی  کنند و بدین 
ترتیب، نحوه عرضه، صادرات و قیمت گذاری آن ها تحت تأثیر قرار 
خواهد گرفت و در این میان،  درآمدزایی و سهام هر شرکت نیز، متأثر 
ازاین طرح خواهد بود. از اینرو، به منظور بررســی تأثیر این طرح بر 
سهام  شرکت های فوالدی بازار سرمایه، گفت و گویی با مهدی قلی 

پور، کارشــناس بازار ســرمایه انجام داده ایم که در ادامه  می خوانید.
 به نظر شــما، آیا این طرح به تصویب خواهد رســید یا خیر؟

بنابراین، باید گفت که شــرکت های 
مختلــف، از تولیــد کننــده کنســانتره 
سنگ آهن تا شمش های فوالدی به 
ویــژه آن هایــی کــه تــا  حــّدی صادرات 
داشــته اند تحــت تأثیــر قــرار خواهند 

گرفت.
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تومان از ســود ســرمایه گــذاران در صنعت را 
کــم کند و در صنعت کانی های فلزی )ســنگ 
آهنی هــا(، صادرات،  کمتــر از 15 هزار میلیارد 
تومان می شود و وضع عوارض صادرات می تواند 
تا ۳ هزار میلیارد تومان سود شرکت ها را  کم کند. 

بنابراین، از یک طرف ممکن است قیمت 
گذاری دســتوری بالی جان این صنعت 
شــود و از طرف دیگر صرفه  صادرات را 

کم کند.
آیــا با این طرح، ســهامداران ُخرد به نگه 
داشــتن سهام شــرکت های فوالدی که 
عبارتند از؛ ســهم های مهم بازار سرمایه 
)مثــل  فوالد، فخــوز، فخاس، ذوب و ...( 

تمایل خواهند داشت یا خیر؟
در حــال حاضر، صنعت فــوالد به دلیل 
ریســک های عمــده به ویــژه نرخ های 
جهانــی، هزینه هــای یوتیلیتی و انرژی 
و نیــز  احتمــال قطــع بــرق و آب، بــا 
ریســک های زیادی روبروست و به خاطر 
همین ریسک ها pe صنعت به نسبت بقیه 

کمتر  اســت، به عنوان مثــال؛ فوالد مبارکه با 
سود نزدیک به 280 تومان برای سال 1400 و 
با فرض تکرار این سود در سال  آینده و تقسیم 
نیمی از سود، pe کمتر از 4 واحد خواهد داشت. 
بنابراین، ســرمایه گــذاران در صنعت به اندازه 

کافی  نگران هســتند و تصویب چنین طرحی 
میــخ آخر بر تابــوت خواهد بود و برای یکی دو 
ســال، صنعت را در بورس به کما  خواهد برد. 
الزم به توضیح است که صنعت فوالد و سنگ 
آهن به همراه سهمشان در هلدینگ ها و سرمایه 
گذاری ها بیش  از یک پنجم بازار هســتند و 
تضعیف این صنعت، ســیگنال بدی به بقیه 
صنایع بازار خواهد داد.این کارشــناس بازار 
سرمایه در پایان، خاطرنشان کرد: در شرایط ُپر 
ریسک بازارهای مالی کشور، چنین اقداماتی 
در  دولت یا مجلس صرفًا نبود ثبات را افزایش 
خواهد داد. به عنوان فعال بازار ســرمایه، این 
درخواســت را دارم که تصمیم  گیرندگان به 
خاطر ابرو، چشم را کور نکنند چراکه ما شاهد 
فرار ده ها میلیارد دالری ســرمایه از کشــور 
هســتیم و اگر  دارایی های سرمایه ای و بازار 
ســرمایه نتوانند تورم را پوشش دهند، شاهد 
تشدید افت سرمایه گذاری و نهایتاً وابستگی  
بیشــتر به خارج و نیز آســیب پذیری بیشتر از 

شرایطی مثل تحریم خواهیم بود.

در حــال حاضــر، صنعــت فــوالد به دلیل 
ریســک های عمــده بــه ویــژه نرخ هــای 
جهانــی، هزینه هــای یوتیلیتــی و انــرژی 
و نیــز  احتمــال قطــع بــرق و آب، بــا 
بــه  و  زیــادی روبروســت  ریســک های 
خاطــر همیــن ریســک ها pe صنعــت به 

نســبت بقیه کمتر  اســت.
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در روزهــای اخیر کریدور ریلی شــرق دریای خزر به 
ترکیه و اروپا از خاک ایران راه اندازی شده که می تواند 
به رقیبی  جدی برای کریدور ریلی شمال دریای خزر 
و همچنین کریدور آبی-ریلی خزر-ترکیه تبدیل شود.
روز دوشــنبه اولیــن قطــار ترانزیتی قزاقســتان-

ترکمنستان-ایران-ترکیه ساعت 16 شنبه 28 خرداد 
وارد ایستگاه راه آهن  تهران شد؛ یکشنبه 29 خرداد نیز 
رئیس جمهور قزاقستان وارد تهران شد و در مراسمی 
توافق نامه های ریلی میان دو  کشور از جمله راه اندازی 

کریدور تمام ریلی به امضا رسید.
رئیــس جمهور: آغــاز ترانزیــت تمام ریلی   �

قزاقستان به اروپا از مسیر ایران
حجت االســالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در 
مراســم امضای توافق نامه های ایران و قزاقستان در 
بخش های  مختلف از جمله ترانزیت ریلی با بیان اینکه 
ترانزیت تمام ریلی قزاقســتان از مســیر ایران به اروپا 
برای اولین بار آغاز شــده  اظهار کرد: از اولویت های 
سیاســت خارجی دولت، نقش آفرینی در گســترش 
تجارت از ســرزمین ایران به عنوان مســیری  امن، 
کم هزینه و ســریع است.وی افزود: استفاده از ظرفیت 
کریدور شــمالی-جنوبی و شرقی- غربی ایران برای 

توســعه  روابط با کشــورهای آسیایی و اروپایی و رفع 
موانــع ترانزیت ریلــی در ســریع ترین زمان ممکن از 

اولویت های دولت است.
احیای قطار اکو بعد از 10 سال  �

از ابتدای زمســتان سال گذشته نیز در پی تفاهمی که 
شرکت راه آهن با پاکستان داشت، ۳ رام قطار در کریدور 
ریلی  پاکستان-ایران-ترکیه که پیش از این نیز وجود 
داشت ولی 10 سال غیر فعال بود، از شبکه ریلی ایران 
تردد کرد و از آن  با عنوان احیای کریدور ITI )اسالم 

آباد-تهران-استانبول( یاد شد.
خاطرنشان می شود قطار کانتینربر اکو بر اساس توافق 
سه جانبه میان اسالم آباد، تهران و آنکارا در سال 2009  
)1۳87( فعالیت خود را رسماً آغاز کرد و اولین قطار در 
روز چهاردهم اوت همان ســال )2۳ مرداد 1۳88( از  

اسالم آباد و از مسیر ایران عازم ترکیه شد.
راه اندازی کریدور امارات-ایران-ترکیه  �

کریدور ترکیبی )دریایی-جــاده ای( امارات-ایران-
ترکیه نیز آبان ماه سال گذشته راه اندازی شد مسیری 
که موفقیت آمیز  بودن آن از نظر هزینه و زمان نسبت به 
سایر کریدورها در مرحله »تست ران« )نخستین عبور 
ترانزیتی آزمایشی(  به اثبات رسید.چرا که کامیون هایی 

که از این مسیر )حمل کامیون ها با کشتی رو-رو به بندر 
شــهید رجایی و ســپس عبور  از جاده های ایران تا مرز 
ِسرو( به ترکیه رفته بودند، 12 روزه وارد خاک این کشور 
شدند ولی در مسیر پیشین )خلیج  فارس-دریای عمان-

کانال سوئز-دریای سیاه( طول مسیر 20 روزه بود.
کارشــناس ترانزیت: مذاکره قزاقستان با آمریکا برای 
اخذ معافیت تحریمی عبور کاالهای خود از خاک ایران

علی ضیایی کارشناس ترانزیت در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره کریدور قزاقستان-ترکمنســتان-ایران-

ترکیه و قطار  کانتینری محموله گوگرد قزاقســتان به 
ترکیه و اروپا از مسیر ریلی ایران اظهار کرد: از سال 2020 
به بعد که  هزینه های حمل و نقل دریایی خصوصاً چین 
به اروپا به بهانه شیوع کرونا افزایش 4 تا 7 برابری یافت، 
تمایل به حمل و  نقل ریلی برای صاحبان کاال بیشتر 
شــد.وی افزود: حمل و نقل ریلی شــرق به غرب به دو 
شیوه تمام زمینی از چین و پس از عبور از شمال دریای 
خزر به  روسیه و سپس اروپا )کریدور ترانس-سیبریا( و 
همچنین چین به قزاقستان و سپس حمل دریایی خزر 
بــه باکــو و با راه آهن  باکو-تفلیس-قارص به ترکیه و 
اروپــا )کریدور ترانس-خزر( به دو کانون حمل و نقل 

تبدیل شدند.

راه اندازی کریدور ریلی جدید در دولت سیزدهم

رقیبی جدی برای کریدور ریلی شمال دریای خزر
برهان محمودی
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کریدور ریلی شــمال دریــای خزر بعد از جنگ   �
اوکراین متوقف شد

ضیایــی ادامــه داد: در ماه های اخیر و پس از تحریم راه 
آهن روســیه در پی جنگ اوکراین، عماًل مســیر شمال 
دریای خزر  )کریدور ترانس-ســیبریا( غیر فعال شده و 
میزان اقبال به کریدورهای ترانس-خزر و نیز مسیر ریلی 
ایران افزایش یافته  است. از آنجایی که ظرفیت کریدور 
بندر اکتائوی قزاقستان به بندر باکو یا بندر ترکمن باشی 
ترکمنســتان به باکو محدود  اســت، با توجه به افزایش 
قیمــت جهانی گوگرد و به صرفــه بودن صادرات آن، 
کشورهای آسیای میانه مایل به عبور بار  خود از مسیر 
ریلی ایران هستند.وی ادامه داد: در حال حاضر تقاضای 
کریدور میانی خزر بســیار بیشــتر از ظرفیت آن  است و 
هیئت قزاقستانی برای ارائه تقاضای انتقال بخشی از بار 
مازاد بر ظرفیت کریدور دریای خزر، به ایران آمده  بود.

ضیایی تصریح کرد: شنیده ها حاکی است قزاقستانی ها 
در حال مذاکره با آمریکا هستند تا بتواند معافیت تحریمی 
برای  انتقال بخش بزرگ تری از بار مازاد خود از مسیر 

ریلی ایران اخذ کنند.
باید بــه دنبال ترانزیــت بارهای چین و   �

روسیه باشیم
به گفته این کارشناس اقتصاد حمل و نقل باید بر روی 
تقویت بیشــتر کریدور شــرق به غرب در دوره تحریم 
روسیه پس از  جنگ اوکراین و انتقال بارهای روسیه از 
خــاک ایــران و همچنین انتقال بار چین به اروپا با توجه 

به افزایش چشــمگیر قیمت  حمل و نقل دریایی 
متمرکز شده و بازاریابی کنیم.

جایگاه بندر آکتائو در تحوالت دریای خزر و   �
مناسبات ایران و قزاقستان

وی یکــی دیگــر از راهکارهــای دائمی شــدن 
کریدورهای ترانزیتی جدید از ایران را قوی شدن 
فورواردرهای بخش  خصوصی دانست و افزود: ما 
در حال حاضر فورواردرهای بین المللی و چند ملیتی 
نداریم تا بتواند با ســایر  فورواردرهای مطرح دنیا 
رقابت کنند دولت باید زیرســاخت را فراهم کند تا 
فورواردرهای ما قوی شوند.ضیایی تأکید  کرد: در 
بخش زیرساخت ها نیز باید به تقویت شبکه ریلی 
بپردازیم؛ شــبکه ریلی ما با وضعیت موجود نهایتًا 
بتواند یک  میلیون تن بار جدید اضافه کند حال آنکه 
برای رشد ترانزیت و رقابت با کشورهای منطقه و 
همچنین تحقق پیش بینی ها و  برنامه ریزی های 

دولت، چند ده میلیون تن بار ترانزیتی جدید باید افزوده 
شــود.وی با بیان اینکه عبور بار برنامه ای تمام  ریلی از 
کریدور شمال-جنوب از مرز اینچه برون تا بندر شهید 
رجایــی دو هفتــه تا 26 روز به طول می انجامد که زمان  

زیادی است.
رئیس کمیته ترانزیت شورای عالی ترابری: قزاقستانی ها 
متقاضی استفاده بیشتر از شبکه ریلی ایران برای رسیدن 

به  اروپا هستند
امین ترفع مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل های 
وزارت راه و شهرســازی در گفت وگو با خبرنگار مهر 
با  اشــاره به اتفاقات منطقه اظهار کرد: مســیر ترانزیتی 
ترانس-سیبریا و شمال دریای خزر غیر فعال شده است 
همچنین  مسیر میانی دریاز خزر نیز اورلود شده و میزان 
تقاضای حمل بار از آن بیشتر از ظرفیت این مسیر است. 
لذا قزاقستان  برای عبور بازهار مازاد خود ناچار به استفاده 

از شبکه ریلی ایران است.
کریدور شــرق به غرب اکو فعال شــد - پایگاه   �

خبری تحیلی خبر با تو
وی با اشــاره به ســفر هفته پیش دبیر کل کمیســیون 
بین الدولی کریدورهای اروپا، قفقاز و آســیا موســوم به 
تراسیکا که  اصلیت قزاقستانی دارد به ایران و دیدارش 
با رســتم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، گفت: سفر این 
مقام قزاقستانی به  ایران برای تقاضای استفاده از شبکه 
ریلی ایران جهت انتقال و عبور بار قزاقســتان به ترکیه 

و اروپا و فعال شدن  کریدور شرق به غرب ایران بود.

راهکارهــای دائمی شــدن کریدورهای جدید   �
ترانزیتی ایران

رئیس کمیته ترانزیت شورای عالی ترابری با بیان اینکه 
دولت و حاکمیت به این نتیجه رسیده که ترانزیت نقش 
به سزایی  در توسعه اقتصادی دارد یادآور شد: اما متأسفانه 
هر دستگاهی می خواهد خودش را متولی ترانزیت بداند 
حال آنکه  شــورای عالی ترابری می تواند نقش ایجاد 
همدلی و هماهنگی میان دســتگاه های متعدد متولی 

ترانزیت را ایفا کند.
ترانزیت نیاز به مقررات جدید ندارد بلکه نیازمند   �

مقررات زدایی است
ترفــع آرمان کمیته ترانزیت شــورای عالی ترابری را 
»ترانزیت یکســره از ایران« عنوان و اظهار کرد: برای 
آنکه  شاهد ترانزیت یکسره باشیم باید هماهنگی بین 
بخشی رخ دهد در حال حاضر بیشتر دستگاه های عضو 
کمیته ترانزیت  شورای عالی ترابری اعم از سازمان های 
تابعه وزارت راه، گمرک، سازمان توسعه تجارت، معاونت 
اقتصادی وزارت  امور خارجه، پلیس مرزبانی، ستاد مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز، بانک مرکزی و… به این تفاهم 
و همدلی رســیده اند که  برای ایجاد ترانزیت یکسره از 
ایران، با یکدیگر همراهی کنند. ترفع تصریح کرد: یکی 
دیگر از راهبردهای توســعه  ترانزیت رسیدن به بخش 
خصوصی قوی است که حمل درب به درب کاال را برای 
صاحبان بار انجام دهد؛ یعنی  فورواردرهای ما به حدی 
قوی شــوند تا بتوانند بار را از کشور تولیدکننده تحویل 
گرفته از چند کشــور عبور دهند و به  کشــور واردکننده 

تحویل دهند آن هم با مدت زمان و قیمت مشخص.
تکمله: از کریدورهای کوتاه مدت گذشته درس   �

بگیریم
برخی کارشناســان با هشــدار نسبت به درس گرفتن از 
اتفاقاتی که در ســال های قبــل رخ داد و مثاًل کریدور 
ترانزیتی جدیدی  ایجاد می شــد ولی به »تســت ران« 
)عبور آزمایشی( یا نهایتاً دو یا سه بار دیگر ختم می شد، 
معتقدند برای آنکه این  کریدور به یک مســیر دائمی 
تبدیل شده و در مقابل کریدورهای ترانزیتی کشورهای 
رقیب توان رقابت داشــته باشــد، باید  مرتباً به تسهیل 
عبور ترانزیتی از خاک کشورمان کمک کنیم. همچنین 
تکمیل برخی محورهای ناقص مانند راه آهن  رشت-

آســتارا و نیز خط آهن چابهار-زاهدان از دیگر اقدامات 
الزم برای دســتیابی به ترانزیت پایدار ریلی از قلمروی  

جمهوری اسالمی ایران هستیم.

برخی کارشناســان با هشــدار نسبت 
بــه درس گرفتــن از اتفاقاتــی کــه در 
سال های قبل رخ داد و مثالً کریدور 
ترانزیتی جدیدی  ایجاد می شد ولی 
به »تســت ران« )عبور آزمایشــی( یا 
نهایتاً دو یا سه بار دیگر ختم می شد
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جزییات تولید مشترک خودرو ایران و روسیه
 آیا روسیه گزینه خوبی برای تولید مشترک خودرو است؟

 ایران و روســیه خودرو مشــترک خواهند ســاخت. اگرچه جزییات این 
همکاری احتمالی هنوز نهایی نشــده، اما با توجه به  آنچه گفته شــده، 
قرار اســت تولید خودروی مشــترک، در ایران دنبال شــود. موضوع تولید 
مشترک خودرو میان ایران و  روسیه از وقتی به طور رسمی مطرح شد که 
رییس ســازمان توســعه تجارت برای شرکت در بیست و پنجمین مجمع  
بین المللی اقتصادی ســن پترزبورگ عازم این شــهر شد. بر همین اساس، 
در دیدارهایی که علی رضا پیمان پاک با چند مقام  روس داشت، در رابطه با 
تولید مشترک خودرو ایرانی- روسی در خاک ایران توافقات الزم به عمل 
آمد.گزارش ها نشان  می دهد که حضور هیات ایرانی در بیست و پنجمین 

مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ در رسانه های روسیه هم  بازتاب 
خبری زیادی داشــت. آن ها در رســانه های خود به نقل از رییس سازمان 
توسعه تجارت نوشته بودند که ایران نه تنها  در زمینه تولید خودرو، بلکه در 
صنعت قطعه سازی نیز از کیفیت کافی برخوردار است و می تواند با روسیه 
همکاری  خوبی داشته باشد.در این میان دنیس مانتوروف، رئیس وزارت 
صنعت و تجارت روسیه گفته است: روسیه عالقه مند به  توسعه همکاری 
با ایران در صنعت قطعات خودرو است. در این میان، رییس سازمان توسعه 
تجارت در گفت وگویی در  تشــریح همکاری مشــترک ایران و روسیه در 
حوزه خودروسازی، گفت: با توجه به توانمندی های دو کشور در حوزه های  

مربم فکری
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صنعتــی، در بخش هایــی از صنعت ما می توانیم تکنولوژی خود را 
در اختیار روسیه قرار می دهیم و در بخش هایی نیز آنها  می توانند 
تکنولــوژی خــود را در اختیار ما قرار می دهند. در بخش هایی مانند 
خودرو که هر دو کشور دچار محدودیت  هستند، به عنوان برنامه 
جایگزین واردات کار مشترک از قبیل تحقیق، توسعه، ارتقا فناری، 
همکاری مشترک و تجاری  سازی فناوری را می توانیم انجام دهیم. 
به گفته پیمان پاک، در حوزه خودرو نشست های مختلفی در زمینه 
خودروهای  سنگین، ون، مینی بوس بین دو کشور برگزار شده است 
و به این نتیجه رسیده ایم که در بخش هایی ما خریدار کاال از آنها  
باشیم و در بخش هایی نیز آنها خریدار قطعات مورد نیاز از ما باشند. 
او توضیح داد: در حوزه خودروهای ســبک،  موضوعات مختلفی 
وجود دارد که یکی صادرات قطعات خودرویی اســت که در ایران 
تولید می شود. وضعیت ما در  زمینه ساخت قطعات خودرویی خوب 

اســت، بنابراین قطعه سازان را به روس ها معرفی 
کرده ایم و مذاکراتی نیز بین  طرفین برای صادرات 
قطعات خودرو انجام شــده است البته یک سری 
از قطعــات مــورد نیاز ما نیز در زمینه خودروهای  
سبک توسط روس ها قابل تولید است.پیمان پاک 
بــا بیان این که موضوع دوم در حوزه خودروهای 
سبک، پلتفرم ها است،  گفت: هر دو کشور در زمینه 
تولید خودروهای رنو کار کرده اند؛ ضمن این که ما 
دارای دو پلتفرم خوب ال نود و ساندرو  هستیم که 
امکان دارد در بررســی ها مشترک به این نتیجه 
رســید که بتوان آن را دوباره احیا کرد. البته احیا 
این دو پلتفرم  باید توســط تیم های فنی بررســی 
شود اما بهرحال ممکن است دو کشور بتوانند بر 
روی پلتفرم مشترک کار کنند. لذا  گروه های فنی 
می توانند این مســاله را بررســی کنند تا در آینده 

نزدیک در این زمینه به نتیجه برسیم.
پیشــنهادی که در زمانی روحانی داده شده بود  �

بنا به ادعای محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران، 
پیشنهاد تولید خودرو مشترک ایران و روسیه چند سال  قبل و با 
دولت آقای روحانی نیز مطرح شده بود. اما در نهایت در جریان 
صحبت های اخیر با ســازمان توســعه تجارت،  پیگیری آن در 
دســتور کار قرار گرفت و در مذاکرات این ســازمان با مقامات 
روســی، به توافق ابتدایی رســید.او درباره  جزییات این طرح 
گفت که با توجه به ظرفیتی که بین قطعه ســازان ســه کشــور 
وجود دارد، مســوولیت تأمین قطعات و  تجهیزات این خودرو 
میان سه کشور ایران، روسیه و ترکیه تقسیم خواهد شد. برای 
مثال قطعه ســازان ایرانی موتور  خــودرو را تأمین کنند، قطعه 
سازان ترکیه قطعات داخلی را تأمین کنند و روس ها نیز بدنه را 

بسازند. نکته مهم در اجرای  طرح، تقسیم کار و اشتراک منافع 
اســت و قرار نیســت که در این چارچوب خرید و فروش نقدی 
وجود داشته باشد؛ بلکه  سه طرف با تأمین قطعات سهم خود، 
خودرو را در کشورهایشــان تولید خواهند کرد.وی عنوان کرد 
که مقرر شــده تا خط  تولید این خودرو در هر ســه کشــور فعال 
شود. اگر برای مثال توافق برای تولید ۳00 هزار دستگاه خودرو 
در ســال باشــد  و بنا شود که هر کشور 100 هزار دستگاه از آن 
را تولید کند، قطعه ســازان به اندازه کل نیاز خط تولید فعالیت 
خواهند  کرد. نجفی منش درباره ظرفیت فعالیت قطعه ســازان 
ایرانی در این طرح گفت که توانایی تولید قطعه در کشور ساالنه  
برای دو میلیون دســتگاه خودرو اســت. با توجه به میزان تولید 
فعلی خودروسازان داخلی، قطعًا این ظرفیت وجود دارد  که در 
همکاری با ســایر کشــورها، تولید محصوالت جدید در دستور 
کار قرار بگیرد. در نتیجه می توان ایران خودرو 
و  ســایپا را نیز وارد یک همکاری و مشــارکت 
جدید کرد تا در نهایت این محصول مشــترک 

با روسیه و ترکیه به تولید نهایی  برسد.
پیش بینی وضعیت تولید مشترک خودرو   �

و قیمت
در این میان اما کارشناســان اعتقاد دارند؛ این 
مشارکت از باب ورود تکنولوژی کمک چندانی 
بــه صنعت خودروی ایران  کند، ولی روســیه 
می تواند بازار خوبی برای تولیدکنندگان ایرانی 
باشد؛ هرچند رقابت با شرکت های بزرگ چینی 
و  خودروهای وارداتی چندان ساده نخواهد بود.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو 
با خبرگزاری خبرآنالین  درباره تولید مشترک 
خودرو ایران و روســیه گفت: صنعت خودروی 
روسیه صنعتی نسبتًا قدیمی است، ولی به دلیل  
سیاست های شوروی، صنعتی پیشرو محسوب نمی شود. اصواًل 
شرکت های روس در حوزه فناوری های روزمره  همیشه عقب 
بوده اند. وی افزود: سابقه این صنعت در خودروهای سواری که 
با برند الدا معروف است، به مونتاژ فیات  124 در دهه 70 شروع 
به کار کرد و متعلق به شرکت آفتوواز است. شرکت گاز قدمتی 
90 ســاله دارد و با  محصوالت تجاری بیشــتر شناخته می شود. 
این کارشــناس صنعت خودرو تصریح کرد: بعد از فروپاشــی، 
صنایع  خودروســازی روســیه هم به مشارکت با شرکت هایی 
چون جنرال موتورز و رنو نیسان و فورد روی آوردند، ولی هرگز  
بازاری بزرگتر از بازار ســنتی خود نیافتند.به اعتقاد زاوه، عمده 
مشکل روس ها در صنعت خودرو، نبود در زنجیره  توسعه فناوری 

و نداشتن بازار بزرگ بین المللی بوده است.

در ایــن میــان امــا کارشناســان اعتقاد دارند؛ 
این مشــارکت از باب ورود تکنولوژی کمک 
چندانــی بــه صنعــت خــودروی ایــران  کنــد، 
ولــی روســیه می توانــد بــازار خوبــی بــرای 
تولیدکنندگان ایرانی باشد؛ هرچند رقابت 
بــا شــرکت های بــزرگ چینــی و  خودروهــای 

وارداتی چندان ساده نخواهد بود.
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حکایت تلخ دولت و  بازار اجاره مسکن

در حالی که فصل جابجایی مســتاجران مدتی اســت آغاز شده و 
بســیاری از قراردادهای اجاره با رقم هایی بالغ بر دو برابر   ســال 
گذشته، منعقد شده و می شود، خبرهای متعددی از عزم و اصرار 
دولت و مجلس برای عملیاتی کردن  تصمیمات تازه تر به گوش 
می رسد. تصمیماتی که هم از نظر کارشناسان و هم از نظر موجر 
و مستاجر عملی به نظر  نمی رسد، حال آنکه مستاجران حق دارند 
از دولت خود اقدامی موثر و عملی ببینند نه ارایه پیشنهاداتی که 
اگر بدبینانه  بنگریم باید گفت چیزی جز نمایش دلســوزی برای 

مســتاجران و از سرباز کردن مسوولیت نیست. 
مشــخصا اشــاره ما به اظهارات دیروز وزیر محترم شهرسازی نیز 
در این زمینه است که به پیچیدگی این ماجرا افزوده  است.  آنچه 
در این اظهارات تازگی دارد آن است که براساس گفته های وزیر 
محترم، از این پس قرارداد مستاجران به  صورت خودکار تمدید می 
شود!  این پیشنهاد و راهکار شاید در دوران کرونا به دالیلی بسیار 
خاص تا حدی و به  صورت نســبی قابل دفاع می نمود )هر چند 
در آن دوره نیز چندان عملی نشــد( اما با ســپری شدن این دوران 
بــه هیــچ وجــه  نه از نظر عرف، نه از نظر عقل، نه از نظر حقوق و 
نه از نظر شــرعی قابل دفاع نیســت. یادآوری این نکته نیز خالی 
از  فایده نیســت که دولتمردان محترم در تمام ســالیان طوالنی 
گذشــته در مخالفت با انتقادات مختلف کارشناسان و مردم برای  
ورود به این عرصه و ســر و ســامان دادن به آن همواره به همین 
دالیل عرفی و عقلی و شــرعی اســتناد کرده و از دخالت  در این 
زمینــه امتنــاع کرده اند اما حاال در حالی عزم ورود به این عرصه 
را دارند که هم بســیار دیر شــده و هم در حالی که  پیشــتر می شد 
از دروازه ای گشــوده وارد این موضوع شــوند حاال به اصرار می 

خواهند از سوراخ سوزن بگذرند! 
 بــه نظــر می رســد دولتمردان محترم در این باره با پیشــفرض 
های نادرستی اقدام به ارائه این قبیل پیشنهادها می کنند.  همه 
صاحبخانــه ها به خصوص در کالنشــهرها در زمره به اصطالح 
بســاز و بفروش ها نیســتند که با انگیزه های  ســوداگرانه در بازار 
مســکن حضور داشــته باشند. بســیاری از آنان به درآمد ناشی از 
اجاره بها برای معیشت و گذران  زندگی خود وابسته اند. بسیاری 
از آنان برای خرید همین ملک بدهی های سنگین به بانک دارند 

و اقساط آن را می  پردازند. پیشنهاددهندگان چنین راه حل های 
ســاده انگارانــه ای در برابر افزایــش چندین برابری قیمت ها به 
این دســته از  صاحبخانه ها چه پاســخی دارند؟ از نظر این دسته 
صاحبخانه ها پیشنهاد دهندگان این راهکارها بسیار فارغ  دالنه 
در ایــن  زمینــه ها تصمیم گیــری کرده اند. وانگهی اگر موجری 
به هر دلیلی حاضر به تمدید قرارداد نباشــد و با بهانه اجاره دادن  
ملک خود به اقوام بیمار و دســت تنگ خود یا .... خواســتار تخلیه 
ملک خود شــود دولت محترم به چه مجوزی مانع او  خواهد بود 
و چــه ضمانــت اجرایی برای ایــن تصمیمات وجود دارد؟! درگیر 
کــردن مــردم با یکدیگــر و دامن زدن به  اختالف میان آن ها به 

سود کیست؟! 
جدا از این بســیاری از موجران، خود در ملک دیگری مســتاجر 
هســتند و نوع برخوردشــان با مستاجر خود، تابعی از نوع  برخورد 

صاحبخانه جدیدشان با ایشان است.
جای این پرسش هم هست که چرا دولتمردان محترم که قاعدتا 
به اطالعات شــهروندان دسترســی دارند برای همه موجران  و 
مســتاجران یک حکم صادر می کنند؟! آیا با مراجعه به شــبکه 
اطالعاتی کشور امکان تشخیص شرایط متفاوت برخی  موجران 
یا حتی مســتاجران خوش نشــین نیســت تا بدین وسیله موضوع 
تمدیــد خــودکار قرارداد تنها شــامل صاحبخانه های  متمکن و 

مستاجران نیازمند شود؟! 
متاســفانه دولت های ما طی ســالها به نوعی بی عملی و فرار از 
مسوولیت های خود عادت کرده اند و هزینه های روانی  و مالی 
تصمیمــات خــود را صرفا بر گرده شــهروندان قرار می دهند. به 
عنوان مثال با توجه به جمیع جهات و پیچیدگی  های مربوط به 
تصمیم در زمینه اجاره بها به نظر می رســد راهکار کمک ودیعه 
مســکن بهترین گزینه برای مســتاجران  باشــد اما ظاهرا دولت 
محترم چندان اهتمامی در ســهولت بخشــی به روند تخصیص 
این اعتبار به مســتاجران ندارد و  اســتنکاف بعضا خوسرانه بانک 
ها یا شــرایط اساســا دشــوار ضمانت ها باعث شــده بسیاری از 
مســتاجران عطای این  تســهیالت را به لقای بانک ها ببخشند.  
بهتر آن اســت که دولت از این دروازه وارد شــود تا اینکه بخواهد 

از ســوراخ سوزن  رد شود!

حسین علی زاده
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مهدی پازوکی در گفت وگو با 
»افق تازه« مطرح کرد:

 لزوم حذف گستره 
معافیت های مالیاتی

مهدی پازوکی استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در گفتگو 
با » افق تازه« در خصوص "مالیات" بیان داشت:  اولین 
راه حلــی کــه بنده بــه عنوان کارشــناس اقتصادی در 
خصــوص مالیات که مهم ترین درآمد دولت اســت دارم 

حذف  معافیت های مالیاتی است.
وی ادامــه داد: بحــث دیگر که درباره مالیات وجود دارد، 
فرار مالیاتی اســت که امروزه رقم بســیار باالیی در کشور 
دارد؛  نــرخ مالیــات بــاال در واقع رکود را در اقتصاد ایران 
تشــدید می کند، بنابراین بهتر اســت گســترٔه مالیاتی را 
افزایــش دهیــم اما  در همین حین جلــوی فرار مالیاتی 
هم گرفته شــود و این امر تنها با اســتفاده از تکنولوژی 

اطالعات امکان پذیر است.
مهدی پازوکی اقتصاددان حال حاضر با اشــاره به وجود 
تحریم ها و تبعات آن برای اداره کشور، افزود: در شرایط  
کنونــی که بــا وجود تحریم ها، مالیــات مهم ترین منبع 
درآمدی دولت به شــمار می رود. بنابراین قانون کلی در 
خصوص  مالیات در کشــور این اســت که هر شخصی که 

درآمد دارد موظف به پرداخت مالیات می شــود.
این اقتصاددان گفت: در شــرایط کنونی اقتصادی کشور، 
افزایش نرخ مالیات شــاید اقدامی اشــتباه باشد و بنگاه ها 
را به  ســمت و ســوی رکود ســوق دهد اما بهتر است فرار 
مالیاتی حذف شود و گسترٔه مالیاتی نیز صورت گیرد، البته 
گســترٔه  مالیاتی بدان معناســت که معافیت های مالیاتی 
به صفر برســد.پازوکی خاطرنشــان کرد: در شرایط فعلی 
کشــور که فروش  نفت و قیمت آن به صورت همزمان 
کاهش داشــته بودجه جاری کشــور ما از محل مالیات ها 
تأمین می شود، در حالیکه  آمار و ارقام داخلی تنها تعیین 
کننده این است که با ما باید گسترٔه مالیاتی را باال ببریم. 

وی ادامــه داد: نوع تفکر برخی  سیاســت گذاران درباره 
معافیت مالیاتی خالف اصول کارشناســی بوده، چرا که 
نرخ مالیات در ایران نسبت به تولید  ناخالص داخلی 7.5 
درصد اســت در حالی که همین نرخ مالیات در کشــوری 
مانند ترکیه 20 درصد می باشد.دانشگاه  عالمه طباطبایی 
در خصــوص معافیت مالی مختص مناطق محروم گفت: 
معافیــت مالی بایــد تنها مختص مناطق  محرومی مانند 
اســتان های سیســتان و بلوچســتان باشد که دولت نرخ 
مالیات را برای ســرمایه گذاران در این مناطق به  صفر 
برساند تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رغبت بیشتری 

به ســرمایه گذاری و توسعه فعالیت هایشان بپردازند.
پازوکی خاطرنشان کرد چنانچه نظام مالیاتی کشور چتری 
باشــد برای همه فعاالن اقتصادی اعم از دولتی یا شــبه 
دولتی،  بنابراین در این صورت می توان امیدوار بود یکی 
از پایه های رقابت در کشور فعال شده و اقتصاد را رقابت 
پذیر کرده  اســت. این اقتصاددان گفت مشــکل اساسی 
این است که بنگاه های ما از یک طرف انرژی های ارزان 
اســتفاده می کنند و  مالیات نمی پردازند و از ســوی دیگر 
محصــوالت ای بــه بازار می فرســتند که در بازار جهانی 
خریــداری ندارنــد و همین امر  موجــب خلل در اقتصاد 

کشور می شود.

اعظم السادات هراتی
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حسین راغفر

نقش ارز 42۰۰ در کاهش تورم

نرخ تورمی که به صورت رســمی 52.5 درصد اعالم شــده، 
باالترین نرخ تورم از زمان اشــغال ایران توســط قوای  خارجی 
تا به امروز بوده است. اما سؤال این است که چرا چنین شتابی 
در رشد نرخ تورم ایجاد شده و نسبت به این روند  افزایش نرخ 
تورم آقایانی که به قول خودشان، طرفدار اقتصاد جریان اصلی 

هســتند باید امروز پاسخگو باشند.
 همین افراد در محاســبات خود مدعی بودند اگر ارز ترجیحی 
را حــذف کنیــم حداکثر افزایش ها بین 6 تا 7 درصد  خواهد بود 
این در حالی اســت که امروز شــاهد افزایش 200 درصد قیمت 
کاالهای هســتیم که قیمت گذاری آنها با ارز  ترجیحی ارتباط 
داشــت.در دولت ســیزدهم اقتصاد رها شده است. این افزایش 
نرخ تورم به طور طبیعی ناشی از حذف ارز  4200 تومانی و بی 
ســرو ســامانی در اقتصاد کشور است و می بینیم که این اقتصاد 
چگونــه متأثــر از نفوذ  جریان های قــدرت و ثروت قرار گرفته 
اســت.در این میان شــعارهایی را هم مطرح می کنند که نباید 
قیمت گذاری دســتوری  باشــد یا اینکه هیات های نظارت بر 
اقتصاد برداشــته شــود اما ما با یک جریان فاسد روبه رو هستیم 
که نتیجه تصمیمات آنها  افزایش پی درپی قیمت ها بوده است. 
افزایش شدید قیمت ها در ماه های گذشته کاماًل مشهود بوده، 
به نحوی که هفته به  هفته قیمت ها افزایش پیدا کرده، به ویژه 
قیمت کاالهای اساســی و نیازهای ابتدایی اساســی مردم و با 
افزایش های هفتگی  رو به رو هستیم.کسانی که از این شرایط 
منتفع هستند صدها رسانه در اختیار دارند و در واقع رسانه های 
آنها جوســازی  می کنند و حافظ منافع گروه های خاص هستند 
اما در مقابل منافع ملی را شــدیداً به خطر می اندازند.اتفاقی که 
امروز  شــاهد آن هســتیم، مساله نفوذ است و می بینیم که این 
جریان نفوذ برای آشــوب کشــیدن اقتصاد در کشــور و ایجاد 
نارضایتی  چه اقداماتی انجام می دهند. تردید نداشــته باشــید 
که بخشی از این اقدامات اقتصادی تعمدی است و با سه عامل 
طمع،  جهل و نفوذ رو به رو هســتیم که هر ســه عامل در این 

بروز وضعیت اثرگذار هستند.
با توجه به تحوالتی که اخیراً درباره جریان نفوذ در حوزه سیاسی 

مطرح شــده، معتقدم باید متوجه برنامه هایی که عده ای  برای 
ایجــاد آشــوب در جامعه دنبال می کنند باشــیم و قطعًا نقش 
نفــوذ منجــر به بحران اقتصــادی و اجتماعی کنونی در  جامعه 
شــده اســت و تصورم این اســت که وقوع مستمر این مسائل 
و بحران ها اتفاقی نیســت اما از ســوی دیگر باید توجه  داشــته 
باشیم که ناتوانی قوا در کنترل در بازارها و قیمت ها نقش تعیین 
کننده در افزایش نرخ تورم کنونی داشــته و دارد.  گروه هایی 
هســتند که منافع شــان حکم می کند که قیمت ها افزایش پیدا 
کنند. همین آقایان مدعی اقتصاد بازار آزاد هستند اما  از طرف 
دیگر، دســتمزد را ســرکوب می کردند و در عین حال از بازار 
آزاد هــم صبحــت می کنند. این تناقض ها در این حد  نمی تواند 
ساده لوحانه باشد و باید سهم نفوذ در این سیاست ها را جستجو 
کرد. متاســفانه برخی از این افراد در نظام تصمیم  گیری های 
کشور نقش داشته و سعی دارند با برچسب زدن، این هشدارها 
نادیده گرفته شــود. این جریان بیش از هر زمان  دیگری خود 
را نشــان می دهد که البته بهترین ابزار برای ســرکوب اعتماد 
عمومی هســتند و منجر به آســیب زدن رابطه  مردم و حاکمیت 
می شــوند.  ایــن آقایان مدعــی بودند که نرخ تورم با حذف ارز 
ترجیحی حداکثر روی 4 قلم حداکثر تا 6  درصد خواهد بود اما 
همان ابتدای اقدام به حذف ارز ترجیحی برخی از کاالها تا 200 
درصد افزایش قیمت داشــتند،  بنابراین این افزایش قیمت ها 
پــس از حــذف یارانه 4200 تومانی نشــان می دهد برخالف 
ادعــای مســئوالن و برخی از  افراد،  ایــن یارانه کار می کرد و 
اثرگذار بود. آن هایی که رگ گردنشان در دفاع از افزایش نرخ 
ارز و حــذف ارز  4200 متــورم می شــد؛ چه نمایندگان مجلس 
و چه کارشناســان دولتی و ســازمان برنامه، امروز باید نســبت 
به  پیامدهای سیاســی و اجتماعی و تصمیمی که اتخاذ کردند، 
پاســخگو باشند اما متاســفانه افراد نسبت به اعمال تصمیمات  
غلطی که اتخاذ کردند هیچ وقت تنبیه و مواخذه نمی شوند.سؤال 
این اســت که چرا مســئوالن و سیاست گذاران که تا این  اندازه 
خام هســتند و نســبت به این تصمیمات ساه اندیشانه تصمیم 
گرفتند و در به وجود آمدن بحران کشور سهمیم شده اند  از این 
رو دولت، مجلس و حتی شورای نگهبان باید به مردم پاسخگو 
باشند. معمواًل دولت هم تعیین کننده نبوده بلکه  توجیه کننده 
شرایط کنونی است و آنهایی که مروج این رهاسازی حوزه های 
اقتصادی کشور هستند در واقع کارگزاران  گروه های قدرت و 
ثروت هســتند و رسانه های متعددی در اختیار دارند و نفوذ آنها 
تا جایی اســت که مســئوالن را احاطه  کرده و اطالعات غیر 

واقعی به مسئوالن می دهند.
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مهدیه جمشیدی متولد 1۳80 است و اهل آذربایجان شرقی. آثار این 
گرافیســت، کارتونیست و تصویرســاز تاکنون در چندین جشنواره و 
نمایشگاه گروهی و انفرادی به نمایش درآمده که از جمله آنها می توان 
به حضور در نمایشــگاه انفرادی رؤیا در تبریز، نمایشــگاه حوزه هنری 
تبریز، نمایشگاه گروهی تصویرسازی و کارتون نار و نمایشگاه گروهی 

کارتون با موضوع اعتیاد اشــاره کرد. جمشیدی که 
عضو انجمن کارتونیست های آذربایجان شرقی هم 
هست دارای مدرک تصویرسازی و کارتون بوده در 
کارنامه اش افتخارات هنری نیز به چشــم می خورد. 
کسب رتبه اول مسابقه پوستر تصویرسازی با موضوع 
کرونا و همچنین رتبه اول تصویرســازی با موضوع 
زندگی دانشــجویی در دوران قرنطینه از جمله این 
عناوین هستند. با او دمی به گپ وگفت نشستیم که 

در ادامه می خوانید.
خانم جمشیدی چطور شد که از فضای زندگی   �

معمــول و درس و تحصیل بــه دنیای هنرهای 
تجسمی وارد شدی؟

من از کودکی به هنر عالقه داشتم به طوری که در بیشتر رشته های 
هنــری فعالیــت کردم طوری که هر جایــی مهمانی می رفتیم روی 
دســتمال کاغذی با خودکار نقاشــی می کشیدم. وقتی بزرگ تر شدم 
و به مرحله انتخاب رشته رسیدم تصمیم گرفتم دنبال عالیقم بروم. 
در آن زمان از مدرسه نمونه دولتی و از بین آن همه دانش آموز، فقط 
من رشــته گرافیک را انتخاب کردم که با مخالفت هایی هم روبه رو 
شــدم اما االن از انتخابم راضی هســتم و چون هنر، روحم را زنده تر و 

پر انرژی تر می کند.
آیا یادت هســت اولین نقاشی که کشیدی در چند سالگی بود   �

و موضوع و متریالش چه بود؟
نه متاسفانه؛ ولی مادرم می گوید اولین نقاشی من در چهار سالگی بوده 
و مادرم همان نقاشی را هنوز نگه داشته. موضوعش هم خودم و پدر 
و مادرم بود که دست در دست کنار هم ایستادیم و 

متریالش کاغذ و مداد رنگی بوده است.
برای خلق آثارت بیشتر به عالقه خودت توجه   �

داری یا اقتضای عالقمندان و خریداران هنری؟
من برای خلق آثارم به حس درونی ام رجوع می کنم و 
هنر را زندگی می کنم. درواقع بیشتر به عالقه خودم 
توجه می کنم چون هنگام خلق اثر در دنیای دیگری 
هســتم و از آرامشــی که می گیرم لذت می برم. به 
هرحال تا به االن اطرافیانم آثارم را دوســت داشتند 

و همیشه به من انرژی داده اند.
تا بــه امروز چقــدر از حمایــت خانواده و   �

اطرافیانت در پیمودن مسیر هنری برخوردار بودی؟
اینگونه بگویم وقتی از همه اطرافیانم شنیدم که هنر به درد نمی خورد 
و آخر و عاقبتی ندارد و هر روز سعی بر منصرف کردن من از این راه 
داشــتند این پدر و مادرم بودند که از من حمایت کردند. آن ها از من 
خواســتند راهی را بروم که خودم دوســت دارم. پدرو مادرم همیشــه 
در هر مســیری کنارم بودند و حمایتم کردند و من را آزاد گذاشــتند تا 
خودم تصمیم های مهم زندگی ام را بگیرم. از همین جا دستشــان را 

می بوسم و قدردان زحمات شان هستم.

گپ وگفت» افق تازه« با مهدیه جمشیدی گرافیست، کارتونیست و تصویرساز:

هنر را زندگی می کنم
مینا بنی هاشمی
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هدیه خادم متولد 1۳61 است و تحصیالتش نه هنر بلکه 
کارشناســی زبان انگلیسی است. او که دانش آموخته 
موسسه ویلیام گلسر امریکا در ایران است دارای دانش 
و تجربه در کوچ سطح یک مهارت های زندگی و توسعه 
فردی با رویکرد تئوری انتخاب است اما اکنون کشف 
هنر برایش هموارتر و جذابتر از گذشته نمود داشته است. 
گپ و گفت ماهنامه افق تازه با وی را در ادامه می خوانید.

خانم خادم از چه زمانی احساس کردی که هنر،   �
محور و موضوع اصلی زندگی حرفه ای شما شده؟

از دوران مهد کودک به یاد دارم که همیشه هنر جایگاه 

مهمی در زندگی من داشته است اما خب آگاهانه بهش 
نپرداخته بودم. اینکه مجسمه های خمیری می ساختم، 
نقاشــی های خوب می کشــیدم یا اینکه می توانستم 
هم زمان در تئاتر عروســکی نقش دو کاراکتر را بازی 
کنم و حتی در سال های دبیرستان همیشه نمرات باالی 
من مربوط به درس هنر بود نشان از عشق وعالقه من 
به هنر بود. البته در ســال های بزرگســالی همیشه هنر 
درزندگی روزمره من حضور داشت وهمیشه با این واژه از 
سوی اطرافیانم روبرو می شدم که »چقدر تو هنرمندی« 

اما خب هرگز بصورت جدی بهش نپرداخته بودم.
حال چطور شد که از فضای معمول کار و زندگی   �

به دنیای هنرهای تجسمی ورود پیدا کردی؟
کار هنری را از همین چند ســال اخیر شــروع کردم و 

اصاًل قرار نبود شــغل من باشــد و صرفاً برای دریافت 
انرژی و حال خوب و تجربه و کشف استعداد شروعش 
کردم. اما از بخت خوبم جای خودم را در هنر و خلق آثار 
یافتم و فهمیدم دقیقاً رسالت من به عنوان یک انسان 
در همین مســیر و دســت به دست کردن این عشق و 

حال خوب به افراد است.
بهترین تجربه ای که تا به امروز در این مســیر   �

هنری داشتی چه بوده؟
بهترین تجربه من می تواند خلق تک تک آثارم باشد و 
ایجاد حس خوب و احساس ارزشمندی در هنرجوهایم. 
اینکه می بینم با هنرم توانســتم عشــق و توجه به خود 
را به دســت آدم ها، قدر ســهم خودم برســانم برایم 
می تواند بهترین تجربه زندگی باشد. اما عجیب ترین و 
جالب ترین تجربه من به عنوان مدرس هنر کالی گرافی 
زمانی بود که لرزش ژنتیکی دست یکی ازهنرجویانم 
با نوشتن و تمریناتش کاماًل برطرف شد. این لرزش به 
حدی زیاد بود که ایشان مجبور بود با یک دست، دست 
دیگرش را نگه دارد اما بعد از چند جلســه و اکنون در 

پایان ترم هیچ اثری از لرزش دستش نیست.
بــه نظر شــما آیا مردم کشــورمان، هنر را در   �

حوزه های مختلف در سبد خریدشان قرار داده اند؟
خیر واقعاً؛ درصد کمی به نسبت کل جامعه، هنر اصیل 

و اصل را در سبد خریدشان قرار داده اند. عموم مردم با 
اینکه بارها تجربه حس خوب را ازهنر در زندگی روزمره 
داشته اند اما در روزگار اخیر به خاطر مسائل اقتصادی، 
یا این گزینه حذف شده و یا در بهترین حالت، آثار کپی 

خریداری می شوند که دلیلش بهای کمتر آنهاست.
فکر می کنی چرا تولیدات هنری تقلبی و یا کپی   �

در فضای هنرهای تجســمی ایران در حال انتشار 
است؟

همان طور که در پاسخ سؤال قبل عرض کردم اولین 
دلیل می تواند شرایط اقتصادی نامناسب و به موازاتش 

عدم آگاهی از مفهوم و ارزش آثار هنری اصیل باشد.
شــما چقدر از حمایت خانواده و اطرافیانت در   �

پیمودن این مسیر هنری تا به امروز برخوردار بودی؟
خب حمایت خاصی ازسمت خانواده ام صورت نگرفته 
اما مخالفتی هم نشده است. به این دلیل که تصمیمات 

زندگی را بطور مستقل می گیرم.
از رویکرد مفهومی آثارت برای مخاطبان مجله   �

افق تازه سخن بگو.
رویکرد مفهومی به شکلی که بتوانم واضح درباره آن 
توضیح بدهم درکارهایم ندارم اما فقط می توانم بگویم 
رویکرد هنر من عشق است و صد درصد بداهه پردازی 
است. امیدوارم بتوانم این حس ناب و عشق را با آثارم 

به مخاطبان انتقال بدهم.

هدیه خادم از عشق  وکالی گرافی به »افق تازه« می گوید:

رویکرد هنر من عشق است و بداهه پردازی

مینا بنی هاشمی
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پریناز خدایی زمســتان ســال 1۳6۳ در شهرستان 
کلیبر از اســتان آذربایجان شــرقی به دنیا آمد. او 
کودکی آرامی را دل طبیعت ســپری کرد. از همان 
دوران عالقــه زیادی به کارهای دســتی و هنری 
داشــت اما به دلیل اینکه شــناخت چندانی از دنیای 
هنر نداشــت تصور می کرد که هنر نمی تواند تبدیل 
به حرفه شــود. خودش می گوید که نبود هنرستان 
مناسب در محل زندگی آنها نیز دلیل دیگری بود که 
کم کم از هنر و یادگیری آن فاصله گرفت. خدایی 
از سال 8۳ در رشته مهندسی کشاورزی علوم خاک 
مشــغول به تحصیل شد و تا سال 92 تحصیالتش 
را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به اتمام 
رساند و مشغول به کار شد. او از سال 1۳98 نقاشی 
را با سیاه قلم شروع کرد و در ادامه و طی این سال ها 
به فراگیری تکنیک زیبا و عاشقانه آبرنگ پرداخت. 
با او پیرامون همین مسائل گپی داشتیم که در ادامه 

همراه چند اثرش آمده است.
 خانم خدایی یادت هســت اولین نقاشی که   �

کشیدی در چند سالگی بود و موضوع و متریالش 
چه بود؟

اولین نقاشــی که حدس می زنم کشــیده باشــم 
نقاشی  تیپیکال بچگی بود. خانه ای با ســقف یک 

شیروانی و درخت سیبی در کنار آن. احتمااًل آدمکی 
با فیگور خیلی ســاده و چشم و ابروهای نامتقارن و 
گل و رودخانه و خورشیدی که چشم و ابرو برایش 
باشــم.  کشــیده 

احتمااًل مربوط به چهار پنج سالگی ام باشد.
 بهترین تجربــه ای که تا به امروز به عنوان   �

یک نقاش داشتی چه بو؟
بهترین تجربه من به عنوان یک نقاش اتمام اولین 
تابلوی هنری ام بود. خودم هم باورم نمی شــد که 
توانستم و انجامش دادم. تابلوی صورت یک پلنگ 

با چشمان آبی.
 از چه زمانی احساس کردی که هنر و نقاشی   �

محور و موضوع اصلی زندگی حرفه ای شما شده؟
من از لحظه ای که شــروع به آموزش نقاشی کردم 
فهمیــدم که دیگر نمی خواهم و نمی توانم رهایش 
کنــم. هر چند ســال های طوالنی را باید طی کنم 
ولــی می خواهــم نقاش بمانم و برای بهتر شــدنم 

تالش کنم.
 آیا شما طی این سال ها و در این مسیر هنری   �

از حمایت خانواده و اطرافیانت برخوردار بودی؟
بله خانواده ام خیلی حمایت و تشویقم کردند. اولین 
تابلویم خیلی مورد استقبال شان قرار گرفت و هنوز 
هم به هر روشــی حمایتم می کنند. البته دوســتانی 
دارم که همیشــه و در همه حال حمایتم می کنند. 
از همین جا و این رسانه می خواهم بابت این لطف 

ازهمه خانواده و دوستانم تشکر کنم.

گپ وگفت»افق تازه« با پریناز خدایی:

گلگشتی از دنیای مهندسی تا دنیای نقاشی
نعیم نوربخش



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریورماه1401 / شماره5070

The first bilingual economic monthly

آذر پاکروان متولد اصفهان اســت و فارغ التحصیل رشته زیست 
شناســی عمومی. او به علت عالقه به هنر نقاشــی به صورت 
تجربی دوره های نقاشی را در دانشگاه هنر اصفهان گذراند. وی 
که عضو انجمن هنرهای تجسمی ایران هست مدرک هنری از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دارد و حدود 15 سال هست که 
به صورت تخصصی آبرنگ کار می کند. در کارنامه وی برگزاری 
ســه نمایشــگاه انفرادی و چندین نمایشگاه گروهی در داخل و 
خارج از کشــور از جمله در گرجســتان، ترکیه، آلبانی و فرانســه 
به چشــم می خورد. این عضو انجمن بین المللی آبرنگ ایران، 
عنوان فینالیســت در جشنواره stepbystep روسیه )2020( 
و اثر برگزیده در جشــنواره ســیبری روسیه در همان سال را نیز 

در کارنامه خود دارد.
خانم پاکروان به نظر شما آیا امروزه مردم ایران، محصوالت هنری را   �

در حوزه های مختلف در ســبد خریدشان قرار داده اند؟
سبد خرید مردم در حوزه هنرهای تجسمی بسیار ضعیف هست. هرچند افراد 
عالقه زیادی به هنر دارند و هنردوســت هســتند ولی خریدار نیســتند. در کل 
خریدار آثار هنری کم هست چون باید عالقه خاصی به این آثار داشته باشند 

و برایش هزینه کنند.
خود شــما چطور از فضای زندگی معمول و درس و تحصیل به دنیای   �

هنر نقاشی وارد شدی؟

گویی استعداد درونی بوده که در وجودم از بچگی احساس کردم. 
می خواســتم استعدادم را شــکوفا کنم و عالقه و عشق فراوانی 
به نقاشــی داشــتم. البته وتشویق اطرافیان هم از کودکی باعث 

شــد به دنیای هنر روی بیاورم.
یادتان هســت اولین نقاشی که کشیدید در چند سالگی   �

بود و موضوع و متریالش چه بود؟
اولین نقاشی را که مطمئنًا کسی یادش نیست چون دوران کوکی 
فراموش و یا کمرنگ می شود. ولی از کالس اول دبستان و دفتر 
نقاشــی من و کشــیدن تصویر یک گل چیزهایی به یاد دارم. اما 
اولین نقاشــی که خیلی زیبا کار کردم اثری از کمال الملک بود؛ 
آن زمان 14 ساله بودم و مورد تشویق دبیر نقاشی قرار گرفتم. 

او تاکید داشــت برای انتخاب رشــته تحصیلی به هنرستان بروم.
در پایــان کمی پیرامــون تمایالت و رویکرد مفهومــی آثارت برای   �

مخاطبان مجله افق تازه بگو.
خب من عالقه خاصی به هنر نقاشی باالخص تکنیک آبرنگ دارم. آثاری که 
خلق می کنم بیشــتر احساســم از دنیای پیرامونم هست و با تکنیک آبرنگ که 
روان و ســیال و از لحاظ حســی تاثیرگذار هست. اینگونه به صورت رها و آزاد 
می توان آرامش و زیبایی و لطافتی که در طبیعت اطراف هســت را به بیننده 
انتقــال داد. البته بیشــتر مناظــر را از ذهنیت خودم خلق کردم. من معتقدم در 
علم وهنر، پایانی وجود ندارد و دنیای هنر مملو از خالقیت و شور زندگی است.

وان نقاش اصفهانی در گفت وگو با   آذر پاکر
»افق تازه« عنوان کرد:

دنیای هنر مملو از 
خالقیت و شور زندگی

مینا بنی هاشمی
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غزل قاســم پور متولد 1۳57 اســت و متأهل و مادر 
دو فرزنــد. او در رشــته تجربــی دیپلــم گرفته اما به 
تحصیالتش در رشته انسانی ادامه داد و رشته حقوق 
را انتخاب کرد. پس از پایان تحصیالت دانشگاهی و 
شــرکت در آزمون وکالت موفق به اخذ پروانه وکالت 
پایه یک دادگســتری شد. قاسم پور پس از چهار سال 
کار وکالت از آنجا که نقاشی را بسیار دوست می داشت 
به شــرکت در آزمون هنر ترغیب شــد و اکنون فارغ 
التحصیل رشــته نقاشی هم هســت. او در پایان این 

گفت وگو تاکید داشــت: »دوست دارم از اساتید صبور 
و مهربانم میالد فیروزفر و کیانا محبوب تشــکر کنم. 
راهی را که به من نشان دادند همواره هموار می ماند.«

خانم قاســم پورچه شــد که از فضای زندگی   �
معمول به رشته هنر ورود پیدا کردی؟

شــاید اولین دلیلش خود نقاشــی بود و این میلی که به 
دنیای نقاشــی نزدیکتر شوم. به آنچه که سال ها فقط 

آرزویم بود.
بهترین تجربه ای که بعنوان یک نقاش داشتی   �

چه بوده؟
هــر زمان که نقش و طرحــی انتزاعی روی بوم پیاده 
می شد از خودم بی خود می شدم و این بهترین تجربه ای 
بود که به عنوان یک نقاش داشتم. شاید بتوان نامش 

را آفرینش گذاشت.
به نظر شــما آیا امروزه مردم ایران، هنر را در   �

حوزه های مختلف در سبد خریدشان قرار داده اند؟
همه هنر را دوست دارند. هنر زیباست و اینکه چقدر مردم 
یک جامعه به خرید آثار هنری گرایش پیدا می کنند به 
موارد بسیاری مربوط می شود؛ آرامش، درآمد مناسب، 
حال خوب، فضای بی تنش و ســالمت روانی جامعه 

می تواند ذوق هنری یک جامعه را فعال کند.
شــما چقدر از حمایت خانواده و اطرافیانت در   �

پیمودن این مسیر هنری برخوردار بودی؟
باید بگویم این حمایت توصیف ناپذیر بوده و هست به 

ویژه از سوی همسرم.
یادت هســت اولین نقاشی که کشیدی در چند   �

سالگی بوده و موضوع و متریالش چه بوده؟
فقط در این حد به یاد دارم که دوســت داشــتم چهره 
نزدیکانم را بکشــم و تالش کنم شبیه خودشان شود. 

شاید حوالی 9 سالگی بود.
پیرامون رویکرد مفهومی آثارت برای مخاطبان   �

مجله افق تازه بگو.
نقاشــی من مفهومی در چارچوب خانواده، عواطف و 
احساســات افراد در خانواده و وابســتگی های عاطفی 

آنهاست.
برای خلق آثارت بیشتر به عالیق خودت معطوف   �

می شوی یا عالیق و سالیق بازار هنر؟
نقاشی و کاًل هنر، کار دلی است که از ضمیر ناخودآگاه 
هنرمند سرچشــمه می گیرد. لحظه ای که می آفرینی 

خودت هستی و ذوق وجودی خودت و الغیر.
فکر می کنی چــرا فضای تقلب و کپی آنقدر در   �

فضای هنرهای تجسمی کشورمان در حال انتشار 
است؟

نخستین چیزی که به ذهن من می رسد سهل الوصول 
بودن و راحتی است. همچنین چه بسا مقلد هیجانی 
بــرای آفریدن نــدارد و اعتماد به نفس الزم در خود 
را نمی بینــد. انگار می خواهــد در کمترین زمان و با 
کوچکترین تالشــی به نتیجه دلخواهش برســد. 
جســارت و خالقیت در خلق آثار هنری ارکان جدا 

ناپذیرند.

غزل قاسم پور وکیل و نقاش جوان در گفت وگو با »افق تازه«:

جسارت و خالقیت در خلق آثار هنری ارکان جدا ناپذیرند

نعیم نوربخش
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گپ وگفت »افق تازه« با گیلدا فتاحی اردکانی نقاش و تصویرساز:

هنرم بخشی ازعقایدم است

گیلدا فتاحی اردکانی متولد 1۳65 و کارشناس نقاشی و 
کارشناسی ارشد تصویرسازی از دانشگاه هنر و معماری 
تهران است. او دارای مدرک بین المللی سفال و نقاشی 
کــودکان و نوجوانان بوده و طراحی مجموعه زیورآالت 
چوبی با تأثیر و بهره گیری از طراحی دوره اسالمی را نیز 
در کارنامه خود دارد. از جمله فعالیت های هنری دیگر وی 
می توان به پروژه ساخت عروسک با جوراب تحت عنوان 
بازیافت و پژوهش درباره تاثیرگذاری این عروسک ها در 
رشد و خالقیت کودکان اشاره داشت. گفتنی است آثار این 
مدرس نقاشی و تصویرسازی تاکنون در نمایشگاه های 

مختلفی به نمایش گذاشته شده است.
خانم فتاحی ابتدا کمی راجع به تمایالت و رویکرد   �

مفهومی آثارت برای مخاطبان مجله افق تازه سخن 
بگو.

نقاشــی کردن یک حس ناب و زیباســت. هنر آنجاست 

کــه نقــاش بتواند حاالت روحی و تصــورات خود را در 
آثارش نشــان بدهد. من گرایش به رنگ و عملکردش 
را دوست دارم البته مثل هر تصویرگری شیوه رفتارم با 
رنگ متفاوت است. در کارهای تصویرسازی من، نقش 
زن پررنگ است که نشان از زنانگی و نگفتنی های وجودم 
اســت که به صورت قصه به نمایش می گذارم و هنرم 

بخشی از عقایدم است.
 چطور شــد که به دنیای هنرهای تجسمی ورود   �

پیدا کردی؟
زمانی که ســن کمی داشتم تصمیم گرفتم هنر را ادامه 

دهم. به رغم اینکه در خانواده ای هنری بزرگ شدم اما 
بحث همیشــگی آینده شغلی ام مطرح می شد که البته 
در مقاطع باال با حمایت خانواده و همســرم توانســتم به 

مسیرم ادامه دهم.
به نظر شما سهم محصوالت هنری بویژه تجسمی   �

در سبد خرید فرهنگی مردم ایران چقدر است؟
متاسفانه این روزها هنر بسیار آسیب دیده است. البته شاید 
با گذشت زمان اتفاق های مثبتی رقم بخورد و کمی این 
وضعیت را بهبود بخشــد. به نظر من هیچ چیز به اندازه 
حضــور فیزیکی و دیدن آثار از نزدیک لذت ندارد که در 
حال حاضر بیشتر خرید و فروش آثار به صورت آنالین 
انجام می شــود و همین امر باعث آســیب به هنرهای 

تجسمی شده است.

فکــر می کنی چرا تولیدات هنری تقلبی و یا کپی   �
اینقدر در فضای هنرهای تجسمی کشورمان در حال 

انتشار است؟
به نکته خوبی اشــاره کردید. من خودم در کالس های 
آموزش به کودکان خیلی سعی می کنم که به این موضوع 
بپــردازم کــه کودک از همان ابتدا بتواند با توجه به رنگ 
شناسی، خط شناسی، اشکال و تاثیرات گوناگون رنگ ها 
بر احساسات به طراحی و نقاشی های شخصی خودش 
دست پیدا کند. چنان چه یک هنرمند با گذشت زمان به 
مرحله ای می رسد که کار او به امضایش تبدیل می شود. از 
طرفی هم قطعاً تمامی آثار هنری الهام گرفته از طبیعت، 
آثار دیگران، انسان ها از همدیگر و مواردی از این دست 

هستند.
خود شما برای خلق آثار بیشتر به عالیق و سالیق   �

خودت توجه داری یا اقتضای بازار؟

خب باید بگویم بیشــتر به صورت شخصی کار می کنم 
مگر اینکه سفارشــی داشــته باشــم که برای مخاطبم 
کار را بــه تصویر بکشــم. یــا اینکه برای مجله یا کتابی 
تصویرســازی کنم کــه در آن صورت برای مخاطب و 
نویسنده تصویرسازی می شود. هنر تصویرگری مفهوم 
یا پیامی را به شــکل مؤثر به مخاطب منتقل می کند و 
چون حالت روایتگری دارد و پایبند به نگرش تصویرگر 
اســت معمواًل برای خلق آثار تصویرگر به عالیق خود 
توجــه می کند مگر آنکــه به صورت تصویرگری کتاب 

باشد نه به صورت شخصی.

سپیده کالرستاقی
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فاطمــه صادقــی بــا نــام هنری 
»نیلوفرآبــی« متولد ســال 1374 
اســت و دانش آموخته کارشناسی 
روانشناســی. او بــه طورحرفه ای 
بیش از 10 ســال اســت که نقاشی 
می کند و ســابقه تدریس در چندین 
مرکز آموزشــی فرهنگی و هنری را 
دارد. صادقــی تاکنون در بیش از 10 
نمایشــگاه گروهی و یک نمایشگاه 
انفرادی شــرکت داشــته و در سال 
۹2 موفق به کســب مقام اول منطقه 
پانزده تهران در رشــته حجم و کوالژ 

شده است.
 خانم صادقی ازچه زمانی احساس کردی   �

که هنر و نقاشی محور و موضوع اصلی زندگی 
حرفه ای شما شده؟

اززمانی که برای تلطیف روحیه و تخلیه هیجانی 
بــه هنر پناه آوردم و بعدش متوجه عالقه وافر 
خودم شــدم و تصمیم گرفتم زندگی ام را پای 

هنر بگذارم.

راجع به تمایــالت و رویکرد مفهومی   �
آثارت برای مخاطبان مجله افق تازه بگو.

راســتش از یک جایی به بعد احســاس کردم 
رئالیست و واقع گرایی روحم را ارضا نمی کند 
و حیــف اســت که افــکار و ایده هایم را به 

تصویرنکشــم. به نظرم هنرهای تجســمی 
می تواند خیلی تاثیرگذار باشد گاهی حتی بیشتر 
از رســانه های صوتی تصویری؛ به شرطی که 
خودهنرمند بر این مسئله اهتمام داشته باشد. 
البته هنوز آثار رئالیســتی خلق می کنم اما در 
کنارش ســعی می کنم طراحی را ادامه بدهم 

و آثارمفهومی خلق کنم.
بهترین تجربه ای که تا به امروز به عنوان   �

یک نقاش داشتی چی بوده؟
یــک نقاش هرلحظه از زندگی که مشــغول 
نقاشی هست گویی یک حس بی نظیر را زندگی 
می کند و البته منحصر بفرد. پس به طور قطع 
نمی شــود گفت کدام تجربه بهترین است اما 
شــاید بهترینش آن لحظه باشد که بعد از کلی 
کاغذ ســیاه کردن و حتی ناامید شدن توانستم 
برای اولین بار طرح یک کوزه ابتدایی را بکشم.

فکــر می کنی چرا فضــای کپی و تقلب   �
اینقدر درهنرهای تجســمی کشــورمان 

درحال انتشار است؟
خب دلیل عمده این اتفاق برمی گردد به اینکه ما 
قوانین سخت گیرانه ای راجع به رفع این مشکل 
نداریم. درواقع خیلی راحت هر کسی می تواند 
آثــار یــک هنرمند دیگر را که با کلی زحمت و 
ذوق هنری و خالقیت خاص آن هنرمند خلق 

شده سرقت کند.
 یادت هســت اولین نقاشــی که   �

کشــیدی در چه ســن و ســالی بود 
وموضوع و متریالش چه بود؟

فکر می کنم حدود 11 سالگی بود. با مدادرنگی 
و نمک که از نمک به عنوان خاک در پشــت 

صفحه 
اســتفاده  نقاشی 

این موجب تحسین و تعجب کــردم و 
معلم وهمکالسی هایم شد.

چطور شد که از فضای درس و تحصیل   �
به دنیای هنر و نقاشی وارد شدی؟

از کودکــی عالقه وافری به هنر داشــتم و در 
کاردستی و نقاشــی هایم همیشه بهترین در 
کالس و مدرســه بودم. همیشــه دنبال این 
بودم که درس هایم تمام شــود و بروم ســراغ 
یک کارهنری. در ســنین پایینتر گل سازی و 
ساخت مجسمه با مواد مختلف برایم ارجح بود 

و رفته رفته نقاشی هم به عالیقم اضافه شد.
 حاال و امروز برای خلق آثارت بیشــتربه   �

عالیق خــودت توجه داری یــا اقتضای 
عالقمندان وخریداران بازار هنر؟

قطعاً هردو، چون هنر بدون اقبال عمومی پر و 
بال قدرتمندی نمی گیرد و تمام انرژی هنرمند 
زمانی به نتیجه می رسد که از آثارش استقبال 
شود. پس نمی توانیم بگوییم نظر عالقمندان 
بی اهمیت است. اما همیشه سعی کردم نگذارم 
در ایــن میان خالقیت خودم قربانی بشــود و 
برایم مهم بوده که بتوانم افکار و احساســاتم 
را بــه تصویر بکشــم تا بتوانــم در این عرصه 

تاثیرگذار باشم.

فاطمه صادقی نقاش جوان به »افق تازه« گفت:

هنر بدون اقبال عمومی پر و بال قدرتمندی نمی گیرد

مینا بنی هاشمی
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سعیده سادات قاسمی متولد مهرماه 1۳64 است و 
فارغ التحصیل رشته نقاشی ایرانی و رشته طراحی 
لباس. آثار او تاکنون در چندین نمایشــگاه گروهی 
نگارگــری و آبرنگ به نمایش گذاشــته شــده و 
تجربیات موفقی در این زمینه کســب کرده است. 
او معتقد اســت »هنر دریای وســیعی است که هر 
چقــدر هم پیش برویم به انتهایش نمی رســیم«. 
مقدمــه را کوتاه می کنیــم و در خالل گفت وگو با 

وی و آثارش بیشتر آشنا می شویم.
 خانم ســعیده ســادات قاسمی به نظر شما   �

چــرا فضای تقلب و کپی کاری اینقدر در فضای 
هنرهای تجســمی کشــورمان در حال انتشار 

است؟
همانطــور که می دانید کپی کاری از آثار نقاشــان 
بزرگ یکی از مراحل آموزش نقاشی ست. مطالعه 
ســبک و تکنیک هنرمندان گذشته و معاصر راهی 
برای هنرمند باز می کند تا باعث رشــد و شکوفایی 
اســتعدادش شــود اما خیلی از افراد در این مرحله 
متوقــف می شــوند و به کپی آثــار دیگران روی 
می آورنــد البته نوع نگاه مخاطبان و گالری دارها و 
سودآوری مالی نیز در این زمینه مؤثر است. به نظرم 

اگر اثری را کپی می کنیم حتمًا از خالق اثر نام ببریم 
و آن خالقیت را به نام خودمان به نمایش نگذاریم.

 از چــه زمانی احســاس کــردی که هنر و   �
نقاشــی محور و موضوع اصلی زندگی حرفه ای 

شما شده؟
از دوران نوجوانی؛ خوشــبختانه معلم هنری داشتم 
که رشــته دانشگاهی اش هنر بود و من را با الفبای 
هنرهای تجســمی آشــنا کرد. در دوره دانشــگاه 
همزمــان بــا نگارگری با هنــر آبرنگ به صورت 
حرفه ای آشــنا شدم. حرکت رنگ و آب روی مقوا، 
من را مجذوب خودش کرد. نقاشی آبرنگ برای من 
قایقی در برابر طوفان ها و نامالیمات زندگی ساخته 
اســت. یک دوره نیز هنر باتیک بر پارچه ابریشم و 
ســاتن را انجام دادم و به نظرم دویدن رنگ روی 

تارو پود پارچه بسیار هیجان انگیز است.
 تابحــال بهترین تجربه ای که به عنوان یک   �

نقاش داشتی چه بوده؟
هنر نقاشــی در مرحله اول به خودم کمک کرد تا 
صبور بودن را تمرین کنم و احساس آرامش داشته 
باشــم. در مرحله بعدی اشــتراک گذاشتن آثارم با 
دیگران و بازخورد آنها تجربه ای شــیرین به یادگار 

می گذارد. البته در گذشــته نمایش آثار محدود به 
نمایش در نگارخانه ها و تعداد معدودی بازدید کننده 
بود اما در این دوران با وجود شبکه های اجتماعی، 
قشر وسیعی از جامعه آثار هنری را نظاره گر هستند 
و همین اشتراک گذاشتن لحظات با دیگران باعث 

می شود تا احساسات مثبت مان بیشتر شود.
 آیــا از حمایت خانــواده و اطرافیان هم در   �

پیمودن این مسیر هنری برخوردار بودی؟
بله خوشبختانه خانواده همیشه حامی من در مسیر 

زندگی هنری بودند و هستند.
 به نظر شما آیا مردم ایران، هنر را در حوزه های   �

مختلف در سبد خریدشان قرار داده اند؟
به نظرم فرهنگ حمایت از هنر تجســمی در ایران 
در ســطح خوبی قرار ندارد. شاید بزرگترین دلیلش 
دغدغه های اقتصادی باشد که مردم نمی توانند یک 
اثر هنری را در ســبد خرید خود داشته باشند وگرنه 
مردم ایران هنردوســت هستند. دلیل دیگرش این 
است که هنرمند عالوه بر خلق اثر باید بازاریابی هم 
برای فروش آثارش داشته باشد که این کار به خاطر 
روحیات حساس هنرمندان کار بسیار سختی است 
و باعث می شود فروش آثار در اولویت قرار نگیرد.

ســعیده ســادات قاسمی هنرمند رشته نقاشی ایرانی به» افق تازه« گفت:

نقاشــی آبرنگ قایقی در برابر طوفان های زندگی

مینا بنی هاشمی
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متولد 1۳66 در تهران اســت و فارغ التحصیل طراحی 
دکوراسیون داخلی از دانشگاه هنر تهران. او همچنین 
فارغ التحصیل رشــته روانشناســی از دانشگاه پیام نور 
ورامین هم هست و حاال این روزها در دانشگاه فرهنگ 
و هنر واحد ۳0 تهران، مشغول به آموزش کالیگرافی و 
نقاشیخط و تکنیک های دکوراتیو به هنرجویان هست. 
مونا رویان از زمانی که به خاطر دارد عالقمند به نقاشی 
بود ولی از سال 1۳80 طراحی و سیاه قلم را به صورت 
حرفه ای کار کرده است. او در سال 87 مقام اول استان 
ایالم را در طراحی با موضوع اعتیاد کسب کرد و از اواخر 
دهه 90 فعالیت در رشته کالی گرافی و نقاشیخط را آغاز 
کرد و خیلی زود در این عرصه پیشــرفت کرد. تاکنون 
برخی آثارش در چند نمایشگاه داخلی و خارجی از جمله 
نمایشگاه نتا ارت در استانبول به نمایش گذاشته شده 
و برخی آثارش نیز در کتاب هایی با محوریت مجموعه 

آثار هنرمندان و فعاالن هنری به چاپ رسیده است.
خانم رویان از چه زمانی باور کردی که هنر محور   �

زندگی حرفه ای شما شده؟
از همان ابتدای نوجوانی به هنر عالقه زیادی داشتم اما 
در اواخر دهه 90 دریافتم که هر مسیری را طی می کنم 
باز چشــمم پی هنر اســت و چیزی به جز آن نمی تواند 

روحم را اقناع کند.
چطور شــد که از فضای زندگی معمول و درس   �

و تحصیــل به دنیای هنرخای تجســمی ورود پیدا 
کردی؟

من از همان ابتدای کودکی عالقه زیادی به نقاشــی 
و هنر داشــتم و همیشــه از کارهای هنری و نقاشی 

اســتقبال زیادی می کردم. فرقی هم نداشــت 
کاردســتی کودکانه باشــد یا سفال یا نقاشی 

به هر حال با عالقه زیاد انجامش می دادم.
خب بهترین تجربه ای که تا به امروز   �

به عنوان یک هنرمند داشتی چه بوده؟
بهترین تجربه من در هنر و نقاشی، دیدن حاصل تالشم 
بــود. پس از خلق یــک تابلو وقتی می دیدم که چطور 
افکارم را به تصویر می کشــم خیلی حس خوبی بود. 
هرچنــد تمــام مراحل خلق یک اثر هنری به نوبه خود 

یک تجربه بی نظیر است.
به نظر شــما آیا امروزه مــردم ایران، هنر را در   �

حوزه های مختلف در سبد خریدشان قرار داده اند؟
با توجه به شرایط اقتصادی جامعه متاسفانه قدرت خرید 
مــردم خیلی کاهش یافته و مردم نمی توانند خرید آثار 
هنری را در اولویت های شــان قرار دهند و این خیلی 
غم انگیز اســت. چراکه روحیه هنردوستی در مردم ما 
ریشه دیرینه دارد اما چه بسیار که امکان خرید ندارند.

به نظر شــما چرا تولیدات هنری تقلبی و یا کپی   �
اینقدر در فضای هنرهای تجسمی کشورمان در حال 

انتشار است؟
علت ایجاد فضای تقلب و کپی برداری این اســت که 
هنرمندان خیلی به دنبال آموزش های حرفه ای و مبانی 
هنر نمی روند. البته تعدادی هنرمندنما هم هســتند که 
فقط از سر رفع تکلیف می خواهند چیزی بکشند و کنارش 

عکس 
و  بیندازنــد 

در فضــای مجــازی 
خودنمایــی کننــد و نام 
هنرمنــد را یدک بکشــند. 
متاســفانه در کشور ما راه های 
حقوقــی قدرتمندی برای مقابله با 
کپی بــرداری نداریم و همچنین انگار 
ســلیقه مردم و توقع شــان از هنر پایین آمده و دنبال 

کارهای کپی هستند.
خود شما چقدر از حمایت خانواده و اطرافیاتن در   �

پیمودن این مسیر هنری تا به امروز برخوردار بودی؟
متاسفانه به دلیل درآمد کم اکثر هنرمندان در جامعه، 
میل خانواده ها برای گرایش فرزندشــان به هنر کم 
اســت. خانواده من هم از این نظر مســتثنا نبودند اما 
دوست خوبی دارم که مشوق اصلی من در هنر است 
و از هیــچ حمایتی دریغ نمی کند؛ جا دارد از ایشــان 

تشکر فراوان کنم.
خاطرت هست اولین نقاشی که کشیدی در چند   �

سالگی بود و موضوع و متریالش چه بود؟
اولین نقاشی که به خاطر دارم در پنج سالگی کشیدم و 
موضوعــش تصویر انتزاعی از یک مادر با تعداد زیادی 
فرزند بود. مدت ها فقط همین تصویر را می کشــیدم و 

متریالش مداد سیاه و کاغذ بود.
اکنون برای خلق آثارت بیشتر به عالیق خودت   �

توجه داری یا سالیق عالقمندان و خریداران هنری؟
من معتقدم خلق یک اثر هنری خوب، پاســخ هنرمند 
به احساســات درونی اش است پس نباید دنبال سلیقه 

خریدار باشم.
در پایــان کمــی راجع به تمایــالت و رویکرد   �

مفهومی آثارت برای مخاطبان مجله بگو.
رویکرد و عالقه ام در هنر بیشــتر پیرامون نقاشــیخط، 
قطاعی، آبســتره و انتزاعی اســت زیرا حس می کنم 
محدودیتی در این سبک ها برای هنرمند وجود ندارد و 

من محدودیت در هنر را دوست ندارم.

ویان نقاش و کالی گرافیست در گفت وگو با افق تازه عنوان کرد: مونا ر

هر مسیری را طی می کنم چشمم پی هنر است

سپیده کالرستاقی
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نقاشی و پزشکی اگرچه دو دنیای متفاوت از هم هستند 
هر دو اما مســتقیم بر روان انســان اثرگذارند. حاال و در 
این صفحه مهمان هنرمندی داریم که هم پزشــک 
اســت و هم نقاش. ضحی علی نژاد متولد تهران است 
و متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه. او همچون 
بسیاری دیگر از هنرمندان از کودکی به نقاشی عالقه 
پیدا کرد و زیر نظر مدرسان مختلف به تمرین طراحی 
و نقاشــی پرداخت. او پس ازفارغ التحصیلی از رشــته 
پزشــکی و زمانی که پزشک عمومی بود به هنر مورد 

عالقه اش یعنی نقاشی به صورت 
حرفه ای ادامه داد و در این مسیر 
از محضر اســاتیدی چون رحیم 
موالییــان و میراحمــد غفاری 
بهره برد. همچنین در دوره های 
کالســیک نقاشی رنگ روغن 
در دانشــگاه الزهرا هم شرکت 
داشت و بر دانسته هایش افزود. 
آثار علی نژاد طی سال های اخیر 
در نمایشــگاه های متعددی به 
نمایش گذاشته شد که از آن جمله 
می توان به دو نمایشگاه انفرادی 
وی در گالــری ایده تحت عنوان 

»دنیای من«، آرت فر دوبی، اولین نمایشگاه گردشگری 
جهان اسالم و نمایشگاه های دیگری در فرانسه و کانادا 
و ترکیه اشاره کرد. ناگفته نماند تکنیک مورد عالقه وی، 
رنگ روغن است و در آثارش رنگ های زنده و متنوعی 

دیده می شــود که به گفته خودش شاید الهام گرفته از 
زندگی پر انرژی و مملو از ابهام مردم مشرق زمین باشد.

خانم علی نژاد چطور شــد که از فضای زندگی   �
معمول و درس و تحصیل به دنیای هنر نقاشی ورود 

پیدا کردی؟
من به دلیل عالقه ای که از کودکی به هنر و بویژه هنر 
نقاشی داشتم در کنار تحصیل و کار در حرفه پزشکی 
به این کار پرداختم و در این راه پدرم، مادرم، همسرم، 
معلمان و اساتید هنر همواره مشوق و راهنمایم بوده اند. 

عالوه بر این نقاشی به من حس آرامش و لذتی را هدیه 
می کند و راهی اســت که می توانم افکار و احساســات 

درونی ام را به مخاطبان کارهایم منتقل کنم.
 به نظر شــما امروزه آیا مردم کشورمان، هنر را   �

در حوزه های مختلف در ســبد خرید فرهنگی شان 
قرار داده اند؟

به طور کلی خرید و فروش آثار هنری در ایران محدود 
است و تبلیغ چندانی نیز برای آن نمی شود. اکثر کسانی 
که آثار هنری به خصوص نقاشی و مجسمه را خریداری 
می کنند دســتی در خرید و فروش آثار هنری دارند و 
متاسفانه در این زمینه آثار نقاشان معروف و قدیمی مورد 
توجه قرار می گیرند و هنرمندان جوان شــانس زیادی 
برای ارائه آثارشان ندارند و بیشترشان در گمنامی زندگی 
می کنند و به سختی کارشان را به بازار عرضه می کنند.

فکر می کنی چرا تولیدات هنری تقلبی و یا کپی   �
اینقدر در فضای هنرهای تجســمی کشورمان در 

حال انتشار است؟
بــه نظرم عدم تالش در خــالق بودن باعث افزایش 
کارهای کپی و تکراری شــده اســت. عالوه بر این 
متاسفانه عدم رعایت مسائل اخالقی و قانونی از سوی 
یکسری افراد سودجو که به دنبال کسب پول و درآمد 

از مسیر نادرست هستند بر این مشکالت می افزاید.
شما بشخصه چقدر از حمایت خانواده و اطرافیانت   �

در پیمودن این مســیر هنری 
تاکنون برخوردار بودی؟

خوشــبختانه در مسیر هنر پدر و 
مادر و اســاتید بزرگوارم همیشه 
مشوق من بودند و در حال حاضر 
همســرم که او هم پزشک است 
مشوق و حامی اصلی من در ادامه 
این راه و برگزاری نمایشگاه های 
نقاشی من هست که از وی بسیار 

سپاسگزارم.
پرســش آخــر اینکه آیا   �

ممکن اســت کمی راجع به 
تمایــالت و رویکرد مفهومی 

آثارت برای مخاطبان این مجله صحبت کنی؟
خب من به خاطر دلبستگی هایم به تاریخ، فرهنگ و 
سنن کشور عزیزم ایران، در آثارم نیز به این موضوعات 
پرداخته ام. همچنین تالشم بر این بوده که حال و هوای 
زندگی شرقی- ایرانی، شادی ها، بیم ها و امیدهای یک 
زن ایرانی مســلمان در تابلوهایم جلوه گر باشد و این 
احساس را به مخاطبم نیز منتقل کنم. البته برای خلق 
آثــار هنری روی دغدغه ها و موضوعاتی که فکرم را 
درگیر کرده و برایم جالب است تمرکز می کنم. چون 
فکــر می کنم اگــر هنرمند صادقانه و با خلوص نیت 
و بــه کار بردن احساســات نــاب خود یک اثر هنری 
خلق کند قطعاً روی بینندگان آثارش هم تاثیرگذاری 
خواهد داشت و ارتباط درستی بین مخاطب و هنرمند 

برقرار خواهد شد.

گفت وگوی »افق تازه« با ضحی علی نژاد پزشکی که نقاش شد

جلوه گری بیم ها و امیدهای زن ایرانی در تابلوهای نقاشی
مینا بنی هاشمی



57 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ شهریورماه1401 / شماره70

The first bilingual economic monthly

Although painting and medical science are 
two various worlds, they both directly affect 
the human’s psyche. Now, on this page, we 
have an artist guest who is both a doctor and 
a painter. 
Zoha Alinejad was born in Tehran and is an 
anesthesiologist and special care specialist. 
Like many other artists, she became interest-
ed in painting since childhood and practiced 
drawing and painting under the supervision of 
various teachers. 
After graduating from the medical major and 
while she was a general 
practitioner, she continued 
to her favorite art, painting 
professionally, and in this 
way she benefited from 
the presence of professors 
such as Rahim Molayian 
and Mirahmad Ghafari. 
She also participated 
in classical oil painting 
courses at Al-Zahra Uni-
versity and increased her 
knowledge. 
Alinejad's works have 
been exhibited in numerous exhibitions in re-
cent years, including her two solo exhibitions 
in the Idea Gallery with "My World" title, Du-
bai Art Fair, the first tourism exhibition of the 
Islamic world, and other exhibitions in France, 
Canada and Turkey. 
 It should be mentioned that her favorite tech-

nique is oil paint, and her works show vivid 
and diverse colors, which, according to her-
self, may be inspired by the energetic and am-
biguous life of the Middle East people.
• Mrs. Alinejad, what happened that you 
entered the world of painting from your 
normal life and studies?
Because of my interest in art and especially 
painting since childhood, I did this work along 
with studying and working in the medical pro-
fession, and in this way, my father, mother, 
husband, teachers and art professors have al-

ways encouraged and guided me. In addition, 
painting gives me a sense of relaxation and 
pleasure and it is a means to convey my inner 
thoughts and feelings to the audience of my 
works.
• What has been the best experience you 
had as a painter so far?
When I talk with viewers of my works and 
they talk to me about their feelings after 
watching my works, that time when I perceive 
the sense of satisfaction and positive energy in 
them, is a very precious time for me.
• In your opinion, have the people of our 
country included art in various fields in 
their cultural shopping basket?
In general, the purchasing and selling of 
artworks in Iran is limited and there is not 
much advertising for it. Most of those who 
buy artworks, especially paintings and sculp-
tures, have experience in buying and selling 
artworks, and unfortunately, the works of 
prominent painters and Old ones are noticed 

and young artists don't have much chance to 
present their works and most of them live in 
anonymity and hardly can bring their work to 
the market.
• Why counterfeit art products or copies are 
being published so much in the visual arts 
area in our country?
I do believe the lack of effort in being creative 
has caused an increase in copy and repetitive 
work. In addition, unfortunately, non-compli-
ance with ethical and legal issues by a group 
of profit-seeking people who seek to earn 

money and income from 
the wrong path increases 
these problems.
•How much support 
have you personally had 
from your family and 
friends in following this 
artistic path so far?
Fortunately, in the path of 
art, my parents and hon-
orable teachers always 
encouraged me, and now 
my husband, who is also 
a doctor, is my chief en-

courager and supporter in continuing this path 
and holding my painting exhibitions, that here 
I appreciate him.
•The last question, is it possible to talk a little 
about the tendencies and conceptual approach 
of your works for this magazine’s audience?
Well, for my attachment to the history, culture 
and traditions of my dear country, Iran, I have 
also addressed these issues in my works. On 
the other hand, I have tried to show the atmos-
phere of oriental-Iranian life, the joys, fears 
and hopes of a Muslim Iranian woman in my 
paintings and convey this feeling to my audi-
ence. Of course, in order to create artworks, I 
concentrate on the concerns and issues which 
involve my thoughts and are interesting to me. 
As I think that if an artist creates a work of 
art honestly and with pure intentions and using 
his/her pure feelings, it will definitely have an 
impact on the viewers of his/her works and a 
proper connection will be established between 
the audience and the artist.

Mina Bani Hashemi

"Ofogheh Tazeh"’s interview with Zoha Alinejad. a doctor who became a painter"

 Manifesting fears and hopes of Iranian
women in paintings
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the two hundred thousand people 
who were killed, as a result, would 
have been killed. Therefore, we ren-
dered a service by dropping these 
bombs”, Khamenei.ir reported.
Take note, that this is a common 
statement made by Americans (USA) 
in their official propaganda. 65 years 
have passed since that day but they 
repeat those very words.
It is a deceptive and hypocritical 
statement, one of the elaborate lies, 
which is not told by anyone except 
the supercilious regimes. On the 
Christian calendar date of 1945, dur-
ing summer, a crime was commit-
ted when two nuclear bombs were 
dropped and devastated two cities in 
Japan. This is while four months be-
fore that event, in the early spring of 
1945, the primary warmonger Hitler 
had committed suicide.
Moreover, the second most important 
constituent of the war, Italian presi-
dent Mussolini, was arrested. The 
war was approaching its end. Japan 
too, which was the third important 
element of the war, announced that it 
was ready to surrender.
Therefore, the war was practically 
over, but these nuclear bombs were 
dropped regardless. Why? For ex-
perimentation purposes, these bombs 
had been built and they wanted to test 

them somewhere. Where were they 
going to test these weapons?
The “best decision” for the US was 
to drop these bombs on innocent peo-
ple in Hiroshima and Nagasaki. They 
used war as a scapegoat, to do their 
experimentations, so results would 
clarify if these bombs work properly 
or not; such is their deceit.
US crime against humanity in Japan 
not forgettable
"Westerners claiming human rights 
have the darkest record of human 
rights abuses in the world," said Ali 
Bagheri Kani in his meeting with 
the Japanese Ambassador to Tehran 
Aikawa Kazutoshi on Apr. 24, 2021.
Stating that the two nations of Iran 
and Japan are the biggest victims of 
weapons of mass destruction in the 
twentieth century, he added, "Hiro-
shima and Sardasht are clear symbols 
of American and European crimes 
against humanity, and therefore Iran 
and Japan are the most deserving 
countries to fight against weapons of 
mass destruction and defend the vic-
tims of these weapons."
Bagheri Kani also pointed to the will 
of the Islamic Republic of Iran to as-
sert the rights of the Iranian people 
from governments, especially the 
United States and Europe that violate 
the rights of the Iranians, calling on 

Japan to join the Iranian initiative to 
fight against weapons of mass de-
struction.
"Tehran and Tokyo can develop a 
front by creating a global movement 
to disarm the weapons of mass de-
struction which will result in giving 
peace and security to the world," he 
added.
"The global disarmament movement 
differs from international conven-
tions in that, in contrast to interna-
tional disarmament treaties, which 
largely exclude major powers from 
disarmament, the global disarma-
ment movement is all-encompass-
ing," the Iranian official said.
"Iran does not view human rights 
from a political perspective, so it 
welcomes any initiative to help im-
prove the human rights situation in 
the world," he highlighted.
US crime against humanity in Japan 
not forgettable
The Secretary-General of the High 
Council for Human Rights of the Is-
lamic Republic of Iran Kazem Ghar-
ibabadi in a tweet on Aug.7, 2021, 
said that “the US is the first who used 
nuclear weapons, still develops its 
arsenal, and even threatens others to 
their use.”
He added that "to have a safe and se-
cure world, nuclear weapons should 
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People in the world will not forget 
August 6 and 9 which marks the an-
niversary of the atomic bombing of 
Hiroshima and Nagasaki by the US 
which took the lives of over 200,000 
innocent civilians.
The US detonated two nuclear weap-
ons over the Japanese cities of Hi-
roshima and Nagasaki on August 6 
and 9, 1945, respectively, with the 
consent of the UK, as required by the 
Quebec Agreement. The two bomb-
ings killed between 129,000 and 
226,000 people, most of whom were 
civilians, and remain the only use of 
nuclear weapons in armed conflict.
The anniversary of the atomic bomb-
ing of Hiroshima and Nagasaki is a 
reminder of America's great crime 
against humanity.
The Hiroshima incident reveals the 
fact that the US resorts to any inhu-
mane efforts to achieve its illegiti-
mate and irrational goals.
The memorial of the victims of this 
unfortunate event reminds the world 
of the need to seriously realize the 
ideal of a world free of nuclear weap-
ons.
This shows the constant threat of 
such weapons always endangers in-
ternational peace and security.
US crime against humanity in Japan 

not forgettable
In memory of the tragedy, Leader 
of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei stated in a 
message on Apr 17, 2010, to Interna-
tional Conference on Nuclear Disar-
mament.
Ayatollah Khamenei noted that un-
fortunately, although many countries 
have made an effort to manufacture 
and amass nuclear weapons - which 
in itself can be considered a pref-
ace to committing crimes and has 
seriously jeopardized global peace 
- there is only one government that 
has committed a nuclear crime so far. 
Only the government of the United 
States of America has attacked the 
oppressed people of Hiroshima and 
Nagasaki with atomic bombs in an 
unfair and inhumane war, according 
to khamenei.ir.
Since the detonation of the early nu-
clear weapons by the US government 
in Hiroshima and Nagasaki created 
a human disaster of unprecedented 
proportions in history and exposed 
human security to a great threat, 
the global community has reached a 
unanimous agreement that it is nec-
essary to completely destroy such 
weapons.
The use of nuclear weapons result-

ed not only in large-scale killings 
and destruction but also in the indis-
criminate massacre of people - mil-
itary members and civilians, young 
and old, men and women. And its 
anti-human effects transcended po-
litical and geographic borders, even 
inflicting irreparable harm on future 
generations. Therefore, using or even 
threatening to use such weapons is 
a serious violation of the most ba-
sic humanitarian rules and is a clear 
manifestation of war crimes.
From a military and security perspec-
tive, after certain powers were armed 
with this anti-human weapon, there 
remained no doubt that victory in a 
nuclear war would be impossible and 
that engagement in such a war would 
be an unwise and anti-human act.
However, despite these obvious eth-
ical, intellectual, human, and even 
military realities, the strong and re-
peated urge by the global communi-
ty to dispose of these weapons has 
been ignored by a small number of 
governments who have based their 
illusory security on global insecurity.
US crime against humanity in Japan 
not forgettable
Elsewhere, Ayatollah Khamenei 
made the remarks on Nov. 20, 2013, 
at a meeting with fifty thousand Basi-
ji commanders in attendance.
Ayatollah Khamenei noted that when 
the Americans feel like expressing 
regret for their attack on Japan, for 
the two bombs they blasted in Hiro-
shima and Nagasaki, they say, "Al-
though tens of thousands or perhaps 
hundreds of thousands of people 
were killed, by the bombs that we 
dropped on these two cities, this was 
the price for ending World War II. If 
we (the Americans) had not dropped 
these nuclear bombs, the war would 
have continued. If we didn’t do it 
then two million people, instead of 

US crime against humanity in Japan not forgettable
by Amin Mohammadzadegan
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be destroyed totally."
US crime against humanity in Ja-
pan not forgettable
Iran's permanent envoy to the 
United Nations Majid Takht-Ra-
vanchi on Sep. 8, 2021, empha-
sized that nuclear disarmament 
must remain on the agenda of the 
international system.
Speaking on the occasion of the 
commemoration ceremony of 
International Day against Nu-
clear Tests at the UN Headquar-
ters, Takht-Ravanchi welcomed 
the enforcement of the Nuclear 
Non-Proliferation Treaty and 
stressed that nuclear disarmament 
must remain at the top of the in-
ternational system, because, only 
nuclear disarmament and com-
plete destruction of these weap-
ons could guarantee for non-using 
these destructive weapons.
Referring to the 25th anniversary 
of signing the Comprehensive Nu-
clear-Test-Ban Treaty and the im-
portance of this International Day 
in commemoration of victims of 
nuclear testing and environmen-
tal protection, he lashed out at the 
role of the US government in this 
regard.
Iran's UN envoy criticized that 
the United States has carried out 
the highest number of nuclear 
tests compared to other nuclear 
countries since 1945, conducting 
1,054 nuclear tests out of a total 
of 2,000.
Unfortunately, at the regional 
level, the Zionist regime, with its 
weapons of mass destruction, is 
playing such a destructive role in 
the West Asian region, he said, 
adding, “We want the interna-
tional community to compel the 
Zionist regime to adhere uncon-
ditionally to the treaty and accept 
IAEA oversight over its nuclear 
facilities."

US crime against humanity in Ja-
pan not forgettable
Hiroshima commemorated the 
77th anniversary of the atom-
ic bombing that destroyed most 
of the city and killed as many as 
220,000 people.
The site of the world's first 
A-bomb attack observed a mo-
ment of silence at 8:15 a.m. Satur-
day (2315 GMT Friday) - the time 
the bomb was dropped on Aug. 6, 
1945, by the United States in the 
last stages of World War II.
The United States has committed 
more crimes than any other coun-
try in history, and unfortunate-
ly, even though the US dropped 
atomic bombs on Hiroshima and 
Nagasaki, the United States never 
changed its policies toward other 
nations.
Iran has announced that all coun-
tries should make a commitment 
to nuclear disarmament and to 
eradicating all weapons of mass 
destruction.
US crime against humanity in Ja-
pan not forgettable
77 years after the United States 
targeted Japan with nuclear weap-
ons and brought about a human-
itarian catastrophe, killing hun-
dreds of thousands of innocent 
people in Hiroshima and Nagasa-

ki, the US administration contin-
ues to commit crimes this time in 
Iraq, Afghanistan, Yemen, Syria, 
and so on.
UN Secretary-General Antonio 
Guterres said in a video message 
on the 77th anniversary of the 
atomic bombing of the two Jap-
anese cities that the only way to 
eliminate the nuclear threat is to 
eliminate it.
The International Committee of 
the Red Cross (ICRC) warned on 
the occasion of the nuclear bomb-
ing that there are nearly 14,000 
atomic bombs in the world, add-
ing that each of them is far more 
powerful and destructive than the 
bombs that were dropped on Hiro-
shima and Nagasaki.
US crime against humanity in Ja-
pan not forgettable
This month marks the 77th anni-
versary of the US atomic bomb-
ings of Hiroshima and Nagasaki. 
While proponents of the bombings 
have long justified them on the 
basis that they shortened World 
War II, the fact is that they were 
war crimes. The only reason why 
President Truman and the pilots 
who dropped the bombs were not 
prosecuted as war criminals is be-
cause the United States ended up 
winning the war.
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